


 

 

METALPOL-WĘGIERSKA GÓRKA Sp z o.o. z siedzibą w Węgierskiej Górce , ul. Kolejowa 6 realizuje 

projekt objęty  dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 ; oś priorytetowa 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; 

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. 

 

TYTUŁ PROJEKTU :  

Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji wysokojakościowych odlewów 

żeliwnych o unikalnej strukturze i parametrach wytrzymałościowych, w formach w nowej 

zabudowie przestrzennej. 

 

OPIS  PROJEKTU: 

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy METALPOL oraz podniesienie poziomu 
innowacyjności stosowanych procesów technologicznych poprzez wdrożenie do praktyki 
przedsiębiorstwa wyników, zleconych na rzecz Akademii Górniczo - Hutniczej oraz przeprowadzonych 
we własnym zakresie prac badawczo-rozwojowych, dotyczących sposobów produkcji nowych w skali 
kraju  produktów w postaci gamy odlewów żeliwnych, trudnych technologicznie w zakresie ogólnego 
kształtu, o unikalnej strukturze i parametrach wytrzymałościowych.  

Realizacja projektu pozwoli na  uruchomienie produkcji i wytwarzania w sposób ciągły i powtarzalny 
innowacyjnych, cienkościennych odlewów o złożonym kształcie, głębokich wnękach, 
charakteryzujących się dużą dokładnością kształtowo – wymiarową. Różnorodność kształtów, grubość 
ścianek, wymiary geometryczne, to parametry, które będą wynikać z jakości wykonania form i rdzeni 
oraz zastosowanych materiałów formierskich i rdzeniowych. Cechą charakterystyczną nowych 
odlewów będzie ich ulepszona lub nowa funkcjonalność użytkowa, dokładne odwzorowanie kształtów 
odlewów, zaostrzone tolerancje wymiarowe, mniejsze naddatki technologiczne, wyższa klasa 
dokładności i gładkości powierzchni. 

W ramach kosztów kwalifikowanych  zrealizowane zostaną następujące zadania:  

 Budowa hali formierni II o pow. 2580m2 

 Wykonanie fundamentów pod formierkę oraz zalewarkę 

 Zakup urządzeń nowej stacji zasilania elektrycznego SO3 

 Zakup formierki wraz z transporterem form 

 Zakup zalewarki zatyczkowej 

 Zakup żurawia lejniczego Q=5T 

 Zakup kraty wstrząsowej i rynny wibracyjnej wraz z obudową dźwiękochłonną dla linii 
formierskiej 

 Zakup podajników metalowo-gumowych i podajników metalowych  

 Zakup systemu odpylania linii formierni 

 Zakup systemu sterowania transportu odlewów (przenośników) 



 Zakup mieszarki o wydajności 120-150 t/h 

 Zakup dozowników taśmowych - 2 sztuki 

 Zakup przenośników ślimakowych  

 Zakup zbiorników masy zużytej, piasku, bentonitu i pyłu węglowego  

 Zakup systemu wciągników i załadunku pyłu węglowego 

 Zakup.  zbiornika  rozprężnego dla mieszarki 

 Zakup. zbiorników na świeży piasek wraz z osprzętem 

 Zakup  instalacji transportu pneumatycznego piasku świeżego i bentonitu 

 Zakup instalacji elektrycznej, wodnej i sprężonego powietrza. 

 Zakup konstrukcji nośnej SPM (stacji przerobu mas) 

 Zakup zbiornika masy świeżej z osprzętem dla mieszarki 

 Zakup zbiornika masy świeżej z osprzętem dla formierki. 

 Zakup przenośników taśmowych masy świeżej 

 Zakup 2 szt. zbiorników masy obiegowej  pojemności 100 m3 

 Zakup 2 szt. dozowników talerzowych dla masy obiegowej. 

 Zakup  przenośnika taśmowego 

 Zakup  przenośnika kubełkowego. 

 Zakup  przenośników masy wybitej z kraty i formierki - 3 sztuki 

 Zakup oddzielaczy magnetycznych - 2 sztuki 

 Zakup przenośników taśmowych  masy wybitej - 2 sztuki 

 Zakup przesiewacza obrotowego 

 Zakup zbiornika masy wybitej pojemności 10 m3. 

 Zakup chłodziarki masy formierskiej o wyd. 120-150t/h 

 Zakup przenośników kubełkowych -2 sztuki 

 Zakup instalacji elektrycznej, wodnej i sprężonego powietrza dla transportu masy wybitej. 

 Zakup sterowni wraz z okablowaniem SPM (stacja przerobu masy) 

 Zakup instalacji odpylającej z urządzeń SPM wraz z instalacjami sterowniczymi 

 Zakup filtra tkaninowego  

 Zakup oczyszczarki śrutowej wirnikowo - gąsienicowej 

 Zakup oczyszczarki śrutowej  przelotowej z osprzętem 
 

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-24-00002/15-00 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 42 665 700,00 zł,  dofinansowanie: 10 904 075,00 zł. 

 

 



 

 

„Udział w międzynarodowych targach 

wystawienniczych szansą rozwoju działalności 

eksportowej Spółki.” 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 3.5.3. Internacjonalizacja 

MŚP. 

 

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej Spółki poprzez wejście                      

z ofertą produktową na nowy, nieobsługiwany dotychczas rynek skandynawski 

oraz poprzez wejście w nowe sektory rynku niemieckiego. Realizacja celu 

głównego możliwa jest dzięki udziale przedstawicieli firmy w 3 imprezach 

targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym. 

 

 

Wartość projektu: 283.730,00 zł. 

Dofinansowanie projektu z UE: 141.865,00 zł. 

 



 
 
 

 

Przedsiębiorstwo METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O. realizuje 

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Wzrost konkurencyjności 

Spółki poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii automatyzacji dozowania 

materiałów wsadowych w procesie produkcji odlewów żeliwnych”. 

 

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej w postaci pełnej 

automatyzacji procesu namiarowania materiału wsadowego. Automatyzacja 

procesu namiarowania materiału umożliwi Spółce produkowanie znacząco 

ulepszonych produktów przy wyższej wydajności. Dzięki temu oferta Spółki 

zostanie poszerzona o skomplikowane produkty (w oparciu o własne prace B+R) 

z przeznaczeniem dla wielu postępowych branż przemysłowych, w szczególności 

dla motoryzacji. 

 

Wartość projektu: 6 730 000,00 PLN. 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 355 500,00 PLN.  





 

 

„Udział w międzynarodowych targach 

wystawienniczych szansą rozwoju działalności 

eksportowej Spółki.” 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 3.5.3. Internacjonalizacja 

MŚP. 

 

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej Spółki poprzez wejście                      

z ofertą produktową na nowy, nieobsługiwany dotychczas rynek skandynawski 

oraz poprzez wejście w nowe sektory rynku niemieckiego. Realizacja celu 

głównego możliwa jest dzięki udziale przedstawicieli firmy w 3 imprezach 

targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym. 

 

 

Wartość projektu: 283.730,00 zł. 

Dofinansowanie projektu z UE: 141.865,00 zł. 
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