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INFORMACJA
o warunkach pracy instalacji dozowania paliw alternatywnych
w Cementowni ODRA S.A.
Niniejszy dokument opisuje warunki pracy układu rozładunku i dozowania paliw
alternatywnych w Cementowni ODRA S.A. i jednocześnie stanowi potwierdzenie
Dostawcy zapoznania się nimi.
Cementownia ODRA S.A. dysponuje bezobsługową linią rozładunku i podawania
paliw alternatywnych. Jej główne cechy to:
 w pełni zamknięty i szczelny układ transportu i dozowania
 brak magazynu paliw
 stacje dokujące pozwalające na samowyładunek naczep
 możliwość mieszania dwóch rodzajów paliwa w ciągu transportowym
 transport rozładowanego paliwa bezpośrednio na wagi przed palnikami linii
wypalania klinkieru
Charakter instalacji wymusza konieczność dbałości o stan naczep i instalacji
hydraulicznej, dlatego najważniejszymi sprawami są:
 sprawne i szczelne naczepy
 dostosowane do szybkozłączy hydraulicznych
 układ hydrauliczny naczepy napełniony olejem HLP 46, o dopuszczalnej
klasie czystości 20/18/15 wg ISO 4406
Poniżej przedstawiono krótki tekst i schemat blokowy, które opisują proces
rozładunku i podawania paliw alternatywnych:
Przygotowane przez Dostawcę paliwo RDF dostarczane jest na teren
Cementowni ODRA S.A. w naczepach samowyładowczych typu walking floor.
Dla nich przygotowana jest jedna z dwóch stacji rozładunkowych EcoDock,
do której kierowca podstawia naczepę (druga jest przeznaczona na inny rodzaj
paliwa). Wykorzystując stację hydrauliczną zlokalizowaną w pobliżu, naczepa
może być rozładowana po odłączeniu jej od ciągnika. Dzięki temu możemy
sterować ilością i prędkością opróżniania naczepy.
Kolejnym etapem procesu jest transport mechaniczny paliwa do wag. Odbywa
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się on mechanicznie. Z EcoDocków materiał odbiera zamknięty przenośnik,
w którym następuje mieszanie się paliw. W ciągu transportowym znajdują
się separatory: magnetyczny i nadgabarytów, dbające o czystość mieszanki pod
kątem złomu metalowego i elementów zbyt dużych do dalszego transportu.
Oczyszczone paliwo kolejnymi przenośnikami podawane jest do wag dozujących
na palnik główny i palnik kalcynatora. Obie linie wykorzystują transport
pneumatyczny.
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…………………………………
Podpis przedstawiciela Dostawcy
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………………………………………………….
Podpisy przedstawicieli Cementowni ODRA S.A.

Miejscowość i data …………………………….
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