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Operator Programu EPD: 
Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
Adres: ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska
Strona: www.itb.pl
Kontakt: Michał Piasecki
E-mail: m.piasecki@itb.pl, energia@itb.pl

ITB jest certyfikowanym członkiem Europejskiej Platformy dla operatorów programu EPD oraz jednostką przeprowadzającą LCA www.eco-platform.org

Właściciel Deklaracji Środowiskowej III Typu:
CEMEX Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, Polska
Strona: www.cemex.pl
Kontakt: Renata Markowska-Cisak
E-mail: renata.markowska@cemex.com

Podstawowe informacje
Niniejsza Deklaracja Środowiskowa III Typu (EPD) powstała w oparciu o normę EN 15804 oraz została 
zweryfikowana przez zewnętrznego audytora zgodnie z  ISO 14025. Zawiera informacje dotyczące 
oddziaływania zadeklarowanych materiałów budowlanych na środowisko. Poszczególne elementy 
zostały przeanalizowane przez niezależny organ zgodnie z  ISO 14025. Ogólnie rzecz biorąc, 
porównanie bądź ocena danych zebranych w EPD jest możliwe wyłącznie jeśli wszystkie dane zostały 
stworzone zgodnie z EN 15804 (patrz punkt 5.3 Normy). 
Analiza cyklu życia (LCA): A1-A3, zgodnie z EN 15804 (od pobrania do bram zakładu; „Cradle-to-
Gate”)
Rok opracowania Deklaracji EPD: 2021
Normy produktu: EN 197-1, PN-B-19707
Okres użytkowania: zgodnie z  EN 16908 nie deklaruje się referencyjnego okresu użytkowania 
cementów, ponieważ są one pośrednimi produktami stosowanymi w budownictwie 
PCR:  ITB-PCR A (PCR w oparciu o EN 15804) i EN 16908
Deklarowana jednostka: 1 tona (Mg) cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B
zmienić na: Cel przeprowadzenia LCA: B2B 
Reprezentatywność: Produkcja polska, rok 2020 
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PODSTAWOWE INFORMACJE

Cementy grupy CEM II/B opisane w  niniejszej De-
klaracji EPD są produkowane w  zakładach firmy 
CEMEX zlokalizowanych w Polsce, w miejscowościach 
Chełm, Rudniki i  Gdynia. Ocena cyklu życia zosta-
ła przeprowadzona zgodnie z  następującymi norma-
mi: PN-EN 15804, PN-EN 16908, PN-EN ISO 14025,  
PN-EN ISO 14040. Stosowano zasady kategoryzacji 
produktu zawarte w dokumencie ITB PCR-A. Deklaro-
wana jednostka to 1 tona cementu CEM II/B. Zgodnie 
z  EN 16908 nie deklaruje się referencyjnego okresu 
użytkowania cementów, ponieważ są one pośrednimi 
produktami stosowanymi w budownictwie.

Wszelkie dane odnośnie cyklu życia zostały pozyska-
ne przez firmę CEMEX Polska w  okresie od stycznia 
do grudnia 2020 (12 miesięcy). Zebrane dane są re-
prezentatywne dla technologii produkcji stosowanej 
w 2020 roku. W odniesieniu do paliw zastosowano dane 
krajowe KOBiZE. Dane ITB dotyczące składników drugo-
rzędnych, żużli i pucolanów zostały wykorzystane w opar-
ciu o  alokację ekonomiczną. Analiza cyklu życia (LCA) 
została przeprowadzona w oparciu o wewnętrzne algoryt-
my ITB wykorzystywane do obliczania LCA oraz o dane 
zebrane w sektorze na przestrzeni ostatnich 10 lat. Opis 
granic systemu przyjęto zgodnie z normą EN 16908.

Cement CEM II/B jest produktem pośrednim o  wielu 
różnych zastosowaniach końcowych (beton towarowy, 
prefabrykaty betonowe, jastrychy, tynki, zaprawy mu-

rarskie) i zazwyczaj nie jest możliwe podanie informa-
cji na temat wpływu cementu na środowisko podczas 
budowy, użytkowania i w końcowym etapie eksploata-
cji, ponieważ w dużym stopniu zależą one od przezna-
czenia cementu i  scenariuszy użytkowania. Oblicze-
nia wykonane na potrzeby niniejszego opracowania 
obejmują etapy analizy LCA (zagregowane) związane 
z produkcją surowców (A1), ich transportem do zakładu 
(A2) oraz procesem produkcji (A3), tzw. od pobrania do 
bram zakładu (z ang. „Cradle-to-Gate”), zgodnie z wy-
tycznymi normy EN 15804. W  EPD nie zostały ujęte 
etapy cyklu życia wyrobu A4, A5, C1-C4 i  D zgodnie 
z EN 15804.

Deklaracja EPD może zostać wykorzystana do przy-
gotowania oceny dla specyficznego zastosowania 
cementu w  odniesieniu do jego całego cyklu życia  
w budynku (np. betonów). Produkcja cementu objęta 
jest krajowymi i europejskimi przepisami, które regu-
lują efekty oddziaływania na środowisko, takie jak wy-
dobycie surowców naturalnych, rekultywacja kopalni, 
odzysk energii i materiałów z odpadów, emisję hałasu, 
pyłów i innych substancji niebezpiecznych (NOX, SO2, 
metale ciężkie itd.). Cementy objęte Deklaracją Środo-
wiskową III Typu są zgodne z wymaganiami zharmoni-
zowanej normy europejskiej EN 197-1 i normy polskiej 
PN-B-19707. 
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OPIS PRODUKTÓW 
Cement to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony 
materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z  wodą 
tworzy masę, wiążącą i  twardniejącą w wyniku reakcji 
i  procesów hydratacji, zachowującą po stwardnieniu 
wytrzymałość i trwałość nawet pod wodą.

Cement zgodnie z normą EN 197-1 nazywamy cemen-
tem CEM, odpowiednio odmierzony i zmieszany z kru-
szywem i wodą, powinien tworzyć beton lub zaprawę, 
które wystarczająco długo zachowują urabialność, a po 
określonym czasie powinny uzyskać ustalony poziom 
wytrzymałości, jak również powinny zachować długo-
trwałą stałość objętości.

Cementy CEM składają się z różnych materiałów, lecz 
pod względem składu są statystycznie jednorodne po-
przez zapewnienie jakości w procesach produkcji i po-
stępowania z materiałem.

Jednym ze skałdników głównych cementu jest klinkier 
portlandzki. Do jego produkcji wykorzystuje się surowce 
wapienne (np. wapień, kreda) oraz inne surowce na-
turalne bądź odpadowe, korygujące udział krzemianów 
i  glinianów, takie jak: glina, piasek, popioły lotne, do-
datki żelazonośne czy żużle z  przemysłu hutniczego. 
Wszystkie te materiały są kruszone, homogenizowane  
i wprowadzane do pieca obrotowego, gdzie są spieka-
ne w temperaturze 1450°C. 

W CEMEX Polska klinkier produkowany jest w dwóch 
zakładach (Chełm, Rudniki) głównymi paliwami wyko-
rzystywanymi w  procesie wypału klinkieru są paliwa 
alternatywne pochodzące z odpadów. Udział paliw al-
ternatywnych z roku na rok sukcesywnie wzrasta, na-
tomiast maleje wykorzystanie paliw kopalnych. Wśród 
paliw alternatywnych znajduje się biomasa, dla której 
współczynnik śladu węglowego wynosi zero.

Ilość CO2 obliczona zgodnie z europejskimi regulacjami 
monitorowania produkcji CO2 dla zakładu w Rudnikach 
w związku z produkcją klinkieru to 712 kg CO2/Mg klin-
kieru, a w Chełmie 759 kg CO2/Mg klinkieru.

Cement powstaje w wyniku wspólnego mielenia skład-
ników głównych cementu (np. klinkier, popiół lotny, żu-
żel wielkopiecowy) wraz ze składnikami drugorzędny-
mi, regulatorem czasu wiązania oraz innymi dodatkami. 

W CEMEX Polska cement produkowany jest w trzech 
zakładach (Chełm, Gdynia, Rudniki).

Zużycie energii na przemiał cementu wynosi w Polsce 
średnio-statystycznie 48,1 kWh/tonę.

W analizie LCA wzięto pod uwagę fazę wyrobu (A1-A3, 
patrz Tabela 3) i następujące procesy/moduły:

 • A1 – wytwarzanie surowców: wydobycie paliw, wy-
dobycie surowców, produkcję energii elektrycznej, 
produkcję paliw alternatywnych,

 • A2 – transport: transport surowców;

 • A3 – produkcję wyrobu: produkcję mączki surowco-
wej, zużycie paliw na wypał, zużycie energii elek-
trycznej na przemiał.

Na rysunku poniżej (Rysunek 1) przedstawiono 
w  sposób schematyczny proces wytwarzania 
cementu od kamieniołomu do wysyłki (faza 
produkcji).
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Rysunek 1. Produkcja cementu. Ogólny schemat produkcji i zachodzące procesy. 
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Rysunek 2. System produktu: elementy wejściowe i procesy  
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ANALIZA CYKLU ŻYCIA (LCA) – OGÓLNE ZASADY  
I ICH ZASTOSOWANIE
Jednostka
Deklarowana jednostka to jedna tona reprezentatyw-
nych cementów portlandzkich wieloskładnikowych 
CEM II/B zgodnych z EN 197-1 i PN-B-19707 wypro-
dukowanych przez firmę CEMEX w  Polsce (zakłady 
produkcyjne w Chełmie, Rudnikach i Gdyni).  W skład 
grupy wchodzą następujące produkty:

Granice systemu
Niniejsza deklaracja opisuje etap produktu (od pobrania 
do bram zakładu, „Cradle-to-Gate”). Wybrane granice 
systemu obejmują produkcję cementu od wydobycia 
surowców do otrzymania produktu gotowego do wywie-
zienia z zakładu. 

Wybrane granice systemu są zgodne z granicami sys-
temu opisanymi w EN 16908 (Rysunek 2).

 • CEM II/B-V 32,5 R-HSR – zakład w Chełmie
 • CEM II/B-V 32,5 R-HSR – zakład w Gdyni
 • CEM II/B-V 32,5 R-HSR – zakład w Rudnikach
 • CEM II/B-S 42,5 N-NA – zakład w Rudnikach
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Zasady alokacji
Zasady alokacji stosowane do niniejszej Deklaracji EPD 
opierają się na ogólnych zasadach kategoryzacji wyro-
bów ITB PCR A. Produkcja CEM II/B jest procesem linio-
wym prowadzonym w zakładach w Chełmie, Rudnikach 
i Gdyni. CEM II/B to nie jedyny produkt z grupy CEM,  
a  alokacja w  zakładach produkcyjnych została prze-
prowadzona w oparciu o alokację na podstawie masy. 
Dla żużla wielkopiecowego, produktu towarzyszącego 
pozyskiwanego w procesie produkcji stali i wykorzysty-
wanego jako składnik cementu zastosowano alokację 
ekonomiczną. W przypadku popiołu lotnego, produktu 
towarzyszącego pozyskiwanego w  procesie produkcji 
energii elektrycznej i wykorzystywanego jako składnik 
cementu zastosowano alokację ekonomiczną. Dla gip-
su syntetycznego przypisywane oddziaływanie opiera 
się na zasadach ekonomicznych, jednak prosty odpad 
gipsowy (wartość = 0) został pominięty w LCA cementu 
z uwagi na jego znikomy wpływ. Poszczególne proce-
sy (np. granulacja i  mielenie żużla wielkopiecowego) 
zostały w  całości przypisane do produktów towarzy-
szących. Do wyrobu objętego niniejszą deklaracją 
przypisano co najmniej 99,5% oddziaływania z linii pro-
dukcyjnych. Źródła energii zostały zinwentaryzowane 
i przypisane do produktu analizowanego na podstawie 
masy. Konkretne ceny dla żużla i  popiołu lotnego de-
klarowane przez producenta zostały wykorzystane do 
alokacji ekonomicznej.

Ograniczenia systemu
99,5% zużytych surowców oraz 100% zużytej energii 
zostało zinwentaryzowanych w zakładzie i uwzględnio-
nych w obliczeniach. W ocenie uwzględniono wszelkie 
istotne parametry zebranych danych produkcyjnych, 
np. całość surowców wykorzystanych na daną sub-
stancję, zużytą energię i pobór mocy elektrycznej, bez-
pośrednie odpady produkcyjne oraz dostępne pomiary 
emisji. Z analizy LCA wyłączono następujące procesy: 
wykorzystanie reduktorów chromu (masa całkowita 
<  0,2% cementów), zastosowanie mielników. Suma 
pominiętych przepływów wejściowych dla modułów 
A1-A3 nie przekracza dozwolonej maksymalnej war-
tości 1% wykorzystania energii i  masy. Zużycie opon 
do celów transportowych nie zostało wzięte pod uwa-
gę. Składniki wstępne, farby, folie, papiery, etykiety, ta-
śmy o udziale procentowym poniżej 0,1% nie zostały 
uwzględnione w  obliczeniach. Zakłada się, że ca-
łość pominiętych procesów nie przekroczyła 1% 
wszystkich kategorii oddziaływania. Zgodnie  
z normą EN 15804 maszyny i obiekty (do-
bra kapitałowe) wymagane do produkcji 
oraz w jej trakcie nie zostały uwzględ-
nione, podobnie jak transport pra-
cowników.
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Moduły A1 – A2: Dostawa i transport surowców

Składniki wykorzystywane do produkcji cementu przedstawiono w Tabeli 1.

Moduł A3 – Produkcja
Cement produkowany jest poprzez rozdrabnianie i mie-
szanie składników opisanych w normie EN 197-1.

Dane produkcyjne zostały zinwentaryzowane i zweryfi-
kowane. Dane odnoszące się do transportu poszczegól-
nych produktów wejściowych do zakładów produkcyjnych  
zostały szczegółowo zinwentaryzowane i poddane mo-
delowaniu. Przy obliczeniach związanych z transportem  
posłużono się średnimi europejskimi cenami paliwa. 
Wszystkie zakłady produkcyjne korzystają z  „zielonej 
energii”. (wytwarzanej z wiatru, 100% całkowitego zu-
życia). Firma CEMEX Polska przedstawiła certyfikaty 
wydane przez dostawcę energii dla potwierdzenia tego 
faktu. Procentowy średni udział paliw alternatywnych 
w wytwarzaniu klinkieru w 2020 roku w zakładzie w Rudni-
kach wynosił średnio 80%, a w zakładzie w Chełmie 90%.

Okres zbierania danych
Dane związane z  wytwarzaniem deklarowanych wy-
robów odnoszą się do okresu między 01.01.2020 – 
31.12.2020 (1 rok). Oceny cyklu życia przeprowadzono 
dla Polski jako obszaru referencyjnego.  

Jakość danych – produkcja 
Wartości pozyskane do obliczenia A3 pochodzą ze zwe-
ryfikowanych baz danych CEMEX Polska LCI. Wartości 
dla A1 (surowce) zostały opracowane z uwzględnieniem 
konkretnych krajowych Deklaracji EPD, danych Eco-
invent v. 3.8 oraz alokacji ekonomicznej (dla produktów 
związanych ze stalą i energią – gips, żużel i popiół). 

Założenia i szacunki
Wszystkie procesy produkcyjne (A3) zostały przypisane 
różnym rodzajom cementu w taki sam sposób (w opar-
ciu o  recepturę). Oddziaływania reprezentatywnych 
produktów zostały dla Polski zagregowane z zastoso-
waniem średniej ważonej. Dane dotyczące produkcji 
na 1 tonę wyrobu zostały uśrednione dla analizowanej 
produkcji każdej z grup wyrobów. 

Zasady obliczeń
LCA przeprowadzono w oparciu o dokument ITB PCR A. 
Przyjęto współczynniki charakteryzujące zgodnie z CML 
wersja 4.2. Do obliczeń oddziaływania wykorzystano 
oprogramowanie ITB-LCA. Obliczenia A1 wykonano 
w oparciu o bazę danych i konkretne Deklaracje EPD. 
Moduły A2 i A3 obliczone zostały w oparciu o kwestio-
nariusz LCI dostarczony przez producenta. 

Cement CEM II/B-V odporny na siarczany HSR zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19707 powinien zawierać 
w swoim składzie co najmniej 25% popiołu lotnego. 

Dla modelu LCA przyjęto następujący skład CEM II/B-V 32,5 R-HSR: klinkier (65-75%), popiół lotny krzemionkowy 
(25-35%), składniki drugorzędne (0-5%), siarczan wapnia.

Dla modelu LCA przyjęto następujący skład CEM II/B-S 42,5 N-NA: klinkier (65-79%), żużel wielkopiecowy (21-
35%), składniki drugorzędne (0-5%), siarczan wapnia.

Tabela 1. Składniki cementu CEM II/B opisane w normie EN 197-1 

Składniki główne

Składnik główny cementu to składnik, którego udział w stosunku do sumy 
wszystkich składników cementu przekracza 5%
Składniki główne dla CEM II/B-V to: klinkier (65-79%), popiół lotny krzemionkowy 
(21-35%)
Składniki główne dla CEM II/B-S to: klinkier (65-79%), żużel wielkopiecowy (21-35%)

Składniki drugorzędne
Składniki drugorzędne cementu to składniki, których udział w stosunku do sumy 
wszystkich składników cementu nie przekracza 5%  
Składniki drugorzędne dla CEM II/B (0-5%)

Siarczan wapnia
Siarczan wapnia występuje jako materiał naturalny (np. gips i anhydryt) lub uboczny 
produkt procesów przemysłowych i w cemencie pełni rolę regulatora czasu wiązania

Dodatki
Dodatki to składniki dodawane w celu ulepszenia wytwarzania bądź właściwości 
cementu i ich całkowita ilość nie może przekraczać 1,0% masy cementu
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Bazy danych
Dane podstawowe dla procesów pochodzą z następujących baz: Ecoinvent v. 3.8 
(piasek, woda, produkcja energii wiatrowej dla Polski, transport), konkretne 
dane dotyczące emisji przy produkcji klinkieru opracowane przez firmę 
CEMEX Polska, konkretne Deklaracje EPD dla surowców (piasek, gips, 
wapień, gips FGD, dodatki),  oddziaływania przydzielone dla wytwarza-
nia popiołu i żużla obliczone przez ITB, KOBiZE (współczynniki spa-
lania dla wybranych paliw). Dostawca energii elektrycznej, firma 
PGE gwarantuje pochodzenie 100% energii elektrycznej pozy-
skiwanej ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej w zakła-
dach CEMEX Polska. Analiza jakości konkretnych danych 
(LCI) stanowiła element audytu. Dane pozostają ważne  
z czasowego punktu widzenia (5 lat). 

ANALIZA CYKLU ŻYCIA (LCA) – WYNIKI 
Granice systemu

Granice systemu w ocenie środowiskowej produktu przedstawiono w Tabeli 2.

Deklarowana jednostka

Deklarowana jednostka (DU) to 1 tona cementu CEM II/B produkcji CEMEX Polska (Tabela 3).

Tabela 2. Granice systemu (z uwzględnieniem modułów etapu produktu) w ocenie środowiskowej produktu 

Informacje o ocenie środowiskowej

(MA – Moduł oceniony, MNA – Moduł nie oceniany, INA – Wskaźnik nie oceniany)

Etap 
produktu

Proces 
budowlany Etap wykorzystania Etap zakończenia 

eksploatacji

Korzyści  
i obciążenia 

poza 
granicami 
systemu

D
os

ta
w

a 
 s

ur
ow

có
w

Tr
an

sp
or

t

Pr
od

uk
cj

a

Tr
an

sp
or

t n
a 

bu
do

w
ę

Pr
oc

es
 b

ud
ow

an
ia

-m
on

ta
żu

W
yk

or
zy

st
an

ie

U
trz

ym
an

ie
 

N
ap

ra
w

a

W
ym

ia
na

 

R
em

on
t

Ek
sp

lo
at

ac
yj

ne
 z

uż
yc

ie
 e

ne
rg

ii

Ek
sp

lo
at

at
cy

jn
e 

zu
ży

ci
e 

w
od

y

R
oz

bi
ór

ka
/D

ek
on

st
ru

kc
ja

Tr
an

sp
or

t

Pr
ze

tw
ar

za
ni

e 
od

pa
dó

w

U
ty

liz
ac

ja

M
oż

liw
oś

ci
 p

on
ow

ne
go

 w
yk

or
zy

st
an

ia
, 

od
zy

sk
an

ia
, r

ec
yc

lin
gu

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

MA MA MA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA MNA

9

Deklaracja Środowiskowa III Typu - EPD ITB Nr 239/2021
Grupa cementów CEM II/B

Deklaracja Środowiskowa III Typu - EPD ITB Nr 239/2021
Grupa cementów CEM II/B



Tabela 3. Charakterystyka środowiskowa produktu - 1 tona cementu z grupy CEM II/B (wyprodukowanego  
w Chełmie, Gdyni lub Rudnikach)

Wskaźnik Jednostka

Potencjał globalnego ocieplenia (wartość brutto)1 kg eq CO2

Potencjał globalnego ocieplenia (wartość netto)2 kg eq CO2

Potencjał uszczuplenia warstwy ozonowej w stratosferze kg CFC 11 

Potencjał zakwaszenia gleby i wody kg SO2 

Potencjał tworzenia ozonu troposferycznego kg Etenu

Potencjał eutrofizacji kg (PO4)3- 

Potencjał uszczuplenia zasobów abiotycznych (ADP-pierwiastki) dla zasobów 
niekopalnych kg Sb 

Potencjał uszczuplenia zasobów abiotycznych (ADP-paliwa kopalne) dla zasobów 
kopalnych MJ

Zużycie odnawialnej energii pierwotnej, z wyłączeniem zasobów odnawialnej energii 
pierwotnej stosowanej jako surowce MJ

Zużycie zasobów odnawialnej energii pierwotnej stosowanej jako surowce MJ

Całkowite zużycie zasobów odnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna i zasoby 
energii pierwotnej stosowane jako surowce) MJ

Zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej, z wyłączeniem zasobów nieodnawialnej 
energii pierwotnej stosowanej jako surowce MJ

Zużycie zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej stosowanej jako surowce MJ

Całkowite zużycie zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna  
i zasoby energii pierwotnej stosowane jako surowce) MJ

Zużycie materiałów wtórnych kg

Zużycie odnawialnych paliw wtórnych MJ

Zużycie nieodnawialnych paliw wtórnych MJ

Zużycie wody słodkiej netto m3

Odpady niebezpieczne, usunięte kg

Usunięte odpady inne niż niebezpieczne kg

Odpady radioaktywne, usunięte kg

Części składowe do ponownego użycia kg

Materiały do recyklingu kg

Materiały do odzyskiwania energii kg

Energia eksportowana MJ 

1) wartość brutto obejmuje emisję CO2 pochodzącą ze spalania paliw alternatywnych (odpadowych) z wyłączeniem frakcji biomasy
2) wartość netto nie uwzględnia emisji CO2 pochodzącej ze spalania paliw alternatywnych (odpadowych)
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Wskaźnik Jednostka

Potencjał globalnego ocieplenia (wartość brutto)1 kg eq CO2

Potencjał globalnego ocieplenia (wartość netto)2 kg eq CO2

Potencjał uszczuplenia warstwy ozonowej w stratosferze kg CFC 11 

Potencjał zakwaszenia gleby i wody kg SO2 

Potencjał tworzenia ozonu troposferycznego kg Etenu

Potencjał eutrofizacji kg (PO4)3- 

Potencjał uszczuplenia zasobów abiotycznych (ADP-pierwiastki) dla zasobów 
niekopalnych kg Sb 

Potencjał uszczuplenia zasobów abiotycznych (ADP-paliwa kopalne) dla zasobów 
kopalnych MJ

Zużycie odnawialnej energii pierwotnej, z wyłączeniem zasobów odnawialnej energii 
pierwotnej stosowanej jako surowce MJ

Zużycie zasobów odnawialnej energii pierwotnej stosowanej jako surowce MJ

Całkowite zużycie zasobów odnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna i zasoby 
energii pierwotnej stosowane jako surowce) MJ

Zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej, z wyłączeniem zasobów nieodnawialnej 
energii pierwotnej stosowanej jako surowce MJ

Zużycie zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej stosowanej jako surowce MJ

Całkowite zużycie zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna  
i zasoby energii pierwotnej stosowane jako surowce) MJ

Zużycie materiałów wtórnych kg

Zużycie odnawialnych paliw wtórnych MJ

Zużycie nieodnawialnych paliw wtórnych MJ

Zużycie wody słodkiej netto m3

Odpady niebezpieczne, usunięte kg

Usunięte odpady inne niż niebezpieczne kg

Odpady radioaktywne, usunięte kg

Części składowe do ponownego użycia kg

Materiały do recyklingu kg

Materiały do odzyskiwania energii kg

Energia eksportowana MJ 

CEM II/B-V 32,5 R-HSR 
Chełm

CEM II/B-V 32,5 R-HSR 
Gdynia

CEM II B-V 32,5 R-HSR 
Rudniki

CEM II B-S 42,5 N-NA 
Rudniki

486 535 487 465

358 393 391 373

0,00002 0,00003 0,00002 0,00002

0,31 0,29 0,74 0,82

0,21 0,22 0,72 0,75

0,065 0,071 0,082 0,079

1,10 1,19 2,38 2,42

311 273 360 572

INA INA INA INA

INA INA INA INA

867 392 247 256

INA INA INA INA

INA INA INA INA

332 287 378 601

48,3 53,9 48,2 44,7

1715,5 1912,7 1444,1 1329,3

822,3 917,4 541,8 492,0

5,9 7,4 6,0 5,8

0,12 0,06 0,10 0,10

16,75 18,03 15,60 16,79

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12,03 0,45 4,01 4,01

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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INTERPRETACJA WYNIKÓW
Wartość brutto emisji równoważnika dwutlenku węgla eq. CO2 (w oparciu o metodę EN 15804/ISO 14067)  
dla uśrednionej (średnia ważona) produkcji cementów z grupy CEM II/B przez firmę CEMEX Polska 
wynosi 486 kg CO2/tonę CEM II/B. Wartość netto emisji równoważnika dwutlenku węgla eq. CO2,  
z wyłączeniem paliw alternatywnych pochodzących z odpadów wynosi 373 kg CO2/tonę CEM II/B. 
Potencjał uszczuplenia paliw kopalnych wynosi 366 MJ/ton, co wynika z niskiego wykorzystania 
paliw kopalnych i znacznego wykorzystania paliw alternatywnych do produkcji klinkieru oraz 
składu zamienników. 

Ślad węglowy jest tym samym niższy od średniej krajowej dla CEM II („minus” 31%) 
oraz średniej europejskiej dla CEM II („minus” 33%). 

Na tak dobry wynik istotny wpływ ma wykorzystanie energii wiatrowej (potwierdzonej 
w 100%) oraz zawartość składników głównych innych niż klinkier w cemencie.

Na ocenę cyklu życia cementu w  istotnym stopniu wpływają następujące 
czynniki:

 • wysoka zawartość klinkieru portlandzkiego w cemencie, 

 • mieszanka paliw oraz wysoki udział paliw alternatywnych 
w produkcji klinkieru,

 • jednostkowa emisja procesowa przy produkcji klinkieru, 

 • energia elektryczna (wiatrowa) wykorzystywana 
w poszczególnych zakładach produkcji cementu.
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WERYFIKACJA
Proces weryfikacji niniejszej EPD był zgodny z ISO 14025 i ISO 21930. Po weryfikacji niniejsza deklaracja EPD 
jest ważna przez okres 5 lat. Jeśli dane wykorzystane do przeprowadzenia analizy nie ulegną istotnym zmia-
nom, nie ma potrzeby przeprowadzania ponownych obliczeń w ramach EPD po 5 latach.

Podstawą dla analizy LCA była norma EN 15804 i ITB PCR A

Analizę LCA wykonano zgodnie z wytycznymi EN 15804 i ITB PCR A

Weryfikacja zewnętrzna EPD: dr inż. Halina Prejzner
Audyt LCA \ LCI i weryfikacja danych wejściowych: dr hab. inż. Michał Piasecki, m.piasecki@itb.pl

Weryfikacja LCA: dr inż. Justyna Tomaszewska, j.tomaszewska@itb.pl

 zewnętrzna      wewnętrzna

Celem niniejszej Deklaracji EPD jest stworzenie podstaw do oceny budynków oraz innych prac budowlanych. 
Porównanie danych EPD jest miarodajne wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie zbiory danych zostały pozyskane 
zgodnie z zapisami EN 15804 oraz gdy wzięto pod uwagę właściwości użytkowe charakterystyczne dla danego 
produktu oraz jego oddziaływanie na prowadzenie prac budowlanych. 

Odniesienia normatywne

 • Ogólne Zasady Kategoryzacji Produktów dla Produk-
tów Budowlanych ITB PCR A 

 • EN 197-1:2011: Cement – Część 1: Skład, wymaga-
nia i kryteria zgodności dotyczące cementów

 • PN-B-19707:2013-10 Cement – Cement specjalny: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności

 • PN-EN ISO 14025:2010 Etykiety i deklaracje środo-
wiskowe. Deklaracje środowiskowe III typu. Zasady  
i procedury

 • PN-EN 15804+A2:2020-03 Zrównoważenie obiek-
tów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wy-
robu – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów 
budowlanych

 • PN-EN 16908:2017-02 Cement i wapno budowlane. 
Deklaracje środowiskowe wyrobu. Zasady kategory-
zacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień 
EN 15804

 • PN-EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe 
– Ocena cyklu życia – Zasady i struktura

 • ECRA (European Cement Research Academy, Eu-
ropejska Akademia Badań nad Cementem) – Raport 
ogólny TR-ECRA 0181/2014 „Deklaracje środowi-
skowe produktów dla reprezentatywnych cementów 
pochodzenia europejskiego”

dr hab. inż. Michał Piasecki dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna

Kierownik Zakładu Fizyki Cieplnej, 
Akustyki  i Środowiska
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CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

tel.: +48 800 700 077

cok@e-cemex.pl

www.cemex.pl


