Szanowni Państwo,
Baterpol S.A. jest firmą produkcyjną, zajmującą się recyklingiem
zużytych akumulatorów kwasowo – ołowiowych oraz produkcją
i przetwórstwem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu.
Stosowane przez nas rozwiązania technologiczne na najwyższym
światowym poziomie dają gwarancję spełnienia wszystkich krajowych
i unijnych wymogów w zakresie ochrony środowiska.
Zapewniając, że jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem
w kontaktach handlowych, zapraszamy do współpracy naszych
dotychczasowych oraz nowych Kontrahentów.
Prezes Zarządu
Andrzej Łatka

O firmie
Baterpol

prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym
producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu.
Spółka powstała w 1996 roku. W 1997 r. oddany został
do eksploatacji w Świętochłowicach Lipinach nowoczesny

Zakład Przerobu Złomu
Akumulatorowego.

W 2001r. w ramach Grupy Kapitałowej Impexmetal został

Zakład Ołowiu

do Spółki wniesiony aportem
Huty
„Szopienice” w Katowicach Szopienicach z tradycją produkcji
ołowiu od 1864 r.

Świadomość pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne
poprzez skup i przerób zużytych akumulatorów ołowiowych oraz lokalizacja w aglomeracji miejskiej zobowiązują do ciągłego doskonalenia funkcjonowania Spółki i traktowania ochrony środowiska jako
głównego priorytetu. W latach 2004 – 2008 oddano do eksploatacji linię odsiarczania pasty ołowiowej, piece uchylno – obrotowe do przetopu pasty i frakcji metalicznej na ołów surowy oraz linię do produkcji krystalicznego siarczanu sodu. Dla stałego ograniczania wpływu
działalności spółki na środowisko wybudowano nowoczesne, wysokosprawne odpylnie pieców, podczyszczlnie ścieków, wykonano
również ujęcia wód opadowych. W Zakładzie Ołowiu w Szopienicach
prowadzona
jest
modernizacja
przestarzałych,
nieefektywnych
i uciążliwych dla środowiska technologii oraz budowa nowych linii.

Ołów
odzyskany
z
zużytych
akumulatorów
wykorzystywany
jest do produkcji nowych akumulatorów, a elektrolit i siarka są wykorzystane do produkcji nowego wyrobu – siarczanu sodu, stosowanego w przemyśle chemicznym.
Zastosowane najnowocześniejsze w świecie rozwiązania technologiczne gwarantują ekologiczny recycling zużytych akumulatorów
w warunkach spełniających wymagania krajowych i unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Firma posiada specjalistyczną bazę transportową przystosowaną do
przewozu odpadów niebezpiecznych i jest w stanie skupić każdą
ilość złomu akumulatorowego z terenu całego kraju.

Kontakt

ul. Obr. Westerplatte 108, 40-335 Katowice,
telefon: 032 779-20-00, fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl, baterpol@baterpol.pl
DZIAŁ HANDLOWY
sprzedaż wyrobów z ołowiu i stopów ołowiu
telefon: 032 779-20-00 wew. 30, 31; fax: 032 779-20-08
e-mail: handel@baterpol.pl
Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego
skup złomu akumulatorowego
sprzedaż polipropylenu
sprzedaż siarczanu sodu
ul. Chorzowska 109, Świętochłowice – Lipiny,
telefon/fax: 032/770 94 90
telefon: 032/771 01 00; 771 01 02
e-mail: zakupy@baterpol.pl

Technologia
I etap

|

Rozdzielenie akumulatora na części składowe

Hala kruszenia – instalacja

Technologia ta polega na rozbiciu baterii akumulatorowej, następnie odseparowaniu i odfiltrowaniu części składowych:
• frakcji metalicznej,
• polipropylenu z obudowy baterii,
• pasty (głównie siarczan ołowiu i tlenki ołowiu),
• polietylenu,
• elektrolitu.

II etap

|

Odsiarczanie pasty

Reaktory odsiarczania

Do linii kierowane są odzyskane w I etapie:
• pasta ołowiowa,
• elektrolit.
Zawartość siarki w paście z ok. 8 % spada do max. 1 %.

III etap

|

Krystalizacja siarczanu sodu

Instalacja z krystalizacji

Przefiltrowany i oczyszczony chemicznie roztwór kierowany jest do linii krystalizacji. W wyniku tego procesu powstaje krystaliczny siarczan sodu o wysokiej
czystości.

IV etap

|

Produkcja ołowiu surowego

Bloki ołowiu surowego

Frakcja metaliczna odzyskana w I etapie
i odsiarczona w II etapie pasta ołowiowa
są przetapiane na ołów surowy w nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych
liniach przetopu.

V etap

|

Produkcja ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu

Ołów surowy jest topiony w kotłach rafinacyjnych i poddawany procesom rafinacji, czyli usunięcia zanieczyszczeń obcymi metalami.

Rafinacja

Oferta skupu
Złom akumulatorowy przyjmowany

Zakładzie
Przerobu Złomu
Akumulatorowego
jest w

w Świętochłowicach.

Firma posiada specjalistyczną

bazę transportową

przystosowaną do przewozu odpadów niebezpiecznych i jest w stanie
skupić każdą ilość zużytych akumulatorów ołowiowo - kwasowych z terenu całego kraju.

Specjalistyczne samochody i kontenery

Pojemniki do bezpiecznego gromadzenia i transportu złomu

Oferta
Podstawowym efektem działalności produkcyjnej Baterpol jest ołów rafinowany wysokiej
czystości i stopy ołowiu, przeznaczone głównie dla producentów akumulatorów.
Spółka jest również jedynym w kraju producentem wyrobów walcowanych i wyciskanych z ołowiu i jego stopów.
Pozostałe wyroby odzyskane w procesie recyklingu złomu akumulatorowego to:
• polipropylen, przeznaczony dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych,
• krystaliczny siarczan sodu, stosowany w przemyśle chemicznym, szklarskim,
papierniczym i tekstylnym

OŁÓW RAFINOWANY I STOPY OŁOWIU
OŁÓW RAFINOWANY produkowany jest w gatunkach wg normy PN-EN 12659:2002 Ołów i stopy ołowiu. Ołów
Na życzenie klienta oznaczany jest poziom innych zanieczyszczeń: Fe, Mn, S, Te, Tl.

Skład chemiczny gatunków ołowiu wg PN-EN 12659
Nr
materiału

Pierwiastki
Oznaczenie Nom. zaw. Pb

Ag
max

As
max

Bi
max

Cd
max

Cu
max

Ni
max

Sb
max

Sn
max

Zn
max

Ogółem

PB990R

990R

99,990

0,0015

0,0005

0,0100

0,0002

0,0005

0,0002

0,0005

0,0005

0,0002

0,010

PB985R

985R

99,985

0,0025

0,0005

0,0150

0,0002

0,0010

0,0005

0,0005

0,0005

0,0002

0,015

PB970R

970R

99,970

0,0050

0,0010

0,030

0,0010

0,0030

0,0010

0,0010

0,0010

0,0005

0,030

PB940R

940R

99,940

0,0080

0,0010

0,060

0,0020

0,0050

0,0020

0,0010

0,0010

0,0005

0,060

UWAGA 1 – Nominalna zawartość ołowiu: 100 – (zanieczyszczenia ogółem)
UWAGA 2 – Na życzenie Klienta oznaczany jest poziom innych zanieczyszczeń
UWAGA 3 – Na życzenie Klienta wykonuje się ołów o innych poziomach zanieczyszczeń

STOPY OŁOWIU produkowane są wg wymagań określonych przez klientów z następującymi składnikami stopowymi:
Sb, Sn, As, Ca, Se, Cu, Ag, S.
W przypadku zamówienia stopu z innymi od w/w składnikami stopowymi – uzgadniane jest wykonanie partii próbnej.

POSTAĆ

PAKOWANIE

Ołów rafinowany i stopy ołowiu
produkowane są w postaci gąsek
o masie 36 – 38 kg i wymiarach
635mm × 125mm × 90mm.

Pakiety składające się z 25
sztuk (5 szt. × 5 warstw), o masie do 950 kg, związane taśmą
poliestrową (lub wg uzgodnień
z klientem).

sprzedaży
WYROBY WALCOWANE
Taśmy i blachy produkowane są wg normy PN-74/H-92916
w następujących wymiarach [mm]:

Wyrób

Gatunek

Taśma

Ołów
rafinowany

Blacha

Blacha

Ołów
rafinowany

Stopy
ołowiu z
antymonem
do 3 %

Grubość

Dopuszczalne
odchyłki
grubości

0,4

± 0,05

0,5 do 0,9

± 0,08

1,0 do 3,0

± 0,10

Szerokość

Dopuszczalne
odchyłki
szerokości
[mm]

100 do 400

Dopuszczalne
odchyłki
długości

Długość

min. 4000

± 3

60 do 400

min. 3000

0,5

± 0,08

1,0 do 1,5

± 0,10

5000, 6000, 8000

2,0 do 2,5

± 0,15

3,0 do 4,0

± 0,20

5,0 do 6,0

± 0,3

8,0 do 10,0

± 0,3

1000, 1500

2000

12,0 do 15,0

± 0,4

1000

1000
2000, 6000, 8000,
10000

1000
1000, 1500,
2000

3,0

± 0,15

4,0 do 6,0

± 0,25

1000, 1500,
2000

8,0 do 10,0

± 0,3

2000

12,0 do 15,0

± 0,4

2000

Na życzenie klienta wykonuje się wyroby w innych asortymentach.

± 10

± 10

2000, 6000, 8000,
10000

± 0,5 %

± 0,5 %

2000
PAKOWANIE
Taśmy nawijane są na tuleje tekturowe.
Blachy dostarcza się w rulonach lub arkuszach.

WYROBY WYCISKANE
Wyroby wyciskane produkowane są wg nast. norm:
rury - wg PN-89/H-74590
druty – wg PN-66/H-93916
Wyrób

Średnica zewnętrzna

Dopuszczalna odchyłka
średnicy zewnętrznej

Grubość ścianki

Dopuszczalna odchyłka
grubości ścianki

Rury w gat. OT3

16 do 220

± 0,7 do ± 2,7

3 do 15

± 0,5 do ± 1,5

Druty

3,5 do 16,0

–0,2 do –1,0

Loftki

6,8 i 8,5

± 0,10 i ± 0,15

Pręty

17 do 75

± 1,0 do ± 1,3

Wymiary
Płaskowniki

8 × 3; 9 × 3,5; 10 × 4

PAKOWANIE
Pręty, rury i płaskowniki – bez opakowania.
Drut – nawijane są w kręgach lub na szpule.
Loftki – w skrzyniach metalowych.
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Baterpol posiada pozwolenia zintegrowane dla instalacji

Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego oraz na produkcję ołowiu
rafinowanego i stopów ołowiu w Zakładzie Ołowiu.

Wyróżnienia i certyfikaty

2004
Wyróżnienie Polskiej Izby Eko
logii EKOLAURY w kategorii
GOSPODARKA ODPADAMI,
REKULTYWACJA TERENÓW
ZDEGRADOWANYCH za „System
zabezpieczenia środowiska przed
niebezp iecznym odpadem jakim
jest zużyty akumulator”

2006
Medal Regionalnej Izby
Gospod arczej w Gliwicach
za szczególne osiągnięcia
gos podarcze, rozwój regionu,
działalność na rzecz ochrony
środowiska oraz wprowad zanie
nowych rozwiązań i technologii,

2006
FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU
Cert yfikat przyznany przez
Ogólnopolskie Forum Promocji
Biznesu

2006
Medal Dostawcy roku 2006
od amerykańskiej korporacji
ENERSYS

2007
Wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii
EKOLAURY 2007 w kategorii
„GOSPODARKA ODPADAMI”
za „Recykling akumulatorów.
Gospodarcze wykorzystanie
składników zużytych akumulatorów Wyróżnienie w Konkursie
kwasowo – ołowiowych
Ministra Środowiska „Lider
zawierających siarkę”.
Polskiej Ekologii”

2007

2008
Tytuł Lidera Polskiej Ekologii
w Konkursie Ministra Środowiska
w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO

2009
Tytuł Ekolaury w kategorii
„Ochrona powietrza”
za hermetyzację procesów
technologicznych.

2006
2007
2008

Galeria zdjęć
Kruszenie i separacja składników złomu akumulatorowego

Odlewanie ołowiu surowego

Produkcja krystalicznego siarczanu sodu

Rafinacja i przetwórstwo ołowiu i stopów ołowiu

Dojazd
Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego

ul. Chorzowska 109,
Świętochłowice – Lipiny

ŚWIĘTOCHŁOWICE
Zakład Ołowiu

ul. Obr. Westerplatte 108
40-335 Katowice

KATOWICE – SZOPIENICE

