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Wymagania dla paliw alternatywnych wynikaj¹ ze

specyfiki procesu wytwarzania i w³asnoœci produktu, ja-

kim jest klinkier cementowy oraz ekonomicznych uwa-

runkowañ wspó³spalania paliw alternatywnych w proce-

sie produkcyjnym.

····· Jakoœæ paliw – dotyczy przede wszystkim sk³adu che-

micznego paliw, w tym zawartoœci w nich sk³adników

œladowych. Paliwa alternatywne nie mog¹ zawieraæ

sk³adników wp³ywaj¹cych niekorzystnie na w³asnoœci

wypalanego klinkieru oraz na pracê pieca czy powo-

duj¹cych przekroczenie dopuszczalnych limitów emi-

sji do atmosfery. Jakoœæ paliwa alternatywnego jest

ustalana indywidualnie przez cementownie i jego do-

stawca musi dotrzymywaæ uzgodnionych parametrów.

····· Kalorycznoœæ paliwa – z punktu widzenia procesu

wypalania klinkieru cementowego najkorzystniejsze s¹

paliwa alternatywne o wysokiej kalorycznoœci, porów-

nywalnej do kalorycznoœci paliw naturalnych. Nie wy-

stêpuj¹ wówczas ¿adne ograniczenia co do sposobu

podawania ich do instalacji piecowej. W praktyce

kalorycznoœæ wielu paliw alternatywnych jest znacznie

ni¿sza. Za doln¹ granicê kalorycznoœci paliwa alter-

natywnego, przy której zawarta w paliwie energia jest

efektywnie wykorzystywana w procesie wypalania klin-

kieru, uznaje siê kalorycznoœæ rzêdu 12000 kJ/kg paliwa.

Kalorycznoœæ paliwa (jak te¿ i jego jakoœæ) ustalona

z dostawc¹ mo¿e wahaæ siê w œciœle uzgodnionych

granicach. Spalanie paliwa o ni¿szej kalorycznoœci,

jest mo¿liwe, ale w tym przypadku koszty utylizacji s¹

wy¿sze ni¿ uzyskany efekt energetyczny.

····· Stan fizyczny – paliwo alternatywne musi byæ dostar-

czone do spalania w postaci umo¿liwiaj¹cej jego po-

danie do pieca w sposób kontrolowany.

····· Wielkoœæ partii paliwa – dostarczana przez dostawcê

partia paliwa alternatywnego, o ustalonej jakoœci i ka-

lorycznoœci, musi byæ wystarczaj¹co du¿a aby za-

pewniæ ci¹g³e jego wspó³spalanie przez okres co

najmniej kilku dni. Najkorzystniej jest gdy bie¿¹ce do-

stawy paliwa alternatywnego s¹ wystarczaj¹co du¿e

dla prowadzenia w sposób ci¹g³y jego wspó³spalania.

Bior¹c pod uwagê, ¿e iloœæ paliwa alternatywnego

WYMAGANIA DLA PALIW ALTERNATYWNYCH,
WSPÓŁSPALANYCH W PIECACH CEMENTOWYCH

podawanego do wspó³spalania to zwykle kilka ton na

godzinê, wielkoœæ partii paliwa alternatywnego nie

powinna byæ mniejsza ni¿ kilkaset ton.

····· Koszt stosowania paliwa alternatywnego – stosowanie

paliwa alternatywnego dawaæ musi jego u¿ytkowniko-

wi dodatni wynik ekonomiczny. St¹d te¿, paliwo takie

musi byæ wykorzystywane w odpowiednio du¿ej skali,

aby korzyœci z zast¹pienia nim czêœci paliwa natural-

nego, przewy¿szy³y koszty wynikaj¹ce z budowy, eks-

ploatacji i obs³ugi instalacji do ich spalania.

Strefa spiekania w piecu cementowym. Temperatura materia³u
ok. 1450 C, gazów ok. 2000 C.



22

Zak³ady wspó³spalaj¹ce paliwa alternatywne na

eksploatowanych instalacjach do wypalania klinkie-

ru cementowego prowadz¹ bie¿¹c¹ kontrolê jakoœci

i kalorycznoœci dostarczanego paliwa alternatywne-

go. Kontrola ta ma potwierdziæ, czy parametry do-

starczonej partii paliwa s¹ zgodne z okreœlonymi

w umowie z dostawc¹.

W trakcie prowadzenia wspó³spalania kontrolo-

wana i rejestrowana jest iloœæ paliwa alternatywne-

go i równomiernoœæ jego podawania do pieca. Ope-

ratorzy instalacji wypalania klinkieru przestrzegaj¹

zachowania odpowiednich parametrów pracy insta-

lacji, ustalonych w re¿imie technologicznym dla

wspó³spalania paliwa alternatywnego. Parametry te

rejestruje aparatura kontrolno-pomiarowa.

Pomiary emisji do atmosfery zanieczyszczeñ

gazowych prowadzone s¹ w sposób ci¹g³y i reje-

strowane. Emisje sk³adników, dla których nie s¹ pro-

wadzone pomiary ci¹g³e, wykonywane s¹ okreso-

wo, w odstêpach czasu przewidzianych w pozwole-

niach zintegrowanych.

Dodaæ nale¿y, ¿e zak³ady na w³asne potrzeby

wykonuj¹ serie badañ porównawczych sk³adu klin-

kieru, g³ównie zawartoœci w nim sk³adników œlado-

wych, wyprodukowanego przy stosowaniu wy³¹cz-

nie paliw naturalnych oraz wyprodukowanego przy

wspó³spalaniu paliw alternatywnych. Badania te maj¹

na celu okreœlenie wp³ywu sk³adników zawartych

w paliwach alternatywnych na jakoœæ klinkieru.

KONTROLA PALIW ALTERNATYWNYCH
I PROCESU WSPÓŁSPALANIA

Labolatorium zak³adowe.

Nowoczesne urz¹dzenia do pomiaru emisji.

Emisje zanieczyszczeñ z przemys³u
cementowego.
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SPALANIE PALIW ALTERNATYWNYCH A ŚRODOWISKO

Podstawow¹ spraw¹ zwi¹zan¹ ze spalaniem paliw alternatywnych jest zabezpieczenie

przed nadmiern¹ emisj¹ do œrodowiska szkodliwych zwi¹zków zawartych w paliwach lub

powstaj¹cych w wyniku ich spalania.

Obecnie spalanie paliw alternatywnych odbywa siê na podstawie pozwoleñ zintegro-

wanych wydawanych zak³adom przez wojewódzkie organy ochrony œrodowiska. Pozwole-

nia zintegrowane okreœlaj¹ zarówno rodzaje i iloœci odpadów, które mo¿na spalaæ

w instalacji, jak te¿ standardy emisji i roczne wielkoœci emisji zanieczyszczeñ sk³adników

szkodliwych w gazach z instalacji piecowych wspó³spalaj¹cych paliwa alternatywne.

Instalacje do wypalania klinkieru cementowego s¹ wyposa¿one w urz¹dzenia do

ochrony œrodowiska. Zapewniaj¹ one spe³nienie wymagañ w tym zakresie przy prowadze-

niu procesu wypalania klinkieru stosuj¹c paliwo naturalne. Urz¹dzenia te s¹ wystarczaj¹-

ce do spe³nienia wymagañ ochrony œrodowiska równie¿ w przypadku wspó³spalania

paliw alternatywnych. W wyj¹tkowych sytuacjach, kiedy zawartoœæ sk³adnika szkodliwego

dla œrodowiska w paliwie alternatywnym by³aby na tyle du¿a, ¿e przy istniej¹cym wypo-

sa¿eniu instalacji w urz¹dzenia do ochrony œrodowiska dopuszczalny limit emisji tego

sk³adnika zosta³by przekroczony, paliwo takie nie mo¿e byæ wspó³spalane. Zak³ady ce-

mentowe wyposa¿one w doskona³ej jakoœci filtry zapewniaj¹ bezpieczne wspó³spalanie

odpadów. Emisje szkodliwych substancji s¹ poni¿ej dopuszczalnych norm i zawsze s¹

kontrolowane przez wysoko kwalifikowanych ekspertów.

Zak³ad cementowy – emisja kontrolowana. Emisja niekontrolowana.

Stê¿enie dioksyn w gazach odlotowych podczas spalania odpadów domowych z wêglem
w gospodarstwach domowych, w Krakowie – 1996-2001.
( • ród³o: dr hab. in¿. Adam Grochowalski, Politechnika Krakowska, „Przemiany dioksyn Emi-Pro Kraków”).
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BETON W ŚRODOWISKU

Beton to sztuczny kamieñ wytwarzany z cementu, kruszywa, piasku

i wody. Beton jest materia³em przyjaznym dla œrodowiska naturalnego. Po

rozkruszeniu mo¿e byæ wtórnie wykorzystywany jako kruszywo.

Wp³yw betonu na œrodowisko rozpatrywany jest zwykle z punktu widze-

nia zachowania siê zawartych w nim metali ciê¿kich. Te œladowe sk³adniki

w ró¿nych koncentracjach znajduj¹ siê w paliwach stosowanych do wypa-

lania klinkieru cementowego oraz surowcach do produkcji cementu i beto-

nu. Znajduj¹ siê one równie¿ w paliwach alternatywnych. Nieorganiczne

sk³adniki paliw, w tym alternatywnych, takie jak metale ciê¿kie, wchodz¹

w sk³ad klinkieru cementowego. W praktyce obserwuje siê bardzo niewiel-

kie ró¿nice w zawartoœci metali ciê¿kich, w klinkierach wypalanych przy

stosowaniu tylko paliw naturalnych i wypalanych przy wspó³spalaniu paliw

alternatywnych. Tak wiêc, beton wyprodukowany przy zastosowaniu ce-

mentu produkowanego przy wspó³spalaniu paliw alternatywnych niczym

nie ró¿ni siê od betonu z cementu produkowanego przy stosowaniu wy-

³¹cznie paliw naturalnych.

Mo¿liwoœæ przedostania siê metali ciê¿kich z betonu do œrodowiska

jest praktycznie ¿adna. Szereg przeprowadzonych badañ, których celem

by³o okreœlenie wymywalnoœci metali ciê¿kich wykaza³o, ¿e jest ona zniko-

ma, poni¿ej mo¿liwoœci pomiarowych lub znacznie ni¿ej od dopuszczalnej

zawartoœci metali w wodzie pitnej. Wyniki takie uzyskano niezale¿nie od

tego, jaki rodzaj paliwa wykorzystywany by³ do wypalania klinkieru cemen-

towego.

1,2. Kruszywo z recyklingu betonu.
3, 4, 5. Zastosowanie betonu – przyk³ady.

5.

1.

2.

3.

4.
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KORZYŚCI ZE SPALANIA PALIW ALTERNATYWNYCH

Spalanie odpadów (termiczne przekszta³canie) to je-

den ze sposobów przewidzianych w Krajowym Planie Go-

spodarki Odpadami dla ich zagospodarowania czy uniesz-

kodliwienia. Zastosowanie tego sposobu to równie¿ bo-

dziec do rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej, zwi¹zanej ze

zbiórk¹ odpadów, przygotowaniem paliw alternatywnych

i ich stosowaniem. Korzyœci ze stosowania paliw alterna-

tywnych odnosi przede wszystkim œrodowisko. Ale nie

tylko. To równie¿ dodatkowe wp³ywy bud¿etowe od przed-

siêbiorstw zajmuj¹cych siê zagospodarowaniem odpadów

wytwarzaj¹cych paliwa alternatywne, to równie¿ korzyœci

dla przedsiêbiorstw prowadz¹cych tê dzia³alnoœæ i przed-

siêbiorstw spalaj¹cych paliwa alternatywne.

Spalanie paliw alternatywnych w przemyœle cemento-

wym, z uwagi na specyfikê procesu produkcji klinkieru

cementowego i stosowanych urz¹dzeñ do jego wypala-

nia, jest szczególnie korzystne.

····· W piecu cementowym nastêpuje odzysk energii za-

wartej w paliwie alternatywnym, które w ca³oœci wy-

korzystane jest u¿ytecznie na wytwarzanie klinkieru.

····· Oszczêdzone zostaje nieodnawialne paliwo naturalne.

····· W skali globalnej zmniejszona zostaje emisja gazów

cieplarnianych do atmosfery, gdy¿ odpady niezu¿yte

przez przemys³ cementowy zosta³yby i tak spalone

w innym miejscu i w efekcie bilans ekologiczny by³by

niekorzystny.

····· Spalanie paliw alternatywnych w piecu cementowym

jest procesem bezodpadowym; popió³ z ich spalenia

wchodzi w sk³ad klinkieru cementowego.

····· Spalenie odpadów jako paliwa alternatywnego to

zmniejszenie iloœci odpadów wymagaj¹cych sk³ado-

wania.

Wa¿nym argumentem za spalaniem paliw alterna-

tywnych w piecach cementowych, jako sposobu na

czêœciowe rozwi¹zanie problemu odpadów w kraju jest

fakt, ¿e instalacje piecowe do wypalania klinkieru ist-

niej¹ fizycznie, pracuj¹. Prawie wszystkie posiadaj¹ in-

stalacje do wspó³spalania odpadów. Koszty budowy in-

stalacji spalania paliw alternatywnych przy piecu obro-

towym, chocia¿ wysokie, s¹ wielokrotnie ni¿sze ni¿ bu-

dowa spalarni.

Bilans ekologiczny spalania odpadów w spalarni oraz przy wspó³spalaniu w cementowni.

Zak³ad przeróbki odpadowych plastików.
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DOŚWIADCZENIA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO
ZE SPALANIA PALIW ALTERNATYWNYCH

Pierwsze próby spalania paliw alternatywnych – opon

samochodowych, podjêto w naszym przemyœle na po-

cz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Przerwano je z powodu bra-

ku opon. W tym czasie rozpoczêto równie¿ w jednym

z zak³adów spalanie odpadów ropopochodnych, konty-

nuowane z powodzeniem do chwili obecnej. Pocz¹tki

dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do wykorzystania paliw alterna-

tywnych mia³y miejsce w okresie, kiedy problemy ochro-

ny œrodowiska nie mia³y odpowiedniego priorytetu w po-

lityce gospodarczej kraju. Dotyczy to g³ównie gospodar-

ki odpadami. Dzia³ania nasze utwierdzi³y nas jednak

w przekonaniu, ¿e spalanie paliw alternatywnych jest

korzystne dla œrodowiska, a zak³adom mo¿e przynieœæ

wymierne korzyœci ekonomiczne.

Obecnie wiêkszoœæ zak³adów cementowych ma in-

stalacje do wspó³spalania paliw alternatywnych. Spala-

ne s¹ zu¿yte opony samochodowe, odpady lateksowe

i gumowe, emulsje ropopochodne, odpadowy koksik

chemiczny, odpady drzewne, m¹czka miêsno-kostna,

odpady z przemys³u meblarskiego i paliwa PAS, produ-

kowane z odpadów przez specjalistyczne przedsiêbior-

stwo. W roku 2004 10,0% energii cieplnej zu¿ytej na

wypalanie klinkieru cementowego przemys³ pozyska³

z paliw alternatywnych, co stanowi strumieñ 201 tys.

ton odpadów.

Wspó³spalanie prowadzone jest w oparciu o pozwo-

lenia zintegrowane oraz obowi¹zuj¹ce akty prawne

w zakresie gospodarowania odpadami.

Szereg przeprowadzonych pomiarów emisji sk³adni-

ków szkodliwych do œrodowiska potwierdza, ¿e nie stwier-

dzono przypadków przekroczenia dopuszczalnych limi-

tów ich emisji. Badania kontrolne produktu wykazuj¹, ¿e

nie stwierdzono równie¿ przypadku negatywnego wp³y-

wu wspó³spalania na w³asnoœci klinkieru cementowego.

Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e wspó³-

spalanie paliw alternatywnych w instalacjach piecowych

naszej bran¿y jest ca³kowicie bezpiecznym, niezwykle

skutecznym i ekonomicznym sposobem u¿ytecznego

wykorzystania energii zawartej w odpadach.

Jako bran¿a cementowa uwa¿amy, ¿e nasze mo¿liwo-

œci wspó³spalania paliw alternatywnych nie s¹ dostatecz-

nie wykorzystane. Œwiadczy o tym przyk³ad innych krajów

Europy i œwiata. Ustawodawstwo Unii Europejskiej ju¿ od

kilkunastu lat wprowadza okreœlone zasady w zakresie

gospodarki odpadami, w tym wykorzystania zawartej

w nich energii. Dyrektywa 2000/76/EC, bêd¹ca kontynu-

acj¹ podjêtych znacznie wczeœniej dzia³añ legislacyjnych,

precyzyjnie okreœla warunki jakie musz¹ byæ spe³nione

przy spalaniu odpadów, równie¿ w piecach cementowych.

Pracuj¹c w warunkach precyzyjnie okreœlonych przez prawo

i atmosferze akceptacji dla dzia³añ na rzecz ochrony œro-

dowiska, w wielu krajach poziom wykorzystania paliw al-

ternatywnych jest kilka razy wy¿szy ni¿ w Polsce.

Liczymy na to, ¿e pe³ne dostosowanie naszego pra-

wa dotycz¹cego œrodowiska do prawa Unii Europejskiej,

konsekwentne egzekwowanie tego prawa w zakresie go-

spodarki odpadami i stworzenie przychylnego klimatu

dla dzia³añ na rzecz œrodowiska, pozwoli naszej bran¿y

w powa¿nym stopniu zwiêkszyæ wykorzystanie paliw

alternatywnych.

Celem naszej dzia³alnoœci w tym zakresie na okres

najbli¿szych kilku lat, jest pozyskanie z paliw alternatyw-

nych w skali bran¿y, oko³o 30% energii cieplnej, po-

trzebnej na wypalanie klinkieru cementowego.

Nowoczesny
zak³ad cementowy.
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CEMENTOWNIA NOWINY SP. Z O.O.
26-052 Sitkówka-Nowiny, woj. œwiêtokrzyskie
tel. centr.: (48 41) 346 60 00
tel. sekr.: (48 41) 346 65 65
fax: (48 41) 346 64 88
www.cementownia-nowiny.com

CEMENTOWNIA WARTA SA
98-355 Dzia³oszyn, woj. ³ódzkie
Trêbaczew, ul. Przemys³owa 17
tel. centr.: (48 43) 841 30 03
tel. sekr.: (48 43) 840 36 16
fax sekr.: (48 43) 840 31 31
www.wartasa.com.pl

CEMENTOWNIA ODRA SA
45-005 Opole, ul. Budowlanych 9
tel. centr.: (48 77) 40 20 899
fax: (48 77) 45 42 860
www.odrasa.com.pl

CEMENTOWNIA NOWA HUTA SA
30-991 Kraków, ul. Cementowa 2
tel.: (48 12) 681 05 40
tel. sekr.: (48 12) 681 05 42
fax: (48 12) 681 05 43
www.cnhcement.com

GÓRKA CEMENT SP. Z O.O.
32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
woj. ma³opolskie
tel. centr.: (48 32) 612 10 69
tel./fax sekr.: (48 32) 632 34 50
www.gorka.com.pl

CEMENTOWNIA GÓRAŻDŻE SA
45-076 Opole, Chorula, ul. Cementowa 1
tel. centr.: (48 77) 453 02 91(7), 446 80 00
tel. sekr.: (48 77) 453 02 19, 446 84 01
fax: (48 77) 446 84 03, 453 66 78
www.gorazdze.pl

EKOCEM SP. Z O.O.
41-306 D¹browa Górnicza
ul. RoŸdzieñskiego 14
tel. centr.: (48 32) 639 54 00
tel. sekr.: (48 32) 639 54 34
fax sekr.: (48 32) 639 58 92

LAFARGE CEMENT SA
28-366 Ma³ogoszcz
ul. Warszawska 110
woj. œwiêtokrzyskie
tel.: (48 41) 385 43 00
fax: (48 41) 385 43 01
www.lafarge.pl

ZAKŁAD MAŁOGOSZCZ
28-366 Ma³ogoszcz, ul. Warszawska 110
woj. œwiêtokrzyskie
tel. centr.: (48 41) 385 41 51
tel. sekr.: (48 41) 385 41 11
fax sekr.: (48 41) 385 42 01

ZAKŁAD KUJAWY
88-192 Piechcin, woj. kujawsko-pomorskie
tel. centr.: (48 52) 564 37 00
tel. sekr.: (48 52) 564 33 00
fax: (48 52) 564 37 05

GRUPA OŻARÓW SA
27-530 O¿arów, Karsy 77
woj. œwiêtokrzyskie
tel. centr.: (48 15) 839 11 00
tel. sekr.: (48 15) 839 11 06(7)
fax: (48 15) 839 11 08
www.ozarow.com.pl

CEMENTOWNIA REJOWIEC SA
22-170 Rejowiec, ul. Fabryczna 1
woj. lubelskie
tel. centr.: (48 82) 566 32 00(7)
tel. sekr.: (48 82) 566 32 16
fax: (48 82) 566 32 09
www.ozarow.com.pl

WYKAZ ADRESOWY CEMENTOWNI
– CZŁONKÓW PRAWNYCH STOWARZYSZENIA



STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CEMENTU
PL 30-003 Kraków, ul. Lubelska 29

tel./fax: +48 12 632 37 22, +48 12 632 37 25
e-mail: stow@polskicement.pl

www.polskicement.pl




