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Виробництво цементу є однією із головних галузей будівельних 
матеріалів і одночасно потужнім джерелом техногенного навантаження на 
довкілля.  

Існує чотири основні способи виробництва цементу: мокрий, 
напівмокрий, напівсухий і сухий. Вибір технології залежить, головним 
чином, від вмісту вологи у сировині та ціни на енергоносії.  

Сухий спосіб виробництва цементу є більш передовою технологією, 
з позицій економічності та екологічної безпеки.  

В Україні основний технологічний спосіб виробництва цементу - 
«мокрий». На сьогоднішній день за цим методом працює майже 80% усіх 
вітчизняних заводів. У країнах Західної Європи, домінуючий метод 
виробництва цементу - «сухий»: 90%  всього виробництва цементу. 

Процес виробництва цементу сухим способом полягає у наступних 
діях, які можна розділити на два етапи, в рамках кожного з яких 
виділяються свої стадії. 

На першому етапі отримують клінкер, який складає основу складу 
суміші, що іменується цементом (до нього додаються гіпс і різні добавки, 
що відповідають за певні властивості цементу). Для цього необхідно 
провести видобуток головного сировинного матеріалу - жовтувато-
зеленого вапняку, або «зеленки», для чого організується розробка 
вапнякових родовищ. Жовтувато-зелений вапняк проходить стадії сушіння 
і змішування з іншими компонентами. Таку суміш піддають випалу, 
результатом якого і є клінкер. 

Другий етап передбачає подрібнення клінкеру до порошкоподібного 
стану, до якого приєднуються гіпс і різні добавки. У результаті реалізації 
другого етапу на виході повинна бути отримана сипучих однорідна маса. 
Даний етап не відрізняється одноманітністю технології його реалізації, що 
пов'язано, по-перше, з різним якісним складом використовуваної сировини 
при виготовленні різних видів цементу, а по-друге, з неоднаковим станом 
сировини, що накладає свій відбиток на вибір однієї з можливих 
технологій. 

Основними передумовами для використання сухого способу є: 
докорінне поліпшення процесів гомогенізації сировинного борошна, 
створення високопотужних агрегатів для одночасного підсушування і 



помелу сировини, створення потужних пічних агрегатів (печей з 
циклонними та шахтноциклоними теплообмінниками). 

Мокрий спосіб споживає більше енергії на одиницю продукції, ніж 
сухий, оскільки доводиться випаровувати вологу в печах. Традиційна 
виробнича лінія з мокрим способом має питоме споживання енергії 
близько 6000-6500 МДж/тонну клінкеру, тоді як у сучасній сухій 
технології з циклонним теплообмінником споживання становить 3000-4000 
МДж/тонну клінкеру. Крім того, менша кількість палива (серед інших 
чинників) означає, що заводи з сухим способом мають менші атмосферні 
викиди, ніж заводи з мокрим способом виробництва [2]. 

При сухому способі виробництва зменшується загальні витрати на 
сушіння і випалювання: при вологості сировини 3,5% - на 1680, при 
вологості 17% - на 840кДж/кг. Лише в тих випадках, коли вологість 
вихідної сировини перевищує 20%, кількості теплоти, що витрачається при 
сухому і мокрому способах виробництва, приблизно однакові. Відхідні 
пічні гази при сухому способі виробництва мають знижену вологість і 
можуть використовуватись для підсушування сировини. Хоча помел за 
мокрим способом ефективніший, ніж за сухим, однак у зв'язку з тим, що 
для печей з циклонними теплообміниками використовують більш 
низькодисперсну сировинну суміш, загальна витрата електроенергії на 
помел при мокрому способі не перевищує витрати електроенергії при 
сухому способі тільки при застосуванні сировини, що легко диспергується 
у воді. 

При випалюванні за сухим способом різко скорочується витрата 
прісної води, що в останні роки набуває важливого значення.  

Запиленість газів при сухому способі виробництва значно вища, ніж 
при мокрому, але загальний об'єм відхідних пічних газів на 35-40% 
менший, а отже витрати на знепилювання приблизно однакові.  

В глобальному контексті, згідно вимог Кіотського протоколу, «сухий» 
метод виробництва цементу суттєво зменшує викиди парникових газів. 

 
Література 

1. Снітинський В., Пузенко Д., Баб’як Н. Вплив викидів цементного 
виробництва на стан агроекосистем Передкарпаття.// Матеріали 
Міжнародного науково-практичного форуму „Теорія і практика розвитку 
АПК” - Львів, 19-20 вересня  2006р. - Т. 1.  – С. 16-21. 

2. Wolter A. Belite cements and low-energy clinker // Cement 
international. – 2005. – №6. – P. 106 –117. 

 
 
  


