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Cementownie zużyły w 2012 r. 1180 tys. ton paliw alternatywnych, zastępując 46% ciepła potrzebnego 
w procesie produkcyjnym energią z odpadów. W większości było to paliwo na bazie odpadów 
komunalnych (RDF), którego ilość wyniosła niemal 1 mln ton, co stanowi ponad 80% w całkowitej masie 
zużytych paliw. Ilość dostępnych opon, jako paliwo alternatywne w cementowniach, jest ograniczona 
i wynosi obecnie ok. 90 tys. ton.

Co to są paliwa alternatywne?
Paliwa alternatywne to odpowiednio wysortowane i przetworzone odpady zawierające energię.  Paliwa 
takie uzyskuje się z przetworzonych odpadów przemysłowych i komunalnych. Składnikami tych paliw 
mogą być odpady gumowe,  drzewne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, zużyte oleje, rozpuszczalniki, 
farby,  wysuszone osady ściekowe, mączki mięsno-kostne. Paliwem alternatywnym może być także 
pojedynczy odpad z długiej listy odpadów, np. zużyte opony samochodowe.

P a l i w a  a l t e r n a t y w n e

Rodzaje paliw alternatywnych zużytych 
w 2012 r. w cementowniach w Polsce.

Inwestycje, które w ostatnich latach 
zrealizowano w cementowniach 
pozwoliły na zwiększenie 
wykorzystania RDF. Aktualnie szacuje 
się, że cementownie w Polsce będą 
mogły zagospodarować około  
1,6 mln ton rocznie tego paliwa.



Piec cementowy
•	 wysoka temperatura — temperatura płomienia w strefie spiekania 

sięga 2000oC, temperatura wypalanego materiału – 1450oC; temperatura 
w dekarbonizatorze wynosi 1000–1100oC;

•	 długi czas przepływu gazów przez system pieca 
obrotowego — do 10 sekund w temperaturze około 1200oC; 

•	 stabilność termiczna (duża pojemność cieplna) — nawet 
w przypadku awaryjnego przerwania spalania paliwa temperatura powierzchni 
wymurówki i materiału w piecu nie ulega obniżeniu przez około pół godziny;

•	 alkaliczny charakter materiału w piecu (dominujący w zestawie  
surowcowym tlenek wapnia) neutralizuje kwaśne składniki gazów odlotowych  
(np. dwutlenek siarki); 

•	 proces bezodpadowy — popiół pozostający po spaleniu wchodzi w skład 
klinkieru cementowego.

1450OC

Temperatura gazów w piecu 
dochodzi do 2000oC



Co - p r o c e s s i n g

Co to jest co-processing?
Proces przetwarzania paliw alternatywnych w cementowni pozwalający na jednoczesny odzysk 
energetyczny i materiałowy odpadów. Co-processing obejmuje kilka operacji odzysku w jednym 
procesie: R1 odzysk energii, R5 recykling/odzysk innych materiałów nieorganicznych, ewentualnie R4 
recykling/odzysk metali i związków metali.

Udział ciepła z paliw alternatywnych

Ilość paliw alternatywnych zużytych 
w poszczególnych latach w Polsce

Co-processing w piecu cementowym jest najlepszym wyborem z punktu widzenia środowiskowego, 
społecznego i ekonomicznego.

Systematycznie wzrasta ilość paliw alternatywnych oraz poziom zastąpienia ciepła w przemyśle 
cementowym w Polsce.



Przemysł cementowy  
w gospodarce o obiegu zamkniętym
Ku gospodarce o obiegu zamkniętym – to hasło strategii Unii 
Europejskiej, które na wiele lat nakreśli kierunki działań w zakresie 
efektywnego wykorzystania zasobów w Europie. Strategia zakłada, 
że  zasoby w Europie będą wykorzystywane w bardziej inteligentny 
sposób, projektowanie produktów będzie się odbywać, mając na 
uwadze ich ponowne użycie i recykling a gospodarka odpadami będzie 
uwzględniać bardzo ambitne cele w zakresie recyklingu i zmniejszenia 
ilości odpadów. 

źródło: Cembureau

W ostatnich latach nastąpił rozwój recyklingu materiałowego odpadów. 
Obecnie, ten sposób przetwarzania odpadów nie oznacza wyłącznie 
powrotu do produktu wyjściowego. Jest duża grupa odpadów, z których 
poprzez recykling nie można otrzymać produktu tej samej kategorii. 
Również, dla niektórych strumieni odpadów nie zawsze recykling 
materiałowy okazuje się lepszym wyborem niż odzysk termiczny – 
ulokowany niżej w hierarchii postępowania z odpadami. Współspalanie 
odpadów w cementowni – co‑processing – obecnie kwalifikowane 
jest jako odzysk termiczny, ale w rzeczywistości efektywnie wykorzystuje 
się cały odpad – zarówno jego część organiczną w postaci ciepła, jak 
i substancję nieorganiczną, jako wartościowy wsad materiałowy. 
Sam recykling materiałowy uniemożliwiałby wykorzystanie energii 
chemicznej zawartej w odpadach. W wielu przypadkach co-processing 
jest korzystniejszy ponieważ operacja recyklingu wymaga dużych 
nakładów energii. 



Przemysł cementowy w co-processingu wykorzystuje odpady, które nie mogą być kierowane 
wprost do recyklingu z różnych powodów: ze względu na nieopłacalność ekonomiczną, nie ma 
odpowiedniego rynku na produkty, które są wynikiem recyklingu, recykling nie jest najlepszym 
wyborem ze względów środowiskowych, powodując wzrost śladu węglowego.

W gospodarce o obiegu zamkniętym przemysł cementowy funkcjonuje od wielu lat – od kiedy 
w procesie produkcji cementu odpady stanowią bazę surowców i paliw. Dzięki temu możliwe jest 
mniejsze wydobycie surowców i paliw kopalnych (węgla). 

Zastępowanie paliwami 
alternatywnymi paliw 
kopalnych przyczynia się 
do ochrony środowiska.

Co-processing zużytych 
opon w cementowni

Co - p r o c e s s i n g

Odpady zagospodarowane w cementowni nie trafiają  na składowisko, dzięki temu nie jest 
marnowany ich potencjał. Nie ma problemu popiołu po spaleniu odpadów, ponieważ trafia 
on do zestawu surowcowego, stanowiąc jego wartościowy składnik. Przemysł ma możliwość 
obniżenia śladu węglowego, dzięki zredukowaniu emisji CO2, gdy wraz z paliwami alternatywnymi 
współspalana jest biomasa a część klinkieru (składnika cementu, którego wyprodukowanie 
wymaga największych ilości ciepła) może być zastąpiona odpadami z innych branż (jak popiół 
lotny czy żużel wielkopiecowy). Odzysk materiałowy, który ma miejsce w piecu cementowym 
podczas współspalania paliw alternatywnych (RDF, zużyte opony) można uwzględnić przy 
rozliczaniu poziomów recyklingu odpadów komunalnych na poziomie gminy.



Produkcja cementu i klinkieru portlandzkiego 
w Polsce w latach 2005-2014

W Polsce pracuje 10 zakładów cementowych wyposażonych w pełną linię 
produkcyjną (piece + przemiał cementu). Ich zdolność produkcyjna wynosi 
16 mln ton klinkieru a zdolność produkcyjna cementu to około 22 milionów 
ton rocznie. Paliwa z odpadów współspalane są we wszystkich zakładach.



GÓRAŻDŻE CEMENT SA 
CementOwnIa GóRażdże

ChORUla, Ul. CementOwa 1, 47-316 GóRażdże
tel. CentR.: +48 77 777 80 00, fax sekR.: +48 77 777 84 42 
www.GORazdze.Pl, e-maIl: GORazdze@GORazdze.Pl 

Zakład EkOCEM
41-300 dąbROwa GóRnICza, Ul. ROźdzIeńskIeGO 14

tel. CentR. +48 77 777 94 00

LAFARGE CEMENT SA
bIURO zaRządU – wIśnIOwy bUsIness PaRk

02-135 waRszawa, Ul. IłżeCka 24 f
tel. CentR.: +48 22 324 60 00, fax sekR.: +48 22 324 60 05

www.lafaRGe.Pl

Zakład MałOgOsZCZ
28-366 małOGOszCz, Ul. waRszawska 110

tel. CentR.: +48 41 248 70 00, fax sekR.: +48 41 248 70  01

Zakład kujawy
88-192 PIeChCIn

tel. CentR.: +48 52 586 50 00, fax: +48 52 586 50 02

GRUPA OŻARÓW SA
00-546 waRszawa, Ul. ks. I. skORUPkI 5

adRes kOResPOndenCyjny: 27-530 OżaRów, kaRsy 77
tel. CentR.: +48 15 839 11 00, fax: +48 15 839 13 88

www.OzaROw.COm.Pl,  
e-maIl: zaRzad@OzaROw.COm.Pl 

Zakład REjOwiEC
22-170 RejOwIeC fabRyCzny, Ul. fabRyCzna 1

tel. CentR.: +48 82 566 32 16
e-maIl: RejOwIeC@OzaROw.COm.Pl  

CEMEX POLSkA SP. z O.O.
bIURO zaRządU

Ul. łOPUszańska 38d, 02-232 waRszawa
tel. CentR.: +48 22 571 41 00

fax: +48 22 571 41 01
www.Cemex.Pl, e-maIl: CemexPOlska@Cemex.COm

Zakład CEMEntOwy CHEłM
22-100 Chełm, Ul. fabRyCzna 6

tel. CentR.: +48 82 564 61 00, fax: +48 82 563 04 12

Zakład CEMEntOwy Rudniki
42-240 RUdnIkI, Ul. mstOwska 10

tel. CentR.: +48 34 321 05 00, fax: +48 34 321 05 45

PRZEMiałOwnia gdynia
81-980 GdynIa, Ul. eneRGetyków 1

DyCkERhOFF POLSkA SP. z O.O.
26-052 sItkówka nOwIny, Ul. zakładOwa 3

tel. CentR.: +48 41 346 60 00, fax: +48 41 346 64 88
www.dyCkeRhOff.Pl,  

e-maIl: bIURO@dyCkeRhOff.Pl

CEMENTOWNiA WARTA SA
98-355 dzIałOszyn, tRębaCzew, Ul. PRzemysłOwa 17
tel. CentR.: +48 43 841 30 03, fax sekR.: +48 43 840 31 31

www.waRtasa.COm.Pl,  
e-maIl: InfO@waRtasa.COm.Pl

CEMENTOWNiA ODRA SA
45-005 OPOle, Ul. bUdOwlanyCh 9

tel. CentR.: +48 77 402 08 99, fax sekR.: +48 77 454 28 60
www.OdRasa.COm.Pl,  

e-maIl: OdRa@OdRasa.COm.Pl

CEMENTOWNiA kRAkÓW-NOWA hUTA SP. z O.O.
Ul. CementOwa 2, 31-983 kRaków

tel./fax: + 48 12 340 80 00, +48 12 340 80 01
www.Cknh.Pl

GÓRkA CEMENT SP. z O.O.
(PROdUCent CementU GlInOweGO)

32-540 tRzebInIa, Ul. 22 lIPCa 58 
tel. CentR.: +48 32 758 10 99, tel./fax sekR.: +48 32 623 34 50

www.GORka.COm.Pl,  
e-maIl: sekRetaRIat@GORka.COm.Pl

Stowarzyszenie Producentów Cementu

ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków

wydawca: Isbn: 978-83-61331-21-6

tel.  +48 12 423-33-55 

fax  +48 12 423-33-45

e-mail: biuro@polskicement.pl

www.polskicement.pl

z a k ł a d y  c e m e n t o w e  w  Po l s c e


