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Trend Group
Wola Korzeniowa                  

k. Szydłowca

- rok założenia 1999

- 250 os. pracujących

- 1 piec U-płomienny 

regeneracyjny z dogrzewem 

elektrycznym

- 5 automatów formujących 

szkło

- wytop 150 ton szkła / doba

Trend Glass Sp. z o.o.
Radom

- rok założenia 2003

- 750 os. pracujących

- 2 piece U- płomienne 

regeneracyjne

w tym 1 z dogrzewem 

elektrycznym

- 10 automatów formujących 

szkło

- Wytop 265 ton szkła / doba 



Firma Trend Glass rozpoczęła działalność w 2003 r.

na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej –

Podstrefa Radom jako inwestycja typu greenfield.

Przez ponad dziesięć lat stopniowego i zrównoważonego rozwoju,

firma znacznie się rozbudowała.

Zainwestowano w budowę nowych hal produkcyjnych

i magazynowych, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń,

Wszystko to pozwoliło na zwiększenie wolumenu produkcyjnego.

- Firma produkuje swoje wyroby ze szkła sodowego, najpopularniejszego

na rynku.

- Materiał ten spełnia wymogi naszych klientów i co bardzo ważne -

może być w 100% ponownie wykorzystany.

- W chwili obecnej dziennie produkujemy około 350 ton, co daje ponad

500.000szt naszych wyrobów.

- Proces produkcji rozpoczyna się od przygotowania wkładu do pieca, już

na tym etapie wszystko przebiega

automatycznie i jest nieustannie kontrolowane.

- W zakładzie wytwarzamy nasze wyroby w oparciu o kilka

technologii: prasowanie, dmuchanie i wirowanie.



Modernizacja sieci sprężonego powietrza

Δ𝑄𝑓 ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [kWh/rok] 

Δ𝑄𝑛𝑖𝑒𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖
Ilość zaoszczędzonej energii finalnej ze zmniejszenia nieszczelności 

kolektora [kWh/rok]

Δ𝑄𝑐𝑖𝑠𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎
Ilość zaoszczędzonej energii finalnej ze zmniejszenia ciśnienia roboczego 

układu [kWh/rok]

Oszczędność z obu działań będzie można określić za pomocą wzoru:

ΔQf=ΔQnieszczelności+ΔQcisnienia

Planowana modernizacja zakłada 
obniżenie zużycia energii elektrycznej 
na potrzeby produkcji sprężonego 
powietrza poprzez :

- obniżenie ciśnienia roboczego 
sprężonego powietrza, dzięki 
obniżeniu oporów przepływu              
– zwiększenie średnicy głównej 
magistrali,

- przebudowę instalacji kolektora 
sprężonego powietrza, która 
zlikwiduje nieszczelności

Przebudowa w tym zakresie pozwoli 
wyeliminować :

- 85% nieszczelności całego układu, 
- oznacza to, że straty powietrza 

wyprodukowanego zostaną 
obniżone z 30% do 5%,

- modernizacja zmniejszy straty     na 
przesyle sprężonego powietrza, 

- obniżenie ciśnienia roboczego o 1,0 
bar



Zmiana kosztu wytworzenia sprężonego powietrza wraz ze zmianą ciśnienia 
roboczego układu

Średnioroczna oszczędność energii finalnej

2 724 976
kWh/rok

234,306
toe/rok

Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej

6 812 440

kWh/rok

585,764
toe/rok

Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 2 174,53 MgCO2/rok

W poniższej tabeli zaprezentowano wyliczone oszczędności energii finalnej, 
energii pierwotnej oraz redukcję emisji CO2 dla wskazanego wariantu.

Dokonano także odpowiednich przeliczeń przy założeniu iż 1 toe = 11 630 kWh= 41,868 GJ.

Tabela- Łączny średnioroczny efekt energetyczny i środowiskowy



● ZESTAWIARNIE

● Trend Glass oraz Trend Group w projekcie greenfield

● Celem prac było zaprojektowanie, wybudowanie i rozruch 
zestawiarni na terenie dotychczas niezagospodarowanym.

● W ramach projektu opracowano i wykonano następujące 
rozwiązania technologiczne:

● system rozładunku i transportu surowców szklarskich

● silosy

● system ważący surowce

● system dozowania premixu

● system transportu i mieszania zestawu

● system kontroli i wizualizacji procesu

● zasilanie



Trend Group Na przełomie 2017 i 2018r. uruchomiono nowy piec szklarski o wydajności 140 Mg/
dobę oraz 5 linii do formowania wyrobów szklanych.
Po roku eksploatacji zauważalne jest znaczące zużycie gazu ziemnego, energii
elektrycznej i wody ale w przeliczeniu na 1 tonę wytopionego szkła.

Zużycie gazu ziemnego na 1 tonę wytopionego szkła brutto wyniosło 236,4 m3 co
w porównaniu z reprezentatywnym wynikiem 939 m3 z 2016r. jest bardzo dobrym
rezultatem.

Zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 tonę wytopionego szkła nie zmieniło się
znacząco i w 2016r. wynosiło 0,27 MWh a w 2018r. – 0,28MWh, ale nie bez znaczenia
jest funkcjonujący przy większych wytopach dogrzew elektryczny. Grzałki elektryczne
wykorzystywane są przy wytopach większych niż 100 Mg szkła na dobę.

Działanie to wpływa na stabilizacje warunków w części wyrobowej oraz znacząco
redukuje emisję gazów ( zwłaszcza CO2 ) i pyłów do powietrza.

W przypadku zużycia wody wynik dotyczący 2016r. wynosił 2,5m3 na tonę szkła,
natomiast w 2018r.stopień zużycia wody sieciowej wynosił 1,1 m3.



Wybudowano regeneracyjny piec o wydajności 

120/150 t/24h z dogrzewaniem elektrycznym do 

topienia szkła gospodarczego typu ultra-white flint.

Poprawa:

- wzrost wskaźnik jakości szkła jest poniżej 10 

pęcherzyków, 

- zużycie energii poniżej 1020 kcal/kg.





2017 m [t]] 𝑄𝑔 [m3] 𝑄𝑔𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤
[GJ] 𝑄𝑔𝑓𝑖𝑛

[GJ] 𝐽𝑍𝐸𝑓𝑖𝑛 Τ𝐺𝐽 𝑡

styczeń 1 705,17 544 944 19 781,47 17 983,15 10,55

luty 1 588,91 459 696 16 686,96 15 169,97 9,55

marzec 1 860,74 543 360 19 723,97 17 930,88 9,64

kwiecień 1 127,84 357 048 12 960,84 11 782,58 10,45

maj 1 915,03 558 384 20 269,34 18 426,67 9,62

czerwiec 1 625,77 527 928 19 163,79 17 421,62 10,72

lipiec 2 036,56 570 528 20 710,17 18 827,42 9,24

sierpień 2 060,22 591 744 21 480,31 19 527,55 9,48

wrzesień 1 801,77 547 488 19 873,81 18 067,10 10,03

październik 1 744,99 553 920 20 107,30 18 279,36 10,48

listopad 1 861,89 524 736 19 047,92 17 316,29 9,30

grudzień 1 547,20 512 688 18 610,57 16 918,70 10,94

Suma/średnia 20 876,09 6 292 464 228 416,45 207 672,30 9,95

Wielkość wytopu, zużycie gazu oraz JZE dla wanny W1 w 2017 roku przed 
modernizacją

W piecu wykorzystano hybrydową metodę grzania. Wanna ta jest
wyposażona w palniki gazowe oraz grzałki elektryczne. Dogrzewanie
elektryczne jest droższe w eksploatacji, ale daje możliwość płynnej
regulacji mocy oraz wydajności wanny, dzięki czemu może ona pracować
w trybie zmniejszonego obciążenia przy wyłączonych grzałkach.
W wyniku modernizacji pieca szklarskiego uzyskano znaczny spadek
zużycia gazu w przeliczeniu na 1 tonę wytopionego szkła.
Zmodernizowana wanna posiada większą moc produkcyjną oraz lepszą
izolację obudowy, dzięki czemu poprawiła się efektywność energetyczna
produkcji.
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Średnioroczna oszczędność energii finalnej
140 026,93 GJ/rok

3 344,49 toe/rok

Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej
147 103,77 GJ/rok

3 513,51 toe/rok

Analiza wykazała uzyskanie oszczędności energii. W poniższej tabeli zaprezentowano wyliczone oszczędności energii finalnej, energii 
pierwotnej oraz redukcję emisji CO2 

Dokonano także odpowiednich przeliczeń przy założeniu iż 1 toe = 11 630 kWh= 41,868 GJ.

Tabela- Łączny średnioroczny efekt energetyczny i środowiskowy.

Modernizacja instalacji spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo gazowe dla przeprowadzonej modernizacji 
wanny szklarskiej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w silnikach.
Efekt energetyczny osiągnięty w wyniku realizacji przedsięwzięcia obliczony został łącznie dla oszczędności gazu i energii 
elektrycznej. Dane zostały  przedstawione w  GJ.
Oszczędność łączna energii finalnej:

𝑄𝑓 = 𝑄𝑓𝑤 + 𝑄𝑓𝑒𝑙 = 136891,29𝐺𝐽 + 3135,64𝐺𝐽 = 140026,93𝐺𝐽

Oszczędność łączna energii pierwotnej:
𝑄𝑝 = 𝑄𝑝𝑤 + 𝑄𝑝𝑒𝑙 = 139264,66𝐺𝐽 + 7839,11𝐺𝐽 = 147103,77𝐺𝐽



Trend Group

- efektywny odzysk ciepła odpadowego
- zamian ciepła na chłód technologiczny
- wymiana kolektorów sprężonego

powietrza
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Trend Glass

- efektywny odzysk ciepła odpadowego
- zamiana ciepła odpadowego na jednostkę

elektryczną, przy włączeniu ją w istniejącą
sieć,

- uruchomienie stacji oczyszczania wody
technologicznej z zastosowaniem chłodni
wentylatorowych,



● Trend Glass Sp. z o.o. jako beneficjent, realizuje dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań

i Rozwoju w Warszawie projekt: "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, wielozadaniowego systemu

podwyższania efektywności i jakości produkcji wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem

innowacyjnych technologii".

● Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój2014 – 2020, oś priorytetowa:

"Wsparcie prowadzenia prac B +R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw".

● Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego, wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności

produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim, w którym zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania

obejmujące między innymi technologie regeneracji oprzyrządowania oraz systemy monitorowania i kontroli

kluczowych parametrów wytopu szkła i produkcji wyrobów szklanych.




