
Kolejną Firmą, która skorzystała ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest fi rma ENWOS Sp. z o. o.

Wsparciem została objęta inwestycja pod nazwą: „Zmniejszenie strat ciepła 
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej 
ENWOS Sp. z o.o. dzięki zainstalowaniu ekonomizera kotła parowego".

Wsparcie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
dla firmy ENWOS Sp. z o.o.

Przedmiotem omawianej inwestycji był zakup 
i instalacja dodatkowego ekonomizera kotła paro-
wego o mocy znamionowej 11 MW i wydajności 
16 t pary na godzinę. Instalacja służy do obniże-
nia temperatury spalin wylotowych z kotła obni-
żając tym samym stratę wylotową i przyczyniając 
się do poprawy efektywności wykorzystania ener-
gii chemicznej paliwa. Ciepło odzyskiwane ze spa-
lin jest przekazywane poprzez wymienniki pośred-
nie typu Jad do mieszaniny wody zasilającej i kon-

densatu powodując jej podgrzanie od temperatury 
około 50 0C do temperatury około 95 0C, kierowanej 
następnie do stacji odgazowania i zbiornika wody 
kotłowej. Dzięki  temu podgrzewowi znacząco zo-
stał ograniczony strumień pary  kierowanej z kolek-
tora zasilającego do stacji odgazowania termiczne-
go wody gdzie realizowany jest jej dalszy podgrzew 
do temp. 105 0C celem odgazowania. Układ odzysku 
ciepła posiada automatyczną regulację, czuwającą 
nad prawidłowymi parametrami jego pracy. Ekono-
mizer wyposażony jest w kanał obejściowy i zespół 
klap kierujących przepływ spalin w zależności od 
uzyskiwanych parametrów na ekonomizer lub ka-
nał obejściowy.
Omawiane przedsięwzięcie miało na celu znaczne 
ograniczenie strat energii cieplnej oraz zmniejsze-
nie zużycia paliwa. Dodatkowym pożądanym efek-
tem jest obniżenie emisji CO2 do powietrza oraz 
zanieczyszczeń pyłowo gazowych. Cele te zostały 
osiągnięte poprzez obniżenie ilości ciepła traconej 
do otoczenia. Temperatura spalin odczytywana na 
wylocie z kotła została zredukowana w niektórych 
przypadkach nawet o ok. 80 stopni C. 

Założenia do inwestycji
Przed modernizacją, przy temperaturze spa-

lin wynoszącej średnio około 200 stopni C, w cza-
sie pracy kotła w sezonie zimowym, średnia moc 
traconego ciepła w stracie wylotowej kotła wynosi 
496 kW, natomiast po obniżeniu temperatury spa-
lin do 120 stopni C dzięki zastosowaniu ekonomi-
zera, wartość ta spada do 291 kW. To oznacza, że 
strata wylotowa zmniejszy się z ok. 9,40% do 5,52% 
a ilość traconego ciepła przy założeniu czasu pra-
cy kotła w sezonie grzewczym 4425 h zmniejszy się 



Drodzy Przedsiębiorcy! 
Krakowski Fundusz udziela dofinansowania na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony 

powietrza, termomodernizacji, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem oraz edukacji ekologicznej. 
Pomoc finansowa ze środków krajowych udzielana jest w formie: niskoprocentowych pożyczek, dotacji, do-
finansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, dopłat do częściowej spłaty ka-
pitału lub odsetek od kr edytów bankowych.
Jeśli planują Państwo przedsięwzięcia w powyższych zakresach zapraszamy do WFOŚiGW w Krakowie po 
pożyczkę preferencyjną, oprocentowaną 3, 6% w skali roku z możliwością umorzenia od 20% do 45%. War-
tość pożyczki może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych netto zadania, o ile nie przekraczają one 
wskaźników stosowanych przez Fundusz.
Wnioski na zadania inwestycyjne rozpatrywane są w trybie ciągłym do 30.09.2016 r. Jednocześnie Woje-
wódzki Fundusz informuje, że ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych, dnia 15 czerwca 
2016 r. zamknięty został nabór na pomoc finansową udzielaną w formie dotacji, zarówno na zadania inwe-
stycyjne jak i nieinwestycyjne. 
Szczegółowe informacje można uzyskać podczas Dni Otwartych cyklicznie organizowanych w siedzibie 
Funduszu. 
Terminy Dni Otwartych są ogłaszane na stronie internetowej Funduszu: www.wfos.krakow.pl. Zapraszamy!

z 7901 GJ do 4636 GJ czyli o 3265 GJ. Poza oszczęd-
nością traconego ciepła, przedsiębiorstwo zredu-
kuje także ilość wykorzystywanego paliwa. Wspo-
mniana oszczędność wyniesie rocznie około 155 ton 
węgla, co jednocześnie powoduje obniżenie emi-
sji gazu cieplarnianego CO2 o około 282 ton na rok, 
a także innych zanieczyszczeń pyłowo gazowych, 

w tym SO2, NOx.  Oprócz oczywistej korzyści dla śro-
dowiska,  zaistnieje również oszczędność przedsię-
biorstwa w uprawnieniach do emisji CO2. Drugim 
efektem ekologicznym w ramach wnioskowanego 
zadania inwestycyjnego jest obniżenie zużycia nie-
odnawialnego surowca jakim jest węgiel. 
Dzięki tej inwestycji Enwos sp. z o.o. poprawił 
sprawność wytwarzania ciepła, a co za tym idzie 
istotnie zmniejszył ilość traconej energii cieplnej, 
emisję zanieczyszczeń zużycie paliwa. Wytwarzanie 
ciepła stało się bardziej efektywne przy jednocze-
snym obniżeniu kosztów oraz szkodliwości dla śro-
dowiska i otoczenia.
Środki na inwestycję pochodziły z pożyczki udzielo-
nej przez WFOŚiGW w Krakowie. Wartość kosztów 
kwalifi kowanych inwestycji 310 575 zł bru  o. War-
tość udzielonej pożyczki 252 500 zł Pożyczka została 
udzielona na okres 3 letni z możliwością częściowe-
go umorzenia po spłacie 50% pożyczki.  


