
 

    - 1 - 

Projekty 
 
OSZCZĘDNOŚĆ ZASOBÓW 
W ZAKŁADZIE W PARDUBICACH W CZECHACH 
 
Celami są tutaj zmniejszanie zużycia wody w procesach mycia i obróbki wstępnej obręczy przed 
lakierowaniem oraz oszczędność środków chemicznych. Udaje się je osiągać dzięki zastosowaniu 
ultrafiltracji – procesu separacji substancji makromolekularnych i ich zatężania. Decydująca przewaga 
ultrafiltracji nad tradycyjnymi metodami filtracji polega na całkowitym braku zarazków w przefiltrowanej 
wodzie. Pory membrany ultrafiltracyjnej są tak małe, że bakterie, a nawet wirusy są zbyt duże, aby 
przedostać się przez membranę. 
 
Zalety wykorzystania procesu ultrafiltracji do oczyszczania roztworów do kąpieli myjących / 
odtłuszczających  
- Utrzymanie stałej jakości kąpieli myjących 
- Niezawodna separacja cząstek zanieczyszczeń, tłuszczów i olejów, a tym samym mniejsza częstotliwość 

wymian roztworów 
- Dokładne mycie podzespołów 
- Dłuższa żywotność kąpieli odtłuszczających i w efekcie zmniejszenie zużycia chemicznych środków 

myjących, zmniejszenie zużycia wody oraz odprowadzanych ilości ścieków 
 
Uzyskane oszczędności przy obróbce wstępnej w lakierni w zakładzie w Pardubicach w 2016 r.: 
- Czysta woda: 360m3 
- Ścieki do oczyszczenia: 360m3 
- Chemiczne środki myjące: 5000 kg 
- Po przeliczeniu procesu oczyszczania wody i środków chemicznych na emisję CO2 uzyskuje się redukcję 

emisji CO2 na poziomie 14 ton. 
 
 

WYKORZYSTANIE CIEPŁA ODLOTOWEGO   
Z PIECA TOPIALNEGO W ODLEWNI W WAŁBRZYCHU  
 
Przy wytopie jednej tony aluminium, piec zużywa ok. 82m3 gazu. Odpowiada to emisji 200 kg CO2. W 
procesie tym część energii ulatuje zupełnie niewykorzystana przez komin w postaci gorącego powietrza. 
Celem zakładu w Wałbrzychu było wykorzystanie właśnie tego ciepła odlotowego. W ramach 
pilotażowego projektu piec topialny wyposażono w tzw. rekuperator. Rekuperator wykorzystuje gorące 
powietrze do podgrzewania powietrza doprowadzanego do palnika gazowego. Pozwala to zmniejszyć 
zużycie gazu. Zastosowanie rekuperatora umożliwia odzyskanie ok. 20% energii. W ten sposób obniżono 
emisję CO2 o 30 kg na tonę stopionego aluminium. Łącznie emisję CO2 w zakładzie w Wałbrzychu udało 
się zmniejszyć o 230 ton. W tym roku obrotowym zainstalowano kolejny rekuperator w drugim piecu do 
wytapiania. 
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 Piec topialny 7 z rekuperatorem 

 

EFF(HHV) – energia użyteczna w odniesieniu do wartości 
opałowej  
QA – straty kominowe 
LSH – straty na wykładzinie izolacyjnej pieca 
ER – energia odzyskana w wyniku rekuperacji 
EIN – dostępna energia chemiczna materiału opałowego  
 


