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Cztery filary strategii zrównoważonego rozwoju 2030

Grupy Nordzucker

Wartości korporacyjne

Zdrowie i bezpieczeństwo

Nastawienie na zrównoważony rozwój

GoGreen: Wycofywanie się z węgla i 

neutralność pod względem emisji CO2

Bardzo niskie zużycie świeżej wody

SAI

Inicjatywa Smart Beet

Poprawa plonów w uprawie buraków 

organicznych

Wspieranie zrównoważonych dostawców 

Zrównoważone opakowania

Analizy śladu węglowego i cyklu życia



Cele programu Nordzucker Go Green
Zgodnie z celem 1,5 °C, redukcja emisji CO2 o 50% do roku 2030 - podstawa Ø (2017-2019) 

Odejście od węgla 

do 2030
Kotłownie do 2025

Zmniejszenie o 50% emisji CO2 

do 2030
odpowiada to celowi 1,5 °C, podstawa Ø (2017–2019) 

zgodnie z celami paryskimi

Neutralność

klimatyczna
do

2035: FI

2045: DE, SE

2050: DK, LT, SK, PL, EU 27

Ramy polityczne i wynikający z nich wzrost kosztów energii wymagają zasadniczej reorientacji 

zakładów w zakresie technologii i procesów.

Ambicje Nordzucker

Cele polityczne

Obecnie uzgodnione: 30% niższe emisje CO2 do 2030 r. – odpowiada to wartości docelowej poniżej 2 °C, poziom bazowy Ø (2017–2019)



Droga Nordzucker do neutralności klimatycznej do 2030/2050

Ograniczenie emisji CO2 do 2030 r. w % Ograniczenie emisji CO2 w latach 2030–2050 w %

SBTI: Niezbędna redukcja do 2030 r. o 50%, podstawa Ø (2017-2019)



Projekty 2020 - 2022

1. Cukrownia Chełmża

 Turbogenerator – 2022

 Stopień tlenowy oczyszczalni ścieków – 2022

 Prasa wysłodków – 2022

2. Cukrownia Opalenica

 Suszarko-chłodziarka cukru 2020

 Modernizacja produktowni i gospodarki cieplnej –

2021 - 2022



Chełmża – przeniesienie turbogeneratora AEG z Cukrowni Clauen

Dotychczasowe dwa turbogeneratory 7,5 

MW i 3,6 MW, ciśnienie pary dolotowej 

25 bar

Generalny remont i modernizacja: 

marzec – czerwiec 

Dostosowanie kotłów do ciśnienia 

roboczego 40 bar:

marzec – sierpień

Montaż i uruchomienie: 

lipiec – sierpień

Moc nominalna 12,56 MW dla przepływu 

110 t/h pary o ciśnieniu 40 bar

Wzrost o 20% efektywności produkcji 

energii elektrycznej



Chełmża – nowy stopień tlenowy oczyszczalni ścieków

Zastąpienie istniejącego stopnia tlenowego 

(napowietrzanie powierzchniowe za pomocą 

aeratorów, liczne urządzenia mieszające, duża 

ilość pomp) 

Oczekiwana redukcja zużycia energii 

elektrycznej przez stację o ok. 40 %



Chełmża – instalacja trzeciej prasy wysłodkowej HP 4000

Założenia techniczne:

• Wyeliminowanie wszystkich pras HP 1800

• Poprawa niezawodności stacji i fabryki

• Utrzymanie pożądanego i stabilnego poziomu suchej 

masy wysłodków prasowanych

• Redukcja zużycia energii elektrycznej przez stację pras

Moc zainstalowana:

• 10 pras HP 1800 - 935 kW

• 1 prasa HP 4000 – 750 kW

• Oszczędność zużycia energii elektrycznej przez prasy o 

ok. 20 %



Opalenica – bębnowa suszarko-chłodziarka cukru

Zastąpienie starych energochłonnych urządzeń

Poprawa jakości cukru

Zmniejszenie zużycia energii łącznie o 10%



Opalenica – Modernizacja produktowni i gospodarki cieplnej

Etap 1 obejmował:

• Dwa warniki periodyczne A i B

• Mieszadła cukrzyc A, B, i C 

• Wirówkę A

• Wymienniki ciepła



Opalenica – Modernizacja produktowni i gospodarki cieplnej

Etap 2 obejmuje:

• Warnik wieżowy dla cukrzycy B

• Kaskadę dla cukrzycy C

• Zbiornik syropu

• Wymienniki ciepła



Opalenica – Modernizacja produktowni i gospodarki cieplnej

Oczekiwane obniżenie zużycia energii pierwotnej o 20%



THE Sugar Company


