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REZUMAT. Lucrarea prezintă două variante noi de purificare a cocsului de petrol, şi anume: varianta I – calcinarea cocsului în cuptor
cu vatră rotativă, urmată de grafitarea cocsului calcinat în cuptor electric vertical; varianta II – calcinarea cocsului în cuptor rotativ,
urmată de grafitarea cocsului calcinat în cuptor electric mobil tip vagon. De asemenea, este redată o analiză economico-financiară
a celor două variante de purificare a cocsului. În urma acestei analize s-a constat că deşi varianta II  aduce economii la energie
electrică pe tona de produs şi este mai uşor de condus în exploatare, varianta I este mai ieftină, durata de recuperare şi de realizare
a investiţiei este mai mică, iar riscul de poluare a mediului este nesemnificativ.

ABSTRACT. Thie work presents two new alternatives for  oil coke refining, namely: alternative I  – coke burning in rotary–hearth
furnace followed by the graphitization of  the burnt coke in vertical electric furnace;  alternative II  – coke burning in rotary  kiln
followed by the graphitization of the burnt coke in wagon-type moving electric furnace. After this analysis it was found that although
alternative II brings electric power savings per ton of product and is easier to control in operation, alternative I is less expensive, the
time period for the accomplishment and recovery of the investment is shorter and the risk of environment pollution is insignificant.

1. GENERALITĂŢI

Lucrarea  prezintă  două  variante  noi  de  purificare  a
cocsului de petrol, şi anume:

–  varianta I – calcinarea cocsului în cuptor cu vatră
rotativă,  urmată  de grafitarea cocsului  calcinat în cuptor
electric vertical;

–  varianta II –  calcinarea  cocsului  în  cuptor  rotativ,
urmată  de  grafitarea  cocsului  calcinat  în  cuptor  electric
mobil tip vagon.

În ambele variante,  purificarea termică  a  cocsului  se
bazează pe capacitatea diferită de volatilizare a masei de
bază,  respectiv  a  impurităţilor,  concomitent  cu  transfor-
marea alotropică a carbonului (grafitizare).

Eliminarea impuritatilor  din cocsul  de petrol  crud se
realizează  prin  încalzire  la  temperaturi  foarte  ridicate
(2500oC), moment în care are loc descompunerea termica
a carburilor metalice formate din oxizi la temperaturi mai
scazute, respectiv ruperea legaturilor covalente carbon-
sulf.  Elementele  metalice,  ca  şi  sulful,  sunt  eliminate
din sistem o dată cu gazele arse. Procesul de purificare
se realizează în paralel cu cel de modificare structurală
a carbonului, starea finală  corespunzând celei grafitice
tridimensionale.

2. DATE TEHNOLOGICE

Indiferent de varianta de obţinere a cocsului purificat,
procesul tehnologic cuprinde urmatoarele faze:

–depozitarea şi prepararea cocsului de petrol crud;
–calcinarea cocsului de petrol crud;
–grafitarea cocsului de petrol calcinat.
Cele  două  variante  noi  de  purificare  a  cocsului  de

petrol au ca punct comun faza de “depozitare”, celelalte
două  faze  ale  procesului  tehnologic  fiind  diferite,  în
funcţie de agregatele termice adoptate.

Varianta  I. În  această  variantă  se  utilizează  pentru
calcinarea cocsului  de petrol  crud un cuptor  circular  cu
vatră rotativă, iar pentru gafitare, un cuptor electric verti-
cal. Calcinarea are loc la o temperatură de 1200-1350 oC,
iar alimentarea cu material are loc prin intermediul unei
pâlnii cu nivel constant. Materialul străbate cuptorul în
spirală, cu ajutorul unor plugi de dirijare, şi se descarcă
într-un colector central. Din acest colector, cocsul calcinat,
având o temperatură de circa 1200  oC, se descarcă direct
în cuptorul vertrical de grafitare.

Grafitarea. În cadrul acestui proces are loc eliminarea
completă a substanţelor volatile, a impurităţilor şi trans-
formarea  alotropică  a  carbonului.  Aceste  fenomene se
produc la temperaturi foarte înalte, de peste 2500 oC.



Pentru atingerea temperaturii dorite, s-a adoptat princiiul
de funcţionare al cuptoarelor de grafitare de tip Kessner, la
care încărcătura supusă încălzirii reprezintă ea însăşi sursa
de căldură. De aceea, cuptorul a fost conceput vertical, iar
încarcatura  utilă  ocupă  spaţiul  cilindric.  Încărcătura  se
deplasează vertical în spaţiul de lucru şi traversează zona cu
electrozi de grafit racordaţi  la o sursă  de curent redresat.
Materialul dintre electrozi reprezintă, practic, rezistenţa de
sarcină, respectiv elementul de legătură. Protecţia la oxidare
se  realizează  prin  insuflarea  unui  gaz  inert  la  partea
inferioară. Acest gaz are rolul de a antrena compuşii volatili
degajaţi de încărcătura la temperaturi înalte, precum şi de a
transmite  energie  în  stratul  de  încărcătură  din  partea
superioară,  asigurând  astfel  supraîncălzirea  materialului
carbonic. Răcirea materialului grafitat se face indirect, prin
răcirea cu apă a zonei inferioare a cuptorului, iar evacuarea
se realizează  prin intermediul unui dozator celular. Mate-
rialul evacuat este transportat şi stocat într-un siloz metalic,
ambalat în big-bag-uri de maximum 2 t.

Varianta  II. În  aceasta  variantă  se  utilizează  pentru
calcinarea cocsului de petrol crud un cuptor circular rotativ,
iar  pentru  gafitare,  un  cuptor  electric  mobil  (tip  vagon).
Eliminarea substanţelor volatile şi a impurităţilor se face la o
temperatură de 1300 oC. Cuptorul rotativ este prevăzut cu un
turn de alimentare, o instalatie de ardere amplasată în casa
arzătorului şi cu un buncăr de descărcare a cocsului calcinat,
captuşit cu cărămidă refractară. Gazele rezultate, împreună cu
substanţele volatile şi cu impurităţile antrenate, sunt introduse
într-o instalaţie de incinerare şi evacuare a gazelor arse. În
aceasta  instalaţie  are  loc arderea substanţelor  volatile  şi  a
impurităţilor din gazele arse, apoi acestea sunt evacuate în at-
mosferă fără a exista pericolul poluării mediului înconjurător.

Grafitarea. Se  realizează  în  cuptorul  electric  mobil,
noutatea apărută fiind încărcarea cocsului ieşit din cuptorul
de calcinare la o temperatură de circa 1000-1100 oC, direct în
acest cuptor mobil de grafitare. Cocsul este, apoi, acoperit cu
material  de  împachetare.  În  acest  fel,  scade  consumul  de
energie electrică cu circa 20 % în faza de reacţie şi se obţin
economii importante la tona de produs finit. Dupa încărcare,
cuptorul mobil este preluat de un transbordor şi este dus în
zona de reacţie, unde electrozii de la capetele cuptorului se
cuplează prin intermediul unui ansamblu de conexiuni la un
transformator, moment în care încep procesul de încalzire a
cocsului calcinat şi grafitarea lui. După faza de reacţie care
durează  circa  6  ore  cuptorul  se  decuplează  de  la
transformator  şi,  cu  ajutorul  transbordorului,  este  dus  în
zona  de  racire.  După  racire,  descărcare  şi  repararea
eventualelor  defecte  ale  zidăriei,  cuptorul  este  adus  în
zona de încărcare şi se reia ciclul. Materialul grafitat este
separat  de  materialul  de  împachetare,  este  sortat  după
granulaţiile  solicitate,  este  ambalat  în  big-bag-uri  şi  este
expediat la beneficiari.

3. PROGRAMUL DE PRODUCTIE

În ambele variante prezentate, capacitatea de productie
este de 15 000 t/an cocs grafitat, fondul de timp fiind de
320 zile/an.

4. CALITATEA MATERIEI PRIME
ŞI A PRODUSULUI FINIT

Materia primă utilizată pentru obţinerea cocsului grafi-
tat este cocsul de petrol crud cu urmatoarele caracteristici:

C.................................................................95-98%
S........................................................................1%
Cenuşă............................................................0,5%
N2......................................................................1%
H2...................................................................0,5%
Volatile...........................................................0,5%
Granulaţie ................................................3-10 mm

Calitatea cocsului obţinut prin cele două tehnologii de
purificare este:

C..............................................................99-99,2%
S..................................................................< 0,1%
Cenuşă............................................................0,3%
N2.................................................................0,08%
H2...................................................................0,1%
Umiditate..................................................max. 1%
Granulaţie ....................................................3 – 10

5. CONSUMURI SPECIFICE

Consumurile specifice sunt cele prezentate mai jos.

Varianta I Varianta II
Materii prime 1,2 t/t 1,2 t/t
Energie electrică 2 350 kWh/t 1 750 kWh/t
Combustibil – gaz natural 57,0 Nm3/t 70 Nm3/t
Apă de răcire recirculată 20 m3/t 20 m3/t
Zidarie refractară 10 kg/t 20 kg/t

6. EVALUAREA INVESTIŢIEI

Pentru  cele  două  variante  de  obţinere  a  cocsului  de
purificat s-a făcut o analiză economico-financiară detaliată
şi s-au constatat următoarele:

●  pentru aplicarea uneia din solutiile noi de purificare
a cocsului de petrol prin grafitare,  este necesar un efort
financiar estimat astfel:

– varianta  I:  valoarea  totală  a  investiţiei  este  de
5 820 000 USD;

– varianta  II:  valoarea  totală  a  investiţiei  este  de
8 531 000 USD;

● durata de realizare a investiţiei este:
– varianta I: 9 luni;
– varianta II: 15 luni;
●  Perioada de recuperare a investiţiei din amortizări şi

profit net este:
– varianta I: 4 ani şi 7 luni;
– varianta II: 6 ani şi 5 luni.


