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OS NOSSOS PROJETOS  

UM RELANCE 

 

 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ALUMÍNIO NA FUNDIÇÃO  
ALEMANHA, ITÁLIA, MÉXICO, POLÓNIA, ESPANHA E REPÚBLICA CHECA  
 

Uma das nossas medidas para a redução de recursos é a redução 

do peso da fundição em bruto. O objetivo é, com projetos de jantes 

selecionados reduzir a percentagem de alumínio na soldadura e 

fundição em cerca de 1 kg por jante. 

  

Através da colaboração do nosso departamento de construção e 

desenvolvimento com os colegas das fundições nas fábricas, foi 

possível, recorrendo a simulações, obter a poupança de 1 kg de 

alumínio por jante. 

 

A vantagem da redução do peso da fundição em bruto é, além da 

poupança de energia na soldadura e fundição, também a redução 

do tempo de preparação no processamento mecânico. 
 

POUPANÇAS DE ENERGIA OBTIDAS: 

Com os até hoje cerca de 90 projetos realizados e 1.130.887 jantes fundidas finas gastou-se no total 2018 TONELADAS DE 

ALUMÍNIO a menos.  

 
 

 
 

UTILIZAÇÃO DO CALOR RESIDUAL NOS FORNOS DE FUNDIÇÃO E DE APARAS  
NAS FÁBRICAS – POLÓNIA  

 
Uma fornalha consome cerca de 85 m3 de gás para fundir uma tonelada de alumí-

nio. Isto corresponde a uma emissão de CO2 de cerca de 180 kg. Uma parte da 

energia aplicada que desaparece pela chaminé sob a forma de ar quente é total-

mente inutilizada.  

 

As nossas fábricas na Polónia utilizam precisamente este calor residual: Iniciado 

como projeto piloto, foram até hoje no total instalados quatro recuperadores e ou-

tros sistemas de recuperação térmica nos fornos de fundição e de aparas. Os recu-

peradores aproveitam o ar de escape residual para pré-aquecer o ar de combustão. 

Assim se reduz o consumo de gás. Assim, com a ajuda de um recuperador, apro-

veita-se cerca de 20% da energia.  

 

 

POUPANÇAS OBTIDAS DESDE A INSTALAÇÃO EM 2016:  

GAS:  1 619 640 m3 

POUPANÇAS EM CO2:         2831 TONELADAS DE EMISSÕES DE 

CO2 
 

 

 

Recuperador em Späneofen, Polónia 
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MELHORAMENTOS DE COMPRESSORES UTILIZADOS ESPECÍFICOS 
NA FÁBRICA – ITÁLIA  
 

A nossa fábrica em Itália propôs-se a atingir o objetivo de reduzir os consumos específicos dos compressores. Isto 

através da implementação de diversos melhoramentos para aumento da fiabilidade, da modulação da carga, do grau 

de eficácia bem como da potência. 

  

 

 

POUPANÇAS ASSIM OBTIDAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POUPANÇAS EM CO2:        110 TONELADAS DE EMISSÕES DE CO2
1 POR ANO 

  

 

                                                                 
1 Baseado no padrão RONAL de 0,04 kg CO2/kWh, pressupondo 8000 horas de trabalho anuais e a poupança de energia alvo. 

POUPANÇAS ANU-
AIS TOTAIS CALCU-

LADAS 

€ 300 000 

ΔPoupanças de energia ≅ 
345 kWh 
Poupanças de energia por 
hora assumindo uma taxa de 
caudal média de 240 
Nm3/min 
 

ΔCs = 0,024 kWh/Nm3 
Redução de consumo específico 

ΔPoupanças ≅ 38 €/h 
Poupanças por hora, 
considerando um custo 
kWh de 0,11 €/kWh 

WH = 8000 h/ano 
Horas de funcionamento numa 
base anual 

POUPANÇAS ANUAIS 
TOTAIS 

 CALCULADAS 
 

€ 300 000 

 


