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Виробництво цементу є однією із головних галузей виробництва будівельних мате-

ріалів і, одночасно, потужним джерелом техногенного забруднення навколишнього середо-

вища [1, 2]. Окрім того, це енергетично затратний процес, що призводить до великої кількос-

ті викидів парникових газів. 
Основаними технологічними методами виготовлення цементу є мокрий і сухий. Ві-

домо, що сухий метод виготовлення цементу на сьогодні є передовою технологією промис-

лового виробництва, яка широко використовується багатьма розвинутими країнами. Цей ме-

тод виготовлення цементу дає змогу значно знизити кількість викидів на всіх етапах техно-

логічного циклу. На заході майже 90% підприємств із виробництва цементу працює за тех-

нологією сухого методу [3]. Щодо України, то основним технологічним методом виготов-

лення цементу є мокрий, за яким працює майже 80 % усіх вітчизняних заводів.  

У зв'язку із зростанням споживання цементу в Україні та підвищенням вартості ене-

ргоресурсів у 2010 р. на ВАТ «Подільський Цемент», було прийняте рішення про переосна-

щення виготовлення цементу з мокрого на сухий метод. Наявні технологічні лінії, які пра-

цювали мокрим методом, були введені в експлуатацію ще на початку 70-х років ХХ ст. і дав-

но відпрацювали свій основний ресурс. 

При мокрій технології виготовлення цементу для отримання шламу в млин до сиро-

винних матеріалів (вапняк, глина, мінеральні добавки) додається вода. Далі шлам гомогені-

зується і подається в обертову піч, в зоні висушування якої з шламу випарюється вода, вна-

слідок чого витрачається дуже багато енергії. Впродовж 2003-2005 років середнє споживання 

енергії на ВАТ «Подільський Цемент» становило 6,771 МДж/т клінкеру (1618 ккал/кг). 

Сухий метод передбачає на етапі приготування сировини подрібнення суміші та пе-

ремішування її в млині. При цьому, потрібна сировина має містити низький вміст вологи. 

Отримана сухим методом суміш називається сировинною мукою, яка не потребує випарову-



вання води. Це значно зменшує обсяги споживання енергії в сухій печі, порівняно з «мок-

рим» методом, знижує рівень викидів СО2 внаслідок спалювання енергетичних ресурсів. 

Споживання енергії при сухому методі виготовлення цементу на ВАТ «Подільський Цемент» 

становить 3,180 МДж/т клінкеру (760 ккал/кг), що значно зменшує споживання енергії (на 

53 %) [4].  

Переоснащення виготовлення цементу сухим методом на ВАТ «Подільський Це-

мент» повинно забезпечити дотримання діючих в Україні санітарно-гігієнічних та екологіч-

них нормативів і не буде сприяти погіршенню стану здоров'я населення та екологічного ста-

ну навколишнього середовища [4].  

Основні екологічні перевагами підприємства при переході на сухий метод виготов-

лення цементу: зменшення кількості джерел викидів і зменшення обсягів викидів забрудню-

ючих речовин від технологічних процесів.  

Слід також відмітити, що перехід на сухий метод призведе до зменшення викидів 

парникових газів (з40 кг на 1 т цементу). Річне скорочення викидів становитиме 620 000 т 

СО2  [4].  

До економічних переваг ВАТ «Подільський Цемент» при переході виробництва на су-

хий метод належить суттєво зменшений розмір екологічного податку підприємства за факти-

чні обсяги викидів забруднюючих речовин атмосферу. Прийнятий податковий кодекс Украї-

ни [5], який функціонує з 1 січня 2011 р. передбачає суттєве збільшення ставок податку за 

викиди в атмосферу забруднюючих речовини й оподаткування податком викидів двоокису 

вуглецю. 
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