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1. Wstęp 
Przemysł cementowy wykorzystuje paliwa alternatywne przygotowywane z odpadów jako częściowy 
zamiennik paliw konwencjonalnych (węgiel, ciężki olej opałowy) już od wielu lat. 
Znajduje to uzasadnienie zarówno ekologiczne – racjonalne zużytkowanie odpadów palnych, jak  
i ekonomiczne – obniżanie kosztów produkcji. 
Zastępowanie źródeł naturalnej energii cieplnej następuje w ostatnich latach bardzo szybko osiągając 
poziom ponad 25% a nawet, jak w Austrii czy też Szwajcarii powyżej 40%. 
Również w polskim przemyśle cementowym następuje powolny wzrost udziału energii cieplnej 
pochodzącej z paliw alternatywnych osiągając w roku 2002 około 4%1. 
 
 

Rysunek 1 - % substytucji energii cieplnej zużywanej do wypalania klinkieru przez paliwa 
alternatywne w niektórych krajach Europy 
 
Zasadniczymi zaletami instalacji do wypalania klinkieru cementowego przemawiającymi za 
energetycznym wykorzystaniem paliw alternatywnych są: 
 
- Wysoka temperatura w obszarze płomienia ~2000oC oraz długa i wąska przestrzeń spalania, co 
zapewnia całkowite spalenie i destrukcję termiczną części lotnych bez możliwości ominięcia 
płomienia. Temperatura ta jest wyższa niż temperatura konieczna do osiągnięcia zupełnego spalenia 
węglowodorów 
- Wysoka temperatura spiekania materiału – powyżej 1400oC 
- Wysoka turbulencja strumienia gazowych mediów procesowych, która wraz z obecnością 
rozproszonej fazy stałej – pyłu o wysoce alkalicznej charakterystyce zapewnia wysoką skuteczność 
mieszania produktów spalania i absorpcję kwaśnych składników gazowych oraz metali ciężkich 
- Długi czas przepływu produktów spalania przez system pieca obrotowego (do kilkunastu sekund) 
- Bardzo duża pojemność cieplna i duża masa materiału, co zapewnia stabilne warunki termiczne 
- Brak pozostałości po spaleniu w postaci popiołu, który jest całkowicie absorbowany przez klinkier 
cementowy (mineralne składniki popiołu reagują w strefie spiekania ze wsadem surowcowym) 
 
Obecnie funkcjonujące instalacje wypalania klinkieru metodą „suchą” gwarantują pełny zwrot pyłu 
piecowego z instalacji odpylających do mączki surowcowej oraz spełniają wymagania BAT (Best 

Available Technique)2.  

                                               
1 Dane z inwentaryzacji wg IMMB 
2 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the 
Cement and Lime Manufacturing Industries December 2001 
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Wprowadzanie paliw alternatywnych do instalacji piecowej możliwe jest na wiele sposobów, cały czas 
mając na uwadze wybór takiego rozwiązania, które zapewnia pełną destrukcję zawartych w nich 
związków organicznych i składników palnych. 
Paliwa stałe można podawać: 
- Do młyna węgla (wpółprzemiał z miałem węglowym i wprowadzenie jako mieszanki pyłowo-
powietrznej poprzez palnik główny) 
- Do zesypu pomiędzy podgrzewaczem cyklonowym a piecem (wlot do pieca) – np. zużyte opony 
- Do wstępnego dekarbonizatora (kalcynatora) 
- Do centralnej części pieca (poprzez śluzę) 
- Do palnika głównego pieca (palnik wielokanałowy, który wprowadzenie nawet kilku rodzajów paliw 
alternatywnych stałych rozdrobnionych jak również i ciekłych) 
 

2. Współspalanie paliw alternatywnych w Cementowni 
Małogoszcz – projekty inwestycyjne  

 
Projekty dotyczące współspalania w Cementowni Małogoszcz zostały uruchomione pod koniec roku 
2000. Dotyczyły one wyposażenia dwu linii pieców obrotowych nr 1 i 2 w możliwości dozowania 
stałych paliw alternatywnych. 
 
 

 
 
 
Rysunek 2 - Widok wież podgrzewaczy cyklonowych oraz pieców obrotowych linii 1 i 2. 
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Rysunek 3 – Dozownik rotacyjny, powyżej zbiornik zasypowy w kształcie stożka. Poniżej  dozownika 
widoczny uszczelniacz celkowy 
 
 
 
W IV kwartale wybudowana została pilotowa instalacja podawania paliw stałych rozdrabnianych oraz 
paliw stałych impregnowanych wyposażona w podawacz rotorowy poziomy firmy Pfister i system 
transportu pneumatycznego na odcinku dozownik – wlot do pieca.  
 
 
 
Pierwsze testy przemysłowe3 przeprowadzone zostały w styczniu i lutym 2001 roku w oparciu o dwa 
rodzaje paliw dostarczonych przez SUWO/Radom: PASr (paliwo alternatywne stałe rozdrabniane) 
oraz PASi (paliwo alternatywne stałe impregnowane). 
Przeprowadzona seria testów miała za zadanie potwierdzić: 

- Możliwości i zakres dozowania paliw stałych o zróżnicowanej charakterystyce fizycznej 
zainstalowanym urządzeniem dozującym – granulacja, ciężar nasypowy, wilgotność, wartość 
opałowa, wydajność 
- Wpływ na pracę pieca i jego profil termiczny 

 - Wpływ na charakterystykę klinkieru 
 - Wpływ na emisje pyłowo-gazowe z instalacji 
 

 

 
 
 
 

                                               
3 Sprawozdanie z prób zastosowania paliw alternatywnych (PASr, PASi) 
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PASr: 

W fazie testów przemysłowych zużyto łącznie 128,5 tony paliwa przy maksymalnej ilości dozowania 
na poziomie 0,7 t/h o przeciętnej charakterystyce: 
 

Tabela 1 

Lp Wyszczególnienie 
Analizy dostarczone 
przez SUWO 
(wartość średnia) 

Analizy wykonane 
przez IMMB (I test)  
(wartość średnia) 

Analizy wykonane 
przez IMMB (II test) 
(wartość średnia) 

1 Wartość opałowa 
kJ/kg 

24 376 24 601 23 951 

2 Zawartość popiołu 
(%) 

7,98 8,38 5,59 

3 Zawartość chloru 
(%) 

0,42 0,25 0,29 

4 Zawartość siarki 
(%) 

0,23 0,25 0,27 

 
Z uwagi na bardzo mały ciężar nasypowy paliwa – 100 – 300 kg/tonę, zaobserwowano jego 
unoszenie w strumieniu gazów i spalanie się  również znacznie powyżej punktu wprowadzenie z 
możliwością powstawania tlenku węgla, co przesądziło o rezygnacji z koncepcji wprowadzenia tego 
paliwa na wlot do pieca. 
Natomiast przeprowadzone próby nie wykazały negatywnego wpływu ani na charakterystykę klinkieru 
ani też na poziomy emisji pyłowo-gazowych. 
 

PASi: 

Próby przemysłowe ze współspalaniem paliwa typu PASi przeprowadzone zostały w lutym 2001 roku, 
również przy wykorzystaniu urządzenia dozującego typu Pfister. 
Spalone zostało łącznie 187,4 tony przy wprowadzeniu na wlot do pieca z dozowaniem w ilości od 0,5 
do 2 t/h. 
Stosowane paliwo miało następującą przeciętną charakterystykę: 
 

Tabela 2 

Lp Wyszczególnienie 
Analizy dostarczone przez 
SUWO (wartość średnia) 

Analizy wykonane przez 
IMMB Kraków (wartość 

średnia) 

1. Wartość opałowa KJ/kg 9 152 8 537 

2. Zawartość popiołu (%) 24,13 27,28 

3. Zawartość chloru (%) 0,24 0,15 

4. Zawartość siarki (%) 0,28 0,40 
 
Paliwo typu PASi charakteryzowało się znaczną zawartością wilgoci, co spowodowało znaczne 
problemy w pracy instalacji dozującej i transportowej – blokowanie i zaklejanie rurociągu, 
konieczność częstego czyszczenia, a więc w efekcie takie rozwiązanie nie gwarantowało w przyszłości 
stabilnego dozowania. 
Nie stwierdzono natomiast negatywnego wpływu ani na poziomy emisji ani też na zmiany 
charakterystyki klinkieru. 
 
Obydwie powyższe próby przemysłowe stały się przesłanką do opracowania projektów 
inwestycyjnych dotyczących zarówno magazynowania, dozowania i transportu dwu podstawowych 
stałych paliw alternatywnych: 
- PASr – wykorzystanie sprawdzonego systemu dozującego oraz transportu pneumatycznego, ale  
z wprowadzeniem paliwa poprzez palnik główny pieca 
- PASi – zaprojektowanie i wybudowanie całkowicie od podstaw nowej instalacji transportującej  
i dozującej paliwo na wlot do pieca 
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Niezależnie od wspomnianych powyżej programów inwestycyjnych, Cementownia Małogoszcz 
przystąpiła na przełomie roku 2001/2002 do gruntownej modernizacji systemów odpyleniowych linii 
pieca nr. 1. 
 
Zakres prac obejmował zastąpienie elektrofiltru nowoczesnym pulsacyjnym odpylaczem tkaninowym 
oraz również zastąpienie multicyklonowego systemu odpylania chłodnika klinkieru tkaninowym 
odpylaczem pulsacyjnym w oparciu o rozwiązania firmy REDECAM. Oprócz tego przeprowadzona 
została modernizacja systemów automatyki i sterowania linii pieca nr 1. Prace te zostały zakończone 
w kwietniu 2002 r przy łącznym nakładzie kosztów ~22 mln zł.  
 
 
 

 
Rysunek 4 – Odpylacz tkaninowy chłodnika 
 Pieca nr 1 

 
Rysunek 5 – Główny odpylacz tkaninowy 
 Pieca nr 1  

 
 
Efektem było radykalne obniżenie emisji pyłowej potwierdzone poprzez serie pomiarów kontrolnych. 
W przypadku obydwu instalacji odpyleniowych, emisje pyłu nie przekraczały 20 mg/Nm3. 
 
Niezależnie od prac modernizacyjnych związanych z systemami odpyleniowymi, w połowie roku 2002 
przekazana została do eksploatacji na piecu nr 1 instalacja do dozowania zużytych opon.  
Drugi etap tego zadania inwestycyjnego zakończony został wiosną 2003 roku i obejmował system 
transportu i dozowania opon dla pieca nr 2. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 2 mln PLN. 
 
Również w roku 2002 – listopad została zakończona realizacja projektu związanego z budową w pełni 
profesjonalnych instalacji dozowania paliw alternatywnych do pieców nr. 1 i 2. Zakres inwestycji 
obejmował: 

- Budowę hali magazynowej dla paliw typu PASr (550 m3) i PASi (820 m3)  
- Montaż urządzenia dozującego Pfister i rurociągów transportujących paliwo PASr 

do głównych palników pieców nr 1 i 2 
- Budowę linii transportującej wraz ze zbiornikiem pośrednim i systemami ważąco-

dozującymi paliwo PASi na wloty pieców nr 1 i 2 
 
Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 6,2 mln PLN 
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Oczywiście, cały system transportu paliw i ich dozowania sterowany jest centralnie przez operatora 
Sterowni. 
Dostawy paliw alternatywnych odbywają się przy użyciu samochodów samowyładowczych. 
 
Pod koniec roku 2003 przystąpiono do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych obejmujących 
zastąpienie baterii cyklonów odpylania chłodnika klinkieru pieca nr 2 przez odpylacz tkaninowy 
SCHEUCH oraz wprowadzenie systemu automatyki sterowania pracą pieca.  
Prace te zakończone zostały w lutym 2004 r przy kosztach ponad 9 mln PLN. 
 
 
 

 
 
Rysunek 6 - Pulsacyjny filtr tkaninowy (SCHEUCH)  odpylania powietrza z chłodnika pieca nr 2 
 
 
W roku bieżącym (w okresie jesienno-zimowym) zaplanowane jest zastąpienie elektrofiltru pieca nr 2 
wysokosprawnym tkaninowym odpylaczem pulsacyjnym. Przewidywane koszty inwestycji wyniosą 
ponad 14 mln PLN. 
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Reasumując, obecnie Cementownia Małogoszcz posiada nowoczesne, zaprojektowane i wybudowane 
od podstaw:  
- zaplecze magazynowe wraz z niezbędną infrastrukturą, 
- instalacje do dozowania paliw alternatywnych stałych typu PASi na wlot pieców nr 1 i 2, 
- instalacje do dozowania paliw alternatywnych stałych typu PASr poprzez główne palniki 
 pieców nr 1 i 2, 
- instalacje do podawania opon na wloty pieców nr 1 i 2, 
- kompletne, o wysokiej sprawności systemy odpylania gazów piecowych linii pieca nr 1  oraz  
chłodnikowych linii pieca nr 1 i 2. 
 
 

 
 
Rysunek 7 – Hala paliw alternatywnych. Na pierwszym planie paliwo PASr 
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Rysunek 8 – System dozowania paliwa PASi – waga dozująca Schenck oraz zesyp na inżektor.  
 
 

 

 
Rysunek 9 – System dozowania paliwa PASi. Inżektor i rurociąg wprowadzający paliwo 
podgrzewacza cyklonowego pieca.  
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Rysunek 11 – Zesyp opon do 
podgrzewacza cyklonowego 

Rysunek 10 – Automatyczne śluzy 
odcinające powyżej zesypu opon 
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3. Współspalanie paliw alternatywnych – stan obecny 
 
Przedstawione uprzednio realizacje oraz doświadczenia umożliwiły na znacznie większą skalę 
wykorzystywać paliwa alternatywne w 2003 roku wraz ze stopniowym wzrostem ich udziału w 
globalnym zużyciu ciepła. W roku ubiegłym został osiągnięty średnioroczny poziom substytucji około 
21,3% przy łącznym zużyciu 38,6 kT paliw alternatywnych co stanowiło 628 000 GJ energii cieplnej. 
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Rysunek 12 – % energii cieplnej pochodzącej ze spalania paliw alternatywnych 
 
 
Zdecydowanie największy udział miały paliwa alternatywne podawane na wlot do pieca (opony, PASi) 
osiągając 25-procentowy i uwarunkowany technologicznie poziom substytucji. Poziom ten wynika z 
niezbędnej minimalnej zawartości tlenu w gazach piecowych (~3%) w obszarze spalania, co jest 
warunkiem koniecznym dla uzyskania spalania zupełnego bez wzrostu emisji tlenku węgla. 
 
Stosowane w Cementowni Małogoszcz wielokanałowe palniki główne typu Pillard umożliwiają 
wprowadzenie, oprócz pyłu węglowego, również 3 rodzajów paliw alternatywnych. 
 

 Rysunek 13 – Dysza wylotowa palnika wielokanałowego 

Kanał węglowy 

Kanał dla paliwa typu PASr 

Kanał dla zaolejonej wody 

Kanał dla ciężkiego oleju 
(mazutu) lub olejów odpadowych 

Dysze powietrza  

Dysze powietrza  
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3.1. Stosowane paliwa alternatywne 
 
Obecnie, po opisanych uprzednio zmianach modernizacyjnych instalacji wypalania klinkieru, 
Cementownia Małogoszcz stosuje kilka rodzajów paliw alternatywnych: 
 
• opony samochodowe o wymiarach maksymalnych 1250 x 400 mm, 

• paliwo stałe typu PASi, 

• paliwo stałe typu PASr, 

• odpady ciekłe zawierające składniki ropopochodne. 
 
Charakterystyki paliw alternatywnych przedstawiają się następująco: 
 
 
Tabela 3 
 

PASi: 2003  
Chlor % < 0,3 0,176 
Wartość opałowa MJ/t 9000 -  

15000 
12611 

Metale:    
Ni+Pb+Cr+Cu+Zn Ppm < 2500 153 
Hg Ppm < 10 3 
Hg+Tl+Cd Ppm < 100 30 
Siarka % < 2,5 0,33 
Popiół % < 35% 11,88 

 

Granulacja Mm < 12  

Paliwo 
przygotowywane 
na bazie trocin, 
pyłu tytoniowego 
oraz sorbentów 
(ziemie 
okrzemkowe), 
osadów 
porafinacyjnych, 
smół 

PASr: 2003  
Chlor % < 0,5 0,6 

Wartość opałowa MJ/t >20000 21835 

Metale:    

Ni+Pb+Cr+Cu+Zn Ppm < 2500 1118 

Hg Ppm < 10 3 

Hg+Tl+Cd Ppm < 100 34 

Siarka % < 1,5 0,27 

Popiół % < 20 8,46 

 

Granulacja Mm 2D <40 
3D <15 

 

Paliwo 
przygotowywane 
na bazie 
rozdrabnianych 
opakowań, 
makulatury, 
kartonów, folii 

Paliwa ciekłe: 2003  

Chlor % < 0,3 0,07 
Wartość opałowa MJ/t 8000 - 26000 11000 - 24000 
Metale:    
Ni+Pb+Cr+Cu+Zn Ppm < 2500  
Hg Ppm < 10  
Hg+Tl+Cd Ppm < 100  
Siarka % < 1,5 0,38 
Popiół %   

 

Zawartość wody %  37 - 70 

Paliwo 
przygotowywane 
na bazie odpadów 
z czyszczenia 
zbiorników 
paliwowych i 
osadów 
porafinacyjnych 
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Udział paliw alternatywnych w zużyciu ciepła w roku 2003 przedstawiał się następująco: 
 
 

Cementownia Małogoszcz - udział  paliw alternatywnych w 
zużyciu ciepła '2003

PetcokePaliwa ciekłe

Opony 

PASr 

PASi 

Mazut

Węgiel

 
 
Rysunek 14 – Udział % paliw w zużyciu ciepła 
 
 
 

 
 
Rysunek 15 – Schemat pieca obrotowego z podgrzewaczem cyklonowym. Punkty wprowadzania 
paliw alternatywnych. 

Opony 

PASi 

PASr, PASi 

Paliwa ciekłe 
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3.2. Aspekty technologiczne i procesowe stosowania paliw 
alternatywnych 
 

Zawartość chloru – paliwa stałe i ciekłe: 

W „suchej” metodzie wypalania klinkieru chlor jest jednym z najważniejszych składników, który w 
sposób negatywny wpływa na proces wypalania. Jest to związane z powstawaniem tzw. obiegów 
wewnętrznych pomiędzy strefą spiekania a podgrzewaczem cyklonowym, które są powodowane 
zjawiskiem odparowania związków chloru (KCl, NaCl), ich unoszeniem oraz ponowną kondensacją w 
chłodniejszych obszarach instalacji. Prowadzi to z jednej strony do kumulacji stężeń w gazie 
piecowym, a z drugiej strony do kondensacji w podgrzewaczu cyklonowym oraz na płynącym w 
przeciw prądzie strumieniu mączki surowcowej, czego skutkiem jest tworzenie narostów w cyklonach, 
rurociągach, czy też w komorze wzniosowej podgrzewacza i w efekcie prowadzi do zakłóceń w 
stabilności przepływu strumieni gazowych i materiałowych. 
Stąd też zawartość chloru w stosowanych w Cementowni Małogoszcz paliwach alternatywnych musi 
być limitowana przy ogólnej zasadzie – im mniej tym lepiej.  
Przyjęty w naszych wymaganiach jakościowych poziom zawartości chloru jest swego rodzaju 
kompromisem pomiędzy możliwościami przygotowania przez dostawcę paliwa o wymaganej 
specyfikacji a warunkami jego akceptacji przez instalację piecową. 
 

Opony a zawartość żelaza (Fe): 

Opony samochodowe, a szczególnie od samochodów ciężarowych „duże” zawierają znaczne ilości 
żelaza co musi być brane pod uwagę przy komponowaniu zestawu surowcowego (wsadu do pieca). 
Drut stalowy ulega w piecu obrotowym całkowitemu przereagowaniu ze wsadem a żelazo wchodzi w 
skład minerałów klinkierowych – przede wszystkim 4CaO x Al2O3 x Fe2O3. 
Z badań prowadzonych w Grupie Lafarge4 zawartość popiołu po spaleniu sięga 22% a zawartość 
żelaza w popiele jako Fe2O3 nawet do 96%. 
Stąd też wpływ Fe2O3 przy ilości dozowania 1,5 – 2,0 t/h jest wyraźny i prowadzi do zmiany składu 
mineralnego klinkieru, przede wszystkim do obniżenia zawartości 3CaO x Al2O3 (C3A) oraz wzrostu 
ilości fazy glinowo-żelazianowej  (C4AF). Dlatego często zachodzi konieczność uzupełnienia zestawu 
surowcowego o składnik zawierający Al2O3 – np. popiół lotny. 
 

Tabela 4 

 Klinkier cementowy bez stosowania 
opon 

Klinkier cementowy przy współspalaniu opon 
(~16% substytucji ciepła, 1,7 t/h) 

SiO2 21,40 20,88 

Al2O3 5,17 5,21 

Fe2O3 2,53 3,40 

CaO 65,16 64,39 

MgO 1,37 1,39 

SO3 1,14 1,06 

CaOw 1,0 1,25 

Na2O 0,14 0,16 

K2O 1,32 1,26 

C3S 56,91 55,36 

C2S 17,81 17,83 

C3A 9,41 8,05 

C4AF 7,69 10,35 

                                               
4 Best practices for tyre burning – dokument Grupy Lafarge 
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Siarka: 

Zawartość siarki w paliwach alternatywnych jest zróżnicowana, nie przekracza natomiast poziomu 
zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym (mazucie), który przed laty był podstawowym paliwem  
w Cementowni. Nie przekracza również poziomu jej zawartości w koksie ponaftowym, które to paliwo 
jest szeroko używane w europejskim przemyśle cementowym. 
Z uwagi, jak wcześniej wspomniano, na wysokoalkaliczne środowisko panujące w piecu obrotowym, 
siarka w postaci SO2 jest chemicznie wiązana do postaci siarczanów i wyprowadzana z pieca wraz  
z klinkierem. Cyklonowy podgrzewacz mączki wraz z młynem surowca, gdzie następuje zmielenie 
oraz jednocześnie suszenie mieszanki surowcowej gorącymi gazami piecowymi charakteryzują się 
bardzo wysokim współczynnikiem pochłaniania SO2 (ponad 95%), co powoduje, że zawartość siarki  
w paliwach ma znikomy wpływ na poziom jej emisji z instalacji. 
Praktycznie o wielkościach emisji SO2 decyduje zawartość siarczków w naturalnych surowcach  
(w postaci pirytów czy też markasytów) stosowanych w przemyśle cementowym.  

  

 

3.3. Aspekty ochrony środowiska 
 
Termiczne przekształcanie czy też współspalanie odpadów a dokładniej rzecz biorąc, przygotowanych 
w oparciu o odpady paliw alternatywnych, obwarowane jest szeregiem aktów prawnych. 
Dotyczą one zarówno transportu, odbioru, magazynowania, warunków spalania oraz dopuszczalnych 
poziomów emisji. 
Stąd też podstawowym warunkiem, który dotyczy zarówno wytwórców paliw alternatywnych jak i 
jego odbiorców jest przestrzeganie jak i stosowanie się do obowiązujących w tym zakresie regulacji 
prawnych. 
Jest więc oczywistym, że Cementownia Małogoszcz musiała spełnić szereg wymagań, aby móc 
stosować paliwa alternatywne w sposób bezpieczny i nie zagrażający środowisku naturalnemu.  
 
Konsekwencją tego stanu rzeczy były zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczące zarówno 
urządzeń odpylających jak i wybudowanie profesjonalnych instalacji dozujących wraz z zapleczem 
magazynowym. 
 
Nie bez znaczenia była również jasno określona polityka Grupy Lafarge dotycząca ochrony środowiska 
oraz wprowadzenie tzw. programu „drzwi otwartych” w Cementowni. 
Program ten miał za zadanie zapoznać wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim społeczność 
lokalną z problematyką spalania paliw alternatywnych oraz przedstawić te działania, które zakład już 
wykonał lub też zamierza zrealizować w najbliższym czasie.  
 
Cementownia posiada stosowne decyzje Wojewody Świętokrzyskiego regulujące całokształt spraw 
związanych ze współspalaniem oraz określające dopuszczalne wielkości emisji pyłowo-gazowych przy 
termicznym przekształcaniu odpadów.  
Maksymalny ilość odzysku ciepła z paliw alternatywnych jest określona na poziomie do 40% ilości 
ciepła zużywanego na wypalanie klinkieru. 
Wprowadzone zostały również wewnętrzne procedury kontrolne jakości dostarczanych paliw oraz 
kontrolne badania dostaw. 
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W roku 2003 wykonano kilka serii pomiarów kontrolnych emisji gazów i pyłów na piecu nr 1 i 2 (PO1 i 
PO2) przy różnym udziale spalanych paliw alternatywnych oraz „pomiar bazowy” bez paliw 
alternatywnych: 
 
Tabela 5 

Stężenia w mg/Nm3, dioksyny i furany w ng/Nm3   (11% O2) 

Rok 2003 

I seria II seria III seria IV seria Pomiar 
bazowy 

Limit emisji 

7maja 25 czerwca 22 lipca 16 września 24 września 

Substancja 

PO1 PO2 PO1 PO2 PO1 PO2 PO1 PO2 PO1 PO2 PO1 PO2 

pył ogółem 26 69 6,0 17,4 6,7 65,7 11,7  8,8  4,4 41,2 

TOC 30 6,8 10,7 4,2 2,5 2,6  4,6  2,3 4,8 

HCl 13,5 1,8 0,81 1,4 3,38 2,08  1,23  1,28 1,7 

HF 0,9 p.o. p.o. 0,012 0,039 0,0145  0,066  0,1 0,036 

SO2 405 79,9 43,8 321,5 31,1 80,0  17,0  15,5 53,5 

CO 467 344,1 318,3 229,3 377,6 327,0  398,0  262,0 254,5 

Cd+Tl 0,045 0,0005 0,0003 0,0003 0,0018 0,0021  0,0005  0,0002 0,0058 

Sb+As+Pb+C
r+Co+Cu+ 

Mn+Ni+V+Sn 

0,45 0,0286 0,0052 0,001 0,0071 0,0017  0,0019  0,0031 0,0012 

Hg 0,045 0,027 0,041 0,026 0,042 0,028  0,024  0,036 0,021 

dioksyny i 
furany 

0,1 0,005 0,032 0,006 0,011 0,010  0,002  0,006 0,013 

           

Rodzaj paliwa % ciepła % ciepła % ciepła % ciepła % ciepła 

Węgiel 36 42 80 78 65  65  100 100 
Petcoke 39 46         
Opony 11 12 12 15 15  16    
PASi 10  6 5 13  10    
PASr 4    4  4    
Paliwa ciekłe   2 2 3  5    
 
Jak widać z przedstawionych wyników pomiarów, emisje przy współspalaniu paliw alternatywnych nie 
odbiegają od wyników pomiarów wykonanych bez współspalania. 
Kolejne serie pomiarów kontrolnych wykonywane będą również w roku bieżącym. 
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4. Podsumowanie: 
 
Współspalanie paliw alternatywnych w instalacjach do wypalania klinkieru cementowego jest możliwe 
i uzasadnione ekonomicznie ale przy spełnieniu istotnych warunków, które muszą zapewnić pełną 
kontrolę nad realizowanym procesem w zakresie: 
Jakości dostaw paliw 
Ich dozowania i utrzymywania optymalnych ilości z uwagi na stabilność samego procesu spalania 
Jakości półproduktu – klinkieru cementowego, jak i samego cementu 
Oddziaływania na środowisko zarówno na etapie transportu, magazynowania jak i emisji pyłowo - 
gazowych  
 
Stwarza to oczywiście konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, aby 
współspalanie paliw alternatywnych mogło spełnić wszystkie wymagania związane zarówno z 
poprawnością samego procesu produkcji klinkieru oraz cementu jak i wymagania związane z ochroną 
środowiska. W sumie koszty inwestycji dotyczące współspalanie w latach 2002 – 2004, które 
Cementownia już poniosła lub też jeszcze poniesie w najbliższym czasie zamkną się kwotą ponad 53 
mln PLN. 
 
Natomiast nie bez znaczenia jest fakt, że współspalanie paliw alternatywnych w piecach 
cementowych to olbrzymi potencjał możliwości bezpiecznego i kontrolowanego pozbywania się 
odpadów obciążających środowisko naturalne, których to ilość w ostatnich latach gwałtownie rośnie.  
W roku 2003 Cementownia Małogoszcz zużyła 39 kT paliw alternatywnych, w tym ponad 32,4 kT 
paliw stałych typu PAS co jest zaledwie ułamkiem ilości możliwej do pozyskania w skali kraju. 
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