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Wdrożyliśmy szereg działań mających 
na celu ograniczenie zużycia prądu.
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Innowacja na polskim rynku – butelka wykonana w 
30% z surowca roślinnego
Już od marca 2015 na butelkach PET 500ml
Dzięki PLANT BOTTLE wyróżnimy się na tle 
konkurencji i pokażemy że jesteśmy marką 
odpowiedzialną społecznie 
Innowacyjna technologia pozwoli na redukcję zużycia 
ropy naftowej przy produkcji butelek PET
 PLANT BOTTLE to doskonałe narzędzie aktywacji 
opakowań IC!

Plant bottle



Zmieniliśmy tło lamp grzewczych z transparentnego 
na ceramiczne co wydatnie przyczyniło się do 
redukcji straty podczas procesu nagrzewania.





Aktywnie uczestniczymy w procesie „odchudzania” 
butelek oraz gwitntów. Przekłada się to na mniejszą ilość 
energii potrzebną do wytworzenia gotowej butelki.
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W Piecu zgrzewczym zastosowaliśmy 
innowacyjny system kurtyn zamykających.



Zastosowaliśmy odzysk powietrza z bębna próżniowego etykieciarki 
i przekierowaliśmy na noże powietrzne oszczędzając 10 kW. 



Sterowanie wydajością wentylacji





Free coolling - jest to instalacja chłodzenia wspomagająca 
istniejącą instalację zamontowaną w zakładzie w okresach 

niskich temperatur powietrza zewnętrznego.



Kalkulacja zysków ze stosowania systemu 
FREECOOLING-u



Gazy 
użytkowe



W celu oszczędności gazów użytkowych 
pojeliśmy szereg działań.



Zmodernizowanie istniejącego systemu ciepła
Zastąpienie trzech źródeł ciepła (kotła centralnego ogrzewania, zespołu podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, 

generatora pary) jednym kotłem parowym UL-S 2600 z odzyskiem ciepła ze spalin kotłowych 1700KW



Odzysk ciepła ze spalin kotłowych.



Wymiana komina odprowadzającego parę wodną.
Dzięki nowemu kominowi mamy możliwość odzysku wody z odprowadzanej przez niego 

pary wodnej



Zastosowanie pokrowców termoizolacynych.

Zastosowanie pokrowców skutecznie niweluje straty ciepła na zaworach.



W celu zminiejszenia strat dwutlenku węgla oraz azotu podejmujemy 
zdecydowane działania poprzez monitoring zużycia mediów oraz zewnętrzne i 

wewnętrzne audyty nieszczelności.

W naszym zakładzie we własnym 
zakresie używamy urzędzenia 

ULTRAPROBE które jest 
stanie wykryć najdrobniejsze 
nieszczelości w instalacjach.





Protokół audytu zewnętrznego



Redukcja wysokiego/niskiego ciśnienia



1. Obniżenie ciśnienia w instalacji roboczej z 42 bar do 34 bar

• Zwiększenie średnicy rur przesyłowych 

• Wykonanie systemu wizualizacji oraz systemu nadzoru i 
sterowania pracą kompresorów – AIR LOGIC

2. Obniżenie cisnienia rozdmuchu  do 25 bar dla butelki 0,5 l i 30 
bar dla 1,75 l.



Obniżenie ciśnienia max. w sieci niskiego ciśnienia z 10 do 7,8 
bar

wykres obrazuje oszczędności roczne dla jednego kompresora CS 
76 Kaeser o mocy nominalnej 110kW 





1. WERYFIKACJA PROCESÓW PŁUKANIA, MYCIA I.T.P.
2. OPOMIAROWANIE I MONITORING ZUŻYCIA NA 

STANOWISKACH
3. PONOWNE WYKORZYSTANIE WODY W PROCESACH 

SANITACYJNYCH:
– Z PŁUKANIA FILLEROW
– Z POMP PRÓŻNIOWYCH
– Z PŁUKANIA UJĘĆ
– Z WSTĘPNEGO PŁUKANIA BUTELEK

4. WYKORZYSTANIE  100% POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW 
MAGAZYNOWYCH

5. SUCHE SMAROWANIE TRANSPORTERÓW BUTELEK
6. BUFOROWANIE WODY ODZYSKANEJ  



Widoczny jest zdecydowany trend 
zmiejszania zużycia gazu ziemnego do 
wytworzenia 1 litra produktu gotowego



Widoczny jest zdecydowany trend 
zmiejszania zużycia energii elektrycznej do 

wytworzenia 1 litra produktu gotowego



Widoczny jest zdecydowany trend 
zmiejszania zużycia wody do wytworzenia 1 

litra produktu gotowego


