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Prezentuję Państwu szóste wydanie Magazynu „Polska Chemia”. W numerze znajdą
Państwo opis najważniejszych wydarzeń w sektorze chemicznym w okresie od czerwca
do listopada 2017 r., a także aktualności związane ze zmianami prawnymi, rynkowymi
i technicznymi.
Na szczególną uwagę zasługują opublikowane w numerze wywiady na temat przyszłości branży w kontekście obecnych zmian w polityce międzynarodowej. Szczególnie
polecam Państwu wywiad z Dennisem Kredlerem, szefem brukselskiego biura The Dow
Chemical Company. - Chcemy, żeby administracja postrzegała przemysł chemiczny jako
partnera, który zapewnia rozwiązania problemów społecznych - mówi Kredler, oceniając
projektowaną strategię polityki przemysłowej Unii Europejskiej.
Na wnikliwą lekturę zasługuje również wywiad z Elisą Setién, Dyrektor Generalną Europejskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Chemicznych (na temat dystrybucji w czasach geopolitycznych
napięć), a także artykuł na temat kondycji polskiego sektora chemicznego, który przedrukowujemy z ISIS - największego na świecie dostawcy danych makroekonomicznych i informacji o rynku petrochemicznym, energetycznym i nawozowym (tekst znajdą Państwo w nowym dziale naszego Magazynu: „z prasy zagranicznej”).
Polecam Państwu również lekturę tekstów na temat BHP i bezpieczeństwa procesowego w zakładach
chemicznych: o detekcji gazów niebezpiecznych i technologiach związanych z komunikacją.
Zapraszam do lektury!

Paweł Kwiecień
Redaktor Magazynu „Polska Chemia”
Główny Specjalista
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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Raport „Przemysł chemiczny
w Polsce – pozycja, wyzwania
i perspektywy”
Prezentujemy Państwu Raport „Przemysł chemiczny
w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy”.
Celem Raportu jest przedstawienie kluczowych informacji nt. polskiego sektora chemicznego, jego stanu,
perspektyw, stojących przed nim wyzwań, trendów konsumenckich i rynkowych, a także powiązań Chemii z innymi sektorami, roli, jaką branża odgrywa w gospodarce
i codziennym życiu. Raport prezentuje również potrzeby
branży w kontekście zmian regulacyjnych.
Dokument kierujemy przede wszystkim do administracji publicznej, dziennikarzy ekonomicznych, organizacji
branżowych, analityków, a także przedstawicieli sektora
chemicznego i sektorów powiązanych.
Raport powstał w ramach Kampanii „Polska Chemia”.
Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby
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Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor
przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest
umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego
o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego
miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.
Raport przygotowała Polska Izba Przemysłu Chemicznego we współpracy z EY.
Zapraszam do lektury!
Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania
i perspektywy” można pobrać ze strony Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego: www.pipc.org.pl
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Kongres „Polska Chemia”
- Alicji Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP. – Rola
chemii jest coraz bardziej widoczna, co wynika między innymi z rosnącej liczby patentów uzyskiwanych przez firmy
chemiczne. W 2016 r. spółki chemiczne dokonały aż 22 proc.
wszystkich zgłoszeń patentowych, najwięcej ze wszystkich
sektorów gospodarki – mówiła Prezes Adamczak.
- Tak jak marka Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego kojarzy się ze sprawną organizacją branżową na najwyższym
światowym poziomie, tak Kongres „Polska Chemia” stał się
najważniejszym wydarzeniem dla przedstawicieli sektora
chemicznego – mówił po inauguracji wydarzenia dr Zieliński.
W trakcie dwudniowego Kongresu odbyło się kilkanaście dyskusji, paneli i sesji prezentacji. Poruszane tematy
to między innymi: Polska Chemia w czasach globalizacji:
pozycja, perspektywy, wyzwania; Perspektywy rozwoju
sektora chemicznego w Polsce i na świecie; Przyszłość polichlorku winylu i wyzwania stojące przed jego producentami; Dystrybucja w chemii - trendy, technologie, możliwości;
Pozycja, rozwój i wyzwania sektora na przykładzie największego przedsiębiorstwa rafineryjno-petrochemicznego
w Europie Centralnej - PKN ORLEN S.A., Ambasadora Polskiej Chemii; Projekt EFRA - cel, wykonanie, perspektywa;
Konkurencyjność sektora chemicznego - pozycja, wyzwania, bariery; Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej - implikacje dla polskiego przemysłu chemicznego; Innowacyj-

ność podstawą konkurencyjności przemysłu chemicznego;
Innowacje. Przemysł Chemiczny w epoce Industry 4.0.; Innowacje - inwestycja czy odpowiedzialność? Obowiązek
czy szansa?; Start'upy w przemyśle chemicznym - szanse,
perspektywy, potrzeby sektora; Efektywność energetyczna
- ekonomia, technologia czy prawo? Tradycyjnie nie zabrakło sesji specjalnej, w tym roku pod tytułem „Biznes i sport
– różne oblicza sukcesów” z udziałem Adama Małysza, Apoloniusza Tajnera, Macieja Kota i Adama Pawlukiewicza.
Zaproszenie do uczestnictwa w Kongresie „Polska Chemia” przyjęli managerowie i eksperci z najważniejszych firm
nie tylko z Polski, ale i świata. Polska Izba Przemysłu Chemicznego gościła przedstawicieli najważniejszych polskich
przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, reprezentantów
świata nauki, organizacji branżowych m.in. Europejskiej
Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC i European Association of Chemical Distributors (FECC), a także podmiotów
współpracujących z sektorem, m.in. PKO BP.
Kongres „Polska Chemia” organizowany jest corocznie
od 2014 r. Dotychczasowe cztery edycje Kongresu „Polska
Chemia” pokazały, jak potrzebne dla środowiska przedsiębiorców sektora chemicznego w Polsce jest stworzenie
platformy do dyskusji na temat sektora chemicznego.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego dziękuje wszystkim uczestnikom oraz Partnerom Kongresu, dzięki których
wsparciu odbył się Kongres „Polska Chemia”.

fot. PIPC

IV Kongres „Polska Chemia”
za nami
W dniach 7-8 czerwca 2017 r. w Toruniu odbył się IV Kongres „Polska Chemia”
(2017), zorganizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. – Z całą
pewnością Kongres „Polska Chemia” to najważniejsze wydarzenie polskiego
sektora chemicznego – przyznają uczestnicy.
Kongres „Polska Chemia” to wiodąca platforma do dyskusji na temat warunków wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz stojących przed branżą wyzwań,
zagrożeń i szans. Dzisiaj Kongres Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego to miejsce, gdzie powstają strategie i plany
działania dla polskiego sektora chemicznego.
Wydarzenie otworzyły wystąpienia:
- dr. inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu PIPC nt.
pozycji Polskiej Chemii. W swoim wystąpieniu dr Zieliński przytaczał dane makroekonomiczne podsumowujące
obecną pozycję polskiego sektora chemicznego;
- Wojciecha Jasińskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.
- Partnera Strategicznego Kongresu „Polska Chemia”. W swoim wystąpieniu Prezes Jasiński mówił o roli, jaką przemysł
chemiczny i PKN ORLEN odgrywają w polskiej gospodarce.
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Prezes Jasiński mówił również, że koncern w walce o jak najlepszą pozycję konkurencyjną będzie aktywnie wspierał się
posiadanymi przez siebie zasobami z obszaru badań i rozwoju oraz wysokim potencjałem innowacyjnym pracowników.
Jednocześnie, wskazując na wyzwania stojące przed firmą,
upatrywał ich w rozwoju elektromobilności oraz rozwoju
segmentu petrochemicznego, czego świadectwem budowa nowych zakładów metatezy do produkcji propylenu
oraz instalacji polietylenu w Czechach. Prezes Jasiński zwrócił również uwagę na rolę, jaką PIPC odgrywa jako sprawny
reprezentant interesów sektora chemicznego w Polsce.
- Piotra Cieślińskiego, Posła na Sejm RP Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Przemysłu Chemicznego
(Zespół objął Kongres „Polska Chemia” patronatem honorowym).

Organizator i inicjator Kongresu
"Polska Chemia"
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Patroni Honorowi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Energii
Partner Specjalny
Ministerstwo Środowiska
BASF Polska Sp. z o.o.
Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Partner Kongresu
Urząd Dozoru Technicznego
Chem International Sp. z o.o.
Krajowa Izba Gospodarcza
Europejska Rada Przemysłu Chemicznego Cefic
Partner Sesji
Petrochemicals Europe
Brenntag Polska Sp. z o.o.
Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk
Siemens Sp. z o.o.
Partner Strategiczny
PKN Orlen S.A.
Partnerzy Główni
Grupa Azoty S.A.
Grupa Lotos S.A.
Anwil S.A.
Synthos S.A.
PCC Rokita S.A.
Dow Polska Sp. z o.o.
PKO Bank Polski S.A.
IBM Polska Sp. z o.o.

Główny Partner Prawny
CMS Cameron McKenna Greszta
i Sawicki sp.k.
Partner Wspierający
PERN S.A.
Trans Ocean Poland part of JF
Hillebrand Poland Sp. z o.o.
Program „Bezpieczna Chemia”
Partnerzy Merytoryczni
EY

Główny Patron Medialny
Magazyn „Polska Chemia”
Patroni Medialni
WNP.PL
Miesięcznik Nowy Przemysł
Przemysł Chemiczny
Reporter Chemiczny
Plastech
Chemia i Biznes
Gazeta Finansowa
Europejskie Centrum Biznesu
Rynek Inwestycji
Polish Market
ExPress Przemysłowy
Chemia Przemysłowa
Magazyn Urzędu Dozoru
Technicznego „Inspektor”
Energetyka24.pl
Tomo Group
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Innowacje

fot. www.fotolia.com

Kultura innowacji
Jędrzej Oleszkiewicz
Dyrektor Biura Innowacji PKN ORLEN S.A.

Przemysł chemiczny z jednej strony ma przed sobą świetne perspektywy
rozwoju, z drugiej zaś staje się coraz bardziej konkurencyjny, o czym
świadczyć może choćby wciąż rosnące zainteresowanie tą gałęzią gospodarki
ze strony firm, które dotychczas specjalizowały się w produkcji rafineryjnej.
Wszelkie opóźnienia w implementowaniu nowych technologii czy rozwiązań technicznych skutkują zatem niemal
natychmiastowym osłabieniem pozycji rynkowej, związanym
z wyższymi kosztami produkcji, pracy, logistyki, pogorszeniem jakości produkcji czy też problemami z wypełnieniem
norm środowiskowych. W tej sytuacji innowacyjność odgrywa kluczową rolę w budowaniu pozycji konkurencyjnej
firm z branży chemicznej. Składa się na nią wiele czynników,
jednak wśród najważniejszych wymienić należy technologię,
technikę oraz zarządzanie organizacją.
Mówiąc o technologii mamy na myśli przede wszystkim
nowoczesne rozwiązania, takie jak choćby wysokowydajne
katalizatory, zapewniające większy stopień konwersji i lep-
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szą selektywność, ale też dodatki do procesu, które wraz
ze zmniejszeniem zużycia mediów energetycznych, pomocniczych i technologicznych, zwiększają uzyski poszczególnych produktów.
Technika to z kolei nowoczesne, niezawodne i energooszczędne urządzenia, a także techniki komputerowe
usprawniające sterowanie skomplikowanymi procesami
technologicznymi. Ten obszar obejmuje także serwisy wykorzystujące diagnostykę zapobiegającą potencjalnym awariom, wydłużając jednocześnie okres pracy poszczególnych
instalacji i urządzeń.
Ostatnim, choć nie najmniej ważnym, elementem budowania innowacyjności w przemyśle chemicznym jest z pew-

nością właściwe zarządzanie organizacją. Oznacza to przede
wszystkim optymalne zarządzanie aktywami materialnymi
i osobowymi, w sposób ukierunkowany na wyeliminowanie
przestojów, zapewnienie bezpieczeństwa – poprzez narzędzia takie jak cykliczne szkolenia i budowanie świadomości
w zakresie potencjalnych zagrożeń – oraz skuteczne motywowanie pracowników.
W obszar zarządzania organizacją wpisuje się także kultura
wewnętrzna firmy, która ma kluczowy wpływ na tworzenie
nowych rozwiązań. Może ona albo wspierać albo spowalniać
tworzenie innowacji, tak więc w tym kontekście nie powinno się zapominać o tworzeniu właściwego klimatu opartego
na współpracy, wspólnym rozumieniu celów. Bez stworzenia
odpowiedniego gruntu, otwarcia się na nowe idee, nie będziemy w stanie zbierać owoców w postaci przełomowych
rozwiązań.
PKN ORLEN jako największy gracz branżowy w regionie
doskonale rozumie szanse związane z rynkiem chemicznym, dlatego konsekwentny rozwój tego segmentu, w tym
wzrost udziałów w rynku i wydłużanie łańcucha wartości są
naszymi założeniami strategicznymi. Oczywiście mogą być
one skutecznie realizowane przede wszystkim przy założeniu
koncentracji na innowacjach, przez nas definiowanych jako
innowacje budujące wartość.
Dlatego obok samego inwestowania w nowe rozwiązania
techniczne i technologiczne, ogromną wagę przywiązujemy
do budowania kultury innowacji. Staramy się stworzyć śro-

dowisko pracy oparte na wzajemnym zaufaniu i współpracy,
ułatwiające komunikację i przepływ idei, przyjazne i wspierające poszukiwanie niestandardowych rozwiązań. Co szczególnie istotne, dążymy do tego by znaleźli się w nim wszyscy
pracownicy, niezależnie od stanowiska czy stażu pracy. Jesteśmy bowiem przekonani, że siła kultury innowacyjności tkwi
również w jej powszechności, a innowacyjność nie jest domeną menedżerów, ale wszystkich osób tworzących firmę.
Chcemy być organizacją opartą na wiedzy, dlatego rozwijamy narzędzia i projekty pozwalające na jej gromadzenie
i wymianę, wzmacniamy zaangażowanie pracowników, staramy się pobudzać ich inicjatywę, a także premiujemy tych
szczególnie aktywnych. Wszystkie te działania mają na celu
stworzenie wizji rozwoju opartej o własne innowacyjne technologie, nowe wysokomarżowe produkty i budowanie najbardziej efektywnego modelu sprzedaży.
Jest to szczególnie istotne w branży takiej jak nasza, wymagającej unikatowej, bardzo eksperckiej wiedzy, często odnoszącej się nie tyle nawet do konkretnego zakładu, co do specyfiki poszczególnych instalacji. To może tłumaczyć dlaczego
wiele dotychczasowych przełomowych innowacji powstało
dzięki pracownikom albo przy ich istotnym współudziale.
Sprawienie, żeby wciąż poszukiwali oni nowych rozwiązań,
ulepszeń, patentów i nie wahali się ich implementować, jest
jednym z kluczowych wyzwań przyszłości i fundamentem
budowania pozycji konkurencyjnej Koncernu w długiej perspektywie.
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Perspektywy

Dennis Kredler
– Dyrektor ds. Unii Europejskiej
i szef brukselskiego biura The
Dow Chemical Company. Jest
odpowiedzialny za współpracę Dow
z instytucjami UE. Wcześniej Dennis
Kredler pełnił funkcję Dyrektora
Generalnego European Retail Round
Table (ERRT), organizacji zrzeszającej
największe europejskie firmy
zajmujące się handlem detalicznym
i prowadzące działalność na całym
świecie. Swoją karierę rozpoczął w
brukselskim przedstawicielstwie
Deutsche Telekom, pracował również
dla Railtrack plc w Wielkiej Brytanii
i jako niezależny dziennikarz.
Absolwent College of Europe,
University of Sussex (Wielka Brytania)
i University of Grenoble (Francja).
Jego językiem ojczystym jest
niemiecki, biegle porozumiewa się
po angielsku, francusku, flamandzku,
rosyjsku i rumuńsku. Autor licznych
publikacji dotyczących polityki UE.
Fot. PIPC

Dennis Kredler:
Co dalej z europejską chemią?
Chcemy, żeby administracja postrzegała przemysł chemiczny jako partnera,
który zapewnia rozwiązania problemów społecznych - mówi Dennis Kredler,
szef brukselskiego biura The Dow Chemical Company.
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Paweł Kwiecień: Jakie potrzeby przemysłu chemicznego powinny być uwzględnione w strategii dot.
polityki przemysłowej Unii Europejskiej?

Paweł Kwiecień: Please describe the key needs of
the chemical sector that should be included in the
EU industrial policy strategy.

Dennis Kredler, Dyrektor ds. Europejskich, szef brukselskiego biura The Dow Chemical Company: W 2015 r. w przemyśle
chemicznym w Europie było zatrudnionych ponad 1,2 mln
pracowników. Oznacza to, że każda strategia zw. z europejskim przemysłem powinna szczegółowo brać pod uwagę
wpływ proponowanych przepisów na całe łańcuchy wartości. Decydenci polityczni powinni rozumieć, jak rosnące
obciążenie regulacyjne wpływa na nasz sektor i sprawdzać
nową legislację pod kątem jej wpływu na innowacyjność.
Przemysł chemiczny potrzebuje również działań w zakresie
podatków i innych danin doliczanych do rachunków za energię elektryczną, które obniżają konkurencyjność, pomimo
naszych imponujących oszczędności uzyskanych dzięki podniesieniu efektywności. Nic bardziej nie szkodzi inwestycjom
niż podejście protekcjonistyczne: nie tylko przemysł chemiczny apeluje o wolny handel i możliwość inwestowania.

Dennis Kredler, Director European Union Affairs, Head
of Brussels Office at The Dow Chemical Company: In 2015
the chemical industry supported over 1.2 million jobs
across Europe. As a result, any EU industrial strategy should foster detailed scrutiny of how newly proposed regulations impact entire value chains. Policy makers should
understand the impact of a growing regulatory burden
on our sector and test all new legislation for its impact on
innovation. The chemical sector also needs action on the
levies and fees imposed on energy bills that are undermining the industry’s competitiveness, despite the impressive efficiency savings we have made. There is also nothing more damaging to investment than a protectionist
approach: the chemical industry is not alone in requiring
an open trade and investment framework.
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Czy w ciągu najbliższych 5-10 lat wpływ branży
chemicznej na gospodarkę UE wzrośnie, czy zmaleje?

How will the impact of the chemical sector on the
EU economy change in the next 5-10 years?

Popyt na chemikalia rośnie globalnie, w tym w Europie,
a europejski przemysł chemiczny ma się dobrze. Może to zasłaniać fakt, że obecnie Europa ma znacznie niższe nakłady
inwestycyjne w przemyśle chemicznym niż inne regiony,
w tym Chiny, Stany Zjednoczone i Bliski Wschód. Europa
nieprzerwanie traci udział w globalnym rynku i dopóki nie
poprawi się europejska konkurencyjność, na przykład poprzez obniżenie kosztów zakupu surowców i energii, nic się
nie zmieni. Na przykład w ciągu ostatnich 20 lat sprzedaż
chemikaliów w UE wzrosła o 60%, a udział europejskiego
przemysłu chemicznego w rynku globalnym zmalał o ponad połowę. Coraz częściej zużywane na świecie produkty
chemiczne nie są produkowane w Europie.

Demand for chemicals is growing globally, including in
Europe, and the European chemical industry is performing
well. This can obscure the fact that Europe now receives
much less new chemical industry investment than other
parts of the world, including China, the United States and
the Middle East. Europe has been consistently losing global market share as a result, and unless there are improvements in European competitiveness, for example on
feedstock and energy costs, it will continue to do so. For
example, while EU chemical sales increased by 60% in the
past two decades, the European chemical industry’s world
market share more than halved over the same period. The
world’s chemicals are increasingly not made in Europe.

Jakie są obecnie główne wyzwania europejskiego
przemysłu chemicznego?

What are the main challenges of European chemical sector nowadays?

Głównymi wyzwaniami są wysokie koszty energii
i surowców oraz wysoka i rosnąca złożoność regulacji
i związane z nią koszty. Dokument Komisji Europejskiej
„Cumulative Cost Assessment for the EU Chemical Industry” pokazuje, że w ciągu zaledwie 10 lat ponoszone
przez sektor chemiczny koszty prawne wzrosły dwukrotnie. Taka sytuacja jest nie do utrzymania na dłuższą metę.
Trzeba pamiętać, że przemysł chemiczny nie prosi o dotacje; my domagamy się czegoś znacznie tańszego, ale najwyraźniej trudniejszego w realizacji: o zmianę sposobu
postrzegania naszego sektora – chcemy, żeby postrzegano nas jako partnera, który zapewnia rozwiązania problemów społecznych. Podam przykład: przemysł chemiczny
wspiera europejski zrównoważony rozwój poprzez wytwarzanie nowych materiałów kompozytowych do łopat
turbin wiatrowych, a także zaawansowanych technologii
zwiększających efektywność energetyczną budynków.
Jednak nasze rosnące koszty operacyjne zmuszają nas
do ograniczania wydatków na badania i rozwój i w efekcie ograniczają naszą konkurencyjność. Razem musimy
poszukać tańszych sposobów redukcji emisji i obniżyć
obciążenie regulacyjne.

The primary challenges are high energy and feedstock
costs as well as high and rising regulatory complexity and
the costs that entails. The European Commission’s own
“Cumulative Cost Assessment for the EU Chemical Industry” shows that regulatory costs have doubled for the
chemical industry in just 10 years. This is unsustainable.
It is important to note that the chemical industry is emphatically not asking for subsidies; we are asking for something far cheaper but apparently more difficult: a shift
in mindset toward viewing the industry as a partner that
delivers solutions to societal challenges. For example, the
chemical industry underpins Europe’s sustainable growth
by producing new composite materials for wind turbine
blades and advanced technologies for energy efficiency
of buildings, to name just two examples. But our rising
operating costs mean we can spend less on R&D and are
losing global competitiveness. Together we need to find
lower cost ways to reduce emissions and lower the regulatory burden.

Czy Europa może „żyć” bez przemysłu chemicznego?
Europa pozbawiona przemysłu chemicznego nie
„umrze”, przecież chemikalia można łatwo kupić. Nie
„umrze”, ale z pewnością straci znaczne źródło miejsc pracy
i kluczowy motor wzrostu gospodarczego. Popyt na produkty przemysłu nadal wzrasta – zarówno w UE, jak i poza
jej granicami, więc spadek konkurencyjności europejskich
producentów spowoduje po prostu wzrost importu. Bez
przemysłu chemicznego, wydającego rocznie około 7,9
miliarda EURO na badania i rozwój, Europa straci również
znaczną część swoich możliwości w zakresie dostarczania
innowacyjnych rozwiązań pozwalających sprostać wyzwaniom gospodarczym i środowiskowym. To sprzeczne z ambitnym celem Europy, jakim jest globalne przewodzenie
na polu energooszczędnych technologii i tworzenie dzięki
temu nowych miejsc pracy.

Can Europe „live” without the chemical industry?
Europe would not “die” without the chemical industry;
after all, chemicals can be easily traded. But it would certainly lose a significant source of jobs and a key engine
of economic growth. Demand for the industry’s products
continues to rise both in the EU and overseas, so any loss
of European manufacturing competitiveness will simply
result in higher imports. With the chemical industry also
spending around €7.9 billion annually on R&D, a Europe
without a chemical industry would also be a Europe that
has lost a major part of its capacity to provide innovative solutions for the economic and environmental challenges we face. That is not in line with Europe’s ambition
to be a world leader in energy efficient technologies, and
the jobs that go with that leadership.

Rozmawiał Paweł Kwiecień
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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Dystrybucja
Fot. PIPC

Stabilna
dystrybucja
w czasach
geopolitycznych
napięć

ponad tysiąc firm zajmujących się dystrybucją i tradingiem
chemikaliami. Firmy te zatrudniały ponad 10 tys. pracowników i dostarczały produkty chemiczne, polimery i surowce
produkcyjne dla bardzo różnych przedsiębiorstw wytwórczych w regionie. Szacunki zakładały również, że rynek dystrybucji chemicznej w regionie jest warty 7 mld Euro.
Na rynek dystrybucji chemicznej w regionie działają zarówno przedsiębiorstwa z Niemiec i innych państw europejskich, jak i przedsiębiorstwa krajowe.
Zakłada się, że konsolidacja sektora w regionie będzie
kontynuowana przez fuzje i przejęcia, mimo tradycyjnego
rozdrobnienia rynku.
Firmy dystrybucyjne zachowują umiarkowany optymizm w związku ze wzrostem wynikającym z konsolidacji
oraz w związku ze wzrostem organicznym, obserwowanym w branży.
Obserwujemy powrót do protekcjonizmu politycznego i gospodarczego w kilku strategicznych
regionach (na przykład w USA). Jak wpływa to na rynek dystrybucyjny, który z racji swojego charakteru
pozostaje globalny?

Przyszła amerykańska polityka gospodarcza i handlowa, chińska strategia
ekonomiczna, stan sektora bankowego w Europie oraz wyniki wrześniowych
wyborów w Niemczech w najbliższych miesiącach zdominują tematykę
naszych rozmów - ocenia Elisa Setién, Dyrektor Generalna Europejskiego
Stowarzyszenia Dystrybutorów Chemicznych.
Paweł Kwiecień: Polski rynek chemiczny rośnie
od ponad 20 lat. Jak te wzrosty wpływają na sytuację
dystrybutorów?

Paweł Kwiecień: Polish chemical market is growing y/y for more than 20 years. How these increases
affect the situation of distributors?

Elisa Setién, Dyrektor Generalna, Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Chemicznych (Fecc): W 2016 r.,
wzrost gospodarczy w regionie Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy utrzymał dynamikę. Na sytuację pozytywnie wpłynęły niskie ceny ropy naftowej, a także
stopniowe ożywienie gospodarcze w strefie Euro.
Niższe ceny ropy, mocniejszy wzrost w strefie Euro oraz
geopolityczne napięcia różnie wpływają na kraje regionu.
Polska praktycznie nie odczuła kryzysu gospodarczego
z 2009 r. i dla dystrybutorów chemikaliów pozostaje dziś
największym rynkiem w regionie Centralnej, Wschodniej
i Południowowschodniej Europy.
W Polsce wzrost sektora dystrybucji chemicznej jest stabilny, w związku z tym nasze prognozy na najbliższe miesiące są optymistyczne.

Elisa Setién, Director General, European Association of
Chemical Distributors (Fecc): In 2016, economic growth in
the Central, Eastern and South-Eastern Europe region has
maintained momentum. Growth was boosted by low oil
prices as well as by the gradual recovery in the Eurozone.
Lower oil prices, stronger euro area growth, and geopolitical tensions are affecting the countries in the region
differently.
Poland was virtually untouched by the economic crisis
in 2009, and remains today the largest chemical distributor
market in the Central, Eastern and South-Eastern Europe
region.
In Poland, growth in chemical distribution is being robust, and we remain quite optimistic for next months.

Czy obecnie – tak samo jak od kilku dekad – rynki chemiczny i dystrybucyjny w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce są oceniane jako perspektywiczne?
W 2014 r. Chemagility oszacowało, że w regionie Centralnej, Wschodniej i Południowowschodniej Europy działało
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Is CEE/Polish chemical and distribution market
still perspective as it was for decades?
In 2014, Chemagility estimated that over 1,000 chemical distributors and traders were operating in the Central,
Eastern and South-Eastern Europe region employing around 10,000 people, supplying chemicals, polymers and

Dzisiaj poziom geopolitycznej niepewności wciąż jest
wysoki, dodatkowo w najbliższych miesiącach przewiduje
się utrzymanie takiego stanu rzeczy.
Przyszła amerykańska polityka gospodarcza i handlowa,
chińska strategia ekonomiczna, stan sektora bankowego
w Europie oraz wyniki wrześniowych wyborów w Niemczech w najbliższych miesiącach zdominują tematykę naszych rozmów.
Co najważniejsze, brytyjska decyzja nt. wyjścia z Unii Europejskiej stwarza tak poważną niepewność, że potencjalnie może skutkować zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w pozostałych
państwach członkowskich UE.
Sektor dystrybucji chemicznej stracił stabilność i przestał być przewidywalny. Chcielibyśmy powrócić do poprzedniego stanu, dlatego dostosowujemy łańcuchy dostaw do nowej sytuacji, zmniejszając ryzyko biznesowe.
Jakie są największe – poza omówionymi powyżej –
wyzwania dla współczesnych dystrybutorów?
Wzrost kosztów, nasilająca się globalna konkurencja oraz
ograniczenia w możliwości przyciągnięcia do sektora młodych talentów. Wszystko to wskazuje, że firmy dystrybucyjne powinny szukać nowych sposobów utrzymania wzrostu.
Na dzisiejszym globalnym rynku, dystrybutorzy dostosowują swoje modele biznesowe tak, aby osiągnąć doskonałość operacyjną i zwiększyć wzrost. Digitalizacja, gospodarka o obiegu zamkniętym i społeczna odpowiedzialność
biznesu stanowią filary dalszych zmian.

1. Regiony obejmują państwa: Austrię, Czechy, Węgry, Polskę, Słowację,
Litwę, Łotwę, Estonię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię,
Chorwację, Grecję, Kosowo, Macedonię, Montenegro, Rumunię,
Serbię i Słowenię.
2. Chemagility jest firmą zajmującą się analizami biznesowymi
i doradztwem dla podmiotów rynku dystrybucji chemicznej.

raw materials to a wide variety of manufacturing industries across the region, and a chemical distribution market
worth €7 billion.
The chemical distributor market in the region is held by
German and other European chemical companies, as well
as some domestic players.
Consolidation in the chemical distribution industry
in the Central, Eastern and South-Eastern Europe region
is expected to continue via mergers and acquisitions, in
a sector which traditionally has been, and still is, very fragmented.
The chemical distributors remains quite optimistic, and
both growth by consolidation and organic growth are being seen in the chemical distribution industry.
In several strategic regions (for ex. in the USA)
we observe the “come back” of political and economic protectionism. How does it impact on distribution market, which seems to be global?
Today geopolitical uncertainty is still high, and it is
expected to remain high during the next months.
The future US economic and trade policy, China's economic adjustment, the health of the banking sector in Europe, and the results of the German elections in September
will still monopolise many of our conversations in months
to come.
On top of this, the United Kingdom's decision to leave
the Union creates significant uncertainties that have the
potential to cause disruption, both to the United Kingdom
and also in the other Member States.
The chemical distribution industry has at the moment
lost the predictability and certainty, which we would like
to regain in order to adapt the supply chains to the new
situation, and minimise business risks”, says Elisa Setién.
What are the biggest - omitting mentioned in the
previous question – challenges for contemporary distributors?
Rising costs, increased global competition and lack of
capacity to attract young talent, mean that chemical distribution companies need to look at new ways for profitable
growth.
In today’s global competitive market, the chemical distributors are evaluating their business models in order
to achieve operational excellence and profitable growth.
Digitisation, circular economy and corporate social responsibility remain important pillars to move forward.

Rozmawiał Paweł Kwiecień
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
1. Regions consist from states: Austria, the Czech Republic, Hungary,
Poland, Slovakia, the Baltic States Albania, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Greece, Kosovo, Macedonia, Montenegro,
Romania, Serbia and Slovenia.
2. Chemagility is a business intelligence, analysis and consultancy
services provider specialising in the global chemical distribution
industry.
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Inwestycje

Po oczekiwanej od podmiotów
branży chemicznej konsolidacji,
dziś oczekujemy faktycznych działań inwestycyjnych, bo inwestycje
to epicentrum współpracy Bank–
Klient, ale również koło zamachowe
i rozwój biznesu. Kto stoi w miejscu –
przegrywa – zgodnie z zasadą, o której
wspomniałem wcześniej.
Jak ocenia Pan obecną kondycję
sektora i jego innowacyjność?

Jak z perspektywy instytucji finansującej innowacje ocenia Pan
Program Sektorowy INNOCHEM i jego skutki
dla przedsiębiorstw chemicznych?

Fot. PIPC

Inwestycje to koło zamachowe
biznesu
Branża chemiczna w swojej historii zmagała się już z latami trudnymi i
czasami spokojnymi. Jest to branża doświadczona w sferze finansowej –
mówi Artur Kucia, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego: Przemysł Ciężki,
Chemiczny i Wydobywczy w PKO Banku Polskim SA.
Paweł Kwiecień: Czy konsolidacja Polskiej Chemii
ma wpływ na wzrost jej innowacyjności? Czy z perspektywy instytucji finansującej projekty innowacyjne, konsolidacja sektora jest korzystna?
Na Polską Chemię i jej konsolidację przez wiele lat pojawiało się wiele pomysłów. Z jednej strony polskie spółki
tak zwanej Wielkiej Syntezy Chemicznej poddawano centralizacji (zgromadzenia akcji w spółce Nafta Polska), z drugiej ogłaszano oferty sprzedaży pojedynczym inwestorom
branżowym, przy równoczesnym pozyskiwaniu kapitału
na GPW w Warszawie (debiuty giełdowe z roku 2008). Konsolidacja rozpoczęta w 2010 r. i skutecznie kontynuowana
w kolejnych latach, dookreśliła główne ośrodki koncentracji
kapitałowej, uporządkowała i uformowała głównych graczy i grupy kapitałowe. Zmiany te były oczekiwane przez
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instytucje finansujące podmioty chemiczne dotychczas
rozproszone i niejednokrotnie konkurujące ze sobą. Konsolidacja kapitałowa to przede wszystkim stabilność podstaw
funkcjonowania grupy kapitałowej, ale również szereg innych ważnych aspektów, tj. wspólna strategia zakupowa,
handlowa (portfolio produktów), kosztowa, ekspansji i rozwoju. Wspólna strategia rozwoju, uwzględniająca potrzeby
poszczególnych spółek z grupy i z nich wynikająca, sprzyja
również działaniom innowacyjnym, których głównym celem jest wzrost konkurencyjności. Innowacje w branży chemicznej to procesy wymagające wysokich nakładów finansowych, realizowane w centrach badawczych. Konsolidacja
to również oszczędności kosztowe związane z organizacją
i budową centrów badawczych, z odpowiednim zapleczem
laboratoryjno-sprzętowym, kadrowym oraz przede wszystkim potencjałem do badań i rozwoju.

Program Sektorowy INNOCHEM zasługuje na bardzo pozytywną ocenę z wielu powodów. Po pierwsze jest to program zorganizowany przez instytucję branżową skupiającą
podmioty chemiczne, czyli podmiot posiadający specjalistyczną wiedzę na temat perspektyw, potencjału i możliwości całego sektora chemicznego. Po drugie, aplikowanie
o środki w ramach jednego programu sektorowego z jednej strony stanowiło syntetyczny obraz innowacji w branży,
z drugiej uwiarygodniło poszczególne działania innowacyjne. Po trzecie, program ten dla spółek chemicznych stanowi
czynnik mobilizujący do myślenia i działania w sferze innowacji. Po czwarte, zakwalifikowanie projektu do Programu
Sektorowego to dla banku ważne kryterium w obszarze wyceny ryzyka finansowania.
Jakie projekty innowacyjne najchętniej finansuje
PKO Bank Polski?
W przypadku projektów innowacyjnych, często o charakterze badawczym lub wprowadzających nowe technologie,
ocena finansowa jest utrudniona. Pojawia się wiele pytań,
na które znalezienie odpowiedzi jest trudne lub wręcz niemożliwe. W takich sytuacjach działamy na różnych płaszczyznach: poszukujemy partnerów, z którymi dzielimy się ryzykiem, zasięgamy rady i wiedzy specjalistów branżowych,
zachęcamy też inwestorów do pozyskania dotacji, na przykład z Programu Sektorowego. Staramy się wybierać projekty, w których stopa zwrotu z inwestycji jest zadowalająca,
zapewniająca terminową i prawidłową obsługę kredytu.
Czy są projekty, które obecnie nie są realizowane,
a powinny być?
Na rynku wygrywa ten, kto patrzy do przodu i wyprzedza innych – jest po prostu konkurencyjny, a jeśli ma pomysł
na działanie w tym zakresie, to go konsekwentnie realizuje.

Branża chemiczna w swojej historii zmagała
się już z latami trudnymi i czasami spokojnymi,
a nawet pomyślnymi. Jest to branża doświadczona również w sferze finansowej. Dziś podmioty ustabilizowały się kapitałowo, choć z punktu
widzenia i założenia dalszego ich rozwoju – każde
dodatkowo zainwestowane środki są przez nie mile widziane. Pozytywnie oceniam również to, że branża skutecznie
zmniejszyła amplitudę i częstotliwość zjawiska, które kiedyś
było dla niej bardzo dotkliwe, czyli sezonowość. Branża chemiczna dziś to nie tylko nawozy, ale również tworzywa i inne
segmenty, na których popyt trwa nieustannie przez cały rok.
Co widać w takim razie na horyzoncie? Czas na poszukiwanie i realizację pomysłów, które pozwolą polskiej branży
chemicznej na duży krok do przodu, nawet jeśli wiązałoby
się to z wykorzystaniem importowanych technologii. Branża chemiczna stanowi źródło surowcowe i produktowe dla
pozostałych gałęzi przemysłu na przykład motoryzacyjnego
czy farmaceutycznego. Rozwój tych branż stymuluje również branżę chemiczną, która z pewnością wymaga realizacji
pomysłów przyszłościowych , których efektami finalnymi
będą produkty wydłużające łańcuch produktowy, podwyższające marżę handlową i finalnie poprawiające zyskowność
produkcji.
Czy warto finansować projekty mające na celu ekspansję zagraniczną Polskiej Chemii?
Każdy projekt przemyślany i uzasadniony ekonomicznie
jest wart realizacji, tym bardziej jeśli inwestor jest inwestorem świadomym celu danego projektu. Odpowiedź na pytanie: czy warto? powiązałbym z pytaniem: dlaczego?,
z jakiego powodu? Decyzja o ekspansji zagranicznej może
mieć swoje źródło na przykład w ograniczonym dostępie
do potrzebnych surowców, poszerzaniu rynków zbytu czy
wykorzystaniu po prostu okazji rynkowej. Ekspansja zagraniczna, poznawanie nowych zachowań i nawyków klientów
to również klucz do rozwoju. To również szansa na budowanie firmy lub grupy kapitałowej „bez granic”.

Rozmawiał Paweł Kwiecień
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Magazyn „Polska Chemia” 3/2017
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Temat artykułu

Konkluzje BAT dla dużych obiektów
energetycznego spalania
– jak uzyskać odstępstwo?

RAZEM WIDZIMY WIĘCEJ
SZANS NA ROZWÓJ
Dysponujemy doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,
które wspierają każdy biznes:
• oferujemy nowoczesną bankowość transakcyjną
• wykorzystujemy bogate doświadczenie
i kapitał finansowy
• strukturyzujemy finansowanie przedsiębiorstw
• współfinansujemy projekty ze środków unijnych
• umożliwiamy alternatywne metody finansowania
(leasing, faktoring)

Agnieszka Skorupińska
adwokat CMS, Counsel,

Polskie przepisy przewidują możliwość uzyskania odstępstwa od konkluzji BAT
w zakresie dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych.
W dniu 17 sierpnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej zostały opublikowane tzw. konkluzje BAT
dla dużych obiektów energetycznego spalania1. Wprowadzają one zaostrzone standardy emisyjne dla obiektów z tej
grupy. Choć to sektor energetyczny najboleśniej odczuje
nową regulację, to jednak sektor chemiczny również ma powody do obaw. Zakłady posiadające na swoim terenie instalacje o mocy co najmniej 50 MW mają cztery lata (tj. do 17
sierpnia 2021 roku) na dostosowanie do nowych wymogów.
Dla wielu przedsiębiorstw chemicznych będzie się to wiązało z koniecznością przeprowadzenia kosztownych inwestycji
dostosowawczych. Aby tego uniknąć poszczególne zakłady
mogą próbować uzyskać tzw. odstępstwo od konkluzji BAT.
1) Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r.
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik
(BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
(Dz. Urz. UE L 212 z 2017 r., s. 1)

Pozwoli to odsunąć dostosowanie do pewnych wymogów
z konkluzji BAT w późniejszym czasie albo nawet definitywnie uniknąć tego obowiązku.

Zakres zastosowania konkluzji BAT
Omawianymi konkluzjami BAT objęte są przede wszystkim
instalacje energetycznego spalania paliw o całkowitej mocy
dostarczanej w paliwie co najmniej 50 MW. Należy jednak
zwrócić uwagę, że konkluzje znajdują również zastosowanie
do przekraczających 50 MW połączeń dwóch lub większej
ilości odrębnych obiektów energetycznego spalania, które
odprowadzają lub mogłyby odprowadzać gazy odlotowe
przez wspólny komin. Na tym tle powstają wątpliwości, czy
jeżeli na terenie zakładu są obiekty, które co prawda sumarycznie przekraczają 50 MW, ale składają się m.in. z kotłów poniżej 15 MW, to czy do obiektu powstałego w ramach takiego połączenia również znajdują zastosowanie konkluzje BAT.
Odpowiedź na to pytanie jest analogiczna, jak w przypadku

www.pkobp.pl, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego: 801 36 36 36, +48 61 855 94 94 opłata zgodna z taryfą operatora
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dotychczasowego stosowania standardów emisyjnych z Dyrektywy IED – kotłów poniżej 15 MW nie wlicza się do całkowitej mocy całej instalacji. Jeżeli więc suma kotłów o mocy
co najmniej 15 MW nie przekracza 50 MW to taka instalacja
nie będzie podlegała pod konkluzje BAT, mimo że dotyczy jej
obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Surowsze normy emisyjne i ich wpływ
na instalacje wymagające pozwolenia
zintegrowanego
Największe obawy prowadzących instalacje podlegające pod konkluzje BAT budzą przede wszystkim wynikające
z nich bardziej rygorystyczne poziomy emisji powiązane
z najlepszymi dostępnymi technikami (tzw. BAT-AELs). BAT-AELs są wiążące na potrzeby ustalania dopuszczalnej wielkości emisji w pozwoleniu zintegrowanym. W niektórych
przypadkach poziomy te zostały znacząco zaostrzone w stosunku do dotychczasowych poziomów określonych w Dyrektywie IED. Poziomy BAT-AELs określono w formie zakresu
(np. dla istniejących instalacji między 100 a 300 MW BAT-AELS (średnia roczna) dla NOX to 100-180 mg/Nm3).
Oprócz wprowadzenia surowszych standardów dla zanieczyszczeń historycznie regulowanych przez prawodawcę
unijnego (NOX, SO2, pył), w konkluzjach BAT unormowano
także dodatkowe, dotąd nieobjęte standardami na poziomie
europejskim, substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).
W konkluzjach BAT zawarto także inne wymogi, które
mogą znacząco wpłynąć na działalność poszczególnych instalacji – przykładowo choćby można wskazać nowe wymogi dotyczące monitoringu.
Ratunkiem dla instalacji, których modernizacja w celu
dotrzymania norm wynikających z konkluzji BAT nie będzie
opłacalna, mogą okazać się tzw. odstępstwa od konkluzji BAT.

Czym są odstępstwa od konkluzji BAT?
Polskie przepisy przewidują możliwość uzyskania odstępstwa od konkluzji BAT w zakresie dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych. Odstępstwo będzie polegało
na wydłużeniu okresu dostosowania się do ostrzejszych
granicznych wielkości emisyjnych ponad ustawowy limit
czterech lat, przy czym w przepisach nie wskazano górnej
granicy okresu odstępstwa.
Warto zauważyć, że odstępstwo nie ma zastosowania
do zapisów konkluzji BAT dotyczących monitoringu. Zatem
w tym zakresie trzeba będzie zapewnić zgodność z konkluzjami BAT w terminie czterech lat od publikacji konkluzji BAT.

W jakich przypadkach może być udzielone
odstępstwo?
Takie odstępstwo może zostać udzielone z uwagi na nieproporcjonalnie wysokie koszty dostosowania instalacji
do granicznych wielkości emisyjnych w stosunku do korzyści
dla środowiska, pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone
krajowe standardy emisyjne. W tym kontekście należy wziąć
pod uwagę położenie geograficzne (np. lokalizację danej instalacji w specyficznym obszarze determinującą bezpieczeń-
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stwo dostaw energii elektrycznej na tym obszarze),
lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji
(np. czas pracy pozostały
do trwałego odstawienia)
lub inne czynniki mające
wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko
jako całość. Prowadzący
instalację musi wykazać,
że istnieje bezpośrednie
powiązanie co najmniej
Fot. CMS
jednego z powyższych
czynników z brakiem proAgnieszka Skorupińska, adwokat,
porcjonalności kosztów
Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony
i korzyści środowiskoŚrodowiska w kancelarii CMS
wych. Ze względu na fakt,
że czynnik ostatni nie został wymieniony w Dyrektywie IED,
a jedynie dodany w polskich przepisach, można proponować
powstrzymanie się od jego przywoływania.
Analiza kosztów wymagać będzie identyfikacji i wyliczenia poszczególnych kosztów związanych z dostosowaniem
do konkluzji BAT charakterystycznych dla danej instalacji LCP
i koniecznej do przeprowadzenia inwestycji modernizacyjnej.
Z kolei analiza korzyści środowiskowych wynikających
z dostosowania do konkluzji BAT powinna w szczególności
objąć kluczowe korzyści środowiskowe wyliczone w szczególności na podstawie emisji unikniętych i standardowych
jednostkowych wartości kosztów zewnętrznych.
Ministerstwo Środowiska proponuje, żeby odstępstwa
otrzymywały te instalacje, dla których stosunek korzyści środowiskowych do kosztów wynosi nie więcej niż 0,7. Choć
wytyczne te nie są wiążące dla organów, można przypuszczać, że organy rozpatrujące wnioski o odstępstwa będą się
do nich stosować.

W jaki sposób uzyskać odstępstwo?
Udzielenie odstępstwa nastąpi w ramach postępowania w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego
do konkluzji BAT. Na podstawie powyższych kryteriów, organ
będzie zobowiązany do oceny, czy dany przypadek można
uznać za szczególny i zasługujący na odstępstwo, zaś uzasadnienie takiej oceny powinno znaleźć się w treści wydanego
przez organ pozwolenia zintegrowanego. Działania organu
będą w tym zakresie podlegały niejako dodatkowej weryfikacji, ponieważ w takim postępowaniu na prawach strony
będą brać udział organizacje ekologiczne, które będą mogły
zgłaszać swoje uwagi, a także skarżyć wydane decyzje.
W tym momencie trudno jeszcze przewidywać, jak organy będą podchodzić do odstępstw – czy będą ich udzielać
jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, czy też
zaproponują sprzyjającą prowadzącym instalację liberalną
wykładnię przesłanek. Natomiast z perspektywy uzyskania
odstępstwa kluczowe będzie przygotowanie dokumentacji w taki sposób, aby budziła ona jak najmniej wątpliwości,
a ryzyko zakwestionowania udzielonego odstępstwa było
jak najniższe.

INSTYTUT

CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
”BLACHOWNIA”

65 lat na rzecz przemysłu
chemicznego!

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W WYBRANYCH SPECJALIZACJACH m. in.:

synteza i technologia organiczna

żywice fenolowe, akrylowe, epoksydowe, poliwęglany oraz modyfikowanie właściwości żywic

rozdział gazów, procesy wodorowe i ciśnieniowe

technologie przetwarzania surowców odnawialnych

procesy petro- i karbochemiczne

kataliza homo- i heterogenna

chemia i technologia polimerów oraz tworzyw sztucznych, ich modyfikacja i przetwórstwo

środki powierzchniowoczynne i chemia gospodarcza

środki specjalistyczne dla różnych gałęzi przemysłu

ochrona środowiska i utylizacja odpadów
OCHRONA PATENTOWA
ponad 1600 patentów w kraju i zagranicą
WDRAŻANIE WYNIKÓW BADAŃ
blisko 900 wdrożonych technologii
BADANIA NAUKOWE
ponad 2100 opublikowanych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych
ANALIZY CHEMICZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI BADAWCZE m. in.:
oznaczanie substancji SVHC w wyrobach, biodegradacja, ocena środków chemii gospodarczej,
ocena środków ochrony roślin
USŁUGI INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE
pakiety i projekty procesowe, koncepcje dla nowych i modernizowanych instalacji
www.icso.com.pl
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Regulacje

fot. www.fotolia.com

Fot.: materiały prasowe

Czas na podjęcie przez
przedsiębiorców kompleksowych
działań ochrony rodzimego
przemysłu chemicznego w związku
z planowanymi zmianami
regulacyjnymi w UE
Michał Karwacki
Partner Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.

W Brukseli trwają prace nad zmianami, które mogą istotnie wpłynąć
na sytuację polskich producentów chemii. W szczególności przygotowywane są
regulacje dotyczące limitów zawartości niepożądanych substancji w nawozach
oraz dyskutowane są plany regulacji dotyczących preferowanych produktów
i opakowań w ramach wdrażanej Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Zmiany regulacyjne w Unii Europejskiej wprowadzane
z inicjatywy zachodnio europejskich pomysłodawców mają
uczynić z unijnych przedsiębiorców chemicznych światowych liderów w zakresie innowacji produkcyjnej oraz ochrony
środowiska. Sama koncepcja jest chwalebna, jednakże częste
zmiany regulacyjne niosą ze sobą też istotne zagrożenia.

20

Magazyn „Polska Chemia” 3/2017

Podstawowe ryzyko to zwiększenie kosztów działalności podmiotów gospodarczych. Wzrosły one już znacząco
w rezultacie wprowadzenia pakietu REACH (Registration,
Evaluation and Authorisation of Chemicals), który obliguje
europejskie przedsiębiorstwa do przestrzegania rygorystycznych przepisów dotyczących rejestracji, nadzoru oraz

Michal Karwacki
Partner Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k

oceny bezpieczeństwa wytwarzanych substancji. W wyniku wprowadzonych w 2007 roku unijnych obostrzeń prawa, firmy musiały dostosować się do nowych standardów
produkcyjnych, co wpłynęło na wzrost kosztów operacyjnych wśród producentów z państw członkowskich.
Rodzimy przemysł chemiczny, jako wysoko emisyjny,
jest również wyjątkowo wrażliwy na unijne obostrzenia
polityki klimatycznej np. w zakresie dekarbonizacji. Wysokie tempo zmian w obszarze ochrony środowiska prowadzi
do narastających obciążeń regulacyjnych i w konsekwencji, do stałego wzrostu kosztów operacyjnych.
Zakładane wygórowane wskaźniki redukcji emisji gazów cieplarnianych to poważne ryzyko permanentnego zmniejszenia konkurencyjności europejskiej branży
w dłuższym okresie. W rezultacie, pozycja polskich przedsiębiorstw chemicznych w walce o udział w rynku będzie
znacznie trudniejsza niż producentów nieobciążonych
skutkami takich regulacji, bądź korzystających z tańszych
źródeł energii, jak w przypadku amerykańskich firm chemicznych mających dostęp do gazu łupkowego.

Nawozy
Przykładem obecnie prowadzonych w Brukseli prac,
które uderzą w interesy rodzimych firm chemicznych jest
projekt dyrektywy Komisji Europejskiej proponujący nowe
limity zawartości niepożądanych substancji w nawozach.
Unijna propozycja wprowadza rygorystyczne limity obecności kadmu w nawozach. Dostosowanie się do tych wymagań niewątpliwie przysporzy problemów polskiemu
przemysłowi nawozów.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego
Jeszcze innym przykładem są trwające w Brukseli prace nad implementacją tzw. Planu Działań Gospodarki

Obiegu Zamkniętego (Circular Economy Action Plan),
który zakłada minimalizację ilości odpadów. Koncepcja
ta opiera się na kompleksowym podejściu do odpadów,
od początku ich powstawania do etapu utylizacji. Dyskutowane są strategie dotyczące m.in. preferowanych
surowców przy produkcji opakowań o optymalnych
parametrach z punktu widzenia gospodarki obiegu zamkniętego. Celem ma być odzyskiwanie z odpadów
najbardziej wartościowych surowców, by ponownie je
przetwarzać. W zależności od ostatecznych wyników
prac, ewentualne regulacje mogą wpłynąć bezpośrednio
na sytuację polskich przedsiębiorstw, których opakowania nie będą wytworzone z surowców a o nowych optymalnych parametrach.

Przeciwdziałanie zagrożeniom
na wczesnym etapie
Polskie firmy chemiczne mogą skutecznie zadbać
o udział w procesie tworzenia nowych regulacji w Unii
Europejskiej. Najlepiej jak najwcześniej, już na etapie
kształtowania się nowych strategii lub ich implementacji.
W zależności od charakteru sprawy i możliwości przedstawienia argumentów, w tym prawnych, wskazujących,
w jakim zakresie planowane zmiany idą za daleko, rodzimy przemysł chemiczny może wpłynąć na ostateczny
kształt zapisów. W tym zakresie polskie firmy powinny
skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tzw. lobbingu prawnym międzynarodowych kancelarii prawniczych,
posiadających zespoły w Brukseli i Warszawie. Dodatkowo
przy wsparciu skutecznie prowadzonej dyplomacji oraz
dzięki ukierunkowanej aktywności w międzynarodowych
organizacjach branżowych i fundacjach, możliwe jest oddziaływanie na bieg dyskusji prowadzonej na poziomie
UE, w taki sposób, by interesy rodzimych przedsiębiorstw
chemicznych zostały uwzględnione.
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Ruszyły prace nad nowym
BREF-em dla Chemii

Temat artykułu

Klaudia Kleps
Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Aktualnie trwają prace nad utworzeniem nowego dokumentu referencyjnego
najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques – BAT) dla wspólnych
systemów oczyszczania gazów odlotowych z przemysłu chemicznego (Common
Waste Gas Treatment in the Chemical Sector, WGC) – BREF WGC. Z założenia
dokument ma stanowić BREF horyzontalny i obejmować możliwie pełen zakres
procesów i emisji do powietrza istotnych dla sektora chemicznego.
W pierwszej kolejności, priorytetowe jest ustalenie, które
techniki ograniczania emisji są wspólne dla branży, a które
wymagają indywidulanego podejścia.
BREF stanowi zbiór wytycznych do wydawania pozwoleń
zintegrowanych opartych na najlepszych dostępnych technikach (BAT). Na podstawie dokumentu referencyjnego powstają konkluzje BAT, gdzie określone są graniczne wielkości
emisyjne (BAT-AELs). Co ważne, konkluzje BAT publikowane
są jako decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej i są wiążącym dokumentem dla Państw Członkowskich - stanowią
podstawę dla wymagań określanych w pozwoleniach zintegrowanych. Aktualnie, przemysłu chemicznego bezpośrednio dotyczy osiem dokumentów referencyjnych:
• BREF CAK – dla produkcji chloro-alkalicznej,
• BREF CWW – dla wspólnych systemów oczyszczania/
zagospodarowania ścieków i gazów odlotowych w sektorze chemicznym
• BREF LVIC-AAF – dla produkcji wielkotonażowych
związków nieorganicznych - amoniaku, kwasów i nawozów
• BREF LVIC-S – dla produkcji wielkotonażowych związków organicznych - substancje stałe i inne
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• BREF LVOC – dla produkcji wielkotonażowych związków organicznych
• BREF OFC – dla produkcji związków głęboko przetworzonych
• BREF POL – dla produkcji polimerów
• BREF SIC – dla produkcjo związków nieorganicznych
specjalnego przeznaczenia.
We wrześniu br. odbyło się pierwsze posiedzenie Technicznej Grupy Roboczej (TGR), tak zwane kick-off meeting
dotyczące tworzenia nowego dokumentu referencyjnego.
W trakcie opracowania jest szczegółowy zakres dokumentu oraz lista procesów, które powinny zostać potraktowane
indywidualnie.
Komisja Europejska zakłada utworzenie pierwszego draftu dokumentu w pierwszym kwartale 2019 roku. Wstępnie
zakładany terminy ukończenia prac w postaci publikacji
konkluzji BAT to pierwszy kwartał 2021 roku. Od tego czasu,
podmioty przemysłowe będą miały 4 lata na dostosowanie
się do nowych wymagań.
Aktualności dot. nowego BREF-u będziemy przesyłać
do Członków PIPC za pomocą poczty elektronicznej.
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Ponad 800 produktów i formulacji
chemicznych dla przemysłu
4 segmenty
29 branż przemysłowych

Skorzystaj z wersji mobilnej

fot.: www.fotolia.com

Portal produktowy Grupy PCC
Grupa PCC, poza angielską, uruchomiła także niemiecką i rosyjską wersję
portalu produktowego.
Klienci zainteresowani branżą chemiczną na stronie
https://www.products.pcc.eu/pl/ znajdą ponad 800 produktów i formulacji wykorzystywanych w wielu branżach, od przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego,
po metalurgiczny, energetyczny, budowlany, meblarski,
papierniczy, motoryzacyjny czy spożywczy. Wachlarz produktów jest bardzo szeroki, mają one zastosowanie m.in.
w produkcji kosmetyków i środków higieny, materaców,
agrochemikaliów, farb i lakierów, ale też olejów czy płynów
hydraulicznych. Portal obejmuje surowce i dodatki specjalistyczne, opracowywane na potrzeby najbardziej wymagających klientów wielu branż przemysłowych.
- Chcemy dotrzeć do jak największej liczby klientów na całym świecie. Istotne jest to, że w jednym
miejscu prezentujemy wszystkie surowce chemiczne
wytwarzane przez spółki Grupy PCC – mówi Wiesław
Klimkowski, Prezes PCC Rokita SA.
Celem uruchomienia portalu było skonsolidowanie
oferty wszystkich spółek Grupy PCC. Wyszukiwarka umożliwia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do szerokiej oferty
produktów i formulacji chemicznych. Nowe narzędzie daje
możliwość intuicyjnego wyszukania surowców według 4
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segmentów, 29 branż przemysłowych, określonych funkcji
i aplikacji, a także konkretnych producentów. Ważne jest
to, że klient otrzymuje kompleksową informację, może pobrać broszurę informacyjną oraz dokumentację techniczną. Portal jest jedną z najlepszych wyszukiwarek produktów chemicznych w Europie.
- Portal jest bardzo przydatnym i funkcjonalnym
narzędziem. Wdrażanie innowacyjnych technologii
i nowych zastosowań dla produktów sprawia, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem środowisk branżowych w Polsce i zagranicą – mówi Rafał
Zdon, Wiceprezes PCC Rokita SA.
Uruchomiony został również blog ekspercki, dzięki któremu osoby zainteresowane branżą chemiczną mogą uzyskać rzetelne informacje.
Grupa PCC to międzynarodowa struktura kapitałowa, zarządzana przez niemiecką firmę PCC SE. Zatrudnia ok. 3 tys.
osób w 17 krajach. Spółki produkcyjne usytuowane są w Europie, Azji, a także USA. Grupa PCC inwestuje w nowoczesne instalacje, technologie i projekty badawcze, wzbogacając portfolio produktowe zgodnie ze światowymi trendami rozwoju
poszczególnych gałęzi przemysłu w Europie i na świecie.

CHLOROALKALIA,
SUROWCE
I PÓŁPRODUKTY
PRODUKTY
SPECJALISTYCZNE
• Dodatki specjalistyczne
• Formulacje chemiczne

POLIURETANY
• Poliole polieterowe
• Środki uniepalniające

• Oleje i środki smarowe

SURFAKTANTY
• Amfoteryczne
• Anionowe
• Kationowe
• Niejonowe

• Systemy poliuretanowe

GRUPA PCC
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
tel. +48 71 794 20 00

www.products.pcc.eu
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Klasyczny
system detekcji gazów
Bezpieczeństwo

Detekcja gazów niebezpiecznych –
rozwój i wyzwania
Aleksander Pachole
Atest Gaz Gliwice

W dziedzinie bezpieczeństwa procesowego możemy obserwować klasyczny
wyścig "miecza i tarczy". Z jednej strony – coraz bardziej złożone instalacje,
przetwarzające coraz większe ilości niebezpiecznych substancji. Z drugiej
– rozwój technologii, który pozwala budować coraz skuteczniejsze systemy
bezpieczeństwa.
Od kiedy zaczęto wykorzystywać przemysłowo gazy
i substancje lotne, musiano zmierzyć się z zagrożeniami
z nimi związanymi, takimi jak możliwość wybuchu, zatrucia ludzi czy też szkód w środowisku naturalnym. Historia
pełna jest opisów zdarzeń, gdy zagrożeń tych nie zdołano
ujarzmić – od najtragiczniejszych, takich jak Bhopal w 1984
r. aż do całkiem współczesnych, takich jak w Zakładach BASF
w Ludwigshafen w 2016 r.
Naturalnym jest, że oprócz działań ukierunkowanych
na utrzymanie szczelności instalacji szukano środków
i narzędzi pozwalających na wykrycie w atmosferze już
uwolnionych substancji. Pierwszymi takimi "urządzeniami"
stosowanymi w górnictwie były kanarki, bardzo wrażliwe
na obecność metanu, czy też – ludzie – skazańcy, wypalający metan z wyrobisk za pomocą płonących lanc.
Z czasem, w momencie kiedy stało się to technicznie
możliwe, pojawiły się elektroniczne urządzenia pomiarowo-detekcyjne, oparte na przykład o sensory termokatalityczne. Lata rozwoju przyniosły tak obecnie rozpowszechnione
technologie detekcji jak sensory elektrochemiczne, NDIR,
półprzewodnikowe, PID etc.
Pojawiło się pojęcie "Systemu detekcji gazów" – gdzie
na powierzchni obszaru chronionego rozlokowane są
czujniki, z których sygnał doprowadzany jest do "centralki". Centralka z kolei wypracowuje wynikowy sygnał „alarmu”, w razie potrzeby aktywujący „obiektowy sygnalizator
optyczno-akustyczny”, którego rolą jest ostrzec o zagrożeniu znajdujących się w okolicy ludzi - „Osoby chronione”
w nomenklaturze Atest gaz oraz osoby odpowiedzialne
za bezpieczną pracę obiektu - „Nadzór”.
W miarę rozwoju technologii oczywiście urządzenia te
stawały się coraz bardziej finezyjne. Można stwierdzić, iż
w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego mogliśmy –
i możemy do dziś - obserwować klasyczny wyścig "miecza
i tarczy". Z jednej strony powstawały coraz bardziej złożone instalacje, przetwarzające coraz większe ilości niebezpiecznych substancji, stawiające tym samym coraz wyższe
i wyższe wymagania względem techniki zabezpieczającej.
Z drugiej – rozwój technologii, analityki chemicznej, technik
sensorycznych, ale i elektroniki, fizyki materiałowej, techniki
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mikroprocesorowej, wreszcie oprogramowania – a w konsekwencji automatycznego wnioskowania – pozwala nam
budować coraz skuteczniejsze systemy bezpieczeństwa.

Krytyczne spojrzenie na "klasyczne"
Systemy Detekcji Gazów
Wracając do pierwotnego wątku artykułu, "wyścigu miecza i tarczy", pozwalamy sobie na sformułowanie tezy, iż
obserwując dostępne na rynku rozwiązania, także znanych
firm zachodnich, świat detekcji gazów przestał nadążać
za współczesnością.
Systemy te do dziś budowane są w taki sposób, iż sygnały z czujników przekazywane są do centralek za pomocą
pochodzącego z połowy XX wieku standardu 4..20mA. Sam
standard jest nadal bardzo popularny, na pewno ma swoje
zalety, jego wadą jest jednak to, że pozwala na przesłanie
w zasadzie tylko jednej informacji, typowo – stężenia gazu.
Nie ma już miejsca na przesłanie informacji diagnostycznej
(w stanach skrajnych jest to możliwe za pomocą prądów
o wartościach poniżej 4mA (rys. 1), ale w naszej opinii takie
zabiegi to "łatanie" dziur w stosowanej technologii, nie mające za wiele wspólnego z systematycznym, metodycznym
podejściem do bezpieczeństwa). Alternatywnie, z czujnika
można wyprowadzić sygnały dwustanowe – wtedy z kolei
w centralce nie mamy informacji o stężeniach, wracamy
do punktu wyjścia.
Oczywiście uszkodzenie samego czujnika lub jego linii
zostanie zasygnalizowane "Nadzorowi" - ale już nie "osobie
chronionej" (rys. 2)
Drugą wadą – i wąskim gardłem tych systemów – jest
brak możliwości przesłania sygnałów z centralek do czujników, co mogłoby być bardzo przydatne do celów diagnostyczno-serwisowych.
Trzecim poważnym ograniczeniem jest to, iż wyjściowy
sygnał sterujący (alarmowy) z centralki jest najczęściej prostym, nienadzorowanym sygnałem dwustanowym. (rys. 1)
Tym samym, wszelkie uszkodzenia sygnalizatorów, czy
też ich linii podłączeniowej nie są sygnalizowane operatorowi. W konsekwencji, o ich awariach nie jest powiadamia-

ny operator, uszkodzenia zostaną wykryte dopiero w czasie
okresowych prób sprawności. Jeśli tak się nie stanie, jeśli
przy takim uszkodzeniu dojdzie do wypływu gazu – nie
dojdzie do powiadomienia "osób chronionych" o wykrytym
zagrożeniu, mimo iż dowie się o nim "nadzór" (pytanie – czy
widząc alarm na centralce, sprawdzi osobiście czy aktywowane zostały sygnalizatory obiektowe, czy zostały powiadomione „osoby chronione”?).
Jest to typowe "niewykryte zdarzenie niebezpieczne", by
użyć nomenklatury z dziedziny bezpieczeństwa funkcjonalnego. (rys. 3)

Alarm

Wyjścia sterujące stykowe

„brak alarmu”

Alarm

Osoby
chronione

Sygnalizatory

Awarie
Zasilanie

Nastawy
Potwierdzenia

Czujniki

Proponowane kierunki rozwoju

Strefa zagrożenia /
Obszar chroniony

Nadzór

4..20mA (stężenie)
lub styki (alarmy, awarie etc)

W naszej opinii, zastosowanie oczywistego, znanego
Rys. 1. Klasyczny system detekcji gazów
od lat rozwiązania – transmisji cyfrowej (na przykład RS-485,
lecz możliwe jest również zastosowanie innych protokołów)
Tradycyjne Systemy Detekcji Gazów – najistotniejs
– zarówno do komunikacji pomiędzy czujnikami a centralką, jak też i pomiędzy centralką a sygnalizatorami całkowicie
to ma być
ograniczenia
usuwa opisane powyżej wady. Po pierwsze, zapewnia dwu-,
a nie tylko jednokierunkową wymianę danych, po drugie
– istnieje możliwość przesłania znacznie większej ich liczby. Nie dostrzegamy żadnego racjonalnego uzasadnienia
do kurczowego trzymania się powoli odchodzących do lamusa standardów, będących tak naprawdę wąskimi gardłaOsoby
mi nowoczesnych systemów pomiarowych. (Ryc. 4)
Sygnalizatory
chronione
Zyskuje się w ten sposób System Bezpieczeństwa Gazowego, w którym:
Awarie
• czujniki dostarczają do centralek zarówno informację
pomiarową jak i diagnostyczną,
• centralki mają możliwość przesłania niezbędnej inforNadzór
Strefa zagrożenia /
Obszar typowo
macji zarówno do czujników jak i sygnalizatorów,
Obszar chroniony
Czujniki
objęty diagnostyką
• sygnalizatory mogą przesłać informację o swoim stanie
do centralek,
• centralki mają możliwość powiadomienia operatora
Rys. 2. Tradycyjne Systemy Detekcji Gazów – najistotniejsze
nie tylko o uszkodzeniach czujników, ale także sygnaograniczenia
lizatorów i ich linii.
to jest z
Realizacja powyższych idei znalazła ucieleśnienie wTradycyjne
poSystemy Detekcji Gazów –
staci "Systemu Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas", pronajistotniejsze ograniczenia
dukowanego przez spółkę Atest-Gaz (rys. 4).
Jako dodatkową premię można otrzymać to, że (ponieważ kanał komunikacyjny z sygnalizatorami jest pojemniejObszar NIE objęty
szy) sygnalizatory mogą stosować bardziej zniuansowaną
diagnostyką
sygnalizację. Istnieje na przykład możliwość ściszania (a nie
tylko wyłączania) sygnalizacji akustycznej.

?

?

Pewniejsza sygnalizacja obiektowa
Najważniejszą zmianą wynikającą z zastosowania transmisji cyfrowej jest jednak to, że pojawia się też możliwość
bogatszej sygnalizacji optycznej. Jedną z najprostszych,
ale o kluczowych konsekwencjach, modyfikacją jest to,
by w stanach poprawnej pracy aktywować sygnalizator
do świecenia na przykład kolorem zielonym. Tym samym,
w przypadku uszkodzenia jego linii podłączeniowej, o awarii dowie się nie tylko operator ale i obsługa – bo zniknie
kolor zielony.
Otrzymujemy w ten sposób sygnalizację trójstanową "fail
safe", w której kolor zielony oznacza, że "system detekcji jest
w 100 proc. sprawny i żaden z czujników nie wykrywa zagro-

Osoby
chronione

Sygnalizatory

Alarm
Strefa zagrożenia /
Obszar chroniony

Nadzór
Czujniki

Obszar typowo
objęty diagnostyką

Rys. 3. Tradycyjne Systemy Detekcji Gazów –najistotniejsze
ograniczenia
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System bezpieczeństwa gazowego – propozycja
Atest Gaz

Partner Strategiczny

Gas_OK!

Alarm
Awarie,
Serwis
Sygnalizatory

Transmisja
Cyfrowa

Alarm
Awarie

Osoba
chroniona

Zasilanie

Nadzór

Nastawy
Potwierdzenia
Strefa zagrożenia /
Obszar chroniony

Czujniki

Obszar objęty
diagnostyką
Atest-Gaz

Przykładowy system bezpieczeństwa gazowego

Rys. 4. System bezpieczeństwa gazowego –propozycja Atest Gaz
n

na sygnalizacja w czujnikach (funkcja "FLED"). Innymi słowy,
kolor czujnika zmienia się stosownie do jego stanu (patrz
rysunek rys. 5). Tym samym, oprócz informacji zbiorczej,
pojawia się możliwość lokalnego, optycznego wyznaczenia
strefy alarmowej.
Można również zwielokrotniać magistrale komunikacyjne zarówno czujników, jak i sygnalizatorów, co znosi typowe ograniczenia systemów detekcji, pozwala na podniesienie prędkości transmisji, niezawodności i na w zasadzie
dowolną konfigurację Systemów. (rys. 5)
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Podsumowanie
To zamiast
rysunku 4

- doświadczenia
obiektowe z funkcjonowania systemów
SigmaGas

Systemy Bezpieczeństwa Gazowego SigmaGas zostały
dotychczas zainstalowane z powodzeniem na wielu obiektach przemysłowych – od rafinerii, poprzez zakłady mięsne,
chłodnie, browary, oczyszczalnie ścieków etc.
Obecność koloru zielonego lub jego brak w sytuacjach
RS-485
RS-485
nietypowych dostrzegalne jest przez personel podświadomie, mimowolnie, "kątem oka". Doświadczenia obiektowe
Awaria
ALARM!
Ok!
Serwis
Inne sygnalizatory
z Systemem Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas pokaInne czujniki
zały, że jego obecność daje załodze poczucie komfortu,
SCADA / DCS
płynącego z poczucia bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi, ochrony mienia oraz środowiska przed zagrożeniami
ze strony gazów niebezpiecznych.
1…32
Jednocześnie
w sytuacjach odwrotnych – jego wygaTo zamiast rysunku
5
Rys. 5. Przykładowy system bezpieczeństwa gazowego
szenie, na przykład z powodu prowadzenia prac serwisowych, powodowało poruszenie wśród personelu, telefony
do przełożonych z prośbą o wskazówki. Co więcej, raportowane były sytuacje, w których to personel wywierał presję
żenia". Jego wygaszenie z kolei komunikuje konieczność zana swoich przełożonych, by "pojawił się z powrotem kolor
stosowania specjalnych środków bezpieczeństwa. Dla konzielony", bo "brak im pewności co do pełnego bezpieczeńtraktorów (pracowników firm obcych, wykonujących usługi
stwa". Oczywiście tym bardziej pojawienie się koloru czerna terenie instalacji) może to oznaczać nakaz prewencyjnewonego było jednoznacznie interpretowane jako wykrycie
go opuszczenia obszaru. Kolor czerwony pozostaje z kolei
zagrożenia gazowego.
sygnałem informującym o wykryciu zagrożenia gazowego.
Powyższe przykłady dowodzą tego, że System BezpieOd strony formalnej można powiedzieć, że "każdy ze staczeństwa Gazowego SigmaGas jest rozwiązaniem bardzo
nów sygnalizatora jest jednoznaczny, a ich zbiór – spójny".
proaktywnym, wspierającym pozytywne odruchy bezpieTo zarówno "akademicki", jak i praktyczny wymóg bezpieczeństwa u całego personelu, tym bardziej godnym szeroczeństwa.
kiego stosowania w nowoczesnym, innowacyjnym przemyśle chemicznym.
Funkcje wspomagające
Zapewnia niezawodne informowanie o zagrożeniach
gazowych bądź ich braku, tym samym gwarantując skuNa koniec warto dodać, że zastosowanie transmisji cyfroteczny, ale i efektywny nadzór nad lotnymi substancjami
wej dla komunikacji z sygnalizatorami pozwala, jako pewnechemicznymi. Jest też przykładem na to, jak wprowadzenie
go rodzaju "premię" za nowoczesność na ich proste multikluczowej innowacji produktowej, pozornie prostej i oczyplikowanie przy podłączeniu do pojedynczego, wspólnego
wistej (sygnał "Gas_OK" – "zielone światełko"), fundamentalkabla magistralnego. Równocześnie, mimo takiego podłąnie zmienia percepcję Systemu, a w rezultacie – rewolucyjczenia, możliwe jest bardzo proste zróżnicowanie funkcji
nie wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracy.
sygnalizatorów, na przykład poprzez przyporządkowanie
Wartym podkreślenia jest też to, że jest to rozwiązanie
ich do różnych stref alarmowych. Finalnie, drastycznie ograktóre powstało w Polsce, jako wynik doświadczeń i współnicza to koszty instalacji i jej utrzymania.
pracy pomiędzy polskim przemysłem procesowym i przeSygnalizatory optyczne mogą być również doposażane
twórczym a polskimi konstruktorami.
w funkcję "Flash". Oznacza to, iż w czasie "Alarmu", oprócz
pojawienia się koloru czerwonego samego sygnalizatora,
Autor będzie wdzięczny za wszelkie uwagi do tekstu, przeaktywowane są czerwone błyski (dedykowane diody "Susłane na adres a.pachole@atestgaz.pl
perLED") – wywołujące dodatkowe refleksy na błyszcząPełna wersja artykułu dostępna jest na stronie:
cych, stalowych elementach instalacji.
http://www.atestgaz.pl/artykuły
Uzupełnieniem sygnalizatorów obiektowych jest optycz-

28

Partner Główny

BEZPIECZNA CHEMIA=BEZPIECZNA PRACA
www.programbezpiecznachemia.pl

BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY OD CIEBIE !

Magazyn „Polska Chemia” 3/2017

29

Temat artykułu

Krótka historia komunikacji
w zakładzie przemysłowym
Marek W. Konieczny
Dyrektor Naczelny, INTROSYS Spółka z o.o.

Parafrazując stare, znane wyrażenie: pracownicy wszystkich zakładów, łączcie
się – bezpiecznie można śmiało stwierdzić, że właśnie telekomunikacja będąca
„krwioobiegiem zarządzania”, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo ludzi
pracujących w sąsiedztwie maszyn lub na maszynach w normalnych strefach
produkcyjnych, a także w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
Przypominając różnorodność systemów łaczności i ich
rozwój na przestrzeni ostatnich 40 lat musimy wspomnieć
o „zabytkach” – centralach telefonicznych na wybierakach
– podnosząco-obrotowych systemu Strowger 32AB, jak też
centralach z wybierakami obrotowymi Siemensa czy Ericssona. Musimy pamiętać o późniejszych centralach krzyżowych, np. Pentaconta czy K-66, do których dość mocno
zaczęła wkraczać elektronika. Ten okres starych central zakładowych wkrótce został zdominowany przez nagle otwarty
rynek w latach 85-90 i możliwość wymiany na nowe, analogowe centrale abonenckie dla przemysłu: typu Panasonic,
Siemens-Hicom, Lucent, Bosch, DGT, Alcatel itd. Później,
około dwadzieścia lat temu, zaczął się prawdziwy boom
na nowe centrale cyfrowe, oferujące bardzo dużo usług dodatkowych, oprócz standardowego zestawiania połączenia
do abonenta. Równolegle rozwijał się także rynek specjalnej,
przemysłowej łączności interkomowej i nagłośnienia (PA).
W wielkich zakładach chemicznych, hutach, fabrykach,
górnictwie odkrywkowym i w wielu innych zakładach
zaczęto wymagać niezawodnej i czytelnej łączności, także głośnomówiącej, która mogła zagwarantować pewny
przekaz komunikatów o niebezpieczeństwie czy też innych
zdarzeniach na dużych obszarach, przy ciągach technologicznych w ogromnym zapyleniu czy hałasie, w strefach
gazowych grożących wybuchem. W Polsce zaczęto stosować sprawdzone w innych krajach interkomowe systemy
firm Industronic, Gaytronic, Neumann, Lelas. Wprowadzono wiele nowych wymagań i norm określonych w dyrektywach Unii Europejskiej (np. 1999/92/WE ATEX137 i ATEX
2014/34/UE). Nie można również zapomnieć o masowym
stosowaniu urządzeń do analogowej łączności bezprzewodowej – radiotelefonów, których wielka ilość modeli spowodowała dostępność cenową dla wielu mniej zasobnych
firm. Zainteresowanie zarządów firm podwyższeniem standardów bezpieczeństwa spowodowalo też łączenie różnych systemow interkomowych, kablowych z systemami
radiokomunikacji pracująch jako jeden system.
Nowoczesne rowiązania łączności stosowane obecnie
w przemyśle opierają się praktycznie całkowicie na systemach cyfrowych sterowanych przez procesory komputerów
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ChemMultimodal
Promotion of Multimodal Transport
in Chemical Logistics
Na zdjęciu: stacja interkomowa, fot. materiały prasowe.

i oprogramowanie. Najbardziej widocznym atrybutem nowoczesnych technologii w elektronice jest ich niewiarygodna
miniaturyzacja. Dawniej pomieszczenia central, kablowni, akumulatorowni były projektowane w setkach metrów kwadratowych powierzchi. Obecne zakładowe centrale telefoniczne
i interkomowe zajmuja kilka czy kilkanaście metrów kwadratowych. Do wymienionych wcześniej systemow cyfrowych
bardzo mocno wkroczyły rozwiązania oparte o sieci internetowe lokalne LAN czy WAN z protokołami IP. Dla oszczędności
zaczyna się stosować rozwiązania z przekazywaniem danych
tekstowych i werbalnych po kablach światłowodowych lub
łączach radiowych. Bardzo mocno z systemem interkomowym np. Industronic-a powiązano najnowszy cyfrowy system
radiołączności Tetra. Zawitała także w szerokim zakresie łączność komórkowa wewnętrzna i ogólna.
Wydaje się, że okres najbliższych dziesięciu czy piętnastu lat
znowu zadziwi nas rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinach łączności z zakresu nanotechnologii, które wkroczą
do przemysłu po uwolnieniu przez wymogi i normy stosowane w wojskach i armiach, jak to jest dotąd praktykowane.
Na stronie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego www.pipc.org.pl, w ramach cyklu „Rozmowy o Chemii” prezentujemy wideo z wypowiedzią Marka
W. Koniecznego. Dyrektor INTROSYS-u mówi o roli bezpieczeństwa w zakładach chemicznych, a także o wpływie prowadzonego przez PIPC Programu
„Bezpieczna Chemia” na wzrost świadomego, aktywnego podejścia kadry
zarządzającej do BHP i bezpieczeństwa procesowego.

This project is supported by the Interreg CENTRAL
EUROPE Programme funded under the European Regional
Development Fund.
www.interreg-central.eu/chemmultimodal
2.388.840,00

Project budget in EUR

1.950.775,50

ERDF funding in EUR

06.2016 – 05.2019

Project duration
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Ministry of Economy, Science and Digitalisation Saxony-Anhalt
Kai Langnickel | kai.langnickel@mw.sachsen-anhalt.de
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Zrównoważony rozwój

Evonik czyni
dalsze postępy w zakresie
analizy zrównoważonego
rozwoju biznesowego

dualny poziom emisji gazów cieplarnianych na jedną tonę
produkcji powinien się zmniejszyć o 12%, a zużycie wody
o 10%. W porównaniu z ubiegłym rokiem indywidualny
poziom emisji gazów cieplarnianych obniżył się w 2016
r. o 6 punktów procentowych, a zużycie wody o 13 punktów procentowych. Postęp ten wynika z wdrożonych
środków mających na celu zwiększenie efektywności
energetycznej i oszczędności wody, jak również ze zmian
strukturalnych wprowadzonych w Parku Chemicznym
Marl. Dzięki wysoce wydajnej elektrowni gazowo-parowej, która zastąpiła tam stary blok węglowy, możliwe jest
ograniczenie rocznej emisji CO2 nawet o 280 000 ton.

Inicjatywa „Bezpieczeństwo w Evonik”
to już tradycja

• W 2016 r. połowę obrotów osiągnięto dzięki produktom do ekologicznych zastosowań
• Wyraźne postępy na drodze do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska
• Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw: ponowne przyznanie złotego ratingu przez EcoVadis

Osoba do kontaktu dla prasy
gospodarczej
Silke Linneweber
Dział komunikacji zewnętrznej
Telefon +49 201 177-3389
silke.linneweber@evonik.com

Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Telefon +49 201 177-01
Faks +49 201 177-3475
www.evonik.de
Rada nadzorcza
Dr Werner Müller, przewodniczący
Zarząd
Dr Klaus Engel, prezes
Christian Kullmann, wiceprezes
Dr Ralph Sven Kaufmann
Thomas Wessel
Ute Wolf
Siedzibą spółki jest Essen
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Essen
Rejestr handlowy B 19474
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Firma Evonik czyni dalsze postępy w zakresie analizy
zrównoważonego rozwoju biznesowego. W ramach tego
przedsięwzięcia specjalistyczne przedsiębiorstwo chemiczne bada wkład swoich produktów pod kątem efektywności wykorzystania zasobów naturalnych w konkretnych zastosowaniach. Rozpatruje się m.in.: oszczędność
energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zużycie wody i odpady. Analiza obejmuje całą działalność operacyjną firmy Evonik w zakresie przemysłu chemicznego.
Wynik analizy zrównoważonego rozwoju potwierdza
następujące fakty z roku 2016: segmenty chemiczne firmy Evonik już dziś wypracowują około 50% obrotów dzięki produktom, w przypadku których udowodniono ich
wkład w lepsze wykorzystanie zasobów w konkretnych
zastosowaniach. Przykładami są aminokwasy stosowane
w żywieniu zwierząt, dodatki do olejów hydraulicznych
oraz silany funkcyjne w systemach zabezpieczeń powłoki budynków. Na wiosnę 2017 r. firma Evonik zleciła zewnętrzną walidację metodyki analizy, a następnie ją opublikowała.
Zrównoważone zarządzanie i odpowiedzialne działanie są filarami modelu biznesowego firmy Evonik. Mówi
Thomas Wessel, członek zarządu odpowiedzialny za zrównoważony rozwój: „W relacjach ze współpracownikami,
klientami, inwestorami i kontrahentami codziennie doświadczamy ścisłego związku pomiędzy odpowiedzialnym działaniem ekologicznym i społecznym a sukcesem
gospodarczym”.
Zrównoważony rozwój już dawno stał się w firmie Evonik siłą napędową i ważnym kryterium decyzji dotyczących zakupów.
Pozytywny skutek działań zmierzających do oszczędzania energii i wody
Na lata 2013–2020 firma Evonik wyznaczyła sobie ambitne cele środowiskowe (rok referencyjny: 2012): indywi-

W firmie Evonik bezpieczeństwo pracy i urządzeń,
a tym samym ochrona pracowników, mieszkańców i środowiska, mają pierwszeństwo przed obrotami i zyskami.
Tak mówi o tym Thomas Wessel: „Dzięki naszej inicjatywie,
której celem jest wzmocnienie kultury bezpieczeństwa,
dajemy naszym pracownikom zobowiązujący obraz tego,
w jakim stopniu indywidualne zachowanie przyczynia
się do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa”. W roku 2016 częstotliwość wypadków wśród
pracowników firmy Evonik wyniosła 1,2 i była niższa niż
wyznaczony przez nas samych cel 1,3, jednak nieznacznie
wyższa niż w roku ubiegłym (1,0). Częstotliwość wypadków to liczba wypadków przy pracy naszych pracowników oraz pracowników firm zewnętrznych podlegających
bezpośredniemu kierownictwu firmy Evonik, wyrażona
w dniach niezdolności do pracy na milion roboczogodzin. Kolejnym efektem wdrażanej idei bezpieczeństwa
jest znaczna poprawa przez firmę Evonik bezpieczeństwa
procesów produkcji urządzeń.

Evonik wspiera przejrzystość
i zrównoważony rozwój w łańcuchu
dostaw
Własne wysokie kryteria w zakresie bezpieczeństwa,
zdrowia, ochrony środowiska i norm pracy Evonik egzekwuje również u swoich dostawców. W ten sposób specjalistyczne przedsiębiorstwo chemiczne angażuje się
w inicjatywę branżową „Together for Sustainability” (TfS),
wspierając ujednolicone normy w zakresie zrównoważonych dostaw.
Firma Evonik regularnie poddaje się odpowiednim
ocenom TfS przeprowadzanym przez agencję ratingową
EcoVadis. Podobnie jak w roku ubiegłym, również w roku
2017 firma Evonik uzyskała złoty rating.

Uznanie za osiągnięcia w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju
Rok 2016 był dobrym rokiem dla firmy Evonik i jej aktywności w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwu po raz pierwszy udało się osiągnąć czołówkę
renomowanych wskaźników Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World, jak również DJSI Europe. Ponadto firma

Informacje na temat koncernu
Evonik, kreatywny koncern przemysłowy z Niemiec, jest jednym ze światowych liderów chemii
specjalistycznej. Strategia firmy jest ukierunkowana
na zysk, rozwój i nieustanny wzrost wartości przedsiębiorstwa. Evonik zatrudnia około 35 000 pracowników i ma swoje oddziały w ponad 100 krajach;
wyróżnia się przede wszystkim innowacyjnością
oraz zintegrowanymi platformami technologicznymi. W roku obrachunkowym 2016 przedsiębiorstwo wypracowało zysk (skorygowany zysk EBITDA)
na poziomie 2,165 mld euro przy obrotach wynoszących 12,7 mld euro.

Informacja prawna
Jeżeli w niniejszym komunikacie prasowym zawarte są prognozy lub oczekiwania bądź jeśli nasze
informacje dotyczą przyszłości, wspomniane prognozy lub oczekiwania mogą być związane ze znanym lub nieznanym ryzykiem i brakiem pewności.
Rzeczywiste wyniki lub osiągnięcia mogą być inne
w zależności od zmiany warunków ramowych. Ani
spółka Evonik Industries AG, ani związane z nią
przedsiębiorstwa nie zobowiązują się do aktualizacji zawartych w niniejszym komunikacie prognoz,
oczekiwań lub wypowiedzi.

Evonik została od razu dwukrotnie wyróżniona Niemiecką
Nagrodą Zrównoważonego Rozwoju [niem. Deutscher
Nachhaltigkeitspreis] – jako zwycięzca w kategorii „Badania naukowe” oraz jako jedno z pięciu dużych przedsiębiorstw w Niemczech o najbardziej zrównoważonym
rozwoju.

Pomyślne opublikowanie raportu
o zrównoważonym rozwoju
Podczas sporządzania raportu o zrównoważonym
rozwoju za rok 2016 firma Evonik ponownie zastosowała
wytyczne Global Reporting Initiative. Kierunek struktury
i zakresu sprawozdawczości konsekwentnie odpowiada
najważniejszym obszarom działalności firmy Evonik. Ponadto raport został wzbogacony o dodatkowe wskaźniki, cele i osiągnięcia na polu zrównoważonego rozwoju,
zwłaszcza w temacie „Zarządzanie i zgodność z przepisami” oraz „Łańcuch wartości i produkty”.
Raport o zrównoważonym rozwoju za rok 2016 jest
dostępny w Internecie na stronie www.evonik.de/verantwortung, z kolei streszczenie metodyki analizy zrównoważonego rozwoju biznesowego na stronie www.evonik.
de/nachhaltigkeitsanalyse.
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Technologie

Lekki wypełniacz poraver®
w odlewach mineralnych
i betonie polimerowym
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Udział poraveru®
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[%]

Udział krzemionki
Udział żwiru
Udział żywicy

40

20

Jacek Raźny
Dennert Poraver GmbH

0

Poraver® jest znakomitym przykładem na innowacyjne
wykorzystanie odpadów szkła butelkowego. Ten produkt jest ultralekkim
granulatem produkowanym w 100% ze stłuczki szklanej z recyklingu.

standardowy poraver® 0,25-0,5 mm w żywicy
poliestrowej

Standardowy
beton
polimerowy
% obj.

Beton
polimerowy
z poraverem®
% obj.

Standardowy
beton
polimerowy
%wag.

Beton
polimerowy
z poraverem®
% wag.

Porównanie składu betonu polimerowego standardowego
i z poraverem® objętościowo i wagowo

3 000

Definicja

2 500

1.5

waga żywicy

1 500

waga wypełniacza

1 000
500
0

1.0

poraver®

0

Krzemionka

30 % Poraver®

40 % Poraver®

60 % Poraver®

ATH

Kreda

Dolomit

TiO2

80 % Poraver®

Redukcja wagi elementów z poraverem® przy objętościowej zamianie za krzemionkę.
Udział żywicy w każdej mieszance wynosi 35%.

Redukcja wagi elementów z poraverem® przy objętościowej zamianie
za krzemionkę. Udział żywicy w każdej mieszance wynosi 35%

poraver X® wykazuje mniejszą wnikalność żywicy
w pory kruszywa

Korzystna izolacja
42°C

SiO2

Porównanie wagi różnych wypełniaczy dla takiej samej receptury
kompozytu przy takim samym stopniu wypełnienia (60 % obj.)

0.5

Poraver®

Poraver® oferuje niższą przewodność cieplną niż konwencjonalne wypełniacze, stąd wyroby z zawartością poraveru® mają lepszą izolacyjność termiczną.

Recepturowanie z poraverem®
W recepturach z poraverem® konwencjonalne kruszywa
są zastępowane objętościowo przez poraver®. Objętość żywicy pozostaje stała. Z powodu niskiej gęstości poraveru®
następuje przesunięcie w proporcjach wagowych w recepturze.
Na podstawie materiałów firmy Dennert Poraver GmbH

21°C

Lambda ~ 0.1– 0.3 W/mK

Lambda > 1.0 W/mK

Produkty białej ceramiki z odlewów mineralnych utrzymują odpływ
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waga [g]

Wypełnienie z krzemionki
Poraver® 0.25-0.5 mm
Poraver® 0.5-1 mm
Poraver® 1-2 mm

Poprzez wysokie wypełnienie kruszywem mineralciepła na minimalnym poziomie. Ta własność jest wykorzystywana
nym konwencjonalne wyroby betonu polimerowego
również w systemach okładzin ściennych.
oraz odlewów mineralnych cechują się wysoką gęstością. (2000 – 2300 kg/m3 ). Dzięki użyciu lekkiego
kruszywa poraver® gęstość elementów może zostać
Zastosowanie
ograniczona nawet o 70%. Wyrażenia „odlew mineralny” oraz „beton polimerowy” często są używane zamienProdukty z betonu polimerowego: elementy strukturalnie. Tutaj przyjmujemy, że „beton polimerowy” to produkt
ne, łoża maszyn, systemy rurowe, naprawa uszkodzonych
do którego używa się również grubego kruszywa (powywyrobów z betonu, sztuczne kamienie i okładziny.
żej 4 mm), natomiast „odlewy mineralne” to wyroby tylko
Produkty z odlewów mineralnych: wyroby białej ceramiz drobnym wypełnieniem. Tak więc cele jakie zakładamy
ki (wanny, brodziki, zlewy), meble, w tym również ogrododla poszczególnych wyrobów różnią się między sobą.
we, parapety okienne, blaty kuchenne i montażowe.
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waga poraveru®

2 000

2.0

Gęstość odlewu mineralnego [g/cm3]

Podczas unikalnego procesu produkcji stłuczka
butelkowa zostaje zmielona i uformowane zostają
kuleczki, które następnie podczas wyprażania w piecu
zostają spienione. Ostatecznie po schłodzeniu następuje separacja frakcji pod względem wielkości. Standardowo produkowanych jest 7 różnych typów produktu, począwszy od 0,04 mm aż do 8 mm średnicy.
Głównym polem zastosowania lekkiego kruszywa
są produkty chemii budowlanej. Poraver® ma znakomite własności izolacyjności termicznej oraz
akustycznej, stąd jego szerokie zastosowanie w klejach, tynkach,
wylewkach samopoziomujących i w wielu innych wyrobach budowlanych. Poraver® znalazł
też zastosowanie w betonach lekkich (beton
architektoniczny, okładziny ścienne). W ostatnim
czasie notuje się coraz
większe zainteresowanie
zastosowaniem poraveru®
w wyrobach z betonu polimerowego oraz w odlewach mineralnych.

Zalety stosowania lekkiego wypełniacza poraver® w odlewach mineralnych i betonie polimerowym.
• Redukcja wagi
• Obniżenie przewodności cieplnej
• Wolniejsze schładzanie sezonowanych elementów zapobiega naprężeniom termicznym
• Proste oprzyrządowanie do dalszej obróbki.
W przypadku produkcji wyrobów kompozytowych z żywicami termoutwardzalnymi rekomendujemy użycie lekkiego kruszywa poraver X®. Jest to nowa odmiana lekkiego
wypełniacza przygotowana pod kątem użycia w wyrobach
emulsyjnych. Charakteryzuje się bardziej homogeniczną
powierzchnią, zwiększoną wytrzymałością mechaniczną
i jaśniejszą barwą. Zmniejszone jest wnikanie płynnej żywicy w otwarte pory kruszywa. Stąd zmniejszone zapotrzebowanie na żywicę, lepsza urabialność a także poprawione
parametry mechaniczne wyrobu.

Szanowni Państwo
Mamy przyjemność poinformować, że do końca października bieżącego roku firma solvadis polska sp. z o.o. zmieni nazwę i występować będzie pod marką SOLVACHEM SP.Z O.O.
Zmiana nazwy firmy nie spowoduje zmian w adresie danych
rejestracyjnych ani numerach kont bankowych. Zmiana nie
będzie miała wpływu na relacje z klientami firmy. Nasi klienci
będą obsługiwani przez te same osoby co dotychczas. Zapraszamy do dalszej owocnej współpracy z nasza firmą.

Magazyn „Polska Chemia” 3/2017

35

Z prasy zagranicznej
FECC INTERVIEWS

FECC INTERVIEWS

Poland invests for
greater efficiency

❯❯ around €1.8bn in investment in 2016,
using data from the Central Statistical Office of
Poland, adds Zielinski.
The Polish chemical industry has benefited
from this investment boost over recent years.
Infrastructure projects intensified before the
Euro 2012 European Football Championship
and there has also been continued investment
in the Polish chemical industry since then
from both the government and private sectors.
State-owned companies have completed a
major investment in a new liquefied natural
gas (LNG) terminal of around 5bn cubic
metres of natural gas capacity, which is supplied from Qatar, and located in the northwest
part of Poland in Świnoujście. With a further
capacity increase to around 7.5bn cubic
metres in total expected, remarks Zielinski.
This new LNG terminal was necessary in
order to lessen the Polish industry’s heavy
reliance on Russia’s natural gas supply, he says.
Due to expensive methane-based natural
gas, there is a push for Polish chemical
players to diversify their portfolio. Grupa
Azoty, which is a main producer of fertilisers, oxo alcohols, plasticizers among other
products, has plans for a new propane
dehydrogenation (PDH) unit, which will
provide the company with an internal propylene feedstock supply.
“We are still investing in Poland, it is our

Poland’s chemical industry is enjoying something of an investment boom, unlike
the bulk of Europe’s petrochemical sector, as it moves to diversify its feedstock
base and improve production efficiencies
HEIDI FINCH LONDON

P

oland’s chemical industry is developing in leaps and bounds, both domestically and in export terms. But it is
also facing some challenges in terms
of a strong dependency on costly natural gas
feedstock and burdensome regulations, such
as climate policy.
These are negatively affecting the competitiveness of the Polish chemical sector. However, a drive by the Polish chemical industry
for process and technology optimisation and
feedstock and portfolio diversification, where
possible, are mitigating factors, explains Dr
Tomasz Zielinski, president of the board of
the Polish Chamber of Chemical Industry.
“First of all, the chemical industry in
Poland is still developing. It is a high efficiency industry and this efficiency is still increasing. [But] it is also a highly energy-intensive
industry,” he says.
The value of chemical production in Poland
rose on average by 7.2%/year during the period
2010-2015, points out Zielinski, referring to data
from the Central Statistical Office of Poland.
This represents a larger increase than the 5.3%/
year achieved by overall industrial production
in the country over the same timeframe.

HEALTHY EXPORTS
Polish chemical exports also look healthy,
with Germany as the main export destination
for basic chemicals from Poland. Total chemical export value from Poland to Germany
amounted to around €6.9bn in 2016, which
reflects a jump of €1.6bn from 2012 to 2016,
notes Zielinski, using Eurostat data.
In 2016, chemical exports from Poland to
all EU countries generated €21.7bn, while
the total exports of chemicals from Poland
was worth around €27.6bn. This compares
to total Polish exports in 2016 which were
worth about €146.3bn according to Eurostat. Zielinski says this export figure is
increasing year on year.
www.icis.com
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Polish chemical players are currently looking further afield for export destinations, to
places such as Tunisia, Australia, Morocco,
Panama, New Zealand and South America, to
name a few. There is a positive trend in exports from Poland to these non-EU destinations, says Zielinski.
The Polish chemical industry is reaping the
benefits of the growth, but it is worth pointing
out that this is despite the fact that the industry is facing its fair share of energy and feedstock challenges. Historically, Polish chemical producers have relied heavily on coal as
their main energy source, with a relatively
small part of supply coming from gas and oil.
“The energy costs and carbon dioxide
(CO2) regulations put increasing pressure on
our costs,” explains Zielinski.

LACK OF NATURAL GAS
Poland is in deficit for one of the main feedstocks for the chemical industry, namely
natural gas. Consumption of natural gas in
Poland reached about 16bn cubic metres in
2016, of which only around 5bn cubic metres
was produced domestically. So the lion’s
share of natural gas supply needed to be
imported and this is still the case today.
The Polish fertiliser industry, and in particular its ammonia production, is heavily dependent on the supply of high purity methane-based natural gas supply from Russia,
with its hefty price tag.
The chemical industry in Poland has limited
room to manoeuvre in terms of feedstock cost
savings. However, it is possible to make further improvements in technology and processes efficiencies to mitigate this, says Zielinski. Some great progress has already been
made in this respect, he adds.
The high efficiency ratio achieved by
Polish ammonia production is a prime
example of this, as it produces around 0.9:1
natural gas feedstock to ammonia. This
equates to 900 cubic metres of natural gas to
1.0 tonne of ammonia.

Chemical major PKN Orlen is in the process of constructing a sizeable new metathesis unit at its Plock site in Poland, which is
expected to be operational in the second half
of 2018. The metathesis process is not considered to be a conventional production method
in Europe, but it is part of the PKN Orlen
strategy for “value creation through the use of
modern technology.”
It adds that this project will optimise its
internal olefin feedstock supply and increase
the efficiency of the downstream segment.
PKN Orlen has recently signed the agreement
to supply propylene to its Basell Orlen Polyolefins (BOP) joint venture.
Introducing a wide range of production
process improvements to eliminate losses, for
example of material or steam, such as by
installing more efficient reactors and pumps,
helps to mitigate the energy/feedstock challenges, explains Zielinski.
In addition, some steps have already been
taken in the Polish chemical industry towards
feedstock diversification, with crude oil coming
via a pipeline franchise from Russia to the
chemical refining companies PKN Orlen and
Grupa Lotos. PKN Orlen also receives crude oil
from other sources such as Saudi
Arabia and Iran, says Zielinski

Polymers

2,930,000

Anhydrous ammonia

2,623,000

Nitric acid

2,338,000

Nitrogenous fertiliser

1,970,000

Sulphuric acid, 100%

1,637,000

Phosphate fertiliser

470,000

Ethylene

447,000

Potash fertiliser

389,000

Propylene

336,000

Polyethylene

322,000

Sodium hydroxide, 96% NaOH, acq

315,000

Polyvinyl chloride

259,000

Polypropylene

245,000

Oleum, 100%

225,000

Synthetic rubber

222,000

Caprolactam

164,000

Styrenic polymers

148,000

Ammonia solution

96,400

Sodium hydroxide, 96% NaOH, solid

69,500

Butadiene

54,714

Phenol

39,902

Toluene

15,854

Acetic acid

8,833

Source: Central Statistical Office of Poland

Prezentujemy Państwu oryginalną wersję artykułu,
który w czerwcu 2017 r. ukazał się ICIS.

“We are still investing in
Poland, it is our main market...
[but] we need some friendly
regulations, we need time to
be ready for them”
June 2017 | FECC Supplement | 9

OVER-REGULATION
He says that Poland, as part of the EU, is
“over-regulated,” especially in the industrial
context, and considers the regulations to be
“costly and too complex”. He adds that the
EU Emission Trade System (ETS) and its hefty
CO2 emission target cuts weaken the EU
industry’s competitiveness when compared
to other regions in the world.
Looking ahead, he says that more time is
needed in order to comply with these regulations. The legislation should be more
“business-friendly,” especially as the chemical industry is a key driver for economic
growth as it is present in every aspect of
everyday life.
Fine chemicals/specialties is a subsector
with a faster pace of growth than commodities, says Zielinski, who hopes for a stronger
push in the direction of fine chemical/
specialty in the future.
“We need more specialties in our country, we
need to diversify. We need to be more innovative and have more specialised products. ■

POLAND’S MAIN CHEMICALS PRODUCTION
2016, TONNES

Przemysł chemiczny w Polsce, zmierzając do
dywersyfikacji bazy surowcowej i poprawy
wydajności produkcji, przeżywa pewien rodzaj
boomu inwestycyjnego - w odróżnieniu od sporej
części europejskiego sektora petrochemicznego.

INVESTMENT BUOYANT
Investment in the Polish
chemical industry has almost
doubled over the past five to
seven years, with preliminary estimates of

DR TOMASZ ZIELINSKI
President, Polish Chamber of Chemical Industry

main market and we would like to be here. We
need some friendly regulations, we need time to
be ready for them,” says Zielinski. “It is difficult
to be ready for regulations, while our industry is
still developing. We need more time to be well
prepared for implementing regulations.”

ICIS to największy na świecie dostawca danych
makroekonomicznych i informacji nt. rynku
petrochemicznego, energetycznego i nawozowego.
❯❯
10 | FECC Supplement | June 2017

www.icis.com
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Perspektywy

Relacje te budujemy między innymi w ramach powołanego Biura Rozwoju Rynku GRUPY AZOTY Polskiego
Konsorcjum Chemicznego, którego głównym zadaniem
jest prezentacja naszych szerokich kompetencji, zasobów
i doświadczeń wśród naszych obecnych i nowych partnerów.
Obecnie mówi się o narastającym w Polsce problemie z dostępnością wykwalifikowanych pracowników. Czy to także problem Polskiego Konsorcjum
Chemicznego?

fot. materiały prasowe

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum
Chemiczne: Chemia najważniejsza,
ale chcemy rozwijać się także
w innych sektorach
Z uwagi na zmiany zachodzące na rynku, a także nasze unikalne
kompetencje i zasoby kadrowe, chcemy wyjść z naszą ofertą poza grono
dotychczasowych klientów. Nie wykluczamy także projektów zagranicznych
– mówi Paweł Głogowski, Prezes Zarządu Grupy Azoty Polskiego Konsorcjum
Chemicznego Sp. z o.o.
Paweł Kwiecień: Jak opisałby Pan obecną strategię rozwoju Grupy Azoty Polskiego Konsorcjum
Chemicznego?
Paweł Głogowski, Prezes Zarządu Grupy Azoty Polskiego
Konsorcjum Chemicznego Sp. z o.o.: Staramy się dywer-
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syfikować rynek dostaw i wykonawstwa dla naszych firm
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GRUPA AZOTY
Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. poszukując partnerów na rynkach zewnętrznych, pokrewnych nam branż,
petrochemicznej, energetycznej, gazowej oraz rozbudowując nasz rynek wewnętrzny w ramach Grupy Azoty.

Rzeczywiście, doniesienia medialne, ale też nasze obecne doświadczenie podpowiadają nam, że rynek pracownika stał się faktem. Większość firm działających w przemyśle, także nasza konkurencja, dostrzega brak wysoko
wykwalifikowanych pracowników, w szczególności kadry
inżynieryjno-technicznej. Zdarzają się sytuacje podkupowania pracowników, też przez firmy zagraniczne.
Jak radzicie sobie z tym problemem?
Nas problem braku kadry dotyczy w mniejszym stopniu, bo jesteśmy organizacją z ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniem. Proszę zwrócić uwagę, że zaplecze
kadrowe buduje się przez wiele lat – zbudowanie organizacji pozwalającej na realizacje najbardziej ambitnych zadań musi trwać i mieć stabilne podstawy. Mamy więc taką
przewagę i unikatowe kompetencje, że jesteśmy właśnie
taką stabilną organizacją dającą naszym Pracownikom
pewność zatrudnienia i rozwoju oraz poczucie bezpieczeństwa. Zdajemy sobie jednak sprawę, że musimy zrobić krok naprzód, żeby w przyszłości brak wykwalifikowanej kadry nie stał się dla nas realnym problemem. Dlatego
prowadzimy różnego rodzaju działania na uczelniach, staramy się pozyskać na praktyki czy staże najlepszych studentów, na przykład Akademii Górniczo-Hutniczej, dając
tym samym młodym ludziom szansę na zdobycie pierwszych praktycznych umiejętności zawodowych.
Czy korzystacie z tzw. employer branding?
Marka GRUPA AZOTY to przecież organizacja o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i myślę, że dla
wielu pracowników to niewątpliwie duża nobilitacja oraz
zaszczyt, że mogą być częścią tej organizacji, dającej jed-

nocześnie pewność i stabilizację zatrudnienia. Nasza polityka HR nie ogranicza się do dobrego zaprezentowania
firmy i zdobycia pracownika. Wierzymy w długofalowe
relacje – chcemy pracownika utrzymać poprzez odpowiednie działania motywacyjne, zaproponowanie konkurencyjnej ścieżki kariery, sprawiedliwe oceny efektów.
Oprócz aspektu biznesowego tkwi w tym etyczność
działań – zawsze twierdziłem, że każda firma to przede
wszystkim ludzie. To oni są podstawą działalności, a sukces przedsiębiorstwa wynika między innymi z wysokiej
motywacji i poziomu identyfikacji z organizacją. Jednocześnie bez zaplecza wysoko wykwalifikowanej kadry
inżynierskiej trudno byłoby realizować projekty o charakterze innowacyjnym i tworzyć nowe rozwiązania i technologie.
Innowacje to często pomijany wątek w praktyce
działów HR.
Zgadzam się. Polski przemysł chemiczny, chociaż stale
podnosi poziom innowacyjności i nie ma się w tym zakresie czego wstydzić, potrzebował i wciąż potrzebuje
różnego rodzaju zachęt do podejmowania projektów innowacyjnych: ulg podatkowych, niskooprocentowanych
pożyczek, czy właśnie programu sektorowego. Cenimy
INNOCHEM, sami bierzemy w nim udział. W drugim konkursie zaprezentowaliśmy, wspólnie z Instytutem Ciężkiej
Syntezy Organicznej „Blachownia” i Grupa Azoty Zakładami Chemicznymi „Siarkopol” projekt nowej technologii
produkcji polisiarczku fenylenu. Projekt przeszedł przez
procedury konkursowe i otrzyma dofinansowanie. Jak widać, INNOCHEM to dla nas realna korzyść i zachęta do podejmowania działań innowacyjnych, też szans na rozwój,
na którym nam bardzo zależy.
Czy Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne
planuje rozwój poza przemysłem chemicznym?
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
wraz ze spółkami zależnymi: Grupa Azoty Automatyka Sp.
z o.o., Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o., Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. jest w stanie
zaplanować i zrealizować praktycznie każdą inwestycję
w przemyśle chemicznym, ale nie tylko w nim. Realizacja zadań od koncepcji, w których mają zastosowanie
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, projektowanie, realizacje oraz w dalszej konsekwencji nadzór
i obsługa serwisowa oraz kwestie związane z ochroną środowiska pozwalają nam myśleć o zdecydowanym rozszerzeniu portfolio naszych klientów. Mamy kontrahentów
z innych sektorów, na przykład z gazownictwa czy petrochemii. Z uwagi na zmiany zachodzące na rynku, a także
nasze unikalne kompetencje i zasoby kadrowe, chcemy
wyjść z naszą ofertą poza grono dotychczasowych klientów. Nie wykluczamy także realizacji projektów zagranicznych.

Rozmawiał Paweł Kwiecień
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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Responsible Care

25 lat Programu „Odpowiedzialność
i Troska” w Polsce

Program „Odpowiedzialność i Troska”, w świecie występujący pod nazwą
Responsible Care, jest dobrowolną inicjatywą dedykowaną wszystkim
przedsiębiorstwom branży chemicznej i około chemicznej prowadzącym swoją
działalność na terenie Polski.
Okres powakacyjny to dla Programu niezwykle pracowity czas. Już na początku września aktywnie promowaliśmy
Program wśród pracowników naszych Realizatorów, jak
również lokalnych społeczności. Wyśmienicie nadawał się
do tego promocyjny namiot, który nawet mimo deszczowej pogody przyciągał gości.
Jest nam niezmiernie miło, że nasi Realizatorzy przy
okazji organizowania większych akcji i spotkań z własnymi

Promocja Programu „Odpowiedzialność i Troska” Fot. RC
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pracownikami czy społecznością lokalną, aktywnie z nami
współpracują i udostępniają nam pole do szerokiej promocji założeń Programu, jak również prowadzonych w jego
ramach akcji.
W kolejnych dniach, razem z liczną grupą przedstawicieli naszych Realizatorów wybraliśmy się do Brzegu Dolnego,
gdzie odbyło się trzecie spotkanie w ramach akcji „Dbam
o środowisko” organizowanej przez Sekretariat Programu
„Odpowiedzialność i Troska”.
Niezmiennie głównym celem spotkania była wymiana
doświadczeń w zakresie ochrony środowiska oraz zapoznanie się z Zakładem Produkcyjnym Gospodarza.
Pierwszego dnia, przybyli goście z wielkim zapałem
i sportowym duchem przystąpili do Akademii Golfa, która
była jedną z atrakcji tego integracyjnego dnia. Po emocjonujących sportowych wyzwaniach na wszystkich czekała
kolacja inaugurująca całe spotkanie.
Drugi dzień, odbywający się w całości na Zakładzie Produkcyjnym Gospodarza, rozpoczął się od cyklu prezentacji
działalności Grupy PCC oraz ich planów, sukcesów i problemów. Liczne dyskusje pojawiające się przy okazji kolejnych
wystąpień, podkreśliły tylko istotę i ideę takich spotkań.
Pytania były niezwykle konkretne i dokładne, często wykraczające ponad to co zostało pokazane czy powiedziane.
Po części dyskusyjno-teoretycznej wszyscy udali się na wycieczkę po terenie zakładu, gdzie kompleksowo zwiedzili
i omówili prezentowane instalacje m.in. instalację do produkcji kwasu monochlorooctowego czy innowacyjną podczyszczalnię ścieków zawierającą chlorofenole. Zwiedzanie
zakończyło się lunchem, podczas którego nastąpiło podsumowanie wizyty w firmie.

Spotkanie Realizatorów Programu w Grupie PCC Fot. RC

Najważniejszym punktem tegorocznej jesieni było organizowane XIV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej
w Toruniu.
Konferencja ta, organizowana przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz Polską Izbę Przemysłu
Chemicznego, co roku ściąga wielu ekspertów, specjalistów, teoretyków i praktyków branży chemicznej z wielu
firm i instytucji z całej Polski.
W tym roku spotkanie, ze względu na jubileusz 25-lecia
Programu „Odpowiedzialność i Troska”, miało wyjątkowo
uroczysty charakter. Toruńska konferencja była doskonałą
okazją do uświetnienia tego jubileuszu.
Przybyłych gości, zgodnie z wieloletnią tradycją przywitał Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
dr inż. Tomasz Zieliński. Drugiego powitalnego wystąpienia dokonał Prezydent Miasta Toruń, Pan Michał Zaleski.
Po życzliwych słowach do przybyłych gości podkreślających wagę i potrzebę takich spotkań, nastąpiła część uroczysta.
Certyfikatami Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, potwierdzającymi nieustające spełnienie wszystkich merytorycznych warunków uczestnictwa
w Programie, zostały uhonorowane firmy:
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
• Petrochemia-Blachownia S.A.
• Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.
• PCC Rokita S.A.
• Brenntag Polska Sp. z o.o.
• PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
Kolejnym punktem było uhonorowanie firmy PKN ORLEN S.A., która w tym roku świętuje jubileuszu 20-lecia
uczestnictwa w Programie „Odpowiedzialność i Troska”. Jubileuszową statuetkę odebrała Pani Maria Sosnowska, Członek Zarządu Spółki. Po krótkim przemówieniu Pani Prezes,

o wyzwaniach środowiskowych przemysłu chemicznego
w kontekście udziału w Programie „Odpowiedzialność
i Troska” opowiedział Pan Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKN ORLEN S.A.
Po tej części płynnie rozpoczęły się tematyczne wystąpienia dotyczące najważniejszych i „najgorętszych” tematów, z którymi zmaga się obecnie cała branża chemiczna.
Sukces tegorocznego merytorycznego programu konferencji tkwił w bardzo doświadczonych prelegentach oraz
dużej wielowątkowości omawianych tematów. Omawiano
i dyskutowano m.in. o nowym prawie wodnym, nowym
rozporządzeniu glebowym, zaniedbaniach w cyberbezpieczeństwie, zmianach przepisów prawnych w zakresie
odpadów i opakowań czy innowacyjnej metodzie oceny
zagrożenia odorantami.
Podczas uroczystej kolacji, wszystkich realizatorów uhonorowano jubileuszowymi statuetkami, w ramach podziękowania za aktywną i merytoryczną realizację Programu
w Polsce. Na znajdującym się ekranie wyświetlono też wybrane archiwalne zdjęcia z wszystkich spotkań, które odbyły się podczas całego 25-lecia Programu w Polsce.
Zakończona, czternasta edycja Forum Ekologicznego,
zgromadziła blisko 100 przedstawicieli branży chemicznej i branż pokrewnych chemii z całej Polski. Ogromna
różnorodność Uczestników, wśród których byli zarówno
teoretycy jak i praktycy na różnych szczeblach zarządzania
organizacjami, sprzyjała atmosferze wymiany doświadczeń
i zdobywania wiedzy.
Wszystkim Uczestnikom i Prelegentom bardzo dziękujemy i już dziś zapraszamy za rok.
Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. 24 256 76 48, redakcja@rc.com.pl

www.rc.com.pl
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Centrum Targowo-Konferencyjne

Temat artykułu

TRANSPORT
I AUTOMOTIVE

BUDOWNICTWO

ENERGIA

ELEKTRONIKA

PRZEMYSŁ

21 - 22 listopada 2017

20 - 21 lutego 2018

ExpoOPAKOWANIA

42

Magazyn „Polska Chemia” 3/2017

Targi Opakowań

Salon Technologii
i Materiałów Kompozytowych

www.expoopakowania.pl

www.kompozytmeeting.pl
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