„Титан Златна Панега”
използва алтернативни
горива и добавки, за да
намали въглеродния си
отпечатък
Йоанис Анагносту

От екип на SeeNews
„Титан Златна Панега“ наскоро стартира инсталация за модифицирани горива, получени от отпадъци (МГО). Очаква се тя да осигури около една четвърт
от горивото, необходимо за заводските
пещи. Каква е дългосрочната цел на
„Титан Златна Панега” по отношение
дела на алтернативно гориво и как компанията планира да постигне тази цел?
Нашата дългосрочна цел е до 2016 г. да
заменим 75% от въглищата, използвани
в завода в Златна Панега, с алтернативни горива. От 2003 г. използваме отпадъчни автомобилни гуми като заместител на 5.0% от необходимите въглища.
В края на август 2011 г. беше пусната
в действие инсталацията за МГО, която
ще ни позволи да намалим потреблението на въглища с още 20%. МГО е смес
от различни твърди отпадъчни материали като пластмаса, хартия, текстил,
каучук, нефтени утайки, биомаса и др.
МГО не е отпадък, а пазарен продукт,
който трябва да отговаря на строги
изисквания на крайния потребител за
твърдо гориво.
Като част от политиката Ви по отношение на алтернативните горива, в завода
в Златна Панега стартирахте изследователски проект в областта на биомасата.
Бихте ли ни казали повече по въпроса?
Стартиралият проект включва проучване на наличието на отпадъчни дървесни
стърготини и оризови люспи и експерименталното отглеждане на енергийни култури и бързорастящи дървета.
Малки експериментални парцели вече
са засадени с мискантус, стрелковидна
трева, топола, акация и пауловния. През
2011 г. ще бъдат засадени допълнителни
площи с артишок и сорго. Този вид биомаса изсъхва на полето и след прибиране на реколтата може да бъде нарязана
с новото съоръжение за предварителна
обработка и да се използва директно в

вете Ви по отношение на енергийната
ефективност и употребата на възобновяеми енергийни източници?

Групата ТИТАН е международна компания, производител на цимент и други
строителни
материали.
Дружеството стартира дейността си преди 109 години в Гърция. Оттогава расте
непрекъснато и в момента
има производство и клиенти в 13 страни в Югоизточна
Европа, САЩ и Източното
Средиземноморие. Групата има българско присъствие повече от 15 години и
притежава завода за цимент в Златна Панега. „Златна Панега Цимент” е един
от водещите производители
на висококачествен цимент
в България. Компанията има
бетонови възли в три големи
града и планира по-нататъшно разширяване, като
също така работи върху
разкриване на нови кариери за чакъл и пясък.

пещта, предоставяйки гориво със 100%
липса на въглероден диоксид. Тъй като
Златна Панега е беден регион със слаборазвито селско стопанство, мотивирането на местните жители да отглеждат биомаса може да бъде от полза за
двете страни.
Какви инвестиции е направила компанията в оборудване, позволяващо употребата на алтернативни суровини (добавки) в производството на цимент?
Според стандартите на ЕС, циментопроизводителите имат право да добавят
определени видове отпадъчни материали към произведения цимент, като например летлива пепел, доменна шлака и
промишлен гипс. В последните няколко
години, „Златна Панега Цимент“ инвестира в две нови вертикални циментови мелници и силози за циментови добавки с цел да постигне производство

на висококачествен цимент с по-ниско
съдържание на клинкер като използва
добавки, представляващи отпадъци от
металургични предприятия и електроцентрали. Тези смесени видове цимент
имат значително по-нисък въглероден
отпечатък в сравнение с чистия клинкеров цимент.
Как „Златиме:
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си отпечатък
и към какво
намаление на въглеродните си емисии
се стреми заводът?
„Златна Панега Цимент” има дългосрочен план за намаляване въглеродния отпечатък на своите операции. Както вече
стана въпрос, предприетите дейности
са свързани със замяната на изкопаеми
с алтернативни горива, получени от отпадъци. Гумите и МГО имат определено съдържание на биомаса - естествен
каучук и текстил (в гумите и МГО), както и рециклирана хартия, дърво и др. в
случая с МГО. Използвани като гориво,
всички тези отпадъчни материали са
въглеродно неутрални. Двата алтернативни източника на гориво - отпадъчни
гуми и МГО - вече доведоха до намаляване на въглеродните емисии с 20%
в сравнение с употребата единствено
на изкопаеми горива. Използването на
добавки, както и стратегически планираните инвестиции във възобновяеми
енергийни източници, ще доведат до
по-нататъшно намаляване на въглеродния отпечатък на нашите продукти и
операции.
Предвид непрекъснатото увеличаване
на цените на енергията, какви са плано-

родозащитни проекти има компанията?

равление на водите?

По наше мнение, най-рентабилният
начин да задоволим енергийните си
нужди като едновременно даваме своя
принос в борбата с глобалното затопляне е да използваме енергията по-ефективно, от една страна, и да използваме
възобновяеми източници, от друга страна. За постигане на дългосрочната ни
цел, която е осигуряването на модерно,
екологично, устойчиво и сигурно енергоснабдяване на завода в Златна Панега,
планираме да разширяваме значително
употребата на възобновяеми енергийни
източници, а енергийната ефективност
ще бъде непрекъснато повишавана.
Крайната цел е възобновяемите източници да заемат основен дял от енергоснабдяването ни.

За да получим по-ясна представа за
съществуващите флора и фауна в кариерата на Златна Панега и да можем да
изготвим план за защита на природата,
както и за производствени дейности,
съобразени с екосредата, през 2009 г.
беше извършено екологично проучване
от британската консултантска фирма
Atkins. То показа, че в близост до кариерата има различни редки видове. За да
ги спасим, влязохме във връзка със специалисти от Българската академия на
науките, които ни помогнаха да преместим защитения вид орхидея Spiranthes
spiralis. Освен това, през есента на тази
година планираме да направим разсадник за местни видове, които ще бъдат
използвани в рекултивирането на кариерите ни.

Заводът в Златна Панега и кариерите
Ви са разположени в райони с голямо
биологично разнообразие. Какви при-

Управлението на водите играе важна
роля в производството на цимент. Какви са акцентите в стратегията Ви за уп-

Производството на цимент се нуждае
от вода за охлаждане на горещите газове в пещите и на производственото
оборудване, както и за напояване. За
да подобрим качеството на водата и
да направим употребата й по-ефективна, изградихме нова канализационна
система, пречиствателни станции за
промишлени и битови води, система
за рециклиране на промишлени води и
утаителен басейн за дъждовна вода от
склада за горива. За да се избегнат загуби, пречистената промишлена вода се
връща в цикъла, докато прясната вода
се използва само за презареждане. От
2011 г. започнахме също да използваме рециклирана вода за потискане на
дифузния прах по пътищата в района
на завода. Плановете ни са да намалим
още повече консумацията на прясна
вода.

