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Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 

1. Czas realizacji projektu: 

 

1. Część technologiczna   – 2010 r.  

2. Część elektryczna cz. I  – 2010 r. 

3. Część elektryczna cz. II – 2011 r. 

4. Część mechaniczna   – 2011 r. 

5. Część automatyczna  – 2011 r. 
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Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 

2. Zakres prac: 

 

1. Część technologiczna  – wymiana obmurza 

2. Część elektryczna cz. I  – wymiana rozdzielni pomp  

       gazowych 

3. Część elektryczna cz. II – wymiana pozostałych rozdzielni 

4. Część mechaniczna  – wymiana konstrukcji szybu windy, 

       przebudowa stacji oczyszczania 

       mleka wapiennego  

5. Część automatyczna – budowa nowego sterowania 

       piecem wapiennym i wapniarnią 

       oparta na systemie Freelance ABB 
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Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 

3. Dane pieca przed modernizacją: 

 

1. Parametry pieca: 

 - wysokość: 20,5 m 

 - średnica : 3,68 m 

 - grubość muru: 35 - 40 cm 

 - pojemność całkowita: 135 m3 

 - pojemność robocza: 120 m3 

 - obsługa : 6 osób 

2. Wyposażenie: 

 - rozdzielnie elektryczne – koniec lat 70. 

 - układ automatyki – początek lat 80. naważenie,    

   sterowanie windą, układ rozproszony, pozostałe  

   urządzenia sterowanie ręczne.  
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Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 
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3. Dane pieca przed modernizacją: 

 

3. Parametry technologiczne: 

 - zużycie kamienia: 33 kg/tb – nierównomierna praca. 

 - zużycie koksu: 83 kg/tk – zła izolacja  

  



Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 
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4. Zakres modernizacji: 

 

 część technologiczna: 

 Wymiana wymurówki i 

zmniejszenie pojemności 

pieca z 135 m3 do 90 m3 
 

 zwiększenie 

izolacyjności pieca 

poprzez zastosowanie 

odpowiednich 

materiałów 

  

  



Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 
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4. Zakres modernizacji: 

 część technologiczna: 

  



Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 
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4. Zakres modernizacji: 

 część mechaniczna: 

 Wymiana konstrukcji 

nośnej windy i wózka 

 Wymiana odżużlaczy na 

drodze oczyszczania 

mleka na ślimaki 

(poprawa niezawodności 

pracy) 

 Zwiększenie pojemności 

zasobników kamienia i 

koksu 

 Inne drobne prace  

 

  

  



Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 
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4. Zakres modernizacji: 

 część mechaniczna: 
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Cukrowni Strzyżów 
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4. Zakres modernizacji: 

 część elektryczna: 

 Wymiana rozdzielni pomp 

gazowych 

 Wymiana pozostałych 

rozdzielni przystosowanych 

do współpracy z elementami 

automatyki (softstarty, 

falowniki itp.) 

 Wymiana okablowania 

 Wymiana oświetlenia 

  

  



Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 

2012-04-21 12 

4. Zakres modernizacji: 

 część elektryczna: 
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Cukrowni Strzyżów 

2012-04-21 13 

4. Zakres modernizacji: 

 część dotycząca automatyki: 

 Nowe szafy sterownicze 

 Nowy system sterowania 

Freelance oparty na 

sterowniku ABB 

 Wymiana okablowania 

 Wymiana i montaż nowych 

elementów wykonawczych 

automatyki na obiekcie 

  

  



Modernizacja pieca wapiennego w 

Cukrowni Strzyżów 
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4. Zakres modernizacji: 

 część dotycząca automatyki: 
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4. Zakres modernizacji: 

 część dotycząca automatyki: 
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Cukrowni Strzyżów 
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5. Uzyskane efekty: 

 Redukcja zużycia kamienia o 20 % 

 Redukcja zużycia koksu o 10 % (lepsza 

izolacyjność) 

 Zmniejszenie obsługi pieca i wapniarni do              

1 osoby/dobę 

 Równomierna praca całej stacji 

  

  



Piec wapienny 

Cukrownia Cerekiew 

2011 
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Parametry pieca 

Piec wapienny zainstalowany 
został w cukrowni w 1997 roku. 
Posiada następujące parametry: 

 

 Objętość robocza  280m3 

 Grubość wymurówki 575mm 

 Średnica wew. pieca 3,85m 

 Wysokość całkowita 27m 



Piec wapienny przed modernizacją 

 Piec wapienny oraz wapniarnia nie posiadały integracji 

 z pozostałą częścią fabryki, 

 Obsługa pieca wymagała 7 osób/dobę, 

 Brak możliwości modernizacji i rozbudowy sterownika, firma 

współpracująca zakończyła działalność, 

 Brak możliwości potwierdzenia poprawnego działania 

poszczególnych napędów. 

 Częste awarie układu sterowania 
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Zakres modernizacji pieca wapiennego 

Część elektryczna 

 Wymiana szaf rozdzielczych 

(styczniki, simocod-y, falowniki, 

przyłącza elektryczne, część 

okablowania) - 2011 

Część automatyczna 

 Wymiana sterowania piecem oraz 

wapniarnią – integracja z 

istniejącym systemem sterowania 

surowni (sterownik, stacje 

operatorskie, sieć LAN) – 2011 

 Instalacja systemu monitoringu 

pieca wapiennego i wapniarni - 2011 

 



Elektrycznie 

Poprawa 

niezawodności, 

bezpieczeństwa 

oraz poprawiony 

nadzór nad 

urządzeniami.  
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Zakres modernizacji: 

   Wymiana szaf sterowniczych 

   Dodanie modułów SIMOCODE, zwiększony nadzór nad pracą urządzeń 

   Dodatkowy monitoring 

   Częściowa wymiana okablowania 



Zakres modernizacji - automatyka 
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Modernizacja ułatwia i pozwala 

dokładniej kontrolować 

prowadzenie procesu 

wypalania wapna z oddalonej 

od pieca sterowni centralnej 

Zakres modernizacji: 

  Zmiana systemu Siemens WinCC na ABB Freelance 

  Zmiana sterownika Siemens S7-300 na ABB AC 800F, integracja z systemem   

 fabryki - Surownia 

  Nowa wizualizacja pracy pieca – Freelance DigiVis oparty na sterowniku ABB 

  Dodanie drugiego tensometru do naważania wsadu 



Wizualizacja pracy pieca 

Pulpit sterowniczy pracą pieca, dostępny operatorowi wyparki 
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Wizualizacja pracy wapniarni 

Pulpit sterowniczy wapniarni, dostępny operatorowi wyparki 
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Uzyskane efekty modernizacji 

1. Zmniejszenie zatrudnienia o 4 osoby, 

poprzez sterowanie pracą pieca ze 

sterowni głównej 

2. Ograniczenia zużycia energii elektrycznej 

3. Zmniejszenie kosztów związanych z 

załadunkiem kamienia i koksu 

4. Systematyczna i równomierna praca 

pieca wapiennego 

5. Zwiększenie niezawodności oraz 

bezpieczeństwa 

6. Dokładne naważanie wsadu, dwa 

tensometry wzajemnie się kontrolują 
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Dziękuję za uwagę ! ! ! 


