Wspó∏spalanie
odpadów
w przemyÊle cementowym

Jednym z wa˝niejszych wspó∏czesnych
problemów zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska jest rosnàca iloÊç i ró˝norodnoÊç
wytwarzanych odpadów. Mimo wielu
podejmowanych dzia∏aƒ iloÊç odpadów
sk∏adowanych na wysypiskach oraz
sk∏adowiskach stale roÊnie. Powstaje realne
zagro˝enie, ˝e po prostu zacznie brakowaç na
nie miejsca. W ramach polityki unijnej cz´Êç
odpadów jest ju˝ obj´ta ca∏kowitym zakazem
sk∏adowania i lista ta stopniowo b´dzie si´
poszerzaç. Jednak w tym przypadku niezb´dne
jest opracowanie alternatywnych metod ich
zagospodarowania.
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Potrzeba ta jest dostrzegana zarówno przez
w∏adze, jak i spo∏eczeƒstwo, od d∏u˝szego czasu, jednak nadal nie zosta∏o opracowane efektywne rozwiàzanie tego problemu. Nadal
wi´kszoÊç odpadów wytwarzanych w kraju traﬁa
na sk∏adowiska. Niskie koszty sk∏adowania oraz
bardzo s∏aba kontrola rodzaju i iloÊci odpadów
powodujà, ˝e wytwórcy oraz ﬁrmy zajmujàce si´
ich przetwarzaniem nie widzà potrzeby poszukiwania alternatywnych sposobów ich zagospodarowania. Co wi´cej, na nasze sk∏adowiska mogà
traﬁaç równie˝ odpady importowane z innych
krajów, dla których jest to równie˝ najtaƒsza metoda pozbycia si´ ich z w∏asnych terenów. Dzieje si´ tak, pomimo ˝e polityka UE jasno okreÊla,
˝e zagospodarowanie odpadów powinno si´
odbywaç jak najbli˝ej êród∏a ich wytwarzania.
Jak powszechnie wiadomo, zak∏ady cementowe sà w stanie wspó∏spalaç du˝e iloÊci odpadów w procesie wypalania klinkieru cementowego. Problem le˝y nie tyle w zakresie prawnym, ile
w rozwiàzaniach technologicznych, zwiàzanych
z w∏aÊciwym wst´pnym przygotowaniu odpadów
do spalania. Warunki panujàce w piecach cementowych pozwalajà na skutecznà, bezpiecznà
i bezodpadowà utylizacj´ prawie wszystkich rodzajów odpadów. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
podstawowym zadaniem pieców jest produkcja jak najwy˝szej jakoÊci klinkieru oraz stabilna praca instalacji. Problem przygotowania odpadów zosta∏ rozwiàzany w krajach UE poprzez
stworzenie zak∏adów zajmujàcych si´ jedynie
wdra˝aniem efektywnych systemów selektywnej
zbiórki oraz ich obróbkà.
W du˝ym stopniu dotyczy to równie˝ odpadów
komunalnych. W Polsce od roku 2003 obowiàzuje
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, który
z za∏o˝enia dà˝y przede wszystkim do zmniejszania iloÊci odpadów sk∏adowanych oraz racjo-

nalnej utylizacji. Po wst´pnym okresie funkcjonowania planu okaza∏o si´, ˝e nie wype∏nia on w
zadowalajàcym stopniu swoich za∏o˝eƒ.
Energia z odpadów mo˝e i powinna byç wykorzystana w instalacjach technologicznych
zapewniajàcych optymalne warunki utylizacji.
Technologia przemys∏u cementowego pozwala na efektywnà i bezwzgl´dnie bezpiecznà utylizacj´ du˝ej iloÊci odpadów, równie˝ odpadów
komunalnych. Do tego celu niezb´dne jest odpowiednie przygotowanie tego materia∏u. Pomimo to, w dalszym ciàgu jest to rozwiàzanie wielokrotnie taƒsze ni˝ tworzenie od podstaw nowych zak∏adów spalarni. W∏aÊciwie zorganizowana wspó∏praca podmiotów zajmujàcych si´ zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminach z instalacjami mogàcymi wspó∏spalaç
te odpady jest w stanie zapewniç odpowiednie warunki do tworzenia systemów zbiórki,
przygotowania oraz efektywnej utylizacji bez
koniecznoÊci ponoszenia ogromnych kosztów.
Tego typu rozwiàzania sà ju˝ z powodzeniem stosowane w Europie oraz w Polsce. Wdra˝ane na
coraz szerszà skal´ pozwolà znacznie ograniczyç
iloÊç sk∏adowanych odpadów, a tym samym stopniowo rozwiàzywaç bardzo istotny obecnie problem wszystkich samorzàdów lokalnych. Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna b´dzie
aktywnie dzia∏aç i popieraç wszelkie inicjatywy zmierzajàce do ograniczenia sk∏adowania
i zwi´kszania iloÊci odzyskiwanej energii z przetworzonych odpadów w instalacjach technologicznych.
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