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Cine este CIROM?

 Organizatie patronala autonoma, 

neguvernamentala, fara caracter politic, 

infiintata in 1991

 Membri actuali: CRH Romania, 

HeidelbergCement Romania, Holcim 

(Romania), Carmeuse Holding, Ceprocim, 

Etermed Medgidia, Geocycle Romania, 

Recyfuel, BASF, Iridex Group Plastic, SIKA 

Romania, P.C.S Procurement

 CIROM este membru CONPIROM din 1991 si

membru CEMBUREAU din 2003
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Economia Circulara – “In natura nimic nu se pierde, 

totul se transforma”

 Ceea ce se considera drept „deseu” se poate

transforma intr-o “resursa”, daca le recuperam

continutul inca util

Prin co-procesare in fabricile de ciment,

deseurile devin o sursa alternativa de materii

prime (recuperare prin reciclare a continutului

mineral al deseurilor) si de combustibili

(recuperare prin valorificare energetica a

continutului energetic al deseurilor)

 Co-procesarea deseurilor in industria cimentului

este o metoda de valorificare a deseurilor,

recunoscuta la nivelul UE drept una dintre cele

mai bune practici de eficientizare a utilizarii

resurselor
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 Metoda de tratare termica (co-incinerare) a deseurilor (prin substitutia

partiala a combustibililor fosili cu deseuri) prin care are loc

valorificarea simultana atat a continutului mineral (reciclare) cat si a

celui energetic (valorificare energetica) al deseurilor

!!! Nu rezulta zgura sau cenusa care sa necesite o depozitare ulterioara

!!! Nu exista riscuri de mediu si de emisii nocive care sa puna in pericol

sanatatea populatiei

Ce inseamna co-procesarea deseurilor

in fabricile de ciment ?

Racitor gratar

Deseuri

Deseuri Cuptor din fabrica de ciment



5

Deseuri Menajere

Sortate

Hartie si carton

Exemple deseuri co-procesabile in fabricile de ciment
Nota: “deseuri valorificabile care nu se preteaza reciclarii ” 

Anvelope uzate

Deseuri de lemn

Cenusa de pirita, zgura de siderurgie, cenusa de 

termocentrala, nisipuri uzate, etc

Plastic

Deseuri petroliere
Anvelope uzate
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Cantitatea de deseuri industriale si 

municipale sortate co-procesate in 

industria cimentului din Romania in 

perioada 2004-2014 este de 

aproximativ 2.000.000 tone, 

.....echivalentul deseurilor municipale 

generate intr-un an de 24 orase cu 

peste 250.000 locuitori

S-au salvat

aproximativ

1.200.000 tone de 

combustibili fosili

si tot atatea tone de 

CO2

Cantitatile de cenusa de termocenta, zgura, etc reciclate in 

industria cimentului au substituit zeci de milioane de tone de 

materii prime (20-30% din materia prima traditionala)

Rezultate co-procesare

http://www.valealuimihai.ro/img/news/szelektiv_wm.jpg
http://www.valealuimihai.ro/img/news/szelektiv_wm.jpg
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Cimentul

si Betonul

produse

durabile de 

baza ale 

Economiei

Circulare

si

parte 

integranta

a 

unei societati

moderne
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Industria cimentului & Economia Circulara

La nivelul UE
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Important - Recunoasterea tuturor 

formelor de reciclare 

 CIROM sustine pachetul Economiei Circulare, prin care deseurile

sunt considerate resurse primare sau secundare

 Ca atare, TOATE formele de reciclare ar trebui incurajate si evaluate

pentru a se asigura obtinerea celor mai bune rezultate de mediu,

sociale si economice

 Conform definitiei Reciclarii, aceasta reprezinta orice operatiune de

valorificare prin care deseurile sunt transformate in produse pentru

a-si indeplini functia lor initiala (aceeasi categorie de produse) sau

pentru alte scopuri

 Un motiv ar fi cantitatea mare de deseuri care nu mai poate fi

reciclata in aceeasi categorie de produse

Exista mai multe alte solutii de reciclare, iar co-procesarea deseurilor

in industria cimentului este una dintre ele
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Exemplu: Alte solutii de reciclare

Co-procesarea anvelopelor uzate in industria cimentului

 Anvelopele uzate sunt un exemplu de deseuri ce pot fi

reciclate, dar pentru care nu exista suficienta cerere

pentru produsul reciclat

 Procesul de productie al cimentului ofera posibilitatea

valorificarii energetice si reciclarii materiale a

componentelor individuale ale anvelopei, in mod

simultan

 Anvelopele uzate au o putere calorifica suficient de

mare, fiind astfel considerat un combustibil adecvat

pentru industria cimentului

 In acelasi timp, anvelopele au si un continut mare de

fier si silice, acestea din urma pretandu-se reciclarii

materiale si astfel contribuie la reducerea consumului

de materii prime utilizate in industria cimentului

 In Europa, aproximativ 1,1 milioane tone de anvelope uzate

sunt valorificate si reciclate anual in cuptoarele de ciment.
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Cuantificarea materialului reciclat gratie

co-procesarii in industria cimentului
 In vederea cuantificarii materialului reciclat gratie co-procesarii,

Portugalia a dezvoltat o metodologie

 Cu ajutorul acestei metodologii, s-a realizat un index de reciclare care

permite cuantificarea materialului reciclat, pe baza continutului de

cenusa din deseuri

 Astfel, in Portugalia s-a demonstrat ca pe langa valorificarea energetica,

reciclarea materiala, gratie co-procesarii, poate contribui la cresterea

ratei de reciclare astfel:

 anvelope uzate, cu aproximativ 8%,

 reziduurile provenite din industria de automobile (fluff), cu aprox 2%

deseurile de ambalaje din deseurile municipale solide, cu aprox. 2,6%

deseurile municipale solide RDF, cu aprox. 1,7%

 Aceasta metodologie este in prezent luata in calcul de Guvernul

Portughez in legislatia nationala, aducand astfel Portugalia mai aproape

de atingerea obiectivelor de Reciclare (in plus fata de valorificarea

energetica)
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Propuneri pentru Pachetul Economiei Circulare

 Stimularea valorificarii deseurilor in vederea

atingerii obiectivelor UE in ceea ce priveste

reciclarea deseurilor si eficienta resurselor

 In vederea atingerii obiectivelor de reciclare, toate

statele membre ar trebui sa sustina luarea in

considerare atat a reciclarii materiale din deseuri

precum si continutul de cenusa rezultat din

arderea deseurilor (exemplul Portugaliei)

 Sa li se permita Statelor Membre evaluarea

optiunilor de tratare a deseurilor in vederea

stabilirii fezabilitatii tehnice, economice si a

protectiei mediului pentru fluxurile de deseuri
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Concluzii

 Industria cimentului cat si cea a betonului aplica in

mod clar principiile economiei circulare pe tot

parcursul ciclului lor de viata contribuind la

atingerea obiectivelor la nivel european:

 utilizare eficienta a resurselor (inclusiv a celor alternative) 

de  energie si materiale

 conservare a resurselor naturale neregenerabile

 reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera



Multumim pentru atentie !
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