СТРАТЕГИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Позиция на Групата ТИТАН
 ПРОБЛЕМЪТ
През последния век емисиите на въглероден диоксид са се повишили, което до голяма
степен се дължи на използването на изкопаеми горива, но също и на други фактори, които са
свързани с нарастващото население, увеличаването на потреблението, както и промените в
земеползването.
Въпреки че все още има спорове по отношение на степента, съществуват солидни
доказателства, че нашият свят се затопля. По-голямата част от научната общност, водена от
Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК / IPCC) и Международната
агенция по енергетика (МАЕ / IEA) вече направи връзката между тези две явления като
вероятна причинно-следствена. Прогнозите показват, че ако съществуващата тенденция
продължава, глобалните температури може да се повишат с от два до четири градуса до края
на 21-ви век, което ще доведе до много вредни въздействия.
Осъзнаването в международен мащаб на тази глобална заплаха доведе до приемането на
Протокола от Киото (протокол към Международната рамкова конвенция по изменение на
климата) с цел намаляване на емисиите на парникови газове. Развитите страни, подписали
конвенцията, са се ангажирали с конкретни цели за намаляване на емисиите, докато
развиващите се страни нямат задължение, освен това да наблюдават и докладват емисиите.
Подкрепата за Протокола от Киото сред развитите страни варира от пълно одобрение (ЕС) до
нератифициране (САЩ).
Титан, която работи и в ЕС и в САЩ, а също и в развиващите се страни, се сблъсква с
различни оперативни и правни предизвикателства. Целта на настоящият документ –СТРАТЕГИЯ
ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, е да предостави полезни насоки на нашите
оперативни звена с цел изпълнение на задълженията за намаляване на емисиите на местата,
където има съответното регулиране, а също толкова важно и да се предприемат доброволни
действия във връзка с изменението на климата в регионите, в които все още няма регулаторни
разпоредби.
 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
В енергийния и производствения сектор се очаква повишаващо се търсене, дължащо се на
продължаващия глобален икономически растеж. Това развитие трябва да се компенсира със
значителни подобрения в енергийната ефективност и преминаване към нисковъглеродни
алтернативи.
Циментовата индустрия в частност играе важна роля в посрещането на нуждите на
обществото от жилища и инфраструктура, които се очаква да се увеличат значително в
развиващия се свят. Предизвикателството, пред което сме изправени, е да се разработят
методи и практики, които ще ограничат интензивността на емисиите на CO2 на тон произведен
цимент, за да се постигне баланс между риска от климатични промени и глобалния растеж.
1

 ДЕЙСТВИЯ ПО СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
ТИТАН и изменението на климата
ТИТАН се ангажира с това да предприеме смекчаващи действия с цел да посрещне
предизвикателството, свързано с изменението на климата, за което е поставила конкретни
цели за намаляване на емисиите на CO2 и е определила набор от действия, които ще намалят
нашия екологичен отпечатък и които са вързани с постигане на устойчиво развитие.
ТИТАН е член на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и активен член на
Инициативата за устойчивост в циментовата индустрия (CSI) – инициатива на най-големите
производители на цимент, която се ангажира с проблемите на устойчивото развитие на
циментовата индустрия.
Нашите действия по смекчаване на въздействието върху климата ще се фокусират върху
следните области:
• Ефективно използване на топлинната и електрическата енергия
• Използване на алтернативни горива и материали
• Производство на цимент с по-ниско съдържание на клинкер
Ефективно използване на топлинната и електрическата енергия
Пестене на топлинна енергия
Производството на клинкер изисква много топлинна енергия. Въпреки че част от
енергията, свързана с химичния процес, който протича в ротационните пещи, не може да бъде
намалена, ще се търсят съществени възможности за намаляване на енергийните изисквания и
на загубите от пренос на топлина посредством:
• Предпочитане на метода за производство на клинкер по сух способ, там където това е
възможно с наличните суровини;
• Инсталиране на ефективни многостепенни топлообменни кули, предкалцинатори и
клинкер охладители;
• Замяна на изкопаемите горива с алтернативни горива, биомаса и където е възможно с
въглеродно-неутрални горива.
Пестене на електроенергия
•
•
•

Използване на електроенергийно-ефикасни вертикални мелници в процеса на смилане;
Използване на механично конвейерно оборудване, вместо пневматично;
Намаляване на разхода на електроенергия, което ще произтече от подобряване и
модернизиране на заводите при използване на най-съвременни технологии за
енергиен мениджмънт.
Тези принципи ще се прилагат за всички нови проекти и ще се вземат предвид при
потенциалните придобивания.
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Използване на алтернативни горива и материали
Високите температури в ротационните циментови пещи дават възможност за управление
на отпадъците и опазване на ресурсите, с възможно най-малко отрицателно въздействие и
могат да доведат до оползотворяване на отпадъците като гориво – както промишлените, така и
битовите.
Титан ще се стреми да постигне максимално използване на алтернативни горива, когато
има такива на разположение, при стриктно спазване на Насоките за мониторинг на емисиите,
здравето и безопасността, издадени от CSI.
Стимулите и възпиращите фактори за използване на алтернативни горива трябва да бъдат
оценени и комуникирани с местните заинтересовани страни.
Следва да се даде приоритет на използването на въглеродно-неутрална биомаса.
Производство на цимент с по-ниско съдържание на клинкер
Използването на пепелина, шлака и други налични циментови материали води до по-ниски
емисии на CO2 на тон цимент. Възможностите, които предлага въвеждането на стандартите за
композитен цимент в определени региони, трябва да бъдат изцяло използвани (напр.
Европейските норми). В САЩ съществуват подобни възможности за разработване на
циментови продукти, които могат да се добавят директно към бетона за постигане на същия
краен резултат.

 ПРОУЧВАТЕЛНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
Производството на цимент е една зряла индустрия, която прилага един и същ химичен
процес вече повече от сто години, което прави революционните открития малко вероятни.
Въпреки това, огромните количества материали и енергия, участващи в производството на
цимент, пораждат възможности за подобряване на ефективността чрез непрекъснати
проучвания с цел разработване на иновативни практики и продукти. Средносрочните цели на
нашите изследователски центрове от двете страни на Атлантика трябва да доведат до:
• По-нататъшно използване на отпадъци, горива от отпадъци и суровини, с оценяване на
въздействието им върху околната среда, както и върху здравето и безопасността на
обществото и на служителите;
• Максимизиране на добавките в смесения цимент или бетон;
• Диференциация на продуктите с цел да се покрият нуждите на пазара от цимент и/или
бетон при намалени емисии на CO2;
• Издръжливост на бетона чрез проучвания и оценки на жизнения цикъл, които ще
отговарят на изискванията на архитекти, инженери и на обществото като цяло.
Партньорството и сътрудничеството с технически университети и изследователски
институти трябва да бъде насърчавано с цел да се определят дългосрочните изследователски
области, като например цимент с ниско съдържание на калций, улавяне и складиране на
въглерода.
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 ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА
Емисиите на CO2 и съответните показатели за изменения в климата ще бъдат отчитани за
всеки завод. (Вж. списъка с показатели на CSI).
Ще бъдат определени конкретни цели за подобрение, съобразени с целите, определени на
ниво Група.
Събирането на данни ще следва Протокола за CO2 на CSI по начин, който ще даде
възможност за проверка от трети страни.
Разликите между действителните резултати и конкретните цели или квоти трябва да бъдат
идентифицирани на възможно най-ранен етап, за да се даде възможност за ранни коригиращи
действия.
Възможностите, предлагани от Схемата за търговия с емисии (СТЕ / ETS) и Механизма за
чисто развитие (МЧР / CDM) трябва да бъдат проучени, ако са налични.

 ДИАЛОЗИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ
Прилагането на Стратегията за смекчаване на климатичните промени и на Плана за
устойчиво развитие ще представи предизвикателствата на компанията пред регулаторните
органи и заинтересованите страни. Диалогът и комуникацията са от изключително значение.
Обществените нагласи към корпоративното поведение са в процес на промяна.
Предприятията все повече биват държани отговорни за своите политики и практики по
отношение на околната среда и устойчивото развитие. Информирането и прозрачността са
градивните елементи на доверието.
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