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Rekuperator przy piecu do wiórów. 

Polska 

 

NASZE PROJEKTY  

PRZEGLĄD 

 

 

REDUKCJA ZUŻYCIA ALUMINIUM PODCZAS ODLEWANIA  
NIEMCY, WŁOCHY, MEKSYK, POLSKA, HISZPANIA I CZECHY 
 

Jednym ze sposobów zredukowania zapotrzebowania na surowce 

jest ograniczenie wagi surowego odlewu. Celem jest zredukowanie 

ilości aluminium używanego podczas topienia i odlewania obręczy 

z wybranych projektów o ok. 1 kg na obręcz. 

  

Dzięki współpracy naszego działu konstrukcji i rozwoju z kolegami 

z zakładowych odlewni oraz na podstawie symulacji można określić 

oszczędności aluminium na 1 kg na obręcz. 

 

Zaletą zmniejszenia wagi odlewu surowego oprócz oszczędności 

energii podczas topienia i odlewania jest redukcja czasu poświęca-

nego na obróbkę mechaniczną. 
 

 

OSIĄGNIĘTE DOTYCHCZAS OSZCZĘDNOŚCI ALUMINIUM: 

Do tej pory zrealizowaliśmy 90 projektów i odlaliśmy 1 130 887 uszczuplonych obręczy, do czego zużyliśmy łącznie o 2 018 

TON ALUMINIUM mniej.  

 
 

 
 

WYKORZYSTANIE CIEPŁA ODPADOWEGO W PIECACH DO WYTAPIANIA I DO 
WIÓRÓW W ZAKŁADACH – POLSKA  

 
Aby wytopić tonę aluminium, piec do wytapiania musi zużyć ok. 85 m 3 gazu. Odpo-

wiada to emisji CO2 na poziomie 180 kg. Część energii ucieka zupełnie niewykorzy-

stana przez komin w postaci gorącego powietrza.  

 

Nasze zakłady w Polsce wykorzystują właśnie to ciepło odpadowe: Pilotażowa 

instalacja rekuperatorów doprowadziła do wdrożenia dziś już w sumie czterech 

rekuperatorów oraz innych systemów odzysku ciepła z pieców do topienia oraz 

pieców do wiórów. Rekuperator wykorzystuje gorące powietrze do  podgrzania 

powietrza do spalania. Pozwala to zmniejszyć zużycie gazu. Zastosowanie rekupe-

ratora umożliwia odzyskanie ok. 20% energii.  

 

 

OSZCZĘDNOŚCI UZYSKANE DOTYCHCZAS OD CZASU INSTALACJI 

W ROKU 2016:  

GAZ:    1 619 640 m3 

OGRANICZENIE EMISJI CO2:                 2 831 TON EMISJI CO2 
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ULEPSZENIE SPECYFICZNEGO ZUŻYCIA KOMPRESORÓW 
W ZAKŁADZIE – WŁOCHY  
 

Nasz zakład we Włoszech dążył do wytyczonego celu, zredukowania specyficznego zużycia kompresorów. Dokonano 

przezbrojenia oraz różnych udoskonaleń służących wzrostowi niezawodności, modulacji obciążenia, współczynnika 

sprawności oraz mocy. 

  

 

 

OSZCZĘDNOŚCI UZYSKANE DOTYCHCZAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OGRANICZENIE EMISJI CO2:    110 TON EMISJI CO2
1 NA ROK 

  

 

                                                                 
1 W oparciu o standard RONAL 0,04 kg CO2/kWh, przy założeniu 8000 roboczogodzin rocznie i  zaoszczędzonej energii. 

ΔOszczędność energii ≅ 
345 kWh 
Oszczędność energii na 
godzinę, przy założeniu śred-
niego natężenia przepływu 
rzędu 240 Nm3/min 

ΔCs = 0,024 kWh/Nm3 
Redukcja zużycia jednostkowego 

ΔOszczędności ≅ 38 euro/h 
Oszczędności na godzinę, 
przy założeniu kosztu kWh 
rzędu 0,11 euro/kWh 

WH = 8000 h/rok 
Godziny pracy w ciągu roku 

ŁĄCZNE WYLICZONE 
OSZCZĘDNOŚCI 
W SKALI ROKU 

 

€ 300 000 
 


