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Problem prawidłowego agregatu do spalania siarki i sulfitowania so- 

ków w cukrownictwie został podjęty przez Ośrodek Badawczo-Rozwo- 

jowy CEBEA — Kraków i Świdnicką Fabrykę Urządzeń Przemysłowych 
SFUP — przede wszystkim ze względu na uzyskanie ciągłości ruchu 

i polepszenie warunków BHP obsługi tego procesu. 

W piecach obecnie stosowanych duża masa siarki, w temperaturze 

bliskiej wrzenia, powoduje przechodzenie par siarki do gazów spalino- 

wych a ochładzając się sublimuje i zatyka przewody. 

Następnie dotychczas budowane piece posiadają zasadniczą wadę, któ- 

ra je dyskwalifikuje jako urządzenie bezpieczne w obsłudze, przez to, że 

ich konstrukcja pozwala na przedostawanie się par siarki na zewnątrz. 

Komora topienia w trakcie wylewania siarki do komory spalania łączy 

się z nią przez otwarcie zaworu grzybkowego, a tym samym wypełnia 

się również parami siarki, które po otwarciu otworu załadunkowego ulat- 

niają się i stanowią duże niebezpieczeństwo zatrucia obsługi. Dążyliśmy 

również do tego, aby zmniejszyć ciężar i koszt urządzenia oraz ułatwić 

regulację i automatyzację procesu. 

Piec do spalania siarki (rys. 1) wg patentu mgr inż. Wozniakiewicza 

(CEBEA) i mgr inz. Kalaty (SFUP), wg dokumentacji CEBEA, składa się 

z dwoch komér: komory topnienia i komory spalania. Siarka jest dostar- 

стопа do komory topnienia przenośnikiem ślimakowym, zamkniętym 

przewodem, topiona ciepłem rurowego spiralnego grzejnika i transporto- 

wana do komory spalania przy pomocy pompki zębatej. System ten za- 

bezpiecza przed ulatnianiem się par siarki na zewnątrz. 

Spalanie siarki odbywa się w zamkniętej komorze spalania, w której



444 A. PRYNDOWA 
  

   
komora spalania 

    
   

Powietrze 

komora topnienia    
Rys. 1. Piec do spalania siarki 

przewidziano dodatkową kratę z cegły szamotowej, jako katalizatora za- 
pewniającego zupełne spalanie siarki, 

Do prób prototypu przewidziano palnik rozpyłowy i rozlewowy. Prze- 
widywana wydajność prototypu wynosi 10—60 kg/h, pojemność uży tko- 
wa pieca 0,862 m*%, pojemność komory topienia 720 litrów, średnica ga- 
barytowa 1020 mm, wysokość gabarytowa 4000 mm, masa własna (z sza- 
motą) 3800 kg, moc pompki zębatej 0,6 kW. Z danych tych wynika, że 
osiągnięto zmniejszenie ciężaru i gabarytu powierzchni. 

Do prób przystąpiono po zainstalowaniu agregatu w Cukrowni Świd- 
nica w kampanii cukrowniczej 1972 r. z udziałem Instytutu Chemicznej 
Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej. Wyniki (wg'danych mgr inż. 
Kalaty) przedstawiono w tab. 1.
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Tabela 1 

Wyniki badań pieca do spałania siarki 

Wydajność pieca kg/h 10 15 20 25 30 40 

Ilość powietrza mierzona na kryzie, zawartość 

m3/h, gestos¢ 3,5 kg/m? przy nad- SO, ok. 

miarze A=1,5 18,5 27,75 37 46,4 55,5 74 13,64% obj. 

Hość powietrza mierzona na kryzie, zawartość 

m*/h, przy nadmiarze 4=1,7 21 31,5 42 52,5 62,9 84 #SO, ok. 

12% obj. 

WNIOSKI 

Próby udowodniły słuszność założeń. Proces spalania przebiegał 

wg programu, w temperaturze ok. 600—11007”C, produkcja SO» była wy- 
starczająca dla potrzeb cukrowni, nie stwierdzono również przechodzenia 

siarki do spalin i tworzenia się sublimatów. 

Niestety mimo bezsprzecznych zalet paln:.ków rozpyłowych w proce- 

sie palenia siarki (publikacja prof. inż. Wł. Plaskury) stwierdziliśmy 

nieprzydatność ich dla pieców o tak małej wydajności. Palniki dyszowe 

zatykały się ze względu na małe wymiary otworów, należałoby wypró- 

bować je do spalania siarki czystej. Palniki rozlewowe zdały wystarcza- 

jąco egzamin dla potrzeb cukrownictwa. 

А. Прындова 

АГРЕГАТ ДЛЯ СЖИГАНИЯ СЕРЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕЧИ С ГОРЕЛКОЙ 

Резюме 

Рассматриваются конструкция и результаты работы прототипа печи для 

сжигания серы, с производительностью 10-60 кг в час. 

A. Pryndova 

SULPHUR-BURNING DEVICE CONTAINING OVEN WITH BURNER 

Summary 

Description of a device for sulphur burning with the capacity of 10—60 kg sul- 

phur per hour as well as its performance.


