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Povzetek:
Živimo v času, ko je treba na vseh področjih delati v smeri iskanja čim bolj trajnostnih
rešitev zaradi nujnosti zmanjševanja globalnega segrevanja. Področje ravnanja z odpadki
igra pri tem zelo pomembni vlogo. Za pravilno odločanje je potrebno obravnavanje
odpadka v celotnem življenjskem obdobju in glede na vse morebitne vplive. Izdelane so že
številne LCA analize odpadkov, katerih rezultati lahko pripomorejo k odločitvam o
najprimernejših rešitvah.
Rabljene gume so kot odpadek velik problem, ker se pojavljajo v velikih količinah. Od leta
1999 pa je bila sprejeta uredba o prepovedi odlaganja gum, zato je nujno potrebno iskati
druge rešitve. Predstavili bomo rezultate primerjalnih študij LCA analiz odpadnih gum.
Rezultati kažejo, da je energetska uporaba v proizvodnji cementa eden od ekonomsko in
okoljsko najbolj sprejemljivih rešitev. Predstavili bomo prednosti uporabe rabljenih gum v
proizvodnji cementa ter možnosti slovenskih cementarn tudi za reševanje starih bremen.
Ključne besede: rabljene gume, LCA analiza življenjskega cikla, cementarne, so-sežig,
odpadki, proizvodnja cementa
Abstract:
We live in a time when it is necessary in all areas to operate towards identifying most
sustainable solution due to the urgency of reducing global warming. Waste management
has in this a very important role. In order to make the right decision life cycle analyses and
analyses of all potential impacts of wastes are necessary. A number of studiers are made on
LCA analyses of wastes, the results of which can contribute to decisions on the most
appropriate solutions.
Used tires are as a waste a major problem because they occur in large quantities. Since
1999, the regulation was adopted prohibiting the disposal of tires, so it is necessary to look
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for other solutions. We will present the results of comparative studies of LCA analyzes of
waste tires. The results show that energy use in the cement industry is one of the most
economically and environmentally acceptable solutions. We will present the advantages of
using used tires in cement production and opportunities of Slovenian cement industry to
solve old burdens.
Keywords: used tires, LCA life cycle analysis, cement, co-incineration, waste, cement
production

1. UVOD
1.1.

Ravnanje z odpadki

Toplogredni plini in z njimi povezano globalno segrevanje, učinkovita raba neobnovljivih
energetskih virov, strupeni ostanki in onesnaževanje vode in zemlje so pomembni ekološki
problemi in tako predmet številnih javnih diskusij (1). Po drugi strani pa naletimo na skrbi
»poslovnežev«, kot so stroškovna učinkovitost, globalna konkurenčnost in dobičkonosnost.
Tako je danes največji izziv naše družbe uravnotežiti zaščito okolja in zdravja ljudi ter
ekonomski interes. Področje ravnanja z odpadki igra pri tem zelo pomembno vlogo.
Slišimo že vizionarske ideje »družba brez odpadkov«, vendar smo še zelo daleč od tega,
zato je nujno iskati najprimernejše rešitve.
Pristop k ravnanju z odpadki v skladu z hiarhijo odpadkov (slika 1) je v skladu z
trajnostnim pristopom pri ravnanju z odpadki in tudi z zakonskimi zahtevami Evropske
okvirne direktive o odpadkih (2008/98/ES).
SLIKA 1: Hiarhija odpadkov (2)
Stopnje
Preventiva

Vključuje
Uporabiti manj materiala pri oblikovanju in
proizvodnji.
Uporabljati proizvode dalj časa; ponovna
uporaba.
Uporabiti manj nevarnih snovi.

Priprava za ponovno
uporabo

Preverjati, očistiti, popraviti, obnoviti,
popravilo, celotnega izdelka ali
rezervnega dela

Recikliranje

Spremeniti odpadek v novo snov ali
proizvod, vključuje kompostiranje, če
dosega kakovostne zahteve

Drugo
obnavljanje
Odstra
nitev

Vključuje anaerobno presnovo, sežig z
obnavljanjem energije, uplinjanje in pirolizo,
ki proizvaja energijo (gorivo, toplota in
elektrika) in materiale iz odpadkov; nekaj
zasipanja odpada.
Deponiranje in sežig brez obnove energije.
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Hierarhija odpadkov poudarja, da je v prvi vrsti nujno preprečevanja nastajanja odpadkov,
naslednja faza je ponovna uporaba odpadka, recikliranje pomeni spremeniti odpadek v nov
proizvod, primeren za uporabo, naslednja faza je druga predelava, ki vključuje sežige z
uporabo energije in razne pirolizne in druge procese za pridobivanje energentov. Najslabša
varianta v fazi ravnanja z odpadki je odstranitev, kar pomeni odlaganje na deponiji ali
sežig brez energetske uporabe in tej fazi se je potrebno v čim večji meri izogibati.

1.2.

Cementarne in ravnanje z odpadki

Proizvodnja cementa kot energetsko intenzivna industrija je velik porabnik energije,
predvsem fosilnih goriv za proizvodnjo klinkerja v rotacijskih pečeh. Cementarne so s
stalnim vlaganjem v posodobitve v skladu za najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami
(BAT Best Available Technologies) v zadnjih 50-tih letih zmanjšale specifično porabo
energije na enoto proizvoda za skoraj 40% (Vir: CEMBUREAU Evropsko združenje
cementne industrije). Fosilna goriva kot neobnovljive vire pa v cementarnah v veliko meri
lahko nadomestijo odpadki, predvsem odpadki z visoko energetsko vrednostjo.
Uporaba odpadkov v cementarnah se je začela že v 70-tih letih prejšnjega stoletja. Po
informacijah CEMBUREAU-ja je v evropskih državah delež nadomeščanja neobnovljivih
fosilnih goriv v cementarnah narasel z okrog 3% v letu 1990, 18% v letu 2004, v letu 2011
je nadomeščanje doseglo povprečno 34%. (3) Delež je zelo različen po državah, kot je
razvidno iz grafa 1, daleč največji delež nadomeščanja dosega Nizozemska. Države, ki v
grafu niso navedene, imajo delež nadomeščanja pod 10%. (4) Posamezne cementarne
lahko nadomeščajo tudi do 100% energetske vrednosti fosilnih goriv z odpadki.
GRAF 1: Delež nadomeščanja fosilnih goriv z odpadki v EU državah (4)

90,0

83,0

80,0
% nadome ščanja

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

47,8

46,0

42,0
35,0

34,1

30,0

29,0

34,0
25,0

24,0
12,0

10,0
0,0

3/13

Kot alternativa goriva v cementarnah se največ uporabljajo: trdno alternativno gorivo
(SRF), mulji čistilnih naprav, kostno mesna moka, odpadna olja, velik delež pa
predstavljajo odpadne gume. Tako cementna industrija igra pomembno vlogo glede
varovanja okolja in varovanja naravnih virov.

2. ODPADNE GUME
2.1. Splošno
Odpadne gume so »nezaželene ali zavržene gume, ne glede na njihovo dimenzijo«, ki niso
več uporabne za svoj prvotni namen. (6) Kot odpadek so rabljene gume velik problem, ker
se pojavljajo v velikih količinah. Od leta 1999 je v Evropi sprejeta uredba o prepovedi
odlaganja gum, zato je nujno potrebno iskati druge rešitve. Ocenjuje se da nastane letno
13.5 milijonov ton odpadnih gum, ta količina bi lahko dosegla 22x pot okrog ekvatorja (5).
V začetku so se gume v glavnem odlagale. Novi pristopi pri ravnanju z okoljem pa vodijo
v iskanje boljših rešitev (6). V 70-tih in 80-tih letih prejšnjega stoletja so se v glavnem
uporabljali so-sežigi odpadnih gum. V začetku 90-tih pa so se začele iskati tudi druge
možnosti uporabe odpadnih gum, tako se je delež uporabljenih odpadnih gum iz leta v leto
povečeval, kot je razvidno iz grafa 2.
GRAF 2: Trendi proizvedenih in izkoriščenih odpadnih gum v ZDA, 1990-2005 (6)
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V Sloveniji nastane na letnem nivoju približno 15.000t odpadnih gum, nekoliko manj kot
pred leti, kar je posledica gospodarske krize. Slovenija ima koncesijski način zbiranja
odpadnih gum in to delo trenutno opravlja Slopak d.o.o. Po njihovih podatkih sta deleža
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odpadnih gum, ki se predajo naprej v snovno in energetsko izrabo približno enaka, 50% 50 %. Del odpadnih gum se izvaža tudi v sosednjo Hrvaško in Avstrijo.

2.2. Karakteristike odpadnih gum
Karakteristike odpadnih gum variirajo glede na namen uporabe gume (avtomobilske,
kamionske, kombinirane) ter glede na izrabljenost gume. V tabeli 1 so podane povprečne
vrednosti povzete po študiji (7), ki je bila pripravljena za izračun zmanjševanja emisij CO2
odpadnih gum.
Tabela 1: Karakteristike odpadne gume
Materiali
Guma
Saje
Jeklo
Tekstil
Cinkov oksid
Žveplo
Ostalo

Lastnosti
Kurilna vrednost
Temperatura vžiga
Temperatura samovžiga
Delež biomase

Ut. %
43 - 47
21 – 22
16 – 27
0–5
1–2
1
6-7

Elementi
Ogljik
Vodik
Kisik
Dušik
Žveplo
Železo
Cink
Težke kovine
(Te+Sb+Se+V+Cr+Ni+
Hg+As+Pb+Co+Sn)

Ut. %
62 – 71
6–7
3-4
0,5
1
15 - 25
1-2
< 0,1

24 – 28 MJ/kg
330 - 350°C
455 - 470°C
23%

2.3. Možnosti uporabe odpadnih gum
V praksi so se pokazale zelo različne možnosti uporabe odpadnih gum, ki jih lahko
razvrstimo prav v vse faze hierarhije ravnanja z odpadki. (8) Te so:
•

•
•
•
•

Pridobivanje energije iz odpadnih gum (TDF tire derived fuel):
o V proizvodnji cementa
o V termoelektrarnah, papirnicah, jeklarnah
o V sežigalnicah (waste–to-energy)
Uporaba celih, zrezanih (šrediranih), granuliranih ali zmletih gum v gradbeništvu
za razne stabilizacije, drenažne plasti, utrjevanja terena ter za proizvodnjo asfalta
Proizvodnja umetne trave
Obnova rabljenih gum, ki se je pokazala kot ekonomsko neučinkovita (5)
Recikliranje, to je predelava gume v osnovne sestavine (67% granuliranega prahu
iz gume, 18% železa, 14% tekstila in pod 1% odpadkov) (5).
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Graf 3: Deleži uporab odpadnih gum v ZDA
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3. ANALIZE ŽIVLJENJSKEAGA CIKLA (LCA) ODPADNE GUME
Za pravilno odločanje o najprimernejšem ravnanju z odpadki je potrebno obravnavanje
odpadka v celotnem življenjskem obdobju in glede na vse morebitne vplive. Analiza
življenjskega cikla (LCA) je metodologija, ki omogoča ovrednotenje vplivov proizvoda na
okolje z upoštevanjem vseh faz življenjskega cikla proizvoda, to pomeni od pridobivanja
surovin za proizvodnjo, preko faze proizvodnje in uporabe do zaključka uporabe,
recikliranja, ponovne uporabe ali odstranjevanja. To imenujemo obravnavo od zibelke do
groba (from cradle to grave), pomembni okoljski vplivi se lahko pojavijo v vseh navedenih
fazah. (3).
Predstavljeni so povzetki treh študij, ki podajajo rezultate LCA analiz primerjalno med
energetsko uporabo v cementarnah in številnimi drugimi uporabami (8), ter dve študiji, ki
podajata primerjavo med energetsko uporabo in recikliranjem (9, 10).

3.1. Primerjava LCA za različne predelave odpadne gume (8)
Namen prve študije, ki jo je po naročilu Holcima, enega večjih svetovnih proizvajalcev
cementa, izdelal inštitut državne univerze v Ohiu, je bil določiti najbolj okoljsko primeren
način ponovne uporabe odpadnih gum. Podatki se nanašajo na Združene države Amerike.
Neuporabljene deponirane odpadne gume so lahko velik vir onesnaževanja in tveganja, kot
so bolezni, ki jih prinašajo komarji in glodavci, onesnaževanja podtalnice ter nevarnost
požarov. Zato v glavnem večina držav po svetu podpira in vzpodbuja recikliranje in
ponovno uporabo odpadnih gum. V študiji so analizirane naslednje možnosti: energetska
uporaba v cementarnah, uporaba v asfaltu, za proizvodnjo umetne trave, predelava,
različne druge predelave gume v proizvode (EPDM, SBR, HDPE, LDPE), zasipanje,
drenažni sistemi ter sežig in uporaba v kurilnih napravah.
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Uporabljena metodologija LCA je v skladu s standardi ISO 14040:2006 in ISO
14044:2006 (12,13), uporabljena so bila različna orodja in računalniški programi z
namenom primerjave potencialnih koristi posameznih uporab odpadnih gum na zdravje
ljudi in na okolje.
V študiji so bili obravnavani naslednji okoljski vplivi: toplogredno segrevanje (GWP
Global Worming Potential), zakisovanje, vpliv na zdravje ljudi (rakasta/ne-rakasta
obolenja, toksičnost), vpliv zraka na zdravje ljudi, potencial eutrofikacije, tanjšanje
ozonske plasti, ekotoksičnost (vpliv na organizme in okolje) in fotokemičen smog.
Rezultati o vplivu na zmanjševanje toplogrednih plinov so podani v grafu 4.

Redukcija toplogrednih plinov (CO2kgekv.) za MT odpadnih gum

Graf 4: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za odpadne gume
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Rezultati študije so pokazali, kot je tudi razvidno iz grafa za zmanjševanje toplogrednih
plinov, da ima razen dveh vidikov, ekotoksičnosti in zmanjševanja ozonske plasti, uporaba
odpadnih gum v cementarnah znatne koristi pri vseh zgoraj omenjenih vplivih v
primerjavi z večino ostalih uporab. Največje zmanjšanje okoljskih emisij je dala uporaba
granulirane gume za proizvodnjo umetne trave. Vendar pa ima ta rešitev zelo omejene
možnosti za uporabo v večjih količinah zaradi zasičenosti trga za umetno travo.
Zaključki študije so, da je uporaba odpadnih gum v proizvodnji cementa ena od najboljših
rešitev glede na velike možne kapacitete ter glede na znaten potencial za zmanjšanje
okoljskih vplivov.

3.2. Primerjava LCA za uporabo v cementarni in recikliranje
Naslednja študija (9) primerja dve »end-of-life« (EOL) metodi za odpadne gume:
recikliranje in energetska uporaba v cementni peči. Obravnavani so bili vplivi na potencial
segrevanja ozračja, energijske zahteve, poraba železove rude, potencial zakisovanja,
eutrofikacija, tvorba fotokemičnega smoga in vpliv na dihalne poti. Rezultati kažejo, da
ima recikliranje na kratki rok boljši vpliv na zmanjševanje okoljskih vplivov (graf 5), na
dolgi rok pa se ti rezultati med recikliranjem in uporabo v cementarni dokaj izenačijo (graf
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6). Rezultati v grafu so normalizirani vplivi na osebo za predelavo 1mT odpadnih gum
relativno na povprečni vpliv na prebivalca na leto za vsako kategorijo.

Graf 5: Primerjava rezultatov ocenjevanja vpliva življenjskega cikla (LCIA) – kratkoročni
vpliv 2009 - 2014
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Graf 6: Primerjava rezultatov ocenjevanja vpliva življenjskega cikla (LCIA) – dolgoročni
vpliv do 2020
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3.3. Primerjava LCA za recikliranje in so-sežig (10)
Naslednji rezultati, ki jih predstavljamo, so rezultati primerjalne študije LCA analiz sosežiga in recikliranja. Izdelala sta jo po naročilu GENAN-a Force Tecnology in
Kopenhagenski raziskovalni inštitut. GENAN je multinacionalka, ki se ukvarja z reciklažo
gum in postavlja postrojenja za recikliranje po celem svetu. V letu 2009 so vodili celo
intenzivno kampanjo proti so-sežiganju gum, predvsem v cementarnah (11). Rezultati te
študije, podani v grafu 7, kažejo v vseh elementih okoljskih vplivov, razen za uporabo
surovinskih virov, boljše rezultate za recikliranje kot za so-sežig.
Graf 7: Normalizirani okoljski vplivi za so-sežig in recikliranje (10)
p.e. na tono gum
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Navedeno lahko povzamemo, da dajejo nekatere primerjalne LCA analize prednosti
recikliranju, nekatere pa energetski uporabi v cementarnah. Vendar te študije vključujejo
samo okoljske vidike, če upoštevamo še druge vidike, predvsem majhno število in
oddaljenost postrojenj za recikliranje, dolge transportne poti, onesnaženja transporta in
same predelave, velike investicijske stroške ter predvsem omejen trg za proizvode
reciklaže (razen jekla), pa ima energetska uporaba v cementarnah bistveno prednost pred
reciklažo.

4. UPORABA ODPADNIH GUM V CEMENTARNAH
V Sloveniji obratujeta dve cementarni, Lafarge cement, d.o.o. Trbovlje in Salonit Anhovo,
d.d. Cementarni imata zelo različni izkušnji z uporabo odpadkov v svoji proizvodnji.
Salonit Anhovo uporablja odpadne gume že od začetka 80-tih, odpadna olja od začetka 90tih, 2008 pa so bile zaključene investicije za uporabo mešanega trdega goriva (plastika,
papir, tekstil), kostno mesne moke in mulja čistilnih naprav. Delež uporabljenih odpadkov
se povečuje iz leta v leto. V lanskem letu je Salonit nadomestil okrog 60% potrebne
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energije za proizvodnjo klinkerja z energijo iz odpadkov. Poraba odpadnih gum ter delež
nadomeščanja energije iz gum v zadnjih letih sta razvidna iz grafa 8.
Graf 8: Trend uporabe odpadnih gum v cementarni Salonit Anhovo in delež energetske
uporabe
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Lafarge cement ima ravno tako ustrezno postrojenje za uporabo odpadkov v rotacijski peči,
opremljeno z napravami za razžvepljevanje dimnih plinov in za redukcijo dušikovih
oksidov v dimnih plinih. Od leta 2009 – 2011 so imeli dovoljenje za uporabo odpadkov,
lahko so uporabljali odpadne gume, odpadna olja in trde gorljive odpadke. Nato so se
začele s tem težave, tako da dovoljenja za uporabo odpadkov trenutno nimajo, postopek
pridobitve je v teku. Glede na tehnološke zmožnosti bi lahko nadomeščali do 50%
potrebne energetske vrednosti z odpadki.
Obe cementarni lahko v svoji proizvodnji uporabljata cele gume, s čimer se izognemo
negativnim posledicam procesa »šrediranja« gum, ki je okoljsko obremenjujoč z emisijami
prahu in drugih škodljivih snovi v zrak, z emisijami hrupa, veliko porabo energije ter
stroškom investicij v postrojenja za predelavo.
Pogoji, ki omogočajo uporabo odpadkov v proizvodnji cementa (4) so naslednji:
-

-

V peči so visoke temperature, ki jih proizvodni proces potrebuje: 2.000°C v
plamenu na glavnem gorilniku, 1.450°C je temperatura materiala, da se proizvede
klinker ter 1.000 – 1.100°C na vhodni strani peči (Slika 2).
Tipičen zadrževalni čas dimnih plinov v peči je več kot 5 sekund na temperaturi,
višji od 1.000°C. Za primerjavo, zadrževalni čas plinov v sežigalnicah je samo 2
sekundi. Zadrževalni čas materiala na visokih temperaturah pa variira od 10 minut
do 1 ure, odvisno od proizvodnega procesa.
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-

Oksidacijska atmosfera, ki je nujno potrebna za doseganje ustrezne kakovosti
osnovnega proizvoda hkrati omogoča učinkovito zgorevanje odpadka
Stalno nadzorovan proces, ki omogoča takojšnjo zaustavitev dozacije odpadkov v
primeru potrebe
Stalen on-line nadzor nad emisijami snovi z dimnimi plini (NOx, CO, SO2, TOC,
prah)
Vezava mineralnih snovi v odpadkih v klinker, kar pomeni da ni odpadnih pepelov

Slika 2: Pogoji v peči za proizvodnji klinkerja (Vir: www.slocem.si)

5. ZAKLJUČEK
So-sežig odpadnih gum v procesu proizvodnje klinkerja v cementni industriji ponuja
možnost istočasne energetske uporabe in recikliranje posameznih komponent gume.
Visoka kalorična vrednost gume nadomesti neobnovljiva fosilna goriva, mineralni delež, v
večini železo, pa nadomesti surovine. Gre za rešitev dveh faz v postopku ravnanja z
odpadki v istem proizvodnem procesu, kar pomeni prav gotovo najboljšo okoljsko in tudi
ekonomsko rešitev, kar potrjujejo že številne študije in izkušnje, vključno z
predstavljenimi LCA študijami za odpadne gume.
Cementna industrija v svetu in v Sloveniji ima že več kot 30-letne pozitivne izkušnje na
tem področju. Slovenska cementna industrija ima kapacitete, kjer bi se lahko energetsko
uporabile vse nastale odpadne gume v Sloveniji, s tem bi se izognili dolgim prevozom
odpadnih gum na recikliranje ali na so-sežig. Obstoječe kapacitete pa bi lahko omogočale
tudi postopno reševanje starih bremen, kot je npr. deponija odpadnih gum v Lovrencu na
11/13

Dravskem polju v občini Kidričevo. Odpadne gume, ocenjuje se, da jih je čez 100.000m3,
bi morali v skladu z evropsko regulativo in tudi po opozorilu evropske komisije že zdavnaj
odstraniti. Edina možna rešitev bi bile cementarne.
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