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A Duna-Dráva Cement Kft – építőanyag gyártó cégcsoport
jelentős hulladékhasznosítási kapacitással
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Hulladék hasznosítás:
~ 350 000 t kohósalak
~ 60 000 t pernye
~ 60 000 t acélsalak
~ 60 000 t REA-gipsz
~ 45 000 t RDF
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Hogyan készül a cement és
mi teszi a cementipart képessé hulladékok hasznosítására?
A portlandcement egy hidraulikus kötőanyag, amit
 CaO, SiO2, Al2O3 és Fe2O3-hordozó anyagok,
1450°C-ra hevítésével előállított portlandklinker,
 kötésszabályzó gipsz
(gipszkő, REA-gipsz),
 hidraulikus kiegészítő anyagok
(trassz , erőművi pernye, kohósalak),
 együttőrlésével állítanak elő.
Következmény a hulladékgazdálkodás számára:
1. A cementgyár nem azért dolgozik magas hőmérsékleten,
hogy hulladékot hasznosíthasson,
hanem azért hasznosít hulladékot,
mert szüksége van a magas hőmérsékletre
2. Más iparágak melléktermékei szükségesek a cementgyártáshoz,
így azok megszűntek hulladéknak lenni
3. Ha a cementgyár nem hulladékot hasznosít, akkor olyan természeti
erőforrásokat kell felhasználnia, ami más iparágak alapanyaga lehetne

A fosszilis tüzelőanyagok RDF-el történő helyettesítése
környezeti károk kialakulását előzi meg
Alapeset: párhuzamos cementgyártás és hulladék kezelés
 egymástól független összeadódó emissziók
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Alternatíva: hulladék integrálása a termelésbe
 egymást helyettesítő emissziók

Cementipar tüzelőanyag helyettesítésére képes
hulladékkal szemben támasztott követelményei
 Főégő – cél: 2000°C lánghőmérséklet elérése

– magas fűtőérték: 18-20 GJ/t,
– 30 mm alatti szemcseméret
– cca 45 000 t/év/gyár (teljes kapacitás esetén)

 Kalcinátor égő – cél: nyersanyagok 800-900°C-ra hevítése

– alacsony fűtőérték: 15-16 GJ/t,
– 50mm / 70 mm alatti szemcseméret
– cca 90 000 t/év/gyár (teljes kapacitás esetén)

Hazai előállítású RDF paramétereinek
alakulása 2014-ben

Települési hulladékból előállítható RDF
minősége és mennyisége elmarad a tervezettől
 Fő paraméterek:

–
–
–
–
–

kihozatal: kezelt TSZH 19-27%
mennyiség: 0,02-0,03 t/lakos (terv: 0,05-0,06 t/fő)
nedves fűtőérték: 9-16 GJ/t (terv: 15-17 GJ/t)
visszanyerhető hőmennyiség: 0,4-0,7 GJ RDF/fő/év
biológiailag kezelt hulladék fűtőértéke: 9 GJ/t

 Következtetések:

– a termelés elmarad a rendszerek névleges kapacitásától
– az RDF nedvesség tartalmát csökkenteni kell
a fűtőérték növelése érdekében
– a biológiailag kezelt hulladék erőműben, égetőműben
termikusan hasznosítható

A DDC gyárainak RDFdurva (teljes hőigény 50%-a) ellátásához
szükséges lakossággal rendelkező terület (l.e.é.: 0,42-0,54 GJ/fő/év)
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Hosszú távon a TSZH-ból kinyerhető RDF piaca sokszínű
- Kelet-Magyarországon egyszereplős (Mátrai Erőmű)
- Közép-Magyarországon keresleti (több hasznosító, mint előállítható)
- Nyugat-Dunántúlon kínálati (jelenleg nincs hazai hasznosító)

DDC Vác: cca 100 000 t

Vértesi Erőmű ???

Mátrai Erőmű cca 300 000 t

HUHA cca 420 000 t
Ajkai Erőmű ???
Hamburger cca 50 000 t

Lafarge cca 60 000 t
DDC Bermend cca 80 000 t

TechCon (Polgár) ???

Következtetések
 A cementgyárak a cementigény növekedésével meg tudják kétszerezni

a hasznosítói kapacitásukat
 A kommunális hulladékból gyártható 15 GJ/t fűtőértékű RDF

cementgyárban alkalmazható
 Az kommunális hulladékból gyártott RDF értéke a nedvesség tartalom

csökkentésével növelhető

 Egy-egy cementgyár 30 kg RDF/lakos kihozatal esetén

kb. 1,5-2 millió ember hulladékából kinyert RDF-et tudja hasznosítani
 A biológiailag kezelt hulladék energetikailag hasznosítható
 A fejlesztési forrásokat a kapacitáshiányos régiókban, vagy az RDF

minőség javítására célszerű felhasználni

