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FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT

A LAFARGE Csoport a világ egyik vezető építőipari alapanyaggyártójaként felelősséget
érez minden munkavállalójáért, gyárainak, bányáinak közvetlen és távoli környezetéért.
A hatósági előírásoknál szigorúbb belső munkavédelmi szabályaival ügyel dolgozói biz-
tonságára, egészségére. Kiemelt figyelemmel kezeli gyártási folyamatait is, amelynek 
köszönhetően az általa okozott esetleges környezeti hatásokat a lehető legkisebb mér-
tékig szorítja le. Az alkalmazott korszerű technológia mellett pedig tevékenyen részt vállal
a természet védelmében is.

Ennek jegyében épült meg Magyarországon Európa egyik legmodernebb építőipari alap-
anyaggyártó üzeme, a Királyegyházi Cementgyár is, amely most nem csak alacsony ki-
bocsátási értékeivel bizonyítja környezetközpontúságát.

A másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával új időszámításba kezd: aktívan óvja a ter-
mészetet, és újabb munkahelyeket biztosíthat a helyi lakosság számára.

Királyegyháza, 2014. december 

 

a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
vezetősége
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A LAFARGE
CSOPORT

A LAFARGE Csoport világszerte kiemelt figyelemmel kezeli
munkavállalóinak biztonságát, egészségük védelmét. Az
emberiség jövőjét és környezetét tiszteletben tartva
támogat előremutató építészeti megoldásokat oly módon,
hogy különböző ipari szereplőkkel szoros partnerséget
alakít ki. Folyamatos párbeszédet tart fent a helyi hatósá-
gokkal, civil szervezetekkel, és nemzetközi együttműkö-
désekben vesz részt.



A LAFARGE CSOPORT

A világ vezető építőipari-alapanyaggyártójaként a LAFARGE a világ 62 országában
64.000 munkavállalót foglalkoztat, a 2013-as évben a cégcsoport 15,2 milliárd értékesítési
forgalmat realizált. A cement, adalékanyagok és beton piacának egyik legfontosabb
szereplőjeként innovatív megoldásain keresztül világszerte hozzájárul a városok épüléséhez,
ezáltal a kompaktabb, tartósabb, szebb és élhetőbb lakhatási körülményekhez. Világelső
kutatási központjának köszönhetően a LAFARGE elsődleges prioritása az innováció, a
fenntartható építkezések biztosítása és az építészeti kreativitás elősegítése.

A LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.

A LAFARGE 2011 júliusában kezdte meg tevékenységét Magyarországon és az építőipar
számára az egyik meghatározó cementgyártójává vált egyedi magoldásaival. A cég érde-
keltségi körébe egy cementgyár tartozik Királyegyházán, amely 130 főt foglalkoztat. A
LAFARGE Cement Magyarország Kft. célja partnerei és végfelhasználó igényeinek teljes
körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind ömlesztett,
mind zsákos formában. 

A hatékony és fenntartható ipari folyamatok kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet
fordít a környezet védelmére, a természeti erőforrások megőrzésére és a helyi
közösségekkel való együttműködésre is.

Éves kapacitása maximálisan 1 millió tonna cement, és 750 ezer tonna klinker, mely a
cement gyártásközi terméke. A LAFARGE magyarországi cementgyára kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy magas színvonalú munkavédelmi, egészségmegőrzési kultúrát teremtsen
munkavállalói és a helyi közösségek körében.

Legfontosabb értékei:
Alkalmazottai és partnerei egészsége és biztonsága.
A környezet megóvása és a fenntarthatóság jegyében történő gyártási folyamatok alkal-
mazása.
A körkörös gazdaság építése.
A világvezető cég nemzetközi tapasztalatára alapozva a hazai és nemzetközi igények
maximális kiszolgálása a piaci elvárásoknak megfelelő magyar termékeivel.
Elkötelezettség a környezetvédelem és a helyi közösségek tisztelete mellett.
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Több
mint környezetvédelem
A cementgyártás rendkívül energiaigényes folyamat, amely
rengeteg fosszilis, nem megújuló energiahordozót emészt
fel. Az olaj, a szén- és a földgázkészletek azonban idővel
kimerülnek, ráadásul a kitermelésük, bányászatuk számtalan
környezetvédelmi, egészségügyi problémát is felvet.
Kézenfekvő tehát, hogy ezeket helyettesítsük, védve a
természetet és az emberi életet.



NEM VÉSZ EL, CSAK ÁTALAKuL

Az újrahasznosítás fogalma a cementgyár-
tásban az energia, a hulladék újbóli felhasz-
nálásának ideális módját jelenti. Szigorúan
ellenőrzött körülmények között ugyanis az
általunk is szelektíven gyűjtött háztartási vagy
ipari hulladék másodlagos tüzelőanyagként
már ismét hasznossá válhat.
Ilyen lehet a kávéhéj, a hántolatlan nyers rizs,
a pelyva, illetve a háztartási szemét egy része,
például a papír és az apróra darált műanyag
palackok, valamint a szigorúan ellenőrzött
feldolgozás után a használt gumiabroncsok,
oldószerek, salak, pernye, a használt olaj,
vagy akár az ásványi eredetű hulladék is.
Azokat az anyagokat, amelyeket nem lehet
más termékek újraalkotásában felhasználni,
megfelelő feldolgozás után válnak másodlagos
tüzelőanyaggá. Ez leginkább a szemét és a
gyártási folyamatok melléktermékeinek újra-
hasznosítását jelenti, amely a társadalom, a
környezet és a cementipar számára egyaránt
biztonságos megoldást nyújt a hulladékprob-
lémák kezelésére.
A cement előállításához szükséges nyersanyag,
a klinker helyettesítésére is kiválóan alkalmasak
ezek az anyagok. Használatának mértéke jól

példázza az európai cementipar pozitív hoz-
zájárulását Földünk energiaforrásainak felelős
kezeléséhez.

Átlag helyettesítési ráták az Eu-ban:
• Alternatív tüzelőanyagok: 18%
• Alternatív nyersanyagok: 5%
• Alternatív komponensek: 12%
Sustainable cement production, CEMBUREAU, 2009

ALACSONYABB 
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS

A szelektív hulladékból nyert, cementgyártás-
ban felhasznált másodlagos tüzelőanyagoknak 
köszönhetően csökken a globális szén-dioxid 
kibocsátás. Ezt támasztják alá azok az ala -
csonyabb károsanyag-kibocsátási értékeket
tartalmazó mérések is, amelyek a korábban 
szénnel, gázzal működő gyárak esetében a
másodlagos tüzelőanyag alkalmazásának
bevezetése után készültek. 

A természetes energiaforrások költ-
séghatékony helyettesítése, erősítve
az iparág nyereségtermelő
képességét.

Környezeti szempontból fenntartható
hulladékgazdálkodás és a természeti
források megóvása.

Hosszú távú, józan megoldás a külön-
böző hulladékok felhasználására.

HÁROMSZOROSAN 
IS ELŐNYÖS

1

2

3
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Az újrahasznosítás a cementiparban biztonságos,
körültekintő módon történik, így nincs
egészségkárosító hatása, sem biztonsági kockázata
a dolgozók, illetve a környék lakói számára.



HÁROM ÉRV A MÁSODLAGOS
TüZELŐANYAGOK MELLETT

1. A gazdasági teljesítmény irányítása
A LAFARGE Csoport energiafogyasztása 2010-
ben 1,3 billió eurót számlált, amely 2011-re
10%-kal emelkedett. A másodlagos tüzelő-
anyagok használata révén csökkenthető a
szénalapú energiától való függés, valamint
visszatartható az ingatag energiaár negatív
hatása azáltal, hogy az áraktól és a piaci
kondícióktól függően bizonyos tüzelőanya-
gokat előnyben részesít a Csoport.

2. A társadalmi teljesítmény irányítása
A hulladék és a biomassza cementgyárakban
történő felhasználása a helyi hatóságok szá-
mára is előnyös. Lehetővé teszi a megmaradt
anyagok biztonságos kezelését, létrehozva
egy valódi szolgáltatói gazdaságot, amely a
helyi tudáson alapulva teremt új munkahe-
lyeket, például a hulladék gyűjtésében, keze-
lésében vagy a biomassza előállításban.

3. A környezeti teljesítmény irányítása
Egy tonna cement előállításakor hagyomá-
nyosan 100 kg olajjal egyenértékű tüzelőanyag
fogy el. A másodlagos tüzelőanyagok hasz-
nálata csökkenti a nem megújuló anyagok
felhasználását, valamint a szén-dioxid kibo-
csátást. 
Ez utóbbi hozzájárul az üvegházhatást okozó
gázok mennyiségének csökkentéséhez is.
2010-ben a LAFARGE a távozó szén-dioxid
mennyiségét a korábbi értékhez mérten 
5 millió tonnával, 2013-ra pedig a cement
tonnánkénti CO2 emisszióját 24,7%-kal csök-
kentette az 1990-es értékhez képest.



A MÁSODLAGOS 
TüZELŐANYAGOK TíPuSAI

Számos alternatíva létezik a cementiparban
a nem megújuló nyersanyagok helyettesítésére,
attól függően, hogy mi érhető el lokálisan. A
lehetőségek tárháza magába foglalja a me-
zőgazdasági vagy ipari hulladékot, és külön-
böző féle melléktermékeket, akár biomasszát
(kávé- és rizshéj, kókuszdió külseje, kukori-

caszár, szalma, energiafű), olyan forrásokat,
amelyek megújíthatóak és nem szénalapúak,
vagy akár ipari hulladékot, mint például hasz-
nált gumi, csontliszt, oldószer, illetve használt
olaj.
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ÚTTÖRŐ SZEMLÉLET

A LAFARGE Csoport már az 1970-es években megkezdte a szénalapú tüzelőanyagok
helyettesítését, elsősorban a fejlett országokban.
A másodlagos tüzelőanyagokat a Csoport gyárainak jelentős része használja jelenleg
világszerte, a vegyes energia átlagosan 14%-át adva. A LAFARGE a 2020-ra megfogal-
mazott Fenntarthatósági Ambícióival 50%-ra kívánja emelni a nem fosszilis
tüzelőanyagok arányát, és célja, hogy ennek 30%-a biomasszából kerüljön ki.
2012-ben ennek a szemléletmódnak köszönhetően 5,4 millió tonna CO2 terheléstől
óvta meg a Csoport a környezetét. 



A MÁSODLAGOS 
TüZELŐANYAGOK 
HASZNÁLATA

Kisebb ökológiai lábnyom
A másodlagos tüzelőanyagok használata
csökkenti több ipari, gyártási folyamat öko-
lógiai lábnyomát. Nem kerül sor a nem meg-
újuló tüzelőanyagok, például a szén, az olaj,
a földgáz kitermelésére, és csökken a má-
sodlagos tüzelőanyagként használható hul-
ladék nagysága.

Gazdaságos alkalmazás
A fosszilis nyersanyagok kiváltása segíti a ver-
senyképességet. Alkalmazásuk a másodlagos
tüzelőanyagok mellett költséghatékony meg-
oldást jelent az ipari szereplők számára, segítve
nyereségtermelő képességüket. Az újonnan
megjelenő biztonságos és szakszerű munka-
folyamatok pedig új munkahelyeket kívánnak
meg, bevételhez juttatva a helyben élő csalá-
dokat. 

A „legtökéletesebb” égés 
A cementgyártáshoz használt kemencék fel-
építésük miatt a legtöbb esetben kedvezőbb
körülményeket kínálnak a hulladék ártalmat-
lanítására, mint az égetőművek. Az égéster-
mék ugyanis az égetőtérben sokkal hosszabb
ideig tartózkodik, amelynek több előnyös
következménye is van: a magas hőmérséklet
biztosítja a legstabilabb szerves vegyületek
hatékony lebomlását is, valamint az égés
közben keletkező anyagok megkötik a mér-
gező füstgázokat. 
A különböző anyagok kibocsátását nem a
másodlagos tüzelőanyagok fajtája vagy meny-
nyisége, hanem a kemence műszaki felépítése
határozza meg.

Nincs hamu, sem salakanyag
Ellenben az égetőműben megsemmisített
szeméttel, a másodlagos tüzelőanyagként
használt hulladék cementipari felhasználásakor
nem keletkezik hamu, melléktermék. A gyártás
során ugyanis a máshol hamuként távozó
anyag itt hasznos alkotóelemmé alakulva
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beépül a cementbe, klinkerbe. A szigorú
technológiai ellenőrzésnek köszönhetően az
így elkészült termék minőségét ez nem be-
folyásolja. 

Csak válogatott hulladék lehet 
másodlagos tüzelőanyag
A nukleáris hulladékot, az elemeket, a fertő-
zött egészségügyi- és magas klórtartalmú
anyagokat, illetve településeken keletkező
kezeletlen szemetet a cementiparban nem
dolgozzák fel. Csak a előzetesen már előké-
szített másodlagos tüzelőanyagok kerülhetnek
a kemencébe. Így biztosítható ugyanis a vég-
termék magas minősége, és az anyagokkal
dolgozók, a környezetben élők egészsége és
biztonsága.

A Királyegyházi Cementgyár másodlagos
tüzelőanyag tervei 
A Királyegyházi Cementgyár követni szeretné
a világban jelenlévő trendet: az ipari létesít-
mények közül csak az számít modernnek,
amely a lehető legkisebb mértékben használja
a hagyományos, nem megújuló energiafor-
rásokat.
A LAFARGE magyarországi gyára ezért 2012-
ben elkezdte vizsgálni annak  a lehetőségét,
hogy anyagában már nem hasznosítható
hulladékokat, illetve biomasszát használjon
fel másodlagos tüzelőanyagként.

Zsugorító zóna: az úgynevezett zsugorító zónában
az anyag hőmérséklete eléri a 1400-1450 °C-t, 
a láng hőmérséklete itt 2000 °C. 

Kemence: az égéstermékek tartózkodási ideje 
a kemencében hosszú, 10 másodperc körül van, ezen
belül az 1100 °C feletti térben kb. 3-4 másodperc.



A természetes 

A cement-előállítás hagyományos technológiájának két
veszélyforrása van: nem megújuló nyersanyag szükséges 
hozzá, és szén-dioxid kibocsátással jár. A fosszilis tüzelő-
anyagok egy részének másodlagos tüzelőanyagra cserélése 
megoldást nyújt a kettős problémára, és gazdaságilag
járható utat kínál a helyi közösségek hulladékkezelési 
kihívásaira. Biztosítja a már nem hasznosítható anyagok
alapanyagként és tüzelőanyagként történő hasznosítását,
garantálva, hogy a korábban hulladékként a természetbe
visszakerülő anyagok energiaforrásként jelenjenek meg
az ipari rendszerekben.

körfolyamatok növelésének 
alapgondolata az iparban 



  

IPARI ÖKOLóGIA

A nem megújuló energiaforrások és a termé-
szetes alapanyagok közeledő hiánya miatt
felhasználásuk komoly kockázatokkal jár, he-
lyettesítésükre az iparnak kell megoldást ta-
lálnia. Az ipari ökológia elgondolásával és al-
kalmazásával a cementipar is hozzájárul boly-
gónk fenntartható egyensúlyához. A fogalom
nem újkeletű a cementgyártásban, csupán a
meglévő koncepciót kell alkalmazni a fel-
használt energiára és alapanyag-forrásokra.

A LAFARGE követi az ipari ökológia elvét, a
tovább már nem hasznosítható anyagok alap-
anyagként és tüzelőanyagként való haszná-
latát. Az ipari ökológia az ipari rendszer egé-
szének újraszervezését is jelenti, minimalizálva
a felhasználás és a termelés folyamatai során
történt anyagveszteséget. Ez a cél kölcsönös
egymásrautaltságot és szervezeti együttmű-
ködést követel meg a különböző iparágaktól
annak érdekében, hogy ami az egyik cégnél
megmaradt anyag, az újra felhasználható le-
gyen egy másik vállalat termelési folyamatá-
ban.

A LAFARGE A BOLYGóNKÉRT

A világ egyik vezető, felelős cementgyártója-
ként a LAFARGE jelentős lépéseket tesz az
ipari igények és az érzékeny ökoszisztéma
egyensúlyának megóvásáért. A föld minden
táján található gyáraiban átalakítja az ener-
giaigényes, és a maga által támasztott köve-
telményekhez képest magas kibocsátási
értékekkel járó gyártási folyamatait. A hely-
ben elérhető biomasszán túl felhasználja az
egyes iparágak melléktermékeit, illetve a
kommunális hulladék egy részét, csökkentve
a veszélyes és a csak lassan lebomló szemét
mennyiségét. 

A LAFARGE szakértelmének eredményeként
a hulladék felhasználása ellenőrzött körülmé-
nyek között zajlik gyáraiban, feldolgozásuk
biztonságos és hasznos megoldásnak számít,
amely a helyi hatóságok, lakosok, zöld szer-
vezetek számára is megnyugtató. A magas
színvonalú munka támogatására a LAFARGE
szigorú minőségellenőrzési szabványokat ve-
zetett be, és folyamatosan nagy gondot for-
dít mérnökei, technikusai és dolgozói
képzésére Magyarországon is.
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A MÁSDOLAGOS
TŰZELŐANYAG BERuHÁZÁS 
A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENT-
GYÁRBAN

A másodlagos tüzelőanyag 
beruházás
Széleskörű társadalmi egyeztetést követően,
a hatósági engedélyek birtokában, 2014
végén fejeződött be a Királyegyházi Cement-
gyár másodlagos tüzelőanyag beruházása.
Az így megépült nyersanyag tároló és a
hozzá kapcsolódó feladószalag lehetővé teszi,
hogy a szűken vett régió máshol már nem
hasznosítható hulladékát tisztított, aprított
formában tüzelőanyagként használják fel. 

Közel 700 millió forintból, két éves előkészítő
munkát követően, nem egészen fél év alatt
épült meg a Királyegyházi Cementgyár má-
sodlagos nyersanyag tárolója és a hozzá kap-
csolódó zárt feladószelvény. A beruházás
nagyságát mutatja, hogy a 3 perc autóútra
található szentlőrinci Eszterházy Egészség-
központ 1 milliárd forintba került. 

A 937 négyzetméter alapterületű, 11 méteres
magasságú csarnok 3-4 anyagkör egyidejű
tárolását teszi lehetővé, amelyek a Schenk
adagoló- és Beumer zárt feladószerkezeten
keresztül jutnak a megfelelő hőmérsékletű
égetési ponthoz. A kivitelezett villamossági
és technikai eszközöket magyar szakemberek
közreműködésével telepítették. A csarnok
kiegészült egy híddal is, amely a gyár mellett
húzódó vályogvető árkon keresztül biztosítja
az eljutást a csarnokba a gyár területéről. 

Cementben újjászülető másodlagos 
tüzelő- és nyersanyagok
A beruházásnak köszönhetően lehetővé vált,
hogy a világban és Magyarországon is álta-
lános gyakorlat szerint, olyan hulladékot dol-
gozzanak fel, amelyek máshol anyagukban
már nem hasznosíthatók, ugyanakkor alko-
tóelemeik, illetve fűtőértékük miatt értékes
tüzelőanyagot jelentenek a cementipar szá-
mára. 

A régióban az ilyen jellegű termékek előállí-
tásában vezető szereppel bír a Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási Program kökényi hul-
ladéklerakó- és feldolgozó üzeme. Közre-
működésével nagyban javul a környék hulla-
dékgazdálkodása, hiszen az üzemben a ce-
mentgyári hasznosításra alkalmas aprított
hulladék nem depóniára, lerakókba kerül,
hanem teljes egészben beépül a cement-
gyártás gyártásközi termékébe, a klinkerbe. 

A Királyegyházi Cementgyárban 2014
második felében a következő másodlagos
tüzelőanyagokat használják a próbaüzem
során: 

•  SSW hulladék: biomassza tartalommal bíró tisztított,
aprított hulladék
•  gumitextil: az újrahasznosított gumiabroncs része a gu-
mitextil, amely máshol már nem felhasználható, nagy
fűtőértékkel bír
•  egész gumi: a máshol már nem felhasználható, jellemzően
elöregedett gumiabroncsok a cementgyártás alap hozzá-
valóit, többek között ként és vas-oxidot tartalmaznak,
szintén nagy fűtőértékkel bírnak
•  pirokoksz: a gumi pirolízise, „szétbontása” során
keletkező ipari melléktermék
•  biomassza: első sorban helyi mezőgazdasági mellékter-
mékeket, kukoricatöreket, csuhét, szalmát jelent, továbbá
folyamatos egyeztetés folyik a térség gazdálkodóival, en-
ergiafű lehetséges termesztéséről
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