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Zanieczyszczenie powietrza w wy-
niku smogu to jeden z największych 
naszych problemów. Wymiana sta-
rych pieców na nowe, to proces długi  
i kosztowny. Często przy tym odchodzi 
się od węgla, który wciąż jest w Polsce 
najtańszym paliwem. Grupa CZH S.A. 
widząc te problemy zaproponowała 
własne rozwiązanie. Elektrofiltr opra-
cowany w Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Śląskiej można zastosować 
w rzeczywistych, polskich warunkach, 
bez konieczności wymiany paleniska. 
Opatentowany wynalazek doskona-
le sprawdza się w domkach jednoro-
dzinnych i w małych kotłowniach oraz 
wielorodzinnych kamienicach stano-
wiących najczęściej spotykaną zabu-
dowę w centrach polskich miast. Jego 
skuteczność została potwierdzona  
w toku wieloletnich badań.

Elektrofiltry mogą pokonać smog
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Działanie elektrofiltru opiera się na wytworzeniu wysokiego napięcia na elektrodzie 
umieszczonej w strumieniu spalin (przy niskim, bezpiecznym natężeniu prądu). 
Ładunki elektryczne sprawiają, że pył przyciągany jest do ścianek urządzenia, gdzie 
dzięki sile elektrostatycznej zostaje trwale osadzony. Obsługa polega na opróżnieniu, 
co kilka - kilkanaście tygodni, łatwo dostępnego pojemnika. Elektrofiltr wyposażony 
jest w moduł automatycznego oczyszczania powierzchni elektrody osadczej. Koszt 
zużywanego prądu to 2 grosze na godzinę, czyli jest porównywalny do świecącej 
żarówki o mocy 40 W. Łatwy system instalacji, prosta budowa i niewielkie rozmiary 
pozwalają montować elektrofiltry, m.in. przy ogrzewaczach pomieszczeń, piecach, 
kominkach, pieco-kuchniach. Skuteczność elektrofiltru wynosi od 50 do nawet 90%.

Polski patent - europejska jakość
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Elektrofiltry można montować
nie tylko w kotłowni

i przy urządzeniach grzewczych,
ale także na poddaszach i wylocie komina.

600-800 mld zł
szacunkowy koszt zamiany 
w Polsce starych kotłów na 
nowoczesne systemy grzewcze.

400 tysięcy ton
zanieczyszczeń pyłowych 
trafia rocznie w Polsce 
do atmosfery.



Możemy oddychać czystym powietrzem!
Badania porównawcze stężenia pyłu w spalinach nie pozostawiają wątpliwości, dlaczego warto stosować elektrofiltry.

Pył zawieszony może zawierać substancje 
toksyczne takie jak wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne (np. benzo/a/pi-
ren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. 
Pył PM 10 zawiera cząstki o średnicy mniej-
szej niż 10 mikrometrów, które mogą docie-
rać do górnych dróg oddechowych i płuc.

Pył PM 2,5 zawiera cząstki o średnicy mniej-
szej niż 2,5 mikrometra

7,2 kg 
pyłu PM 10 

Roczny efekt środowiskowy dla jednego elektrofiltru 
przy zużyciu paliwa 4000 kg:

5,76 kg
pyłu PM 2,5 
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40%
zanieczyszczeń 
emitują urządzenia 
grzewcze małej mocy

3,8 mln
liczba kotłów 
grzewczych działających 
w naszym kraju



Projekt realizowany przez Grupę CZH S.A. 
przy współpracy z Politechniką Śląską

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent zabrza,  
przewodnicząca zgromadzenia górnośląskiego  
związku Metropolitalnego:

Walka z niską emisją jest dla nas ważnym zadaniem. W ostatnich la-
tach podjęliśmy wiele zakrojonych na szeroką skalę działań inwestując 
w ekologię ok. 150 mln zł, ale wciąż nie przynosi to w pełni zadowa-
lających efektów. Mamy bowiem dużo starej substancji mieszkanio-
wej, gdzie nie wystarczy tylko ocieplenie budynków, bo i tak zostają  
w nich stare piece kaflowe. Elektrofiltry w takich przypadkach to szyb-
kie i skuteczne narzędzie eliminacji uciążliwych zanieczyszczeń.

adaM gorSzanów, prezes grupy CzH S.a.:

Dziś walka z powodującą smog w miastach niską emisją koncentruje 
się przede wszystkim na walce z węglem jako paliwem. My staramy 
się szukać rozwiązań, które poprawią jakość powietrza, a jednocze-
śnie nie będą zmuszały ludzi do zmiany nośnika ogrzewania.

dr inż. robert kubiCa, adiunkt w katedrze inżynierii 
Chemicznej i Projektowania Procesowego wydziału 
Chemicznego Politechniki Śląskiej, autor projektu:

Nasze urządzenie ma niewielkie rozmiary i montuje się je w układzie 
odprowadzania spalin. Skutecznie ogranicza emisję toksycznych za-
nieczyszczeń, a w szczególności pyłu do atmosfery. Naturalnie elek-
trofiltr nie jest w stanie całkowicie wyeliminować emisji, szczególnie 
w przypadku urządzeń o nadmiernej emisyjności, ale jego skutecz-
ność w połączeniu z poprawnie pracującą instalacją kotłową gwa-
rantuje doskonały efekt ekologiczny.

gruPa CzH S.a.
ul. Lompy 14, 40-955 Katowice

tel.: +48 32/731 33 33, 
fax: +48 32/731 33 32

e-mail: info@czh.pl
www.CzH.Pl


