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Szanowni Państwo!

Przemysł cementowy w Polsce ma za sobą kilkuletni okres funkcjonowania w strukturach międzynarodowych grup kapitałowych, wiodących w branży
cementowej. Niezależnie od wielkości i pochodzenia zaangażowanych środków w rozwój naszych zakładów, powstała wspólna inicjatywa aktywne-
go włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego kraju. Grupa zarządzająca przedstawicieli z poszczególnych zakładów podjęła
w tej kwestii jednoznaczne postanowienie: wykorzystać możliwości wynikające z uwarunkowań finansowych, technologicznych i doświadczeń europej-
skiego i światowego przemysłu cementowego w celu bezpiecznego zastosowania odpadów palnych jako paliwa technologicznego.

Przemysł cementowy jest jedną z najbardziej nowoczesnych gałęzi przemysłowych w Polsce. W okresie ostatnich lat zostały zrealizowane olbrzymie inwestycje
spełniające najwyższe światowe standardy w zakresie ochrony środowiska, uwzględniające wymagania najlepszej dostępnej techniki w produkcji cementu.
Dzięki funkcjonowaniu w różnych grupach światowych liderów produkcji cementu, zakłady mają dostęp do doświadczeń w zakresie stosowania odpa-
dów, jako paliw w cementowniach na świecie.

Korzystając z tych doświadczeń cementownie w Polsce zaczęły wprowadzać odpady, jako komponent paliwa tradycyjnego, biorąc jednocześnie
odpowiedzialność za współistnienie ze środowiskiem jak i za jakość swoich wyrobów. Ta działalność udokumentowana jest niezależnymi pomiarami
parametrów mających wpływ na środowisko i badaniami kontrolnymi cementu. Pomiary te wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami w naszym kraju.

Oddajemy w Państwa ręce niniejszy materiał poruszający problematykę paliw z odpadów w przemyśle cementowym. Jest on źródłem wiedzy nie tylko
o procesie produkcji cementu, ale również kompleksowo prezentuje zagadnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Jako branża, traktujemy stosowanie paliw z odpadów jako włączenie się przemysłu cementowego do trudnego procesu odzysku i unieszkodliwiania
odpadów. Jesteśmy przekonani, że możliwości, które stwarza wykorzystanie naszych pieców do zagospodarowania odpadów palnych jest bez-
względnie korzystne, tak dla naszego przemysłu, jak również przede wszystkim dla środowiska naturalnego zarówno makro jak i mikroregionów Polski
oraz społeczeństwa. Dzięki wykorzystaniu paliw z odpadów nie tylko zachowujemy zasoby naturalne, ale również zabezpieczamy długą i czystą
przyszłość naszego środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo życia przyszłych pokoleń.

Podejmując naszą inicjatywę deklarujemy otwartość oraz zapewniamy pełną jawność i dostępność do wiedzy z zakresu zastosowania paliw zastępczych
w cementowniach. Celem naszym jest tworzenie pełnego zaufania opartego na rzetelnej informacji dostępnej dla wszystkich zainteresowanych.
Wierzymy, że tylko taka forma dialogu jest społecznie akceptowalna i jest w stanie odsunąć na bok emocje oraz uprzedzenia związane ze stosowaniem
paliw z odpadów.

Występując wspólnie z ofertą wykorzystania możliwości istniejących w naszej branży w zakresie do zagospodarowania palnych odpadów, zakłady
cementowe wspólnie – bez względu na położenie, kapitał czy wielkość – chcą być partnerem dla władz oraz społeczności lokalnych i wspólnie chcą
chronić i dbać o otaczające nas środowisko. Podpisując ten list otwarty zapewniamy gotowość naszego przemysłu do wykorzystania odpadów
palnych. Jednocześnie deklarujemy zapewnienie całkowitej zgodności postępowania na tym polu z wymogami ochrony środowiska naturalnego.
Pragniemy również podziękować Wszystkim, którzy zdając sobie sprawę z potrzeby współistnienia przemysłu w środowisku rozumieją i doceniają naszą
inicjatywę!

Z poważaniem

LIST OTWARTY PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO
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Przemys³ cementowy w Polsce to

11 zak³adów pracuj¹cych w pe³nym cyklu

produkcyjnym, przemia³ownia oraz zak³ad

produkcji cementu glinowego. W okresie

ostatniego dziesiêciolecia przemys³ zosta³

gruntownie zmodernizowany kosztem nie-

mal piêciu miliardów z³otych. Wy³¹czono

z eksploatacji wiêkszoœæ zak³adów pracu-

j¹cych metod¹ mokr¹. Obecnie udzia³

metody mokrej w produkcji klinkieru ce-

mentowego wynosi zaledwie 2%. Wpro-

wadzono nowoczesne metody kontroli pro-

dukcji i organizacji pracy. Radykalnie

zmniejszono wp³yw zak³adów na œrodowi-

sko. Pod wzglêdem technicznym i organi-

zacyjnym przemys³ cementowy zaliczany

jest obecnie do przoduj¹cych w Europie.

Przemys³ jest ca³kowicie sprywatyzowany.

PRZEMYSŁ CEMENTOWY

Zu¿ycie ciep³a w przemyœle cementowym.

Wartoœæ inwestycji w przemyœle cementowym.

Lokalizacja zak³adów cementowych w Polsce.
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Cement to szary, drobno zmielony proszek – podsta-

wowy materia³ w budownictwie. Jego g³ównym sk³adnikiem

jest klinkier cementowy, bêd¹cy mieszanin¹ w odpowied-

nich proporcjach minera³ów hydraulicznych: krzemianów,

glinianów i glino¿elazianów wapnia, otrzymywany przez

wypalenie w temperaturze oko³o 1450
o
C mieszanki surow-

cowej o odpowiednim sk³adzie chemicznym. Klinkier wraz

z niewielkim dodatkiem gipsu, zmielony na drobny pro-

szek, to zwyk³y cement portlandzki.

W zale¿noœci od wymagañ u¿ytkowników w³asnoœci ce-

mentu mog¹ byæ modyfikowane albo poprzez zmiany sk³a-

du chemicznego mieszanki surowców u¿ywanej do wypa-

lenia klinkieru, albo te¿ poprzez dodanie do przemia³u

dodatkowych sk³adników oprócz klinkieru i gipsu. Sk³adni-

kami tymi s¹ np.: ¿u¿el granulowany czy popio³y lotne ze

spalania wêgla kamiennego.

CEMENT

Klinkier cementowy Cement

Zak³ad cementowy
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JAK PRODUKUJE SIĘ CEMENT?

Surowce i przygotowanie mieszanki surowcowej
Klinkier cementowy zawiera przeciêtnie oko³o 65% CaO,

22% SiO
2
, 6% Al

2
O

3
 i 3% Fe

2
O

3
. Tak wiêc do zestawienia

mieszanki surowcowej wykorzystywane s¹ surowce za-

wieraj¹ce wymienione tlenki w potrzebnych iloœciach.

Z uwagi na masowoœæ produkcji surowce te musz¹ byæ

tanie i dostêpne w du¿ych iloœciach.

Podstawowe surowce do produkcji klinkieru cemento-

wego to: wapienie, margle i gliny. Do korekty sk³adu che-

micznego mieszanki surowcowej w mniejszych iloœciach

wykorzystywane s¹ surowce krzemo-, ¿elazo-, i glinono-

œne, jak: piasek, ruda ¿elaza czy boksyt. W znacznych

iloœciach, zarówno jako surowce podstawowe jak i kory-

guj¹ce, wykorzystywane s¹ odpadowe surowce wtórne,

jak: ¿u¿le, popio³y lotne, py³y wielkopiecowe, itp.

Zestawione w odpowiedniej proporcji surowce s¹

bardzo drobno mielone.

W suchej metodzie produkcji przemia³ odbywa siê

najczêœciej w m³ynach kulowych lub walcowo – miso-

wych, w których jednoczeœnie z przemia³em materia³ jest

suszony przep³ywaj¹cymi przez m³yn gor¹cymi gazami

odlotowymi z pieca. Zmielony materia³ w postaci m¹ki

magazynowany jest w silosach. W mokrej metodzie pro-

dukcji mielenie odbywa siê w m³ynach kulowych do mo-

krego przemia³u. Materia³ w postaci szlamu o zawartoœci

wody 32 – 38% magazynowany jest w silosach i base-

nach.

W obu metodach, materia³ jest mieszany i w razie

potrzeby korygowany tak, aby odchylenie sk³adu che-

micznego w pobieranych próbach nie przekracza³o 0,2%

od wartoœci zadanej. Tak przygotowany materia³ dozowa-

ny jest do wypa³u.

W procesach zestawiania i kontroli sk³adu chemicz-

nego mieszanki surowcowej powszechnie stosowane

s¹ nowoczesne systemy sterowania przygotowaniem

mieszaniny surowcowej, w których urz¹dzenia wa¿¹co-

dozuj¹ce sterowane s¹ komputerowo na podstawie wy-

ników analiz kontrolnych, wykonywanych na analizato-

rach rentgenowskich.

1.

1 i 4. Kopalnie surowców do produkcji cementu
2. Piec cementowy; 3. M³yn cementu3.

4.

2.




