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Streszczenie

Cementownia �O¿arów� S.A. zlokalizowana jest 5 km na pó³noc od O¿arowa na terenie dawnej
wsi Potok.

W najbli¿szej odleg³o�ci od zak³adu nie ma terenów specjalnie chronionych, przy czym w odle-
g³o�ci 20 km od Cementowni funkcjonuje Huta Ostrowiec, której wp³yw na �rodowisko O¿arowa
jest widoczny.

Zak³ad istnieje od 1978 roku, a w latach 1998/99 r. przeszed³ gruntown¹ modernizacjê zwiêksza-
j¹c wydajno�æ produkcyjn¹ klinkieru z 6500 do 8000 ton na dobê.

Cementownia �O¿arów� S.A. od roku 1998 pracuje system ci¹g³ego monitorowania spalin pie-
ców wypa³u klinkieru, jak równie¿ od 1993 r. prowadzi siê monitoring manualny stanu �rodowiska
wokó³ zak³adu w piêciu punktach monitoruj¹c py³ zawieszony, NO2, SO2. Teren wokó³ zak³adu
wyposa¿ony jest tak¿e w 15 punktów pomiaru opadu py³u. Wyniki zebrane z poszczególnych
punktów pomiarowych s¹ co miesi¹c analizowane, raz na rok poddawane statystycznej obróbce.

Emisja z pieców wypa³u klinkieru stanowi 46% py³ów, 99% ogólnej emisji gazów. Maj¹c syste-
matycznie codzienne wyniki emisji z dwóch g³ównych emitorów zak³adu oraz analizê statystyczn¹
stanu �rodowiska mo¿emy �wiadomie wp³ywaæ na stan powietrza wokó³ Cementowni
�O¿arów� S.A.

Summary
The O¿arów Cement Plant is located 5 km north of O¿arów in the area of the former village of

Potok. There are no specially protected areas next to the plant; and at the distance of about 20 km
from O¿arów there is Ostrowiec Steelworks, whose influence on the O¿arów environment is
evident.

The plant has existed since 1978, in the years 1998/99 it was thoroughly modernised. Due to
this modernisation a rise in clinker production capacity from 6500 tpd up to 8000 tpd was achieved.
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Since 1998 the �O¿arów� Cement Plant has been using a system, which allows for a continuous
monitoring of kiln exhaust gases. Since 1993 manual monitoring of natural environment condition
around the plant and measurements of suspended dust concentration have also been conducted.
Simultaneously, NO2- and SO2- concentration measurements have been taken in five points. In the
area surrounding the plant there are also 15 measurement points where dust fall is controlled. The
results obtained and collected from the measurement points are analysed every month and
statistically processed once a year.

Dust emission coming from clinker burning kilns constitutes 46% of (the total) dust. With
systematically obtained daily results of emission coming from the two main emitters existing in
the plant and the statistical analysis of the environment state we can consciously influence the
quality of  air surrounding the �O¿arów� Cement Plant.

Cementownia a otoczenie

Lokalizacja

Cementownia �O¿arów� S.A. zlokalizowana jest 5 km na pó³noc od O¿arowa, na dawnych grun-
tach wsi Potok. W bezpo�rednim s¹siedztwie zak³adu znajduje siê kopalnia wapienia �Gliniany�
stanowi¹ca po³udniowo-wschodni¹ czê�æ z³o¿a �Gliniany-Duranów�, z którym Cementownia s¹sia-
duje od strony zachodniej. Najbli¿sz¹ zabudowê mieszkaniow¹ stanowi¹: wie� D¹brówka, po³o¿o-
na w odleg³o�ci 1000 m od pó³nocno-wschodniej granicy Cementowni, oraz wie� Potok, po³o¿ona
w odleg³o�ci oko³o 700 m na pó³nocny zachód od terenu Cementowni.

W promieniu 100 km od Zak³adu zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce o�rodki przemys³owe z poten-
cjalnie du¿¹ emisj¹ zanieczyszczeñ powietrza:

� Ostrowiec �wiêtokrzyski � Huta,
� Sandomierz � Huta szk³a Pilkington Sandoglass,
� Tarnobrzeg � Siarkopol,
� Kozienice � Elektrownia,
� Po³aniec � Elektrownia,
� Stalowa Wola � Elektrownia,
� Osiek - Siarkopol.

Charakterystyka przyrodnicza

Rzeka Wis³a z dop³ywami oraz drobne zbiorniki wodne zlokalizowane na terenie gminy O¿arów
kszta³tuj¹ ro�linno�æ o charakterze naturalnych zbiorowisk wodnych, bagiennych i szuwarowych -
wystêpuj¹ w�ród nich liczne gatunki rzadkie, zas³uguj¹ce na ochronê.

Najbli¿sze obszary specjalnie chronione w rejonie Cementowni �O¿arów� S.A. to:
� park Krajobrazowy �Lasy Janowskie� zlokalizowany w odleg³o�ci 34 km w kierunku po³u-

dniowo-wschodnim od terenu Cementowni �O¿arów� S.A.,
� rezerwat Zielonka - zlokalizowany jest w odleg³o�ci 14 km na po³udniowy wschód od Ce-

mentowni �O¿arów� S.A.,
� rezerwat �Marynopole� zlokalizowany w odleg³o�ci 28 km od cementowni w kierunku po³u-

dniowo-wschodnim, jest to drzewostan jod³owy,
� rezerwat Pniów - florystyczny (stanowisko orzecha w³oskiego w starorzeczu Sanu), oddalo-

ny o 27-28 km w kierunku po³udniowo-wschodnim od Cementowni �O¿arów� S.A.,
� rezerwat �Góry Pieprzowe� - murawy stepu ostnicowego i zaro�la kserotermiczne, du¿e

skupisko ró¿ dziko rosn¹cych, interesuj¹ca fauna owadów, oddalony o 27 km od cementow-
ni w kierunku j.w.
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Od strony zachodniej i pó³nocno-zachodniej najbli¿szymi terenami specjalnie chronionymi, po-
³o¿onymi na terenie województwa �wiêtokrzyskiego, s¹:

� Jeleniowski Park Krajobrazowy, którego wschodnia granica przebiega w odleg³o�ci 35 km
w kierunku po³udniowo-zachodnim od terenu cementowni i kopalni,

� rezerwat przyrody le�ny Lisiny Bodzechowskie zlokalizowany w odleg³o�ci 14-15 km od
terenu Cementowni �O¿arów� S.A.,

� rezerwat przyrody nieo¿ywionej Gromadzice po³o¿ony w odleg³o�ci 22-23 km od cemen-
towni i przyleg³ej kopalni,

� rezerwat przyrody florystyczny Ulów po³o¿ony w odleg³o�ci 11-12 km od cementowni,
� rezerwat przyrody le�ny Modrzewie zlokalizowany w odleg³o�ci 13-14 km, obejmuj¹cy w¹-

wóz lessowy o g³êboko�ci do 20m., zanikaj¹cy w kierunku pó³nocnym,
� rezerwat przyrody nieo¿ywionej Krzemionki Opatowskie oddalony od terenu cementowni

i kopalni o 11-12 km.
Obszary specjalnie chronione zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego, w najbli¿szej

odleg³o�ci od cementowni to:
� Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, granica przebiega w odleg³o�ci 20 km od terenu cemen-

towni,
� rezerwat przyrody le�ny Natalin po³o¿ony w odleg³o�ci 25 km od terenu cementowni, ma-

j¹cy na celu ochronê naturalnego stanowiska jod³y.

Technologia
Surowiec ze z³o¿a �Gliniany-Duranów� wydobywany jest metod¹ odkrywkow¹, systemem �cia-

nowym, przy u¿yciu materia³ów wybuchowych. Odstrzelony urobek ³adowany jest koparkami jed-
no³y¿kowymi o napêdzie elektrycznym lub spalinowymi. Z koparkami przy za³adunku urobku wspó³-
pracuj¹ spycharki, spychozrywarki oraz ³adowarki. Do przewozu urobku z wyrobiska górniczego do
³amiarni s³u¿¹ samochody-wywrotki firmy Bie³az o ³adowno�ci 42 t (10 samochodów) i 30 t
(13 samochodów), transport surowca do cementowni odbywa siê drog¹ surowcow¹ o d³ugo�ci
ok. 1 km. Stamt¹d surowiec, po wstêpnym rozdrobnieniu, transportowany jest ta�moci¹gami na
sk³ad surowca.

Sk³ad chemiczny surowca transportowanego na sk³ad okre�la siê przy wykorzystaniu analizato-
rów Gammametrix pracuj¹cych w systemie on line. Przy wybieraniu materia³u surowcowego ze
sk³adu do przemia³u prowadzona jest korekcja parametrów przez domieszkowanie popio³ów lot-
nych i dodatków ¿elazono�nych.

Przemia³ surowca odbywa siê w m³ynach misowo-rolowych typu Pfeiffer, które spe³niaj¹ jedno-
cze�nie rolê suszarni. Czynnikiem susz¹cym w m³ynie surowca s¹ gor¹ce gazy odlotowe z ci¹gu
technologicznego pieca obrotowego. Rozdrobniony i wysuszony w m³ynie materia³ surowcowy ze
wzglêdu na stopieñ rozdrobnienia to m¹ka surowcowa. Jest ona podawana do zbiorników homo-
genizacyjnych, których funkcja polega na zminimalizowaniu zmienno�ci sk³adu chemicznego ma-
teria³u podawanego do procesu wypalania klinkieru.

Piec obrotowy W1 po modernizacji pracuje w technologii ILC z kalcynatorem. Z piecem wspó³-
pracuje uk³ad dwóch czterostopniowych (cyklonowych) ci¹gów wstêpnego podgrzewania oraz
kalcynator. Technologicznie kalcynator umieszczony jest pomiêdzy trzecim a czwartym stopniem
cyklonów. Kalcynator posiada budowê pionowego zbiornika dwustrefowego. Do strefy dolnej
(redukcyjnej) podawane s¹ spaliny z pieca obrotowego oraz paliwo, co powoduje powstanie wa-
runków niepe³nego spalania. Do strefy tej dociera ok. 20% m¹czki surowcowej. Do strefy górnej
podawane jest gor¹ce powietrze pochodz¹ce z ch³odnika klinkieru. W strefie tej nastêpuje doda-
nie ok. 80% m¹czki surowcowej. W wyniku zastosowania tego rozwi¹zania stopieñ kalcynacji
materia³u podawanego do pieca W1 wynosi ponad 90% co pozwala na osi¹gniêcie wysokiej
wydajno�ci przekraczaj¹cej 8000 t klinkieru na dobê.
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Ch³odzenie klinkieru odbieranego z pieca W1 odbywa siê w trójstrefowym ch³odniku ruszto-
wym COOLAX. Ch³odnik ten posiada trzy wyloty powietrza:

� wylot powietrza wtórnego (wykorzystywanego do spalania w palniku pieca obrotowego),
� wylot powietrza trzeciego (wykorzystywanego do spalania w palniku kalcynatora),
� wylot powietrza nadmiarowego.
Piec obrotowy opalany jest py³em wêglowym, którego przygotowanie odbywa siê w suszar-

niach obrotowych oraz m³ynach susz¹co-miel¹cych typu TIRAX.
Klinkier, przechowywany na sk³adowisku lub w silosie, poddawany jest nastêpnie mieleniu

w m³ynach cementu typu SONEX-UNIDAM. W zale¿no�ci od wymaganych parametrów cementu,
klinkier mielony jest z odpowiedni¹ ilo�ci¹ dodatków takich jak gips oraz popió³ lotny. Zmielony
cement transportowany jest do 12 silosów, sk¹d, poprzez zbiorniki buforowe, kierowany jest do
pakowni oraz na ci¹gi za³adunkowe: kolejowy i samochodowy.

Schemat technologiczny zmodernizowanej linii do wypa³u klinkieru
Technological scheme of a modernised clinker burning line

Monitoring

Monitoring emisji z pieców wypa³u klinkieru

Na³o¿ony przez Wojewodê Tarnobrzeskiego obowi¹zek spowodowa³ i¿ Cementownia w roku
1998 uruchomi³a monitoring ci¹g³y spalin z pieców wypa³u klinkieru.Pozwoli³ on na kontrolê proce-
su spalania (poprzez dok³adn¹ analizê spalin), jednocze�nie przyczyni³ siê zmniejszenia zu¿ycia
paliwa. Ca³y proces zwi¹zany z emisj¹ mo¿na bezpo�rednio �ledziæ na monitorze analizuj¹c �rednie
i chwilowe warto�ci pomiarowe. Znaj¹c ilo�ci emitowane z pieców mo¿na prognozowaæ stan
zanieczyszczeñ w �rodowisku wokó³ zak³adu.

System ci¹g³ego monitoringu spalin firmy Sick Optick Electronic mierzy stê¿enia i emisjê nastê-
puj¹cych zanieczyszczeñ:
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Py³

System pracuje wed³ug zasady pomiaru transmisji. �wiat³o jest emitowane przez pulsuj¹c¹
diodê biegnie przez cz¹stki zawarte w gazie �cie¿ki pomiarowej w kanale spalin. Promieñ �wiat³a
pomiarowego dociera do reflektora i po odbiciu biegnie z powrotem t¹ sam¹ drog¹ do odbiornika.
Porównuj¹c ilo�æ �wiat³a emitowanego do odbitego okre�lamy stê¿enie py³u. Pomiar prêdko�ci
i temperatury prowadzony jest za pomoc¹ FLOWSIC 101/102 bezdotykowo ultrad�wiêkami.

Tlenek wêgla

Zasada pomiaru oparta jest na absorbcji promieni podczerwonych przez cz¹steczki tlenku wê-
gla. CO w zakresie 4,5�4,0 µm, Metoda u¿ywana przez GM 910 jest oparta na zasadzie niedysper-
syjnej korelacji filtracji gazowej to znaczy, ¿e �wiat³o pomiarowe jest poddawane absorbcji ca³ko-
witej przez porównawcz¹ kuwetê gazow¹..

Tlenki azotu

Przyrz¹d GM 31 u¿ywa wi¹zki �wiat³a, która przechodzi dwa razy przez mieszaninê gazów znajdu-
j¹cych siê w kanale, aby okre�liæ stê¿enie SO2 i NO. G³owica nadawczo-odbiorcza przyrz¹du GM 31
z wysok¹ dok³adno�ci¹ mierzy os³abienie �wiat³a, wynikaj¹ce z absorbcji i rozproszenia w miesza-
ninie gazów i na cz¹steczkach py³u znajduj¹cych siê w przestrzeni pomiarowej.

Wszystkie pomiary z monitoringu ci¹g³ego wysy³ane s¹ do komputera na centraln¹ sterowniê
gdzie operatorzy na bie¿¹co koryguj¹ proces technologiczny d¹¿¹c do zminimalizowania emisji
py³ów i gazów.

Opad py³u

Pomiary opadu py³u prowadzone s¹ w 15 punktowej sieci wokó³ Cementowni �O¿arów�
w nastêpuj¹cych miejscach:

Nr
punktu

 Miejsce i lokalizacja punktu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

wjazd do Cementowni
przy drodze na wysoko�ci sk³adu surowca
D¹brówka
Bronis³awów
przy drodze do miejscowo�ci Potok na wys. transportu samochodowego
przy drodze do miejscowo�ci Potok obok lasu
Potok
Kolonia Potok
Gliniany
przy drodze Gliniany – O¿arów
Karsy
pocz¹tkowa zabudowa wsi Czachów
koñcowa zabudowa wsi Czachów
Dêbniak
Mieczys³awów
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Ryc. 1.
Fig. 1.

Ryc. 2.
Fig. 2.

Ryc. 3.
Fig. 3.

Metoda pomiaru oparta na miesiêcznej ekspozycji naczyñ osadowych na wysoko�ci 2,5 m
Zestawienie wyników za lata 1995�2000 przedstawiaj¹ za³¹czone wykresy.
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Ryc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  Opad py³u w rejonie Cementowni �O¿arów� S.A. w latach 1995-2000
Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  Dust fall in the region of �O¿arów� Cement Plant in the years 1995-2000
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Imisja dwutlenku azotu w rejonie Cementowni "O¿arów" SA w latach 

1995 - 2000. Dopuszczalna imisja �rednioroczna - 40  µg/m
3
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Analizuj¹c wyniki opadu py³u na przestrzeni lat 1995-2000 widzimy znaczny spadek warto�ci
opadu py³u wokó³ zak³adu (219 g/m2 rok 1995 � do warto�ci 137 g/m2 rok 2000) pomimo tego ¿e
wielko�æ produkcji w tym czasie zwiêkszy³a siê o 33% Jest to wynik dzia³añ inwestycyjnych,
organizacyjnych jako element zarz¹dzania ochrony �rodowiska.

Izolinie opadu py³u uk³adaj¹ siê promieni�cie wokó³ Cementowni z najwy¿sz¹ izolini¹ w rejonie
drogi wjazdowej do Zak³adu. Nastêpnie na wszystkich kierunkach nastêpuje spadek poziomu
zapylenia powietrza grubymi frakcjami py³u � najszybszy w kierunku pó³nocno-wschodnim.

Monitorig imisji wokó³ zak³adu

Pomiary imisji

Dwutlenek azotu

Nr pkt
pomiaro-
wego

Lokalizacja w terenie
Mierzone

zanieczyszczenia

Nr 1
Budynek administracyjny – pomieszczenie LO� na V

piêtrze  py³, SO2.

Nr 2
O¿arów Os. Wzgórze 56 � ok. 5 km od Cementowni

w kierunku po³udniowym, zachodnia czê�æ miasta. 100
m na pó³noc emitor kot³owni osiedlowej,

 py³, SO2, NO2,

Nr 3
D¹brówka 12, 1000 m na wschód od granicy Zak³adu.

Pocz¹tkowe zabudowanie wsi, 15 m od drogi gruntowej o
bardzo ma³ym natê¿eniu ruchu

py³, NO2,

Nr 4

Kolonia Potok – 1750 m na WNW od g³ównych
emitorów Cementowni i ok. 1000 m na NW od kopalni
surowca, w pobli¿u droga gruntowa o ma³ym natê¿eniu
ruchu, pojedyncze zabudowania

- py³, NO2,

Nr 5
Mieczys³awów 14 � ok. 4000 m na pó³nocny wschód

od g³ównych emitorów Zak³adu, centrum wsi, 10 m od
drogi asfaltowej -

py³, NO2,

Ryc. 7. Imisja dwutlenku azotu wokó³ Cementowni �O¿arów� S.A. w latach 1995-2000.
Dopuszczalna imisja �rednioroczna [40 µg/m3]

Fig. 7. Nitrogen dioxide immission in the region of �O¿arów� Cement Plant in the years 1995-
2000. Allowable average annual immission [40 µg/m3]
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Imisja dwutlenku siarki w rejonie Cementowni "O¿arów" SA w latach 

1995 - 2000. Dopuszczalne imisja �rednioroczna - 40  µg/m
3
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Oznaczenie NO2 prowadzono metod¹ kolometryczn¹ tzw. zmodyfikowan¹ Saltzmana polegaj¹-
c¹ na poch³oniêciu próbki powietrza w szeregowo po³¹czonych dwóch p³uczkach Zajcewa w roz-
tworze zawieraj¹cym arsenin sodowy redukuj¹cy jony azotanowe do azotynowych.

Wszystkie normowane parametry rozk³adu stê¿eñ w trakcie analizowanego okresu zosta³y do-
trzymane Najwy¿sze stê¿enia �rednioroczne rejestrowano w punkcie na terenie zak³adu w roku
1999 24,8 µg/m3 co stanowi 61% dopuszczalnej �redniorocznej normy. Od 1996 roku stê¿enie
dwutlenku azotu utrzymywa³o siê w wiêkszo�ci punktów na stabilnym niskim poziomie.

We wszystkich punktach jest wzrost stê¿eñ w sezonach grzewczych co mo¿e �wiadczyæ
o dosyæ znacznym wp³ywie niskiej emisji na poziom imisji dwutlenku azotu.

Dwutlenek siarki

Oznaczenie SO2 prowadzone jest wg PN-76/Z- 04104.01 polegaj¹cej na poch³anianiu SO2
w roztworze czterochlorortêcianu sodowego.Wszystkie normowane parametry rozk³adu stê¿eñ
w analizowanym okresie s¹ ni¿sze od warto�ci dopuszczalnych. Du¿y spadek stê¿eñ �redniorocz-
nych obserwowany w roku 1997 by³ wynikiem zmniejszenia produkcji siarki w zag³êbiu tarnobrze-
skim.W rejonie O¿arowa jest obserwowany wzrost stê¿eñ �redniodobowych w okresie grzew-
czym, zdecydowany spadek w sezonie letnim wahaj¹cy siê �rednio na poziomie 270%, w okoli-
cach cementowni zmienno�æ ta jest mniejsza oko³o 170%.

Py³ zawieszony
Pomiary �redniodobowe wykonywano za pomoc¹ metody reflektometrycznej polegaj¹cej na

zmierzeniu stopnia zaczernienia bibu³y filtracyjnej po przepuszczeniu okre�lonej ilo�ci powietrza.
Oznaczenie reflektometryczne polega na pomiarze intensywno�ci odbitego �wiat³a od filtra

pokrytego badanym py³em za pomoc¹ czu³ego galwanometru sprzê¿onego z fotokomórk¹. Dla
punktów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie Cementowni wyniki stê¿enia zapylenia oznaczane meto-
d¹ reflektometryczn¹ przeliczane s¹ za pomoc¹ wzoru S24(wag) = 8,39 S 24(ref)

0,65 (3,4), zwanego wspó³-
czynnikiem korelacji. Wyznaczony zosta³ w 1995 roku przez porównanie wyników 24 h z metody

Ryc. 8. Imisja dwutlenku siarki wokó³ Cementowni �O¿arów� S.A. w latach 1995-2000.
Dopuszczalna imisja �rednioroczna [40 µg/m3]

Fig. 8. Sulphur dioxide immission in the region of �O¿arów� Cement Plant in the years 1995-
2000. Allowable average annual immission [40 µg/m3]
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Imisja py³u w rejonie Cementowni "O¿arów" SA w latach 1995 - 2000

Dopuszczalna imisja - 50  µg/m
3
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reflektometrycznej i wagowej. Wszystkie normowane parametry stê¿eñ w analizowanym okresie
by³y dotrzymane.

Skala zapylenia atmosfery jest zwykle dobrym miernikiem uci¹¿liwo�ci przemys³u cementowe-
go, a tak¿e skuteczno�ci realizowanych programów ochrony �rodowiska.

Przebiegi poziomu zapylenia i znaczne ró¿nice w �rednich sezonowych sugeruj¹ jednak, ¿e
w sezonie zimowym istotny wp³yw maj¹ �ród³a grzewcze.Poniewa¿ w sezonie letnim wp³yw �róde³
grzewczych w rejonie Cementowni jest nik³y, mo¿na uznaæ ¿e stê¿enia w tym okresie lepiej oddaj¹
wp³yw zak³adu na �rodowisko. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e dodatkowo w lecie na zapylenie ma
wp³yw komunikacja udzia³ Cementowni mo¿na �rednio przyj¹æ na poziomie 20 µg/m3. Jest to
wielko�æ ujmuj¹ca wp³yw emisji zorganizowanej, niezorganizowanej oraz wtórnego pylenia z dróg
transportowych.

Integraln¹ czê�ci¹ modernizacji cementowni polegaj¹cej na zmianie technologii procesu wypa-
³u klinkieru by³y znacz¹ce inwestycje w zakresie ochrony powietrza.

 Pomimo znacznego zwiêkszenia produkcji (30 %) na przestrzeni lat 1995-2000 nie uleg³ pogor-
szeniu stan �rodowiska. Analizuj¹c poziom poszczególnych zanieczyszczeñ które omawiano
w artykule,w zakresie wszystkich w stosunku do roku 1995 zauwa¿ono poprawê. Jest to wynik
systematycznej analizy pomiarów �rodowiskowych w stosunku do warto�ci otrzymywanych
z pomiarów ci¹g³ych emisji.

Dokonywana coroczna analiza statystyczna pomiarów imisji oraz opadu py³u pokazuje kierunki
dzia³añ na nastêpne lata
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Ryc. 9. Imisja py³u wokó³ Cementowni �O¿arów� S.A. w latach 1995-2000. Dopuszczalna
imisja �rednioroczna [50 µg/m3]

Fig. 9. Dust immission in the region of �O¿arów� Cement Plant in the years 1995-2000.
Allowable average annual immission [50 µg/m3]
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zarz¹dzania �rodowiskiem w Cementowni �O¿arów� S.A.

Eko�Labor Kraków, 1998: Badania zanieczyszczenia powietrza prowadzone automatyczn¹ sta-
cj¹ pomiarow¹ w rejonie oddzia³ywania Cementowni �O¿arów�.

Opracowania statystyczne wyników pomiaru stê¿eñ oraz opadu py³u wykonanych
w latach 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 w sieci zak³adowej Cementowni �O¿a-
rów�     � prace na zlecenie Cementowni O¿arów.
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