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PRZEMYSŁ
Innowacje zwiększające wydajne wykorzystanie zasobów i zmniejszające ryzyko
związane z produkcją przemysłową

Wykorzystanie zasobów kluczowych dla produkcji przemysłowej na całym świecie stale się zwiększa. Ich coraz mniejsza
dostępność prowadzi z kolei do podwyższenia kosztów produkcji oraz ryzyka z nią zawiązanego.
W skali światowej przedsiębiorstwa przemysłowe wykorzystują obecnie 22% wszystkich dostępnych zasobów wody. W skali
lokalnej i regionalnej niedostatek wody blokuje możliwość zwiększenia produkcji. Zanieczyszczenia pochodzące ze ścieków i
odpadów odprowadzanych wraz z wodą negatywnie wpływają na środowisko i w coraz większym stopniu podlegają zaostrzającym
się wymogom.
W takiej sytuacji zrównoważone gospodarowanie wodą i energią, redukcja ilości odpadów oraz ich recykling, jak również wydajne
wykorzystanie zasobów to kluczowe wyzwania na drodze do bardziej rentownej produkcji przemysłowej.

WYZWANIA









NASZE PODEJŚCIE

DHI prezentuje całościowe podejście do problemu produkcji oraz technologii przemysłowej.
Uwzględniamy cały łańcuch procesów przemysłowych, w tym:
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Obniżenie wysokiego poziomu zanieczyszczenia środowiska spowodowanego m.in. działalnością
przemysłową
Odpowiedź na potrzebę wprowadzenia ostrzejszych przepisów dotyczących środowiska
Redukcja kosztów produkcji przemysłowej
Poprawa wydajności technologii przetwarzania i ponownego wykorzystania zasobów
Usystematyzowanie sposobów weryfikacji technologii i przeprowadzania testów
Rozwiązanie problemu złego wpływu na środowisko rosnącej ilości ścieków przemysłowych

wykorzystanie zasobów;
możliwości ich ponownego użycia oraz optymalizacji procesu produkcji;
odprowadzanie odpadów z wodą oraz metody ograniczenia ich złego wpływu na środowisko.

NASZE ROZWIĄZANIA

Zapewniamy wsparcie w wydajnym wykorzystywaniu zasobów i ograniczaniu ilości
odprowadzanych odpadów. Angażujemy się również w szukanie innowacyjnych rozwiązań oraz
testowanie nowych technologii, które mogą stanowić wartość dla przedsiębiorstw przemysłowych
oraz korzystnie wpłynąć na ich zrównoważony rozwój. Nasze rozwiązania opierają się na
szczegółowej wiedzy na temat procesów produkcji, technologii oraz wymogów prawnych.
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W skali światowej przedsiębiorstwa przemysłowe wykorzystują obecnie
22% wszystkich zasobów wody.
W krajach z wysokim wskaźnikiem dochodu liczba ta sięga 70%.

WYDAJNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW W PRODUKCJI
Aby zagwarantować wydajne wykorzystanie zasobów w produkcji
przemysłowej, oferujemy usługi odpowiadające na potrzeby:
 oszczędzania wody i energii oraz ich ponownego wykorzystania;
 odzyskiwania zasobów;
 redukcji ilości ścieków oraz ich ponownego wykorzystania;
 oceny i wskaźników wpływu na środowisko.

NOWE TECHNOLOGIE, INNOWACJE I TESTY SYSTEMÓW
OCZYSZCZANIA
W celu zapewnienia wsparcia w zakresie tworzenia, testowania i
weryfikacji innowacyjnych, wydajnych i zrównoważonych technologii
oczyszczania oferujemy:
 laboratoryjne i polowe testy technologii oczyszczania;
 technologie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 weryfikację technologii.

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
W celu zapewnienia kontroli emisji zanieczyszczeń podczas procesów
produkcyjnych angażujemy się w:
 zarządzanie źródłami zanieczyszczeń przemysłowych oraz ich
regulację;
 kontrolowanie ścieków, przedstawianie ich charakterystyki i
opracowywanie projektów oczyszczalni ścieków;
 poszukiwanie alternatywnych źródeł wody (np. szara woda).

STRATEGIE I ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW I GLEBY
Aby skutecznie oceniać i monitorować wpływ ścieków na środowisko,
oferujemy pomoc obejmującą:
 tworzenie charakterystyki oraz klasyfikację ścieków i gleby;
 decyzję oraz wsparcie techniczne w kwestiach legislacyjnych;
 ocenę oddziaływania na środowisko (EIA) i ocenę ryzyka;
 redukcję ilości ścieków oraz sposoby ich ponownego
wykorzystania.
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ANALIZY PRZYPADKÓW

Woda chłodząca jest wykorzystywana na
szeroką skalę przez wiele przedsiębiorstw
przemysłowych. Systemy chłodzące
pochłaniają znaczącą ilość energii, a ich
wydajność ma duży wpływ na produkcję w
niektórych fabrykach. Prowadziliśmy
działania badawczo-rozwojowe, aby
przeanalizować różne możliwości
ograniczenia zużycia energii przez systemy
chłodzące. W tym celu wykorzystaliśmy
nowe, zaawansowane algorytmy oparte na
modelach dystrybucji wody w instalacji.

Dla większości przedsiębiorstw
przemysłowych zmniejszenie całkowitego
wykorzystania wody, energii i środków
chemicznych wiąże się z ciągłym wysiłkiem.
Nasze kompetencje pozwalają zapewnić
wsparcie dla przemysłu na każdym etapie
działań mających zwiększyć czystość
produkcji, z uwzględnieniem procesów
wiążących się z wykorzystaniem wody. W
ten sposób przyczyniamy się do
ograniczenia emisji CO2 i zużycia wody oraz
negatywnego wpływu na środowisko.

W miarę wzrostu zamożności społeczeństwa
rośnie również potrzeba ochrony surowców
oraz ich odzyskiwania z odpadów. Kwestią
zasadniczą staje się również właściwe
zarządzanie odpadami resztkowymi w
sposób nienaruszający równowagi
środowiska. Pomożemy Ci w oszacowaniu
możliwości odzyskania zasobów ze ścieków.
W ten sposób przyczynimy się także do
ograniczenia ilości odpadów oraz
zmniejszenia nacisku na wykorzystanie
zasobów naturalnych.

Więcej analiz przypadków oraz opisów innych projektów jest dostępnych w naszej bibliotece Scribd, pod adresem
www.scribd.com/dhigroup
Skontaktuj się z nami: info@dhigroup.com

