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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВИРОБНИЦТВА ЦЕМЕНТУ СУХИМ 

МЕТОДОМ 

 

Цемента галузь є однією із головних у виробництві будівельних 

матеріалів. Промислове виробництво цементу – це енергетично затратний 

процес, що призводить до великої кількості викидів парникових газів. 
Існує три основні методи виробництва цементу: мокрий, сухий і 

комбінований. Відомо [1], що "сухий" метод виготовлення цементу є на 

сьогодні найбільш передовою технологією промислового виробництва, яка 

широко використовується багатьма розвинутими країнами. Реструктуризація 

цементної промисловості Західної Європи закінчилася освоєнням нового, більш 

економічного та екологічно безпечного, методу виготовлення цементу. Це були 

не тільки багатомільйонні інвестиції, а й створення в суспільстві позитивного 

іміджу підприємств, які виготовляють цемент. 

В Україні основний технологічний метод виготовлення цементу - 

"мокрий", за яким працює майже 80 % усіх вітчизняних заводів. На заході ж 

таких підприємств залишилося не більше 10 %. 

Під час мокрого способу споживається більше енергії на одиницю 

продукції, ніж у сухому, оскільки існує потреба в додатковому випаровуванні 

вологи в печах. Менша кількість палива означає, що заводи з сухим способом 

мають менші атмосферні викиди, ніж заводи з мокрим способом. Окрім того, 

основні технологічні процеси виробництва цементу за «мокрим» способом 

супроводжуються викидами великої кількості пилу в повітря.  

Сухі технологічні лінії дають змогу значно знизити кількість викидів на 

всіх етапах технологічного циклу. При випалюванні за сухим способом різко 

скорочується витрата прісної води, що в останні роки набуває важливого 

значення.  



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

вартості енергоресурсів актуальним є введення «сухого» способу виробництва 

цементу, що суттєво зменшить енергоспоживання та водопостачання в 

перерахунку на одиницю продукції.  

Наявне українське законодавство заохочує ефективне використання 

енергії та її збереження [2]. Зниження споживання палива та енергії в усіх 

секторах економіки заявлене серед головних пріоритетів новоухваленої 

енергетичної стратегії України на період до 2030 р. [3].  

Так, аналіз переоснащення виробництва ВАТ «Подільський цемент» з 

мокрого на сухий метод призвело до зменшення споживання енергії на 53 %. 

Впродовж 2003-2005 років середнє споживання енергії на ВАТ «Подільський 

цемент» становило 6,771 МДж/т клінкеру (1618 ккал/кг), а при переході на 

сухий метод становить 3,180 МДж/т клінкеру (760 ккал/кг). Впровадження 

сухого методу призвело до скорочення викидів парникових газів з 340 кг на 1 т 

цементу. Річне скорочення викидів становить 620000 т СО2 [4].  

Ще однією економічною перевагою ВАТ «Подільський цемент» при 

переході на сухий метод виробництва є розмір суми екологічного податку 

підприємства за фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

Прийнятий податковий кодекс України [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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