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Wprowadzenie
KaĪda działalnoĞü człowieka wiąĪe siĊ z korzystaniem z zasobów Ğrodowiska, a jej skutkiem
ubocznym jest wytwarzanie odpadów stałych, ciekłych i gazowych. Coraz wiĊksza
ĞwiadomoĞü zagroĪeĔ, wynikających z zanieczyszczania Ğrodowiska, spowodowała, Īe jego
ochrona stała siĊ pojĊciem strategicznym.
1. Strategie ochrony Ğrodowiska
Rosnące problemy związane z ochroną Ğrodowiska skłaniają do refleksji, Īe nie mogą byü one
rozwiązywane wyłącznie w oparciu o strategie ochrony Ğrodowiska stosowane do koĔca lat
osiemdziesiątych XX wieku. Zasada podziału na tych, którzy wytwarzają odpady i tych,
którzy „chronią Ğrodowisko" przez „unieszkodliwianie odpadów" jest powszechna, z czego
wynika, Īe dominującymi strategiami ochrony Ğrodowiska w kraju są: strategia rozcieĔczania
i strategia filtrowania, sprowadzająca siĊ głównie do budowy oczyszczalni Ğcieków,
elektrofiltrów, systemów odsiarczania spalin, spalarni odpadów itp. JednakĪe wytworzone
odpady nie mogą zniknąü. Są przemieszczane z miejsca na miejsce, zmieniają swoją postaü,
są składowane lub ulegają rozproszeniu. Ponadto, stosowanie wymienionych strategii
ochrony Ğrodowiska jest bardzo kosztowne i ma negatywny wpływ na efekty ekonomiczne
przedsiĊbiorstwa. PoniĪej przedstawiono analizĊ róĪnych strategii ochrony Ğrodowiska, jakie
były stosowane w XX wieku.
Do podstawowych strategii ochrony Ğrodowiska naleĪą:
• strategia rozcieĔczania - polegająca na zmniejszaniu stĊĪenia zanieczyszczeĔ
(odpadów) odprowadzanych do Ğrodowiska w nadziei, Īe przyroda jest w stanie
asymilowaü zanieczyszczenia o mniejszym stĊĪeniu. Typowymi przykładami
postĊpowania według tej strategii jest

rozcieĔczanie Ğcieków wodą lub

rozprzestrzenianie zanieczyszczeĔ gazowych i pyłów na wiĊkszym obszarze przez
budowĊ wysokich kominów. Jak nietrudno zauwaĪyü, ten sposób postĊpowania
stracił sens, o ile kiedykolwiek był sensowny, poniewaĪ koncentracja przemysłu
przekroczyła stopieĔ krytyczny, w wyniku czego istotny stał siĊ ładunek
zanieczyszczeĔ a nie jego stĊĪenie.
• strategia filtrowania - polegająca na stosowaniu róĪnego rodzaju urządzeĔ
filtrujących w celu oddzielenia i zatrzymania czĊĞci lub całoĞci zanieczyszczeĔ ze
strumienia odpadów. Przykładami najczĊĞciej stosowanych układów filtrujących są
oczyszczalnie Ğcieków oraz instalacje odpylające lub odsiarczające spaliny.
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SkutecznoĞü takiego sposobu postĊpowania jest ograniczona i bardzo kosztowna,
gdyĪ odpady pofiltracyjne wymagają składowisk i czĊsto dodatkowej obróbki
neutralizującej, a wiĊc problem zanieczyszczania Ğrodowiska nie został rozwiązany,
a jedynie przesuniĊty w czasie.
• strategia recyrkulacji - polegająca na zawracaniu powstałych odpadów do tego
samego procesu wytwórczego lub innych procesów wytwórczych, jako materiałów
wsadowych lub ich wykorzystaniu w postaci produktów. Ten sposób postĊpowania
jest bliski idei Czystszej Produkcji, ale stosowany jako jedyny sposób ochrony
Ğrodowiska bĊdzie nieskuteczny, poniewaĪ nie wszystko moĪna recyrkulowaü, a
ponadto koszty tego sposobu mogą okazaü siĊ zbyt wysokie: koszty transportu,
koszty związane z przejĞciem materiałów przez proces technologiczny, koszty
ewentualnej obróbki odpadów.
• strategia zapobiegania - polegająca na takim postĊpowaniu, które prowadzi do
zapobiegania powstawaniu odpadów u Ĩródła ich generowania w procesach
wytwórczych. Jest to sposób, który jest istotą Czystszej Produkcji gdyĪ prowadzi do
oszczĊdnoĞci materiałów wsadowych i energii, jednoczeĞnie zmniejszając lub
zupełnie redukując strumienie odpadów.
Stosowanie Czystszej Produkcji nie tylko skutecznie chroni Ğrodowisko przez redukcjĊ lub
minimalizacjĊ strumieni odpadów, lecz takĪe jest opłacalne, poniewaĪ prowadzi do
zwiĊkszania zyskownoĞci i produktywnoĞci głównie przez minimalizacjĊ kosztów
wytwarzania.
Czystsza Produkcja nie lansuje podejĞcia „czarno - białego”, czyli zasady - albo zapobieganie
albo nic. Wprost przeciwnie, chodzi o podejĞcie elastyczne, które w pierwszej kolejnoĞci
zaleca rozwaĪenie eliminacji, a nastĊpnie minimalizacji odpadów, a gdy to jest niemoĪliwe to
recyrkulacji i dopiero na samym koĔcu naleĪy rozwaĪaü moĪliwoĞü usuwania odpadów, co
oznacza, Īe stosowanie takiej sekwencji postĊpowania w wiĊkszoĞci przypadków bĊdzie
prowadziło do minimalizacji odpadów, które muszą byü usuwane.

2. Istota Czystszej Produkcji
2.1. Definicja Czystszej Produkcji
Czystsza Produkcja (CP) jest terminem powszechnie stosowanym, ale róĪnie definiowanym.
W niniejszym „Katalogu projektów Czystszej Produkcji” przyjĊto definicjĊ opracowaną w
ramach programu Czystszej Produkcji UNEP.
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Definicja Czystszej Produkcji
Czystsza Produkcja oznacza ciągłe stosowanie, w odniesieniu do procesów i wyrobów
zintegrowanej prewencyjnej strategii ochrony Ğrodowiska, w celu zmniejszenia zagroĪenia
ludzi i Ğrodowiska:
− w zakresie procesów produkcyjnych Czystsza Produkcja oznacza oszczĊdzanie
surowców i energii, eliminacjĊ surowców toksycznych oraz obniĪenie iloĞci i toksycznoĞci
wszystkich emitowanych substancji i odpadów zanim zostaną usuniĊte z procesu;
− w zakresie wyrobów strategia skupia siĊ na ustaleniu związku oddziaływaĔ w całym
cyklu Īycia wyrobu, od wydobycia surowca do ostatecznego pozbycia siĊ wyrobu.
Czystszą ProdukcjĊ uzyskuje siĊ przez stosowanie know-how, doskonalenie technologii
i/lub poprzez zmianĊ postaw.
ħródło: Lindhqvist and Rodhe, 1994

Podstawowym celem Czystszej Produkcji jest restrukturyzacja przemysłu przeprowadzana w
sposób ekonomicznie korzystny z jednoczesną poprawą wyników przemysłu w zakresie
ochrony Ğrodowiska. Mówiąc wprost, Programy Czystszej Produkcji powinny zmierzaü do
zwiĊkszenia rentownoĞci przemysłu przez zmniejszenie zuĪycia wody i energii, emisji
zanieczyszczeĔ i iloĞci odpadów, przy równoczesnej poprawie jakoĞci wyrobów oraz
bezpieczeĔstwa w miejscu pracy. W ten sposób, przedsiĊwziĊcia Czystszej Produkcji
wytworzą dwojakie korzyĞci: ekonomiczne i ekologiczne (Ğrodowiskowe).
2.2. Czystsza Produkcja jako niesformalizowany system zarządzania Ğrodowiskowego
Ocenia siĊ, Īe powstawaniu 70% wszystkich odpadów i emisji substancji szkodliwych z
procesów przemysłowych moĪna zapobiec u Ĩródła poprzez stosowanie właĞciwych
technicznie i ekonomicznie korzystnych procedur (UNEP, 1994). DoĞwiadczenia uzyskane w
150 przedsiĊbiorstwach produkcyjnych w Polsce, reprezentujących ponad 20 gałĊzi
przemysłu wskazują, Īe moĪliwe jest obniĪenie o 20 - 40% iloĞci odpadów przy zerowych lub
niewielkich nakładach inwestycyjnych (tam, gdzie inwestycje są niezbĊdne, nie ma zwykle
potrzeby finansowania z zewnątrz, a okres spłaty ogranicza siĊ czĊsto do kilku tygodni lub
miesiĊcy). Dalsza redukcja o 30% jest moĪliwa poprzez inwestowanie w technicznie
sprawdzone i wydajne wyposaĪenie lub zmiany procesów.
ProcedurĊ Czystszej Produkcji opracowaną i propagowaną przez UNEP przedstawiono na
rysunku 1.
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UĞwiadomiona potrzeba minimalizacji odpadów
PLANOWANIE I ORGANIZACJA
- Uzyskanie poparcia ze strony kierownictwa
- Ustalenie ogólnych celów programu oceny
- Zorganizowanie zespołu do realizacji programu oceny
Organizacja oceny i zaangaĪowanie
w realizacjĊ

FAZA OCENY
-

Zgromadzenie danych dotyczących procesu i urządzeĔ
Ustalenie priorytetów i wybór celów oceny
Dobór składów zespołów oceny
Przegląd danych i wizja lokalna
Generowanie wariantów
Przegląd i wybór wariantów do dalszego opracowania

Wybór nowych celów
podlegających ocenie
i powtórna analiza
poprzednich wariantów

Raport z oceny
wybranych wariantów

FAZA ANALIZY WYKONALNOĝCI
- Ocena techniczna
- Ocena ekonomiczna
- Wybranie wariantów do realizacji
Raport koĔcowy zawierający
zalecane rozwiązania

WDROĩENIE
-

Powtórzenie procesu

Uzasadnienie projektów i uzyskanie funduszy
Instalacja (wyposaĪenie)
WdroĪenie (procedura)
Ocena skutecznoĞci

PomyĞlnie wdroĪony projekt
minimalizacji odpadów (CP)

Rys. 1. Procedura Czystszej Produkcji
Procedura opisuje sposób postĊpowania zmierzający do uzyskania efektu minimalizacji
odpadów rozumianych bardzo szeroko: jako odpadów stałych, Ğcieków i zanieczyszczeĔ
pyłowo-gazowych oraz poĞrednio poprzez np. oszczĊdnoĞü wody, paliw i energii.
Jest ona zintegrowaną, uniwersalną metodą projektowania procesów lub przekształcania
zakładu produkcyjnego, zakładu usługowego, linii produkcyjnej, technologii, stanowisk pracy
w bezodpadowe lub niskoodpadowe systemy produkcyjne lub usługowe.
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Wymagane jest nie tylko wdroĪenie, ale przede wszystkim ciągłe stosowanie czteroetapowej
procedury minimalizacji odpadów złoĪonej z nastĊpujących faz:
¾ planowanie i organizacja,
¾ ocena,
¾ analiza wykonalnoĞci,
¾ wdroĪenie.
Stosując powyĪszą procedurĊ naleĪy doprowadziü do takiej modyfikacji i ulepszenia
istniejącego systemu zarządzania, by w sposób ciągły stosowane były zasady Czystszej
Produkcji. W ten sposób prowadzi siĊ do skutecznej ochrony Ğrodowiska - ale równieĪ - przez
redukcjĊ i minimalizacjĊ odpadów, do poprawy produktywnoĞci.
PrzystĊpując do wdraĪania procedury minimalizacji odpadów naleĪy pamiĊtaü, Īe podstawą
jest uĞwiadomiona potrzeba minimalizacji odpadów.

Pierwsza faza procedury to faza planowania i organizacji. Jest ona najistotniejszym etapem
procedury, poniewaĪ tu powstają zrĊby systemu zarządzania Ğrodowiskowego, czyli: polityka,
strategia, plany, priorytety oraz trwałe i skuteczne w działaniu struktury organizacyjne.

OsiągniĊcie korzyĞci z wdroĪenia procedury wymaga pełnego poparcia oraz zaangaĪowania
ze strony najwyĪszego kierownictwa danej organizacji. Jest ono niezbĊdne dla przyjĊcia
minimalizacji odpadów jako strategicznego celu w zakresie ochrony Ğrodowiska, a procedury
jako narzĊdzia dla realizacji tego celu oraz dla zapewnienia autorytetu liderowi i grupie
problemowej odpowiedzialnej za wdraĪanie procedury.
Swoje poparcie kierownictwo organizacji wyraĪa poprzez podpisanie dobrowolnej deklaracji
Czystszej Produkcji, wydanie oĞwiadczenia o polityce Ğrodowiskowej oraz zarządzenia
wewnĊtrznego powołującego liderów - Pełnomocnika ds. Czystszej Produkcji oraz grupy
problemowej - odpowiedzialnych za wdroĪenie procedury. Proces wdraĪania procedury
znacznie ułatwia przeszkolenie grupy liderów w Szkole Czystszej Produkcji.

Faza druga, faza oceny, jest główną roboczą i najbardziej twórczą czĊĞcią procedury,
wykonywaną po uzyskaniu pozytywnej decyzji kierownictwa zakładu o przystąpieniu do
programu Czystszej Produkcji. W tej fazie proponuje siĊ róĪnorodne sposoby rozwiązywania
problemu odpadów dla wybranych procesów. Celem jej jest opracowanie róĪnorodnych
wariantów rozwiązaĔ,

pozwalających

zmniejszyü iloĞü odpadów,
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wyszukiwanie i

przedstawienie pomysłów, wstĊpne wybranie interesujących rozwiązaĔ do dalszej analizy.
Prowadzona w sposób ciągły procedura zakłada, Īe po pomyĞlnym wdroĪeniu projektu
minimalizacji odpadów na danej linii produkcyjnej, lub jej czĊĞci, ponownie wracamy do fazy
oceny, wyznaczając sobie nowe cele i priorytety lub ponownie oceniamy poprzednie warianty
w celu ich uzupełnienia, poprawienia i uzyskania nastĊpnych pozytywnych wdroĪeĔ. Sposoby
rozwiązywania problemów ekologicznych danej organizacji naleĪy generowaü uwzglĊdniając
techniki minimalizacji odpadów. Minimalizacja odpadów nie obejmuje wszystkich obszarów
gospodarowania odpadami, lecz dotyczy wyłącznie: zapobiegania powstawaniu odpadów,
redukcji iloĞci odpadów „u Ĩródła” ich powstawania i ich recyrkulacji.

Grupa problemowa lub powołane przez nią zespoły robocze generują propozycje róĪnych
wariantów rozwiązaĔ. Są one tym trafniejsze im dokładniej przeanalizowano zebrane dane
lub wnioski z przeprowadzonego przeglądu Ğrodowiskowego, dotyczące: przebiegu procesów
technologicznych, stanu urządzeĔ, zuĪycia wody, paliw i energii, bilansu odpadów, emisji
zanieczyszczeĔ itd.

W trzecim etapie procedury - analizie warunków wykonalnoĞci – dokonywana jest
szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna zmierzająca do wyboru najlepszych
wariantów, dla okreĞlonych warunków i w danym momencie, gwarantujących najlepsze
efekty ekonomiczne i Ğrodowiskowe. Zazwyczaj do oceny ekonomicznej stosuje siĊ metody
proste – np. okreĞlenie okresu zwrotu nakładów lub metody dyskontowe. Efektem działaĔ w
ramach fazy analizy warunków wykonalnoĞci są rekomendowane do wdroĪenia projekty
Czystszej Produkcji, które mogą wymagaü nakładów inwestycyjnych lub mieü charakter
przedsiĊwziĊü nisko lub całkowicie beznakładowych.

Ostatnią fazą procedury jest faza wdroĪenia. Najlepsze projekty Czystszej Produkcji grupa
robocza przedstawia najwyĪszemu kierownictwu do akceptacji jako proponowane do
realizacji. Opracowana w ramach trzeciej fazy omawianej procedury analiza wykonalnoĞci
projektów ułatwia nie tylko podjecie decyzji o wdroĪeniu, ale równieĪ pozyskanie Ĩródeł
zewnĊtrznych finansowania z banków, fundacji i funduszy ekologicznych. Zatwierdzone
projekty podlegają procedurze realizacyjnej obejmującej: opracowanie harmonogramu
wdroĪenia i dokumentacji technicznej, dokonanie uzgodnieĔ, pozyskanie finansowania,
wybór wykonawców, zakupy, montaĪ i uruchomienie urządzeĔ. W przypadku projektów
niskonakładowych lub mających charakter działaĔ organizacyjnych procedura wdroĪenia
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ulega znacznemu uproszczeniu. Po wdroĪeniu projektów naleĪy dokonaü przeglądu i oceny
czy osiągniĊta zostały załoĪone efekty ekologiczne i ekonomiczne oraz podjąü ewentualne
działania korygujące zapewniające sukces przedsiĊwziĊcia.
Po zakoĔczeniu fazy wdroĪenia nastĊpuje powtórzenie procedury, czyli typowa dla systemów
zarządzania Ğrodowiskowego spirala ciągłego doskonalenia.
WaĪnym

elementem

działania

w

ramach

wdraĪania

Czystszej

Produkcji

jako

niesformalizowanego systemu zarządzania Ğrodowiskowego jest wywołanie okreĞlonych
zachowaĔ i nawyków ludzi, zmierzających do ciągłego stosowania kompleksowej,
prewencyjnej strategii ochrony Ğrodowiska, ograniczającej ryzyko, jakie niesie produkcja i jej
wytwory ludziom i ich otoczeniu. NaleĪy dąĪyü do tworzenia i ciągłego ulepszania systemu
zarządzania Ğrodowiskowego, którego naczelną zasadą jest prewencja, czyli zapobieganie
powstawaniu odpadów, a najwaĪniejszym celem zmierzanie do zrównowaĪonego rozwoju.

3. DziałalnoĞü Krajowego Centrum WdroĪeĔ Czystszej Produkcji GIG
Do rozpowszechnienia wiedzy o Czystszej Produkcji, jako prewencyjnej strategii ochrony
Ğrodowiska w znacznym stopniu przyczyniły siĊ, zrealizowane przez Krajowe Centrum
WdroĪeĔ Czystszej Produkcji w latach 1996 - 2010, edukacyjno - wdroĪeniowe Programy
Czystszej Produkcji, dofinansowywane przez Narodowy Fundusz Ochrony ĝrodowiska i
Gospodarki Wodnej.
Zrealizowane dotychczas zadania „Programów CP” o charakterze głównie edukacyjnym to 42
seminaria promocyjne dla ok. 1000 uczestników, promocja w ramach 12 targów
ekologicznych oraz podczas 5 konferencji i warsztatów miĊdzynarodowych. Przeprowadzono
teĪ 17 warsztatów dla kadry kierowniczej przedsiĊbiorstw, administracji i samorządów dla ok.
600 uczestników. Opracowano 18 artykułów wydanych w prasie codziennej, popularnej i
specjalistycznej oraz 30 edycji „Biuletynu WdroĪeĔ Czystszej Produkcji“, o nakładzie po 300
egzemplarzy kaĪda. PiĊtnaĞcie edycji „Biuletynu“, o nakładzie 100 egzemplarzy kaĪda,
ukazało siĊ równieĪ w jĊzyku angielskim.
Podstawą do prowadzenia zajĊü w „Szkołach Czystszej Produkcji i Zarządzania
ĝrodowiskowego“ były opracowane i wydane podrĊczniki, materiały szkoleniowe i poradniki.
Wspomniane „Szkoły Czystszej Produkcji i Zarządzania ĝrodowiskowego“ organizowane i
prowadzone przez ekspertów Czystszej Produkcji w latach 1996 - 2000 miały charakter
edukacyjno - wdroĪeniowy.
W organizacjach, których przedstawiciele uczestniczyli w „Szkołach CP” wdroĪono
niesformalizowany system zarządzania Ğrodowiskowego, oparty o ProcedurĊ Minimalizacji
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Odpadów. Przy opracowywaniu projektów CP, bĊdących elementem systemu, stosowano
przede wszystkim Techniki Minimalizacji Odpadów, czyli podejmowano tzw. „działania u
Ĩródła”. DziĊki uczestnictwu w piĊciu „Szkołach CP“, 60 organizacji wdroĪyło
niesformalizowany system zarządzania Ğrodowiskowego, zgodny z zasadami CP.
Opracowano i wdroĪono 73 projekty CP, które w wiĊkszoĞci wciąĪ przynoszą wymierne
efekty ekologiczne oraz zysk finansowy. Efekty wdroĪenia projektów CP były monitorowane
przez ekspertów Czystszej Produkcji. Monitorowanie przeprowadzono w 59 organizacjach.
DoĞwiadczenie zdobyte podczas wdraĪaniem Czystszej Produkcji, jako niesformalizowanego
systemu zarządzania Ğrodowiskowego, w róĪnych organizacjach, zachĊciło ekspertów CP do
rozszerzenia swoich kwalifikacji o umiejĊtnoĞci niezbĊdne do wdraĪania sformalizowanego
systemu zarządzania Ğrodowiskowego, opartego o wymagania normy ISO 14001. Udzielono
pomocy piĊtnastu organizacjom we wdraĪaniu systemu zarządzania Ğrodowiskowego,
zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Wykorzystując elementy normy ISO 14001, z
uwzglĊdnieniem zasad CP, opracowano podstawy i zainicjowano funkcjonowanie
regionalnego systemu zarządzania Ğrodowiskowego.
SkutecznoĞü działaĔ Centrum w obszarze aktywnej edukacji ekologicznej potwierdza nagroda
„Złoty LiĞü”, przyznana przez Ministra ĝrodowiska oraz Prezesa NFOĝiGW.
Szczegóły dotyczące efektów rzeczowych, ekologicznych i ekonomicznych zrealizowanych
„Programów Czystszej Produkcji w Polsce”, prowadzonych w oĞmiu rocznych edycjach, w
latach 1996, 1997, 1998/1999, 2000, 2001/2002, 2003, 2005/2006 oraz 2009 przedstawiono
na

stronie

internetowej

Krajowego

Centrum

WdroĪeĔ

Czystszej

Produkcji:

http://cp.gig.katowice.pl.
Niniejszy „Katalog projektów Czystszej Produkcji” opracowano w Krajowym Centrum
WdroĪeĔ Czystszej Produkcji GIG w ramach „Programu Czystszej Produkcji i zarządzania
Ğrodowiskowego w Polsce w roku 2009”, dofinansowanego przez NFOĝiGW.

4. Dobór projektów Czystszej Produkcji do zamieszczenia w katalogu
Do zamieszczenia w niniejszym katalogu wybrano 14 projektów Czystszej Produkcji,
opracowanych w ramach Studiów Podyplomowych „Czystsza Produkcja i zarządzanie
ochroną Ğrodowiska”, realizowanych przez Główny Instytut Górnictwa w latach 2006-2008.
Studia dofinansowano ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS). Nadzór nad realizacją studiów pełniła Polska Agencja Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci.
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W opracowaniu projektów uczestniczyli eksperci Czystszej Produkcji i zarządzania
Ğrodowiskowego zatrudnieni w GIG oraz specjaliĞci współpracujący z Krajowym Centrum
WdroĪeĔ Czystszej Produkcji przy realizacji studiów podyplomowych.
Wytypowane do katalogu projekty opracowane zostały w nastĊpujących obszarach
działalnoĞci:
¾ przemysł wydobywczy - 4 projekty,
¾ usługi na rzecz przemysłu wydobywczego – 2 projekty,
¾ usługi w zakresie badaĔ i analiz właĞciwoĞci fizykochemicznych i składu chemicznego
wód, gleb, Ğcieków i odpadów - 1 projekt,
¾ przemysł metalowy - 2 projekty,
¾ przemysł budowlany – 1 projekt,
¾ przetwórstwo tworzyw sztucznych – 1 projekt,
¾ przemysł poligraficzny – 2 projekty,
¾ ekologiczne gospodarstwo rolne - 1 projekt.
EfektywnoĞü

ekologiczną

opracowanych

projektów

okreĞlano

stopniem

redukcji

negatywnych wpływów organizacji na Ğrodowisko.
Przedmiot oceny stanowił bezwzglĊdny i wzglĊdny stopieĔ redukcji:
♦ emisji pyłów i gazów do atmosfery,
♦ zuĪycia wody,
♦ zuĪycia energii, paliw i surowców,
♦ zrzutu Ğcieków,
♦ emisji hałasu,
♦ odpadów itp.

EfektywnoĞü ekonomiczną projektów Czystszej Produkcji zamieszczonych w katalogu
wyraĪają oszczĊdnoĞci przewidywane bądĨ uzyskane przez organizacjĊ w wyniku ich
wdroĪenia, mierzone w skali roku.
OszczĊdnoĞci wynikają np. z ograniczenia opłat za korzystanie ze Ğrodowiska, bądĨ
nałoĪonych przez organy kontrolne kar, zmniejszenia opłat za energiĊ elektryczną i inne
noĞniki energii, zwiĊkszenia efektywnoĞci produkcji itp.
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5. Projekty Czystszej Produkcji
1. Nazwa i adres organizacji
Fabryka Zmechanizowanych Obudów ĝcianowych FAZOS S.A., 42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Zagórska 167
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Fabryka Zmechanizowanych Obudów ĝcianowych FAZOS S.A. w Tarnowskich Górach
rozpoczĊła swoją działalnoĞü produkcyjną w lipcu 1974 r. Stopniowo produkcja
zmechanizowanych obudów Ğcianowych zmieniała swój charakter z seryjnej na dostosowaną
do konkretnych zamówieĔ klientów krajowych i zagranicznych. FAZOS zaczął produkowaü
coraz nowoczeĞniejsze obudowy, przeznaczone do eksploatacji Ğcian górniczych
prowadzonych na zawał, na podsadzkĊ hydrauliczną lub tzw. podsadzkĊ suchą. Ponadto
zaczĊto przystosowywaü obudowy zmechanizowane do współpracy z innymi urządzeniami
wchodzącymi w skład kompleksów Ğcianowych, takich jak: kombajny i przenoĞniki.
Obecnie FAZOS S.A. w Tarnowskich Górach produkuje niĪej wymienione wyroby:
¾ Hydraulika siłowa (głównie dla górnictwa),
¾ Hydraulika sterownicza,
¾ PodnoĞniki hydrauliczne indywidualne róĪnych typów (stosowane w róĪnych gałĊziach
przemysłu: transport, budownictwo, hutnictwo),
¾ Elementy złączne do obudów zmechanizowanych (sworznie),
¾ Elementy konstrukcji obudów zmechanizowanych.
Ponadto fabryka prowadzi remonty elementów konstrukcyjnych obudów zmechanizowanych
oraz hydrauliki siłowej. Fabryka posiada własną oczyszczalniĊ Ğcieków przemysłowych.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Emisja zanieczyszczeĔ do atmosfery, emisja hałasu oraz gospodarka odpadami regulowane są
Decyzją Wojewody ĝląskiego udzielającą FAZOS S.A. pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji galwanizerni wraz z instalacjami powiązanymi technologicznie.
GospodarkĊ wodną reguluje umowa z PrzedsiĊbiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (PWiK)
Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o zaopatrzenie w wodĊ i odprowadzanie Ğcieków.
GospodarkĊ Ğciekową regulują Decyzja Wojewody ĝląskiego udzielająca FAZOS S.A.
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Ğcieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla Ğrodowiska wodnego, powstających na terenie Fabryki
do urządzeĔ kanalizacyjnych PWiK oraz umowa sprzedaĪy przez FAZOS S.A.
PrzedsiĊbiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach urządzeĔ
kanalizacyjnych słuĪących do odbioru Ğcieków, ich oczyszczania oraz odprowadzania do
rzeki Stoły.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Minimalizacja zuĪycia wody do celów przemysłowych w Fabryce Zmechanizowanych
Obudów ĝcianowych FAZOS S.A.
4. Opis problemu
Oczyszczanie Ğcieków do jakoĞci wymaganej prawnie, a nastĊpnie ich wprowadzanie do
kanalizacji w iloĞci 1000 m3 Ğcieków rocznie ma negatywny wpływ na rzekĊ StołĊ oraz na jej
Īycie biologiczne. Do celów technologicznych wykorzystuje siĊ takĪe ok 1000 m3 wody
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pitnej, ograniczając w ten sposób jej zasoby. Ponadto w instalacji tej zuĪywane są duĪe iloĞci
energii cieplnej, do wytworzenia której zuĪywa siĊ opał (surowiec), a przez jego spalanie
emituje zanieczyszczenia do atmosfery i powoduje powstawanie odpadów poprodukcyjnych
(popioły).
5. Schemat procesu przed modernizacją
ĝcieki z chłodzenia narzĊdzi skrawających
i innych procesów technologicznych
I wanna
Chłodzenie narzĊdzi skrawających
II wanna
Wytwarzanie emulsji
ĝcieki ze stacji prób

III wanna

Stacja prób na Wydziale MontaĪu
IV wanna

6. Zastosowane rozwiązanie
Rozwiązanie polega na rozdzieleniu Ğcieków z uwzglĊdnieniem ich pochodzenia, tak, aby nie
doszło do zmieszania siĊ Ğcieków z róĪnych procesów technologicznych. PoniewaĪ mieszanie
zachodzi dopiero w ostatniej fazie transportu Ğcieków moĪliwe jest doprowadzenie do ich
niemieszania siĊ. ĝcieki ze stacji prób są kierowane do osobnego zbiornika, dziĊki czemu nie
ma moĪliwoĞci zanieczyszczenia ich innymi Ğciekami. DziĊki temu zabiegowi emulsja moĪe
byü zawracana do obiegu ii ponownie zostaü wykorzystana do celów produkcyjnych
7. Schemat procesu po modernizacji
Chłodzenie narzĊdzi skrawających
Wytwarzanie emulsji
ĝcieki ze stacji prób
Stacja prób na Wydziale MontaĪu

IV wanna

Zawracanie emulsji do stacji prób

8. KorzyĞci ekologiczne
Zmniejszenie zuĪycia oleju Emulkop EKO o około 1600 l/rok (ok. 80%) oraz wody do
wytwarzania emulsji o około 770 m3/rok (ok. 77%), a tym samym zmniejszenie iloĞci
odprowadzanych Ğcieków
9. KorzyĞci ekonomiczne
Zmniejszenie opłaty za odprowadzenie Ğcieków przemysłowych z ok. 4 900 zł/rok do 860
zł/rok OszczĊdnoĞci z tytułu zmniejszenia zuĪycia chemikaliów do neutralizacji Ğcieków z
ok. 9 300 zł do ok. 1 900 zł OszczĊdnoĞü z tytułu ograniczenia zuĪycia energii do
podgrzewania Ğcieków z ok. 12 000 zł do ok. 2 400 zł. Okres zwrotu inwestycji: 5 miesiĊcy
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1. Nazwa i adres organizacji
VTO-Dekor Sp. z o.o., 48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 4a
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
PrzedsiĊbiorstwo powstało w 1999 r. na bazie starego zakładu produkującego tapety i jest
zlokalizowane w Głogówku w województwie opolskim. Firma zajmuje siĊ zadrukiem papieru
dekoracyjnego (folii papierowych) metodą wklĊsłodruku (rotograwiury). Do zadruku
wykorzystuje siĊ wyłącznie farby wodorozcieĔczalne na bazie akrylu lub lateksu.
Zadrukowany papier jest stosowany przez innych wytwórców w procesie produkcji paneli
Ğciennych, listew wykoĔczeniowych, elementów meblowych, drzwi i oĞcieĪnic.
Obecnie w zakładzie produkuje siĊ ok. 2 000 000 m2 folii papierowych miesiĊcznie w ponad
200 wzorach dostosowanych do gustów i potrzeb klientów. WiĊkszoĞü wytwarzanych folii
papierowych zdobią wzory drewnopodobne, ale produkowane są takĪe folie imitujące marmur
oraz folie o innych, fantazyjnych wzorach. Ponad połowa produkcji VTO-Dekor jest
eksportowana do krajów Unii Europejskiej oraz Rosji.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
W trakcie procesów produkcyjnych w zakładzie generowane są strumienie odpadów.
NajwaĪniejsze z nich to:
¾ szlamy wodne zawierające farby i lakiery, powstające w procesie mycia maszyn, w
iloĞci około 1,6 Mg/miesiąc
¾ zadrukowany papier odpadowy, powstający w procesie drukowania i konfekcjonowania, w iloĞci około 11 Mg/miesiąc.
Szlamy zawierające farby i lakiery są zaliczane do odpadów niebezpiecznych i z tego powodu
muszą zostaü poddane likwidacji w spalarni przystosowanej do spalania odpadów
niebezpiecznych.
Ponadto w procesach produkcyjnych zuĪywane są:
¾ gaz ziemny, w iloĞci około 27 000 m3/miesiąc,
¾ energia elektryczna, w iloĞci około 60 000 kWh/ miesiąc.
Zadrukowywanie papieru wiąĪe siĊ ponadto z emisją do atmosfery lotnych związków
organicznych (LZO).
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Zmniejszenie iloĞci poprodukcyjnych odpadów papierowych
4. Opis problemu
W procesie produkcyjnym na przygotowane podłoĪe papierowe nakładany jest za pomocą
grawerowanych cylindrów drukarskich odpowiedni wzór. Etapem koĔczącym zadruk papieru
jest nałoĪenie wodorozcieĔczalnego lakieru ochronnego na bazie Īywic melaminowoakrylowych.
W zakładzie do zadruku wykorzystuje siĊ farby wodne na bazie Īywic akrylowomelaminowych. Farby te wystĊpują tylko w podstawowych kolorach, najczĊĞciej białym i
kremowym. PoniewaĪ kolorystyka drukowanych wzorów jest bardzo bogata, to za pomocą
odpowiednich farb pigmentowych, przygotowywane są kompozycje farbowe w iloĞciach
odpowiednich do wielkoĞci partii produkcyjnej oraz liczby wykorzystywanych cylindrów
drukarskich. Od dokładnoĞci przygotowania kompozycji farbowych zaleĪy czas trwania tzw.
prób kolorystycznych. Odbiorca posiada zatwierdzoną przez siebie próbkĊ zamawianego
wzoru – tzw. standard. KaĪda nastĊpna produkowana dla tego odbiorcy partia folii musi byü
zgodna kolorystycznie ze standardem. Przy skomplikowanych wzorach, wykorzystujących
wiele kolorów, czas prób kolorystycznych, czyli tak zwanego „dochodzenia do standardu”
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jest doĞü długi i wiąĪe siĊ ze znacznym zuĪyciem papieru. Na tym etapie powstają najwiĊksze
iloĞci papieru odpadowego.
5. Schemat procesu przed modernizacją
Papier
surowy
100 %

Przygotowanie
kompozycji
farbowych,
próby
kolorystyczne

Proces
drukowania

Odpady
zadrukowanego papieru

Odpady
zadrukowanego papieru

Przewijanie
i/lub
konfekcjonowanie

Odpady
zadrukowanego papieru

6. Zastosowane rozwiązanie
Zastosowane rozwiązanie polega na powtórnym wykorzystanie papieru odpadowego do prób
kolorystycznych. Papier odpadowy, np. po poprzednich próbach kolorystycznych, naleĪy
najpierw przewinąü tak, aby jego strona niezadrukowana była na zewnątrz. Czasami rolki z
papierem odpadowym posiadają wiele sklejeĔ, zagniotów i odgniotów, które mogą
uniemoĪliwiaü ich praktyczne wykorzystanie. Ponadto niektóre gatunki papieru po pokryciu
lakierem ochronnym stają siĊ bardzo kruche i łatwiej ulegają zrywom w trakcie pracy
maszyn. UwzglĊdniając powyĪsze uwarunkowania załoĪono, Īe tylko około 30 % papierów
odpadowych bĊdzie siĊ nadawało do powtórnych prób kolorystycznych.
7. Schemat procesu po modernizacji
Papier
surowy
Papier
odpadowy

Przygotowanie
kompozycji
farbowych,
próby
kolorystyczne

Proces
drukowania

Odpady
zadrukowanego papieru

Odpady
zadrukowanego papieru

Przewijanie
i/lub
konfekcjonowanie

Odpady
zadrukowanego papieru

8. KorzyĞci ekologiczne
Efekty ekologiczne wynikające z wdroĪenia projektu polegają na zmniejszeniu:
¾ iloĞci odpadów papierowych o: 18,5 Mg/rok
¾ zuĪycia energii elektrycznej o: 12 430 kWh/rok
¾ zuĪycia gazu ziemnego o: 4 620 m3/rok
9. KorzyĞci ekonomiczne
Projekt Czystszej Produkcji ma charakter beznakładowy. OszczĊdnoĞci z tytułu
zmniejszenia kosztów: zakupu papieru, likwidacji odpadów papierowych, zakupu energii
elektrycznej i gazu ziemnego wynoszą sumarycznie około 71 000 zł/rok.
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1. Nazwa i adres organizacji
BAHPOL Sp. jawna, Bogdan Krysiak i Henryk Krysiak, ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Firma BAHPOL Sp. jawna funkcjonuje na rynku od roku 1990, natomiast produkcją
opakowaĔ zajmuje siĊ od roku 1993. DziałalnoĞü spółki obejmuje wykonywanie: nadruków
fleksograficznych, laminatów z udziałem tworzyw sztucznych oraz opakowaĔ giĊtkich –
torebek. Firma Ğwiadczy ponadto usługi graficzne. Firma specjalizuje siĊ w produkcji
opakowaĔ miĊkkich przeznaczonych do konfekcjonowania produktów spoĪywczych i
przemysłowych.
Produkcja torebek foliowych polega na łączeniu warstw folii za pomocą elektrody podgrzanej
do odpowiedniej temperatury.
Produkcja laminatów (tworzywa sztuczne powstające z połączenia dwóch lub wiĊcej
materiałów) polega na łączeniu dwóch warstw folii (lub innego materiału) za pomocą kleju
bezrozpuszczalnikowego, podgrzanego do odpowiedniej temperatury w laminarce.
Drukowanie metodą fleksograficzną (technika druku wypukłego elastycznymi formami
drukowymi i ciekłymi farbami szybkoschnącymi) polega na wykonywaniu kolorowych
nadruków z wykorzystaniem form (matryc) fotopolimerowych.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Firma BAHPOL Sp. j. korzysta gospodarczo z poszczególnych elementów Ğrodowiska w
sposób uregulowany obowiązującymi przepisami prawnymi i posiada aktualne niĪej
wymienione decyzje administracyjne:
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
- pozwolenie wodno - prawne;
- pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.
W procesach produkcyjnych wykorzystywana jest energia elektryczna oraz sprĊĪone
powietrze.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (LZO)
4. Opis problemu
Do wykonywania nadruków stosowane są w firmie BAHPOL farby drukarskie
rozpuszczalnikowe w postaci ciekłej. Proces druku jest Ĩródłem emisji do atmosfery lotnych
związków organicznych (LZO). Pod pojĊciem „lotne związki organiczne”, rozumie siĊ
związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prĊĪnoĞü par nie mniejszą niĪ 0,01 kPa,
wzglĊdnie posiadające analogiczną lotnoĞü w szczególnych warunkach uĪytkowania. W
firmie BAHPOL są to takie substancje jak: alkohol etylowy, octan etylu, octan izopropylu,
izopropanol, etoksypropanol, metoksypropanol).
W wyniku przeprowadzenia dokładnej analizy procesów produkcyjnych uznano, Īe proces
druku jest obszarem wykazującym najwiĊksze negatywne oddziaływanie na Ğrodowisko i
najwiĊksze zuĪycie surowców.
Zakład zobowiązany jest do dotrzymania wymaganych standardów emisyjnych, okreĞlonych
prawnie dla tego typu produkcji. Niespełnienie standardów emisyjnych mogło skutkowaü
podwyĪszeniem opłat za korzystanie ze Ğrodowiska o: 100% za rok 2006, 200% za rok 2007 i
2008 oraz o 500% za rok 2009.
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5. Schemat procesu przed modernizacją
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6. Zastosowane rozwiązanie
W celu dotrzymania standardów emisyjnych zastosowano rozwiązanie polegające na
utlenianiu katalitycznym zanieczyszczeĔ w gazach odlotowych. Metoda pozwala na
oczyszczanie gazów na poziomie, co najmniej 98%. Podstawowa koncepcja rozwiązania
opartego na utlenianiu katalitycznym polega na zastosowaniu katalizatora klasy przemysłowej
w celu przyspieszenia reakcji chemicznej w temperaturze niĪszej niĪ temperatura procesu
utleniania termicznego. Istnieje koniecznoĞü mieszania zanieczyszczeĔ z tlenem i podgrzania
mieszaniny w celu spowodowania rozkładu zanieczyszczeĔ do CO2 i H2O, z powstaniem
ciepła. SzybkoĞü reakcji zaleĪy od temperatury w komorze katalizatora i od czasu
przebywania w niej zanieczyszczonego powietrza.
7. Schemat procesu po modernizacji
UTLENIACZ KATALITYCZNY
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8. KorzyĞci ekologiczne
Efekty ekologiczne wynikające z wdroĪenia projektu polegają na zmniejszeniu emisji do
atmosfery lotnych związków organicznych o 18,5 Mg/rok
9. KorzyĞci ekonomiczne
Projekt Czystszej Produkcji ma charakter wysokonakładowy. WdroĪenie projektu pozwala
na dotrzymanie standardów emisyjnych, okreĞlonych w prawie ochrony Ğrodowiska.
Przewidywany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi 4 lata.
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1. Nazwa i adres organizacji
LUG Light Factory Sp. z o.o., 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Firma, załoĪona w 1989 roku specjalizuje siĊ w produkcji i sprzedaĪy opraw
oĞwietleniowych. Zaopatruje klientów w Polsce, a takĪe w 84 krajach, na wszystkich
kontynentach. LUG S.A. produkuje oprawy przemysłowe i dekoracyjne. Oferta firmy
obejmuje szeroką gamĊ opraw zewnĊtrznych do iluminacji budynków, oĞwietlenia stacji
paliw, ulic, biur oraz parkingów. Ciągły rozwój firmy i zwiĊkszenie produkcji dokonuje siĊ
miĊdzy innymi dziĊki wyposaĪeniu hali produkcyjnej w ciąg technologiczny do produkcji
opraw rastrowych, których głównym odbiorcą jest rynek zachodni i kraje arabskie.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Znaczące aspekty Ğrodowiskowe związane z funkcjonowaniem LUG S.A. to wytwarzanie
odpadów oraz emisja do atmosfery gazów z silników spalinowych i z kotłów gazowych.
Firma jest odpowiedzialna za wprowadzanie na rynek sprzĊtu elektrotechnicznego,
akumulatorów i opakowaĔ.
Główne strumienie odpadów, powstających w procesach produkcyjnych, obejmują:
• opakowania z papieru i tektury,
• opakowania z tworzyw sztucznych,
• Īelazo, stal, aluminium,
• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
• tworzywa sztuczne,
• odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
• papier i tekturĊ,
• opakowania wielomateriałowe,
• zmieszane odpady opakowaniowe,
• zuĪyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne substancje,
• zuĪyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niĪ wymienione w innych grupach.
LUG S.A. funkcjonuje zgodnie z wymogami prawa ochrony Ğrodowiska, w związku z czym
nie są nakładane na firmĊ kary.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Minimalizacja odpadów blachy w procesie wykrawania
w Sekcji Mechanicznej LUG S.A.
4. Opis problemu
Wykrawanie elementów konstrukcyjnych opraw oĞwietleniowych odbywa siĊ za pomocą
rewolwerowej prasy wykrawającej. Prasa obrabia blachĊ za pomocą narzĊdzi, w skład których
wchodzą stemple i matryce. KaĪdy obrabiany arkusz blachy mocowany jest do prasy za
pomocą specjalnych uchwytów. Strefa mocowania blachy jest strefą martwą, w obrĊbie której
arkusz nie moĪe byü ciĊty. SzerokoĞü tej strefy wynosi, co najmniej 70 mm. W zaleĪnoĞci od
gruboĞci blachy, kształtu i wielkoĞci elementu do wykrojenia, powstaje róĪna iloĞü odpadu.
Przy wykrawaniu czĊĞci mniejszych, powstaje proporcjonalnie wiĊcej odpadu. W ciągu roku
z wykorzystanych ok. 160 ton blachy stalowej powstaje ok. 38 ton złomu, co stanowi ok. 24%
blachy zakupionej do produkcji. Proces wykrawania elementów konstrukcyjnych z blachy
stalowej ma najwiĊkszy udział (ok. 97%) w powstawaniu odpadów blachy stalowej.
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5. Schemat procesu przed modernizacją
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6. Zastosowane rozwiązanie
Analiza wariantów minimalizacji odpadów blachy stalowej wykazała, Īe najkorzystniejszy
jest zakup prasy balansowej, która pozwala na wycinanie małych elementów konstrukcyjnych
opraw oĞwietleniowych z odpadowych czĊĞci arkusza blachy, powstałych w procesie
wycinania na prasie rewolwerowej. Wykorzystując odpadowe fragmenty arkusza blachy
moĪna zredukowaü iloĞü powstającego w procesie produkcyjnym złomu stalowego z ok. 38
ton do ok. 25 ton. UmoĪliwia to w konsekwencji zmniejszenie zapotrzebowania na surowiec
w postaci blachy o ok. 8% oraz zmniejszenie iloĞci odpadów blachy stalowej o ok. 34%.
7. Schemat procesu po modernizacji
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8. KorzyĞci ekologiczne
WdroĪenie projektu pozwoliło na zmniejszenie zapotrzebowania na surowiec w postaci
blachy stalowej o ok. 13 ton/rok oraz zmniejszenie iloĞci powstających odpadów blachy
stalowej o 34%.
9. KorzyĞci ekonomiczne
OszczĊdnoĞci w skali roku wynoszą ok. 7 400 zł. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
wynosi 2,5 roku.
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1. Nazwa i adres organizacji
Kompania WĊglowa S.A., Oddział KWK „Pokój”, ul. Niedurnego 13, 41-710 Ruda ĝląska
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Kopalnia „Pokój” jest wielopoziomowym zakładem górniczym, wydobywającym wĊgiel
kamienny. ZłoĪe wĊgla kamiennego „Pokój” zlokalizowane jest w Ğrodkowej czĊĞci WyĪyny
ĝląskiej, na PłaskowyĪu Katowickim. Kopalnia udostĊpniona jest szybami „Wanda”, „Lech
II”, „Lech I” i „Otylia” oraz siecią wyrobisk korytarzowych na szeĞciu poziomach. Urobek
transportowany jest taĞmociągami do zbiorników przyszybowych, a nastĊpnie skipami na
powierzchniĊ. Kopalnia prowadzi eksploatacjĊ w róĪnych warunkach geologicznych, w
warunkach powodujących utrudnienia w eksploatacji. W pokładach eksploatowanych
wystĊpują lokalne zaburzenia w postaci uskoków, nasuniĊü, wymyü, przerostów
pogarszających jakoĞü pokładów.
Kopalnia „Pokój” prowadzi działalnoĞü górniczą na terenie silnie zurbanizowanych
i uprzemysłowionych dzielnic miasta Ruda ĝląska, a cały obszar górniczy zlokalizowany jest
w obrĊbie filarów ochronnych dla obiektów przemysłowych i komunalnych. Eksploatacja
Ğcian prowadzona jest z zawałem skał stropowych oraz z podsadzką hydrauliczną. Dla
ograniczenia wpływów eksploatacji zawałowej na obiekty powierzchniowe, zroby są
doszczelniane odpadami energetycznymi.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Główne strumienie odpadów, związane z funkcjonowaniem KWK „Pokój”, obejmują:
¾ skałĊ płonną z robót udostĊpniających i przygotowawczych,
¾ odpady ze wzbogacania wĊgla w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki WĊgla (ZMPW),
¾ niesegregowane odpady komunalne,
¾ Ğcieki bytowo-gospodarcze i wody deszczowe,
¾ wody dołowe.
W procesach produkcyjnych wykorzystywana jest energia elektryczna oraz sprĊĪone
powietrze.
Kopalnia „Pokój” ponosi opłaty za emisjĊ pyłu do atmosfery, emisjĊ metanu oraz spalanie
paliw w silnikach spalinowych. W roku 2006 opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeĔ do
atmosfery wynosiły około 12 tys. zł.
Kopalnia funkcjonuje zgodnie z wymogami prawa ochrony Ğrodowiska, w związku z czym
nie są nakładane na nią kary.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Poprawa procesu wytwarzania sprĊĪonego powietrza i jego wykorzystania w głównych
procesach produkcyjnych KWK „Pokój”
4. Opis problemu
KWK „Pokój”, posiada stacjĊ sprĊĪarek głównych na powierzchni kopalni, w skład której
wchodzą: jedna sprĊĪarka typu CKD 6RMY oraz trzy sprĊĪarki typu "Borsig"(rezerwa).
Na terenie zakładu przeróbczego (ZMPW) zainstalowane są dwie sprĊĪarki typu BOGE SG –
125 (jedna z nich stanowi rezerwĊ). Pod ziemią zainstalowana jest jedna sprĊĪarka typu
S75UG, która pracuje dla potrzeb oddziału szybowego.
W warunkach normalnej pracy kopalni, sprĊĪone powietrze jest produkowane jest przez
sprĊĪarkĊ CKD. W dni bez wydobycia, jeĪeli istnieje taka potrzeba, uruchamia siĊ jedną
sprĊĪarka typu "Borsig" lub - przy wiĊkszym zapotrzebowaniu - sprĊĪarkĊ CKD. SprĊĪarka
w zakładzie przeróbczym pracuje okresowo w soboty, niedziele i ĞwiĊta w przypadku
postoju sprĊĪarek głównych, przy ograniczonym zapotrzebowaniu zakładu przeróbczego na
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sprĊĪone powietrze. Pod ziemią zainstalowana jest jedna sprĊĪarka typu S75UG, która
pracuje dla potrzeb oddziału szybowego.
Zaistniała koniecznoĞü poprawy efektywnoĞci gospodarki sprĊĪonym powietrzem oraz
poprawy elastycznoĞci układu wytwarzającego sprĊĪone powietrze – stosownie do zmiennego
zapotrzebowaniem na to medium w cyklach produkcyjnych KWK „Pokój”.
5. Schemat procesu przed modernizacją
Zakład Mechanicznej
Przeróbki WĊgla

Stacja sprĊĪarek głównych w
rejonie szybu „Lech”
Charakterystyka sprĊĪarek:

o CKD 6RMY, 17000 m3 /h, 2050 kW,
praca ciągła
o Borsig, 6000 m3 /h, 625 kW,
sprĊĪarka rezerwowa
o Borsig, 6000 m3 /h, 625 kW,
sprĊĪarka rezerwowa
o Borsig, 6000 m3 /h, 625 kW,
sprĊĪarka rezerwowa

Charakterystyka sprĊĪarek:

o BOGE SG-125, 900 m3 /h, 90 kW,
o BOGE SG-125, 900 m3 /h, 90 kW,
praca okresowa (rezerwa)

Hala pomp na poziomie
600 m

Charakterystyka sprĊĪarki:

o S75UG, 690 m3 /h, 75 kW,
sprĊĪarka rezerwowa, praca w
przypadku postoju sprĊĪarek
głównych

6. Zastosowane rozwiązanie
Po wdroĪeniu projektu Czystszej Produkcji wytwarzanie sprĊĪonego powietrza odbywa siĊ za
pomocą:
¾ dwóch własnych sprĊĪarek typu BOGE zainstalowanych w rejonie zakładu
przeróbczego i zasilających jej wysokociĞnieniowe odbiory oraz dodatkowo odbiory
zlokalizowane na powierzchni kopalni w rejonie szybu „Wanda”,
¾ jednej własnej sprĊĪarki „Borsig” o wydajnoĞci 6000 m3/h, zasilającej szyby oraz dół
kopalni,
¾ jednej sprĊĪarki typu S75G o wydajnoĞci 690 m3/h.
Dodatkowo kopalnia kupuje niskociĞnieniowe powietrze dla zakładu przeróbczego (dla
potrzeb zasilania filtrów typu FTB) wytwarzane przy pomocy trzech dmuchaw typu DB165C
o łącznej wydajnoĞci 3108 m3/h.
7. Schemat procesu po modernizacji
System wytwarzania sprĊĪonego
powietrza w KWK „Pokój”
Charakterystyka sprĊĪarek:
o
o
o
o

BOGE SG-125, 900 m3 /h, 90 kW,
BOGE SG-125, 900 m3 /h, 90 kW,
Borsig, 6000 m3 /h, 625 kW,
S75UG, 690 m3 /h, 75 kW.

Zakup sprĊĪonego powietrza dla
Zakładu Mechanicznej Przeróbki WĊgla
Charakterystyka dmuchaw:

o trzy dmuchawy DB165C o łącznej wydajnoĞci ok. 3100 m3 /h.

8. KorzyĞci ekologiczne
UnikniĊcie przez elektrowniĊ emisji do atmosfery ok. 1,8 tony SO2 , 8 ton NO2 , 20 ton
CO, 4200 ton CO2 i 84 ton pyłu, w wyniku zmniejszenia zuĪycia energii elektrycznej o
ok. 4,75 GWh przez kopalniĊ.
9. KorzyĞci ekonomiczne
Podstawowym efektem ekonomicznym jest zmniejszenie opłat za energiĊ elektryczną o ok.
820 000 zł/rok.
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1. Nazwa i adres organizacji
Kompania WĊglowa S.A., Oddział KWK „Pokój”, ul. Niedurnego 13, 41-710 Ruda ĝląska
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
W KWK „Pokój” wydobywany jest wĊgiel kamienny. ZłoĪe wĊgla zlokalizowane jest
w zachodniej czĊĞci województwa Ğląskiego na terenie miasta Ruda ĝląska. EksploatacjĊ
Ğcian prowadzi siĊ z zawałem skał stropowych oraz z podsadzką hydrauliczną. Kopalnia
udostĊpniona jest czterema szybami oraz siecią wyrobisk korytarzowych na szeĞciu
poziomach. W kopalni „Pokój”, wg stanu na dzieĔ 31.12.2006 r., wydobycie wĊgla brutto
wynosiło około 2 300 000 ton. Jest to wĊgiel typu: 32.2, 33, 34.1, 34.2, który wzbogacany jest
w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki WĊgla (ZMPW) na mokro, z zastosowaniem
zamkniĊtego obiegu wodno-mułowego. WĊgiel handlowy odznacza siĊ bardzo dobrą jakoĞcią.
Jego parametry są nastĊpujące: Ğrednia zawartoĞü popiołu – 11%, Ğrednia wartoĞü opałowa –
29716 kJ/kg, Ğrednia zawartoĞü siarki całkowitej – 0,7%. Kopalnia zatrudnia ok. 2500
pracowników.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Proces wydobycia wĊgla wiąĪe siĊ z powstawaniem dwóch głównych rodzajów odpadów
stałych. Są to odpady skalne z robót udostĊpniających i przygotowawczych, oraz odpady
przeróbcze ze wzbogacania wĊgla w ZMPW. Odpady są wykorzystywane, jako materiał do
niwelacji terenów zdegradowanych działalnoĞcią kopalni, do robót inĪynieryjnych i
stosowane do podsadzki hydraulicznej. Ponadto, działalnoĞü kopalni powoduje wypływ
zasolonych wód dołowych. W KWK „Pokój” dopływ naturalny wód słonych, w zaleĪnoĞci od
lokalizacji, odprowadzany jest rurociągami odwadniającymi i Ğciekami w wyrobiskach
korytarzowych do chodników wodnych głównego odwadniania, skąd woda pompowana jest
na powierzchniĊ. Słone wody są wykorzystywane na dole kopalni do zasilania sieci
przeciwpoĪarowej i do podsadzki hydraulicznej. Na powierzchni stosuje siĊ je do
uzupełnienia obiegu wodno-mułowego w ZMPW.
W wyniku działalnoĞci kopalni powstają teĪ odpady inne niĪ powĊglowe, w tym
niesegregowane odpady komunalne, odpady gumowe i z tworzyw sztucznych, złom metali i
kabli itp., Ğcieki bytowo-gospodarcze, zanieczyszczenia pyłowe. Powstają równieĪ odpady
niebezpieczne, takie jak m. in.: zuĪyte oleje, baterie i akumulatory, chemikalia i zuĪyte lampy.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Ograniczenie odprowadzania zasolonych wód kopalnianych z KWK „Pokój”
4. Opis problemu
W rejonie „Pokój” woda odprowadzana jest z poziomu 790 m, 600 m i niewielka iloĞü z
poziomu 320 m. Sklarowane wody z poziomu 790 m kierowane są na poziom 600 m gdzie
znajduje siĊ pompownia głównego odwadniania. Woda ta, po sklarowaniu w trzech
osadnikach, kierowana jest rurociągami zabudowanymi w szybie Wanda do osadników na
powierzchni lub do stawów kopalnianych przy szybie Wanda. Wody dołowe w rejonie szybu
„Wanda” są w całoĞci wykorzystane gospodarczo. W rejonie „Wawel” woda odprowadzana
jest z poziomu 620 m i 450 m. Pompy głównego odwadniania na poziomie 620 m połączone
są kolektorem, który doprowadzony jest do szybu „Mikołaj” i dalej rurociągiem na
powierzchniĊ do osadnika szeĞciokomorowego. Wody dołowe odprowadzane na
powierzchniĊ z rejonu szybu „Mikołaj” są w maksymalnym stopniu zagospodarowane
(podsadzka hydrauliczna, cele przeciwpoĪarowe) a ich nadmiar odprowadzany do osadników
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szeĞciokomorowych, a nastĊpnie do rzeki Czarniawki. Po likwidacji szybu „Mikołaj” powstał
problem zagospodarowania wód dołowych wypompowywanych w tamtym rejonie.
5. Zastosowane rozwiązanie
W ramach projektu Czystszej Produkcji zaproponowano, aby po likwidacji szybu „Mikołaj”,
wody dołowe z poziomu 450 m odprowadzaü rurociągiem ułoĪonym w przekopie
połączeniowym, w iloĞci zaleĪnej od potrzeb (maksymalnie 2750 m3/d), na poziom 600 m, w
rejon szybu „Wanda”. Tam, po wypompowaniu na powierzchniĊ, zostaną one uzdatnione w
stacji uzdatniania wód. Spowoduje to zmniejszenie iloĞci wody pitnej dostarczanej do KWK
„Pokój” z PrzedsiĊbiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Działanie stacji uzdatniania wody
dołowej oparte jest na zasadzie odwróconej osmozy. Natomiast wody z poziomu 620 m oraz
niewykorzystana czĊĞü wód z poziomu 450 m spłyną grawitacyjnie na poziom 1000 m do
KWK „Bielszowice” i bĊdą odprowadzane do rzeki Czarniawki.
6. Schemat procesu przed modernizacją
Osadnik
szeĞciokomorowy

Szyb
Mikołaj

nadmiar odprowadzany do rzeki

całoĞü odprowadzana do rzeki
Woda dołowa z poziomu
450 m, rejon „Wawel”
max. 2750 m3/d.

Podsadzka
hydrauliczna,
zbiorniki p. poĪ.

7. Schemat procesu po modernizacji
do kopalnianej sieci wody pitnej
z PWiK (przed wdroĪeniem projektu CP)


Zbiorniki wody 
pitnej



STACJA
UZDATNIANIA WODY
50% odzysk wody pitnej

Pompownia

Woda dołowa z
poziomu 450 m,
rejon „Wawel”
max. 2750 m3/d.

Zbiornik wody
surowej

Rejon Wanda

koncentrat
popłuczyny z filtrów

do stawów
osadowych

nadmiar odprowadzany do rzeki Czarniawka

1600 m3/d.

Pompownia
poziom
600m

8. KorzyĞci ekologiczne
Wyeliminowanie zrzutu ok. 800 m3/d zasolonych wód kopalnianych o łącznym ładunku
chlorków i siarczanów ok. 500 t/rok.
9. KorzyĞci ekonomiczne
KorzyĞci ekonomiczne wynikają z róĪnicy pomiĊdzy ceną zakupu wody pitnej, a ceną wody
pozyskanej w stacji uzdatniania wody oraz ze zmniejszenia iloĞci wody dołowej
odprowadzanej do kanalizacji i wynoszą ok. 1 000 000 zł/rok. Okres zwrotu poniesionych
nakładów wynosi ok. 2,5 roku.
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1. Nazwa i adres organizacji
Kompania WĊglowa S.A.; Oddział KWK „Pokój”, ul. Niedurnego 13; 41-710 Ruda ĝląska
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Kopalnia „Pokój” jest wielopoziomowym zakładem górniczym wydobywającym wĊgiel
kamienny. Eksploatacja Ğcian prowadzona jest z zawałem skał stropowych oraz z podsadzką
hydrauliczną. W kopalni „Pokój” (wg stanu na 31.12.2006 r.) eksploatowano piĊü pokładów,
z których wydobycie brutto – w skali roku - wynosiło około 2 300 000 ton wĊgla typu: 32.2,
33, 34.1, 34.2. Urobek wĊglowy wzbogacany jest w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki
WĊgla (ZMPW) na mokro, z zastosowaniem zamkniĊtego obiegu wodno-mułowego. WĊgiel
handlowy odznacza siĊ bardzo dobrą jakoĞcią. Jego parametry są nastĊpujące: Ğrednia
zawartoĞü popiołu ok. 11%, Ğrednia wartoĞü opałowa – 29716 kJ/kg, Ğrednia zawartoĞü siarki
całkowitej ok. 0,7%. Produkowane sortymenty to kostka, orzech gruby I i II, groszek oraz
miał płukany. Według danych na dzieĔ 31.12.2006 r. kopalnia zatrudniała ok. 2480
pracowników.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Proces wydobycia wĊgla wiąĪe siĊ z powstawaniem dwóch głównych rodzajów odpadów
stałych. Są to odpady skalne z robót udostĊpniających i przygotowawczych, tzw. skała
płonna, oraz odpady przeróbcze ze wzbogacania wĊgla w ZMPW. Odpady z robót
udostĊpniających i przygotowawczych są w całoĞci wykorzystywane, jako materiał do
niwelacji terenów zdegradowanych działalnoĞcią kopalni. Odpady ze wzbogacania wĊgla w
ZMPW są, po odpowiedniej obróbce, wykorzystywane do robót inĪynieryjnych i stosowane
do podsadzki hydraulicznej. Ponadto, działalnoĞü kopalni powoduje wypływ zasolonych wód
dołowych. W KWK „Pokój” są one wykorzystywane na dole kopalni do zasilania sieci
przeciwpoĪarowej i do podsadzki hydraulicznej. Na powierzchni stosuje siĊ je do
uzupełnienia obiegu wodno-mułowego w ZMPW.
W wyniku działalnoĞci kopalni powstają teĪ odpady inne niĪ powĊglowe, w tym komunalne,
odpady gumowe i z tworzyw sztucznych, złom metali i kabli itp., Ğcieki bytowo-gospodarcze,
zanieczyszczenia pyłowe. Powstają równieĪ odpady niebezpieczne, takie jak m. in.: zuĪyte
oleje, baterie i akumulatory, chemikalia i zuĪyte lampy górnicze.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Minimalizacja odpadów w KWK „Pokój” poprzez działania „u Ĩródła”
4. Opis problemu
Miejscem powstawania odpadów w KWK „Pokój” są trzy cyklicznie eksploatowane Ğciany
wydobywcze, trzy drąĪone wyrobiska przygotowawcze, jedno wyrobisko całkowicie
kamienne oraz ZMPW. Zdecydowana wiĊkszoĞü odpadów powstaje przy eksploatacji
pokładów wĊglowych i jest uzaleĪniona od zanieczyszczenia wĊgla w pokładzie i warunków
jego zalegania. Odpady wyprowadzane wraz z wĊglem na powierzchniĊ zostają wydzielane
dopiero w procesie jego wzbogacania w ZMPW. W latach 2005 - 2006 efektem ubocznym
wydobycia wĊgla było powstanie około 10 000 Mg/rok odpadów z robót udostĊpniających i
przygotowawczych i około 400 000 Mg/rok. odpadów z procesu wzbogacania wĊgla. CałoĞü
tych odpadów wykorzystywano gospodarczo do niwelacji powierzchni i robót inĪynieryjnych
oraz do podsadzki hydraulicznej w proporcji mniej wiĊcej 1:1. Od roku 2007 w KWK
„Pokój” eksploatacja pokładów odbywa siĊ systemem Ğcianowym na zawał, co zmusza
kopalniĊ do zagospodarowania całej iloĞci odpadów na powierzchni. W takim przypadku
bardzo waĪna staje siĊ minimalizacja iloĞci odpadów zarówno z robót udostĊpniających i
przygotowawczych jak równieĪ z procesu wydobycia wĊgla.
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5. Zastosowane rozwiązanie
Istotą projektu Czystszej Produkcji jest zmniejszenie iloĞci wyprowadzanych na powierzchniĊ
odpadów, powstających w procesie wydobycia wĊgla kamiennego, poprzez działania „u
Ĩródła”. Zaproponowano minimalizacjĊ odpadów z robót eksploatacyjnych poprzez właĞciwą
organizacjĊ pracy, stosując tzw. „czyste wybieranie”, bez opadów stropu. W tym celu
zastosowano odpowiednio dobraną obudowĊ zmechanizowaną i kombajn Ğcianowy tak, aby
nie dopuĞciü do opadania skał stropowych. PodjĊto decyzjĊ o zmniejszeniu wysokoĞci Ğciany
z 2,2 m do 2,1 m, z jednoczesnym pozostawieniem półki wĊglowej w stropie o gruboĞci ok.
0,1 m. Zdecydowano siĊ teĪ na zmniejszenie gabarytów obcinek Ğcianowych w wyrobiskach
udostĊpniających i przygotowawczych przez zastosowanie obudowy typu ŁPrP lub ŁPK
zamiast stosowanej obudowy chodnikowej ŁP10/V25/A. Przekrój wyrobiska zmniejszył siĊ w
ten sposób o ok. 3 m2. Ponadto, moĪliwe okazało siĊ teĪ zmniejszenie przekroju
poprzecznego chodników technologicznych przez zastąpienie obudowy ŁP8/V25 obudową
ŁP7/V25, gdyĪ są to chodniki słuĪące tylko do poprowadzenia rurociągów o róĪnym
przeznaczeniu. Przekrój wyrobiska zmniejszył siĊ o ok. 2 m2.
6. Schemat procesu przed modernizacją
Przychód i rozchód odpadów stałych
z procesu wzbogacania
wĊgla
~ 400 000 Mg/rok

z robót
udostĊpniających
~ 10 000 Mg/rok

razem
przychód
~ 410 000 Mg/rok

z robót eksploatacyjnych
i przygotowawczych
~ 400 000 Mg/rok

niwelacja terenu
i roboty inĪynieryjne
~ 220 000 Mg/rok

podsadzka
hydrauliczna
~ 190 000 Mg/rok



7. Schemat procesu po modernizacji
Przychód i rozchód odpadów stałych
z procesu wzbogacania
wĊgla
~ 375 000 Mg/rok

z robót
udostĊpniających
~ 4 000 Mg/rok

razem
przychód
~ 379 000 Mg/rok

zagospodarowanie na
powierzchni
~ 379 000 Mg/rok

z robót eksploatacyjnych
i przygotowawczych
~ 375 000 Mg/rok



8. KorzyĞci ekologiczne
Zmniejszenie iloĞci odpadów z robót eksploatacyjnych, udostĊpniających i przygotowawczych oraz z chodników technologicznych o około 31 000 Mg /rok (ok. 8%)
9. KorzyĞci ekonomiczne
KorzyĞci ekonomiczne wynikają z ze zmniejszenia kosztów: wzbogacania wĊgla,
wykonania wyrobiska, odstawy urobku, transportu urobku szybem oraz kosztów
zagospodarowania odpadów. Wynoszą one około 730 000 zł/rok.
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1. Nazwa i adres organizacji
„ZiNPLAST” Zakład Produkcji RóĪnej Spółka Jawna Z.NocoĔ, F.NocoĔ ul. Garbarska 41,
32-340 Wolbrom
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Zakład „ZiNPLAST” powstał w 1990 r. Początki działalnoĞci zakładu to produkcja rur o
kilku Ğrednicach z krajowego polietylenu, przeznaczonych na potrzeby rynku lokalnego. W
połowie lat 90-tych „ZiNPLAST” stał siĊ liczącym dostawcą instalacji rurowych z poliolefin.
W tym okresie firma skoncentrowała siĊ na produkcji rur z polietylenu, o Ğrednicy
zewnĊtrznej od 16 do 630 mm i szerokim zakresie ciĞnieĔ roboczych. Obecnie w swoim
asortymencie zakład posiada rury polietylenowe do instalacji wodnych, gazowych i
kanalizacyjnych, rury osłonowe oraz rury polipropylenowe do instalacji wewnĊtrznych.
W 2003 r. w zakładzie wdroĪono Zintegrowany System Zarządzania JakoĞcią i ĝrodowiskiem
zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001 i ISO 14001.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Zakład „ZiNPLAST” prowadzi działalnoĞü zgodną z wymaganiami przepisów prawnych w
zakresie dotyczącym realizacji wyrobów, ochrony Ğrodowiska, przepisów BHP i ppoĪ. oraz
innych dotyczących działalnoĞci zakładu. Wypełnia obowiązki wynikające z tych przepisów
dotyczące gospodarczego korzystania ze Ğrodowiska, gospodarki wodno-Ğciekowej,
opakowaĔ i odpadów. Posiada uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarki wodnoĞciekowej oraz gospodarki odpadami.
Zakład przedkłada w UrzĊdzie Marszałkowskim i WIOĝ półroczną ewidencjĊ zawierającą:
• wykaz rodzajów i iloĞci zanieczyszczeĔ wprowadzonych do powietrza wraz z
naliczeniem opłat z tego tytułu,
• informacje o wielkoĞci, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego
odprowadzane są Ğcieki w postaci wód deszczowych i roztopowych oraz dane, na
podstawie których dokonano obliczeĔ opłat.
Zakład był zwolniony w 2006 r. z opłat z tytułu korzystania ze Ğrodowiska, gdyĪ wysokoĞü
naliczonych opłat nie przekraczała ustalonej wartoĞci.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Minimalizacja zuĪycia surowca i powstawania odpadów technologicznych przy
produkcji rur PE
4. Opis problemu
Z przeprowadzonych w zakładzie analiz wynika, Īe moĪliwoĞü wpływu na pewne działania
związane z załoĪonymi celami Ğrodowiskowymi jest ograniczona. O ile wydłuĪenie serii
produkcyjnej prowadzi do minimalizowaniu zuĪycia energii i odpadów technologicznych, o
tyle idąc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, podejmuje siĊ decyzje o uruchomieniu
krótkich serii produkcyjnych.
Zasadnicze znaczenie dla wpływów Ğrodowiskowych zakładu oraz istotny udział w kosztach
ma zuĪycie surowca i powstawanie odpadów technologicznych. Dlatego jako priorytetowe
zadania zakładu przyjĊto:
• zmniejszenie zuĪycia surowca do produkcji,
• zmniejszenie iloĞci odpadów technologicznych.
Zmniejszenie zuĪycia surowca do produkcji jest istotnym aspektem Ğrodowiskowym zarówno
ze wzglĊdu na wpływy Ğrodowiskowe wynikające z procesu jego wytwarzania, jak i istotny
udział w kosztach zakładu – ok. 80% kosztów ogółem. W związku z tym istotne są działania
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mające na celu zmniejszenie strat surowca. Konieczna jest optymalizacja i monitorowanie
procesu technologicznego oraz dąĪenie do stosowania nowoczesnych urządzeĔ
umoĪliwiających zwiĊkszenie efektywnoĞci produkcji.
5. Schemat procesu przed modernizacją
Głowica

Kalibrator

Zasyp

Wytłaczarka
Ğlimakowa

Wanna
próĪniowa

Wanna
chłodząca

Wanna
chłodząca

6. Zastosowane rozwiązanie
Rozwiązanie problemu polega na zainstalowaniu regulowanych kalibratorów. Zakład posiada
moĪliwoĞci techniczne zainstalowania wspomnianych urządzeĔ. Konieczne jest dostosowanie
innych urządzeĔ, takich jak: system wanien próĪniowych i chłodzących oraz odciąg.
Konieczny jest zakup nowej piły i systemu grawimetrycznego podawania surowca. Do
realizacji przyjĊto „Automatyczny system Advantage” firmy INOEX. System pozwala na w
pełni automatyczną zmianĊ Ğrednicy i gruboĞci Ğcianki produkowanych rur z tworzyw
sztucznych bez przerywania produkcji. Głównym elementem systemu Advantage jest
montowany w komorze próĪniowej rĊkaw kalibrujący (głowica) maxFlexx, składający siĊ z
wlotu o stałej Ğrednicy i właĞciwej czĊĞci kalibrującej wykonanej w postaci klatki ze
sprĊĪystych taĞm, która przez obrót jednego z elementów czołowych dostosowuje siĊ do
wymaganej Ğrednicy, tak, Īe dla jednej Ğrednicy nominalnej moĪna wytwarzaü rury w róĪnych
klasach ciĞnieniowych.
7. Schemat procesu po modernizacji
Głowica
Zasyp

Wytłaczarka
Ğlimakowa

Kalibrator
regulowany
Wanna
próĪniowa

Wanna
chłodząca

Wanna
chłodząca

8. KorzyĞci ekologiczne
Zmniejszenie iloĞci odpadów technologicznych z 38,610 Mg do 27,027 Mg, czyli o ok. 30%.
Zmniejszenie iloĞci energii elektrycznej podczas grzania głowic z 8610 kWh do 6240 kWh,
czyli o ok. 27,5%
9. KorzyĞci ekonomiczne
KorzyĞci ekonomiczne wynikają ze zmniejszenia:
• iloĞci odpadów technologicznych: 60 985 zł/rok
• iloĞci energii elektrycznej: 1 390 zł/rok.
• kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników do przemiału odpadów i kosztów
regranulacji: ok. 9 000 zł/rok. Łączny zysk: około 71 375 zł/rok
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1. Nazwa i adres organizacji
JastrzĊbska Spółka WĊglowa; Kopalnia WĊgla Kamiennego „BORYNIA”, 44-268 JastrzĊbie
Zdrój; ul. WĊglowa 4
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Wyrobem oferowanym klientom przez KWK „Borynia” jest wĊgiel ortokoksowy typu 35.1
i 35.2A stosowany do produkcji koksu hutniczego. WĊgiel z KWK „Borynia” cechuje niska
zawartoĞü popiołu, wilgoci, siarki i fosforu, przy jednoczesnej wysokiej spiekalnoĞci
i plastycznoĞci. Parametry te sprawiają, iĪ wĊgiel ten stosuje siĊ, jako podstawowy surowiec
do produkcji najwyĪszej jakoĞci koksu hutniczego, charakteryzującego siĊ niską
reakcyjnoĞcią wobec CO2 i wysoką wytrzymałoĞcią mechaniczną. ĝrednie wartoĞci
podstawowych parametrów wĊgla są nastĊpujące: wartoĞü opałowa - 29,7 MJ/kg, zawartoĞü
popiołu - 6,7%, zawartoĞü siarki - 0,66%. KWK „Borynia”, oprócz wĊgla koksowego,
produkuje miały wĊglowe do celów energetycznych (0-20 mm) oraz niewielkie iloĞci mułu
(0-1 mm). KWK Borynia zatrudnia 3375 pracowników (wg stanu na 2007 r.).
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
W KWK Borynia wdroĪono zintegrowany system zarządzania jakoĞcią i zarządzania
Ğrodowiskowego zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001.
Przeprowadzono przegląd Ğrodowiskowy, w czasie którego zidentyfikowano aspekty
Ğrodowiskowe. UwzglĊdniając ustalone kryteria oceny wyłoniono znaczące aspekty
Ğrodowiskowe. Jako znaczące aspekty Ğrodowiskowe uznane zostały: zrzut wody dołowej,
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, wytwarzanie odpadów innych niĪ niebezpieczne,
emisja pyłów, emisja gazów, emisja do powietrza metanu i innych gazów cieplarnianych,
szkody górnicze w obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej, zuĪycie wody pitnej,
zuĪycie wody przemysłowej, emisja hałasu, sytuacje awaryjne związane ze zuĪyciem
materiałów, sytuacje awaryjne związane z poĪarem i inne, gospodarka substancjami
chemicznymi. Do nieznaczących aspektów Ğrodowiskowych zakwalifikowano miĊdzy
innymi: zrzut wód opadowych i roztopowych, zuĪycie energii cieplnej, promieniowanie
elektromagnetyczne, izotopy promieniotwórcze, wibracje, wycinkĊ drzew i krzewów,
wstrząsy górotworu, naturalne Ĩródła promieniowania, azbest.
.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Ograniczenie zuĪycia wody stosowanej do celów kąpielowych
4. Opis problemu
W KWK „Borynia” we wszystkich kopalnianych łaĨniach jest około 440 stanowisk
kąpielowych w postaci typowych, powszechnie stosowanych natrysków. Uprawnionych do
korzystania z natrysków jest blisko 3200 pracowników kopalni. Do tej liczby naleĪy doliczyü
około 1300-1400 pracowników firm obcych. Łączna liczba pracowników korzystających z
natrysków waha siĊ w granicach 4500-4600. OkreĞlenie dokładnej liczby osób korzystających
dziennie z łaĨni nie jest moĪliwe ze wzglĊdu na: rotacjĊ pracowników zatrudnionych przez
firmy obce, limit obowiązkowych zjazdów osób kierownictwa, dozoru wyĪszego i
funkcyjnych, absencjĊ chorobową, urlopową lub wypadkową. W celu obliczenia zuĪycia
wody do celów kąpielowych przyjĊto liczbĊ pracowników potencjalnie korzystających z
łaĨni, pomniejszoną o 10%. Ewentualnie mniejsza liczba osób faktycznie korzystających z
łaĨni zostanie skompensowana przez zatrudnienie w dni wolne od pracy. Do obliczeĔ zuĪycia
wody przyjĊto liczbĊ 4050 osób korzystających z natrysków. Trudne do zmiany nawyki
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pracowników powodują nadmierne zuĪywanie wody podczas kąpieli. ĝrednie dzienne zuĪycie
wody przez pracownika wynosi 0,234 m3, co daje w skali roku zuĪycie 238 820,4 m3 wody.
5. Schemat procesu przed modernizacją
3

3

Powszechnie stosowane natryski; 440 stanowisk kąpielowych; zuĪycie wody 947,7m /dobĊ (238 820,4 m /r.)

4050 osób;
zuĪycie
wody

0,243 m3/
osobĊ/dobĊ

6. Zastosowane rozwiązanie
Projekt CP zakłada ograniczenie zuĪycia wody podczas kąpieli pracowników pod natryskami.
W tym celu naleĪy całkowicie zmodernizowaü wszystkie łaĨnie górnicze oraz przeszkoliü
całą załogĊ własną i firm Ğwiadczących usługi na rzecz kopalni. Po przeanalizowaniu kilku
wariantów rozwiązania problemu zdecydowano siĊ na zastosowanie samozamykającej siĊ
wodooszczĊdnej czasowej baterii natryskowej podtynkowej, z mieszaczem wody zimnej i
gorącej. Jest to bateria „wandaloodporna”, wyposaĪona w mechanizm odcinający dopływ
wody w przypadku mechanicznego zablokowania przycisku baterii. Prace modernizujące
system przygotowania ciepłej wody uĪytkowej bĊdą przeprowadzone etapami, w czasie
planowanego remontu boksów kąpielowych. W czasie remontu zapewnione bĊdzie
korzystanie z natrysków w sąsiednich boksach, co jest niezbĊdne do utrzymania ruchu
zakładu górniczego. Po wprowadzeniu powyĪszych zmian Ğrednie zuĪycie wody przez
jednego pracownika to 0,091 m3 dziennie. ĝrednie roczne zuĪycie wody wyniesie wtedy
92 874,6 m3.
7. Schemat procesu po modernizacji
Zastosowanie czasowej baterii natryskowej z mieszaczem; 440 stanowisk kąpielowych;
3
3
zuĪycie wody 368,55 m /dobĊ (92 874,6 m /r.)

4050 osób;
zuĪycie
wody

0,091 m3/
osobĊ/dobĊ

8. KorzyĞci ekologiczne
Realizacja projektu CP przyniesie efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zuĪycia wody
o około 146 000 m3 rocznie.
9. KorzyĞci ekonomiczne
W wyniku realizacji projektu CP uzyska siĊ oszczĊdnoĞci z tytułu zmniejszenia zuĪycia wody
uĪytkowej wynoszące około 830 500 zł/rok. Okres zwrotu inwestycji wynosi około 10
miesiĊcy.
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1. Nazwa i adres organizacji
Zakład Usługowo – Remontowy „JAS” Sp. z o. o.; 44 – 240 ĩory; ul. WĊglowa 11
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
W ramach swojej działalnoĞci Zakład wykonuje głównie roboty dołowe, w tym
doszczelnianie wyrobisk. Dodatkowo wykonuje prace Ğlusarskie, spawalnicze, remontowe
oraz usługi, naprawy i konserwacje maszyn dla górnictwa i budownictwa. Siedziba Zakładu
mieĞci siĊ na terenie byłej Kopalni WĊgla Kamiennego „ĩory”, w pomieszczeniach
dzierĪawionych od innej firmy. JednakĪe Zakład jest właĞcicielem działki, na której znajduje
siĊ budynek pomocniczy, zlikwidowanej przykopalnianej ciepłowni. Budynek ten jest
remontowany i w przyszłoĞci ma siĊ tam znajdowaü siedziba firmy. Zakład zatrudnia 26 osób.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Zakład Usługowo – Remontowy „JAS” Sp. z o. o posiada wdroĪony i certyfikowany
zintegrowany system zarządzania jakoĞcią, Ğrodowiskowy i BHP zgodny z wymaganiami
norm: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004. Aktualnie,
główne strumienie odpadów to przede wszystkim odpady z prac biurowych oraz odpady z
kotłowni. IloĞü odpadów z kotłowni jest na razie niewielka, poniewaĪ powstają one w wyniku
ogrzewania do temperatury 5 – 100C pomieszczeĔ, w których przeprowadzane są prace
remontowe. Są to pomieszczenia byłej ciepłowni adaptowanej na biura przyszłego budynku
administracyjnego firmy. Po adaptacji budynku byłej ciepłowni duĪym obciąĪeniem dla
Ğrodowiska bĊdzie znaczne zuĪycie energii do celów grzewczych, z powodu duĪej
powierzchni uĪytkowej budynku i braku izolacji termicznej Ğcian. Znaczne bĊdzie takĪe
zuĪycie energii elektrycznej na potrzeby oĞwietleniowe z powodu zamontowania duĪej liczby
Ĩródeł Ğwiatła. Pozostałe strumienie odpadów wynikają z prowadzonych przez firmĊ prac,
które realizowane są u zleceniodawców i nie są inwentaryzowane w Zakładzie Usługowo –
Remontowym „JAS” Sp. z o. o.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Zmniejszenie zuĪycia energii w budynku administracyjnym siedziby
Zakładu Usługowo – Remontowego „JAS” sp. z o. o.
4. Opis problemu
Zakład Usługowo – Remontowy „JAS” Sp. z o. o. stał siĊ właĞcicielem budynku, który
zamierza adaptowaü na budynek administracyjny. Całkowita powierzchnia budynku wynosi
950 m2, w tym powierzchnia uĪytkowa 723 m2. ĝciany zewnĊtrzne zbudowane są z cegły
pełnej, Ğciany działowe z cegły dziurawki. Dach zbudowany jest z płyt Īelbetowych,
ocieplonych wełną mineralną i pokrytych papą a okna wykonane są z PCW. Obliczono, Īe
bez podejmowania działaĔ termomodernizacyjnych zuĪycie energii cieplnej do ogrzewania
budynku oraz przygotowania ciepłej wody uĪytkowej wyniesie 604,42 GJ/rok (w tym 555,62
GJ/rok z tytułu ogrzewania budynku i 48,80 GJ/rok z tytułu ogrzewania wody uĪytkowej).
WiąĪe siĊ z tym zuĪycie 31,8 Mg/rok paliwa wĊglowego (29,2 Mg/rok ogrzewanie budynku i
2,6 Mg/rok ogrzewanie wody uĪytkowej). ZuĪycie energii elektrycznej do oĞwietlenia
pomieszczeĔ biurowych wyniesie około 5 997,6 kWh/rok przy załoĪeniu, Īe zamontowane
bĊdzie 98 Īarówek o mocy 40 W kaĪda.
5. Zastosowane rozwiązanie
W celu zmniejszenia zuĪycia energii cieplnej i elektrycznej, wynikającego z uĪytkowania
nowego, zaadaptowanego budynku administracyjnego, rozwaĪono szereg wariantów
rozwiązaĔ. Po szczegółowych obliczeniach dotyczących kaĪdego z nich zdecydowano siĊ na
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ocieplenie Ğcian budynku płytami ze styropianu, ogrzewanie ciepłej wody uĪytkowej za
pomocą ogrzewania solarnego i wymianĊ oĞwietlenia na mniej energochłonne, czyli na lampy
diodowe. Po wykonaniu powyĪszej modernizacji roczne zapotrzebowanie na ciepło do
ogrzewania budynku wyniesie 328,02 GJ. ZuĪycie paliwa zmniejszy siĊ do 17,2 Mg/rok.
Zmiana sposobu ogrzewania wody uĪytkowej pozwoli na wyeliminowanie zuĪycia paliwa
wĊglowego do tego celu. Wymiana oĞwietlenia spowoduje, Īe zuĪycie energii elektrycznej
wyniesie 524,8 kWh/rok.
6. Schemat procesu przed modernizacją

paliwo wĊglowe
do ogrzewania
budynku
29,20 Mg/rok

energia cieplna do
ogrzewania
budynku
555,62 GJ/rok

BUDYNEK
ADMINISTRACYJNY
Ğciany z cegły

energia elektryczna
98 Īarówek o mocy 40 W kaĪda
5 997,60 kWh/rok

7. Schemat procesu po modernizacji
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8. KorzyĞci ekologiczne
Realizacja projektu CP przyniesie nastĊpujące efekty ekologiczne:
- zmniejszenie zuĪycia energii cieplnej do ogrzewania budynku o około 230 GJ/rok (ok.
40%)
- zmniejszenie zuĪycia paliwa wĊglowego do ogrzewania budynku o 12 Mg/rok (ok. 40%)
- zmniejszenie zuĪycia energii elektrycznej do oĞwietlenia pomieszczeĔ biurowych o około
5 500 kWh/rok (ok. 90%)
9. KorzyĞci ekonomiczne
W wyniku realizacji projektu CP uzyska siĊ oszczĊdnoĞci z tytułu ograniczenia opłat z tytułu
zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeĔ oraz energii elektrycznej, w wysokoĞci około
9 000 zł/rok.
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1. Nazwa i adres organizacji
„Barosz-Gwimet” Sp. z o.o.; 44-321 Marklowice; ul. Zana 67
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Firma Ğwiadczy kompleksowe usługi w zakresie rekultywacji i odzysku odpadów
pogórniczych. Aktualnie prace wykonywane są na terenie dwóch kopalĔ wĊgla kamiennego:
„Marcel” w Radlinie oraz „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach. Odbierane są odpady
pogórnicze z bieĪącej produkcji z jednoczesnym prowadzeniem budowy bryły ziemnej oraz
przygotowaniem do rekultywacji biologicznej. Prowadzone są teĪ prace związane
z likwidacją zagroĪenie poĪarowego. Od 2002 roku firma zajmuje siĊ równieĪ pozyskaniem
i sprzedaĪą kruszywa z przepalonej hałdy, uzyskując w ten sposób materiał budowlany
wykorzystywany do budowy dróg, nasypów, placów sportowych, parkingów itp. W firmie
„Barosz-Gwimet” Sp. z o.o. zatrudnionych jest 38 osób.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Firma „Barosz-Gwimet” Sp. z o.o. prowadzi działalnoĞü w zakresie kilku kategorii odpadów.
Pierwsza kategoria to odpady powstałe w wyniku eksploatacji maszyn budowlanych i
jednostek transportowych. Drugą stanowią odpady otrzymane od wytwarzającego (kopalnie)
do odzysku lub unieszkodliwienia. Trzecia zaĞ to odpady powstające w wyniku uĪytkowania
budynku administracyjnego, w tym odpady komunalne przekazywane na składowisko
odpadów.
Firma działa na rynku od roku 1997 i od początku swojej działalnoĞci posiada wszelkie
wymagane prawem decyzje Ğrodowiskowe. Firma nie ponosi opłat za składowanie odpadów.
KaĪdy z wytwarzanych odpadów w pierwszej kolejnoĞci przekazywany jest
wyspecjalizowanym firmom do odzysku. Jedyne odpady, jakie kierowane są na składowisko,
to odpady komunalne. JednakĪe i z nich zostają wysegregowane odpady w postaci plastiku,
szkła i puszek. Składowane odpady to głównie popiół i ĪuĪel ze spalania wĊgla w kotłowni
oraz odpady komunalne z biura. Z tytułu korzystania ze Ğrodowiska ponoszone są opłaty za
wprowadzanie zanieczyszczeĔ do powietrza – gazów i pyłów - w wyniku spalania paliw
w silnikach spalinowych oraz w kotle centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym.
Za kaĪde półrocze opłata ta wynosi około 5000 zł. Firma nie płaci Īadnych kar.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Zmniejszenie iloĞci zuĪywanego wĊgla w sezonie grzewczym w budynku
administracyjnym firmy „Barosz – Gwimet” Sp. z o.o.
4. Opis problemu
Zanieczyszczenia wprowadzane do Ğrodowiska w wyniku działalnoĞci firmy to głównie
emisja zanieczyszczeĔ gazowych, powstających m. in. w wyniku spalania wĊgla w kotle
centralnego ogrzewania, o mocy 24 kW, w budynku administracyjnym. Do ogrzania budynku
firma zuĪywa około 16 ton wĊgla w skali roku. Podczas procesu spalania w kotle powstają
zanieczyszczenia gazowe oraz odpady w postaci ĪuĪli i popiołów. Nie dokonuje siĊ pomiarów
iloĞci wprowadzanych zanieczyszczeĔ gazowych, natomiast powstaje około 0,80 tony ĪuĪli i
popiołów. W okresach przejĞciowych (kwiecieĔ – paĨdziernik) pomieszczenia budynku
dogrzewane są dodatkowo przez pracowników piecykami elektrycznymi, dlatego w skali roku
zuĪywa siĊ około 20,5 MWh energii elektrycznej.
5. Zastosowane rozwiązanie
Projekt dotyczy zmniejszenia iloĞci zuĪywanego wĊgla w sezonie grzewczym poprzez
termomodernizacjĊ budynku wraz ze zmianą instalacji centralnego ogrzewania. Zastosowano
32

wymianĊ istniejącego kotła c.o. na kocioł ekologiczny, dostarczony przez firmĊ Klimszo
Ling, o mocy 15 kW oraz przeprowadzono ocieplenie budynku płytami styropianowymi.
W wyniku finalnej obróbki powierzchniowej, budynek uzyskał teĪ zupełnie nowy efektowny
wygląd.
6. Schemat procesu przed modernizacją
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7. Schemat procesu po modernizacji
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8. KorzyĞci ekologiczne
Realizacja projektu CP przyniosła nastĊpujące efekty ekologiczne:
• ograniczenie iloĞci zuĪywanego wĊgla o 6 ton/rok (37,5%),
• zmniejszenie iloĞci wytwarzanych ĪuĪli i popiołów o 300 kg/rok (37,5%),
• zmniejszenie zuĪycia energii elektrycznej o 8 kWh/rok (39%)
• zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery
9. KorzyĞci ekonomiczne
W wyniku realizacji projektu CP oszczĊdnoĞci uzyskuje siĊ z tytułu zmniejszenia kosztów:
• zakupu wĊgla,
• unieszkodliwienia ĪuĪli i popiołów,
• opłat za zuĪycie energii.
Wynoszą one około 3 600 zł rocznie.
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1. Nazwa i adres organizacji
MB Trade, 41-705 Ruda ĝląska, ul. Pordzika 17A/11
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Rodzinne gospodarstwo rolne „Harbaciane pola” funkcjonuje w obszarze działalnoĞci mikroprzedsiĊbiorstwa MB TRADE. DziałalnoĞü gospodarcza produkcyjno, usługowo, handlowa
firmy MB TRADE zarejestrowana jest w Rudzie ĝląskiej – miejscu zamieszkania właĞciciela.
Gospodarstwo ma powierzchniĊ 11,3 ha i połoĪone jest w gminie JeleĞnia, w powiecie
Īywieckim, województwie Ğląskim, w terenie górzystym o niekorzystnych warunkach
gospodarowania. W skład gospodarstwa wchodzą działki rolne, łąki i pastwiska o
powierzchni od kilku do 40 arów, działki leĞne o powierzchni około 1 ha oraz sad o łącznej
powierzchni 0,37 ha. Jest to gospodarstwo rodzinne, ekologiczne, funkcjonujące głównie dla
zaspokojenia zapotrzebowania rodziny na owoce, warzywa, zioła oraz miĊso, pochodzące z
małej przydomowej hodowli drobnego inwentarza. Charakterystyczną cechą gospodarstwa
„Harbaciane pola” jest duĪą bioróĪnorodnoĞü.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Gospodarstwo posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego i prowadzi działalnoĞü rolną
metodami ekologicznymi, zgodnie z krajowymi ustawami oraz Rozporządzeniem UE Nr
2092/91. W gospodarstwie głównym Ĩródłem energii jest energia elektryczna. System
grzewczy budynku mieszkalnego wyposaĪony jest kocioł ekologiczny opalany wĊglem (ekogroszek). Dodatkowo budynek dogrzewany jest kominkami otwartymi opalanymi drewnem
odpadowym z własnego lasu oraz kaflowym piecem kuchennym. W sezonie grzewczym
kocioł centralnego ogrzewania wykorzystuje siĊ do podgrzewania wody, co pozwala na
oszczĊdnoĞci energii elektrycznej. W skali roku w gospodarstwie spala siĊ około 5 ton wĊgla i
3 m3 drewna opałowego.
Gospodarstwo korzysta z własnej studni. ĝcieki odprowadzane są do szamba a nastĊpnie
wywoĪone do oczyszczalni Ğcieków. Budynek gospodarczy wyposaĪony jest w płytĊ i
szczelny zbiornik na gnojowicĊ. W gospodarstwie prowadzona jest segregacja odpadów.
Odpady biologiczne są kompostowane we własnym zakresie. Odpady paleniskowe z pieca
centralnego ogrzewania oraz z kominków zagospodarowywane są na terenie własnym. Szkło,
plastik, złom i inne odpady są segregowane i pakowane w odpowiednio oznakowane worki.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Minimalizacja oddziaływania na Ğrodowisko naturalne rodzinnego gospodarstwa
rolnego Firmy MB TRADE
4. Opis problemu
Ocenie poddano proces przetwórstwa płodów rolnych w celu minimalizacji oddziaływania
gospodarstwa rolnego na Ğrodowisko naturalne. Owoce, warzywa i zioła suszone są
tradycyjnie w suszarni na strychu albo w suszarce elektrycznej lub piekarniku elektrycznym
z termoobiegiem. Owoce i warzywa czĊĞciowo przetwarza siĊ na soki w sokowniku parowym
lub przygotowuje siĊ kompoty, dĪemy i konfitury oraz nalewki. Z warzyw i ziół oprócz suszu
wytwarza siĊ kiszonki i marynaty.
W procesie przetwórstwa płodów rolnych powstają nastĊpujące odpady (dane za rok 2006):
• odpady organiczne z procesu sortowania warzyw i owoców oraz ziół (ok. 200 kg/rok),
• Ğcieki z procesu mycia warzyw i owoców kierowanych do przetwórstwa (ok. 10 m3/rok),
• ciepło odpadowe z procesu suszenia ziół, owoców i warzyw (ok. 4 500 kWh/rok).
W przyjĊtym do realizacji projekcie zaproponowano odzysk ciepła odpadowego z suszarni,
odzysk Ğcieków z myjni oraz ograniczenie zuĪycia energii elektrycznej
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5. Schemat procesu przed modernizacją
Procesy wstĊpne:
sortowanie i mycie płodów rolnych
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6. Zastosowane rozwiązanie
Projekt Czystszej Produkcji obejmuje przeniesienie myjni owoców i warzyw na zewnątrz
budynku oraz modernizacjĊ pieca kuchennego przez dobudowĊ komory suszarni. ĝcieki z
myjni kierowane są grawitacyjnie do kolektora, z którego przelew zasila instalacjĊ
nawadniającą sad i ogród. Osady z kolektora kierowane są do kompostowania, razem z
odpadami z sortowni ziół, warzyw i owoców. Modernizacja kaflowego pieca kuchennego
wymagała przebudowy kanału dymnego oraz przyłącza do kanału kominowego i polegała na
połączeniu paleniska pieca z kominem za pomocą metalowego, nierdzewnego przewodu
kominowego przeprowadzonego przez termoizolacyjną komorĊ suszarni. Taki obieg gorącego
dymu pozwala nagrzaü powietrze w komorze suszarni, a zatem odzyskaü z niego ciepło.
Wilgotne i ciepłe powietrze z suszarni równieĪ odprowadzane jest w sposób umoĪliwiający
odzysk ciepła. W tym celu wentylacjĊ komory suszarni poprowadzono nierdzewną rurą
metalową ze skraplaczem pary wodnej przez łazienkĊ. Odzyskane ciepło wykorzystane jest
do dogrzewania pomieszczenia łazienki.
7. Schemat procesu po modernizacji
Procesy wstĊpne:
sortowanie i mycie płodów rolnych
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8. KorzyĞci ekologiczne
W wyniku wdroĪenia projektu Czystszej Produkcji uzyskano efekty ekologiczne w postaci:
• odzysku ciepła (ok. 4 000 kWh/rok)
• odzysku wody ze Ğcieków powstających w myjni (ok. 9,5 m3/rok)
• minimalizacji wytwarzania popiołu i ĪuĪla paleniskowego (ok. 0,3 t/rok)
• zmniejszenia zuĪycia energii elektrycznej (ok. 8 000 kWh).
9. KorzyĞci ekonomiczne
OszczĊdnoĞci z tytułu wdroĪenia projektu Czystszej Produkcji szacujĊ siĊ na ok. 3000 zł w
skali roku. Okres zwrotu nakładów wynosi ok.1,6 roku.
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1. Nazwa i adres organizacji
PrzedsiĊbiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Sp. z o.o., 44-201 Rybnik,
ul. Wiejska 7
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
PrzedsiĊbiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Sp. z o.o. prowadzi działalnoĞü
w zakresie produkcji elementów budowy dróg, placów, elementów kanalizacji, masy
betonowej oraz pełnej gamy Īelbetowych elementów obudowy górniczej. Składa siĊ z
siedmiu zakładów produkcyjnych. Jednym z nich jest Zakład Produkcyjny „Czernica”, w
którym produkuje siĊ masĊ betonową oraz m. in. betonity fundamentowe, korytka Ğciekowe,
płyty skarpowe, płyty aĪurowe, krawĊĪniki drogowe, palisady betonowe, płytki chodnikowe i
kostkĊ brukową. Zakład ten w swoim parku maszynowym posiada wózki widłowe,
zgarniarko-ładowarkĊ, spychacze gąsienicowe, pompogruszki i betonomieszarki. Beton
towarowy produkowany jest za pomocą nowo wybudowanego wĊzła betoniarskiego, którego
ciąg technologiczny jest całkowicie zautomatyzowany i wyposaĪony w nowoczesne
urządzenia. WielkoĞü produkcji betonu towarowego wynosi ok. 50 m3 na dobĊ. W zakładzie
zatrudnionych jest 38 osób.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
W Zakładzie Produkcyjnym „Czernica” powstają nastĊpujące główne strumienie odpadów:
• Ğcieki powstające podczas płukania betonomieszarek,
• Ğcieki socjalno - bytowe,
• kruszywo odspojone z wnĊtrza betonomieszarek,
• zanieczyszczenia pyłowe i gazowe.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Wykorzystanie wody z mycia betonomieszarek do produkcji betonu towarowego w
Zakładzie Produkcyjnym „Czernica”
4. Opis problemu
Cykl technologiczny związany z produkcją i transportem betonu towarowego wymaga
zuĪycia znacznych iloĞci wody. PrzedsiĊbiorstwo zasilane jest wodą z gminnej sieci
wodociągowej, zaopatrywanej w wodĊ przez sieü rozdzielczą miasta Rydułtowy. Dla
zapewnienia prawidłowego procesu technologicznego wĊzła betoniarskiego dzienne zuĪycie
wody wynosi ok. 20 m3/dobĊ. Koszt 1 m3 wody to 4,60 zł. Transport gotowego produktu
odbywa siĊ za pomocą 6 betonomieszarek firmy MAN. Po dostarczeniu surowca powracają
one do bazy, gdzie nastĊpuje proces ich mycia. Na jedno płukanie bĊbna zuĪywa siĊ około
0,45 m3 wody, co przy 6-miesiĊcznym cyklu rozliczeniowym, związanym z sezonową
produkcją, powoduje zuĪycie około 390 m3 wody. Zakłada siĊ 24 dni pracy w miesiącu.
ZuĪyta woda magazynowana jest w zbiorniku przeciwpoĪarowym. i wywoĪona przez
wyspecjalizowane firmy do oczyszczalni Ğcieków. Koszt wywozu takiej iloĞci Ğcieków
wynosi 4 620,00 zł.
5. Zastosowane rozwiązanie
W ramach projektu CP zaproponowano powtórne wykorzystanie wody zuĪywanej do mycia
betonomieszarek. Istniejący zbiornik przeciwpoĪarowy został zmodernizowany.
Zamontowano w nim sito (przesiewacz) i pompĊ. Przy wĊĨle betoniarskim ustawiono
zbiornik na wodĊ. Zainstalowano rury PVC o długoĞci 40 m, podłączono stosowny osprzĊt.
Z wody zebranej w zbiorniku przeciwpoĪarowym odsiewane są drobiny odspojonego
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kruszywa. Oczyszczona woda kierowana jest do zbiornika przy wĊĨle betoniarskim, a stamtąd
do wĊzła betoniarskiego. Pozwala to zaoszczĊdziü 2,7 m3 wody na dobĊ. Ponadto, odzyskane
kruszywo moĪna ponownie wykorzystaü podczas procesu technologicznego.
6. Schemat procesu przed modernizacją
woda z sieci wodociągowej
20 m3/dobĊ

2,7 m3/dobĊ

zbiornik przeciwpoĪarowy
Ğcieki
(woda z drobinami
kruszywa)
2,7 m3/dobĊ

wĊzeł betoniarski

proces mycia 6. betonomieszarek
Ğcieki wywoĪone
beczkowozami do
oczyszczalni
2,7 m3/dobĊ









7. Schemat procesu po modernizacji
woda z sieci wodociągowej
17,3 m3/dobĊ

2,7 m3/dobĊ

zbiornik przeciwpoĪarowy
drobiny kruszywa
sito
oczyszczona woda
2,7 m3/dobĊ

wĊzeł betoniarski proces mycia 6. betonomieszarek





zbiornik na
oczyszczoną wodĊ
2,7 m3/dobĊ

8. KorzyĞci ekologiczne
Realizacja projektu CP przyniosła efekty ekologiczne związane ze zmniejszeniem zuĪycia
wody o około 390 m3 rocznie.
9. KorzyĞci ekonomiczne
W wyniku realizacji projektu CP oszczĊdnoĞci uzyskuje siĊ z tytułu zmniejszenia kosztów
zakupu wody oraz zmniejszenia opłat za transport Ğcieków do oczyszczalni. Wynoszą one
około 6 400,00 zł rocznie. Okres zwrotu inwestycji wynosi około 14 miesiĊcy.
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1. Nazwa i adres organizacji
Zakład InĪynierii ĝrodowiska „Eko-Projekt”, ul. CieszyĔska 52 A, 43-200 Pszczyna
2. Charakterystyka organizacji
2.1 DziałalnoĞü organizacji
Zakład InĪynierii ĝrodowiska „Eko-Projekt” Ğwiadczy kompleksowe usługi w zakresie badaĔ
i analiz właĞciwoĞci fizykochemicznych i składu chemicznego wód, gleb, Ğcieków i odpadów.
Zakres oznaczeĔ obejmuje wiĊkszoĞü pierwiastków oraz związków organicznych,
parametrów fizykochemicznych i biologicznych, wobec których istnieją prawnie okreĞlone
kryteria jakoĞci wody, Ğcieków, gleb i odpadów. Zasadniczymi elementami struktury
przedsiĊbiorstwa są akredytowane laboratoria zapewniające profesjonalne wykonanie ponad
100 000 oznaczeĔ róĪnych parametrów fizykochemicznych i biologicznych w skali roku.
Stałym klientom oferuje siĊ równieĪ moĪliwoĞü skorzystania z porad prawnych w zakresie
prawa ochrony Ğrodowiska. Firma zatrudnia 80 pracowników i jest przedsiĊbiorstwem
spełniającym wymagania systemu zarządzania jakoĞcią, zgodnego z normą ISO 9001:2000
oraz normą ISO/IEC 17025:2005.
2.2 Wpływ organizacji na Ğrodowisko
Firma „Eko-Projekt”, jako laboratorium usługowe, nie wytwarza znaczących iloĞci odpadów.
Do głównych strumieni odpadów zaliczyü trzeba Ğcieki socjalno-bytowe i odpady socjalne.
JednakĪe, ze wzglĊdu na profil działalnoĞci, firma zuĪywa duĪe iloĞci wody. W 2007 roku
zuĪyto ogółem około 2200,00 m3 wody za łączną kwotĊ około 4 500,00 zł. Zakład
InĪynierii ĝrodowiska „Eko-Projekt” ma podpisaną umowĊ z PWiK w Pszczynie na pobór
wody według wskazaĔ licznika oraz na zrzut Ğcieków w iloĞci toĪsamej z iloĞcią pobranej
wody. Koszt odbioru Ğcieków to około 7600,00 zł. PWiK odbiera równieĪ odpady socjalne
w podstawianych kontenerach. Głównym Ĩródłem poboru wody na terenie zakładu jest filtr
odwróconej osmozy do produkcji wody destylowanej, która jest niezbĊdna do prowadzenia
działalnoĞci, jaką jest analityka laboratoryjna.
3. Tytuł projektu Czystszej Produkcji
Minimalizacja zuĪycia wody w Zakładzie InĪynierii ĝrodowiska „Eko-Projekt”
4. Opis problemu
Filtr membranowy, działający w firmie „Eko-Projekt”, jest urządzeniem wytwarzającym od
500 do 700 litrów wody uzdatnionej na dobĊ. Technologia odwróconej osmozy pozwala
uzyskaü wodĊ najwyĪszej jakoĞci zarówno pod wzglĊdem fizykochemicznym jak i
bakteriologicznym. Wadą systemu odwróconej osmozy, wynikającą z samej technologii,
jest fakt, Īe tylko 10 do 20% wody odzyskuje siĊ i wykorzystuje do analiz, a pozostałe 80
do 90% jest odprowadzane do Ğcieków. W celu uzyskania 10 do 20 litrów wody,
spełniającej wymagania laboratoryjne, trzeba przez system odwróconej osmozy przepuĞciü
100 litrów wody. Woda odprowadzana do Ğcieków nie jest wodą zanieczyszczoną, a wrĊcz
przeciwne, poniewaĪ przeszła przez filtry sznurkowe, wĊglanowe i mixbety (kolumny
jonitowo-kationitowe). Jest wodą fizyko-chemicznie uzdatnioną, tylko kilkakrotnie bardziej
zasoloną niĪ woda pierwotna. Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe wody na naszym terenie (ĝląsk –
ujĊcie w Goczałkowicach) naleĪą do wód o małym zasoleniu (przeciĊtna twardoĞü
wĊglanowa wody waha siĊ pomiĊdzy 6°n a 8°n w skali niemieckiej), woda odprowadzana
do Ğcieków w wyniku filtracji osmotycznej moĪe byü wykorzystana do innych celów.
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5. Schemat procesu przed modernizacją
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do Ğcieków
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6. Zastosowane rozwiązanie
W celu zagospodarowania wody odciekowej, uzyskiwanej w procesie pozyskiwania wody
destylowanej przez filtr odwróconej osmozy, zdecydowano siĊ na zakup dwóch zbiorników
na wodĊ o objĊtoĞci 2500 litrów kaĪdy. Są to zbiorniki polietylenowe LHDP firmy Elbi. Po
ich zamontowaniu, wodĊ odciekową odprowadza siĊ do zbiorników zamiast do Ğcieków. IloĞü
wody zbieranej w zbiornikach odpowiada mniej wiĊcej iloĞci wody odprowadzanej
dotychczas do Ğcieków. Zbiorniki zostały zaopatrzone w odpowiednie pompy wody, firmy
Grundfoss, które umoĪliwią jej transport. Woda ze zbiorników kierowana jest prostym
systemem rurek naĞciennych PCW do odbiorników takich jak prysznice, umywalki,
sanitariaty. System został zaopatrzony w bezpiecznik ciĞnieniowy, który przy przekroczeniu
maksymalnego ciĞnienia w zbiorniku, z powodu braku odbioru wody, skieruje ją do 1000
litrowej beczki odciekowej, z której woda bĊdzie uĪywana do zraszania trawnika przed
budynkiem firmy.
7. Schemat procesu po modernizacji
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8. KorzyĞci ekologiczne
Realizacja projektu CP przyniosła efekty ekologiczne związane ze zmniejszeniem zuĪycia
wody o około 70m3 na miesiąc, co w skali roku daje oszczĊdnoĞü około 840 m3
9. KorzyĞci ekonomiczne
W wyniku realizacji projektu CP oszczĊdnoĞci uzyskuje siĊ z tytułu zmniejszenia kosztów
zakupu wody oraz zmniejszenia opłat za odprowadzanie Ğcieków. Wynoszą one około
4600,00 zł rocznie. Okres zwrotu inwestycji wynosi 14 miesiĊcy.
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6. Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym katalogu projekty Czystszej Produkcji zostały opracowane przez
przedstawicieli organizacji, którzy uczestniczyli w Studiach Podyplomowych „Czystsza
Produkcja i zarządzanie ochroną Ğrodowiska”. WĞród tych organizacji, znalazły siĊ miĊdzy
innymi zakłady przemysłowe róĪnych branĪ, zakłady usługowe oraz gospodarstwo rolne.
NiezaleĪnie od charakteru organizacji wdroĪenie projektu przynosi lub powinno przynieĞü
wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne.
Efekt ekonomiczny zaleĪny jest od obszaru, w jakim opracowano projekt, wielkoĞci
przedsiĊbiorstwa oraz wysokoĞci ponoszonych opłat z tytułu korzystania ze Ğrodowiska.
Przewidywane lub uzyskane efekty ekologiczne 14 opracowanych projektów Czystszej
Produkcji to zmniejszenie:
 iloĞci odpadów stałych,
 iloĞci odpadów ciekłych,
 iloĞci zanieczyszczeĔ pyłowo – gazowych,
 ładunku chlorków i siarczanów w wodach odprowadzanych z kopalĔ.
Ponadto wdroĪenie projektów Czystszej Produkcji przynosi wymierne efekty polegające na
ograniczeniu zuĪycia energii elektrycznej i cieplnej, wody i surowców, co równieĪ skutkuje
redukcją negatywnego wpływu działalnoĞci człowieka na Ğrodowisko.
Efekty ekonomiczne dla poszczególnych projektów zawierają siĊ w granicach od kilku
tysiĊcy do około miliona złotych w skali roku.
Przedstawione w katalogu dane dotyczące efektów ekologicznych i ekonomicznych, które
uzyskujĊ siĊ w wyniku wdroĪenia 14 wybranych projektów Czystszej Produkcji pozwalają na
wyciągniĊcie nastĊpujących wniosków:
1. Czystsza Produkcja stanowi efektywny ekonomicznie i ekologicznie niesformalizowany
system zarządzania ochroną Ğrodowiska w organizacji.
2. WdroĪenie projektów Czystszej Produkcji skutkuje zmniejszeniem negatywnego wpływu
działalnoĞci organizacji na Ğrodowisko, w postaci redukcji iloĞci wytwarzanych odpadów
stałych, zrzutu Ğcieków, emisji gazów i pyłów, zuĪycia paliw, surowców i energii.
3. Brak koniecznoĞci opracowania rozbudowanej dokumentacji systemu zarządzania
Ğrodowiskowego stanowi dodatkowy atut dla firm, przemawiający za wdroĪeniem
Czystszej Produkcji - zwłaszcza w małych i Ğrednich przedsiĊbiorstwach.
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