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TECHCO Forum – trzy
inicjatywy PIPC w jednym!
Grupa Azoty ZAK z nagrodą
European RC Award
Dziewięć kilometrów
powietrza do oddychania

Szanowni Państwo,

Polecamy Państwa uwadze kolejny numer Magazynu „Polska Chemia”.
Publikacja wydawana jest przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego dla
jednej z najważniejszych i największych branży tworzącej polską gospodarkę, jaką jest branża chemiczna.
Trzecie i ostatnie w tym roku wydanie powiązane jest z zupełnie nowym
wydarzeniem organizowanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, czyli TECHCO Forum. Projekt ten łączy w sobie trzy najważniejsze
obszary i przedsięwzięcia realizowane przez Izbę od wielu lat – Forum
Ekologiczne Branży Chemicznej, Program Bezpieczna Chemia oraz Projekt Chemia 4.0. TECHCO Forum to dwa dni eksperckich paneli dyskusyjnych, dynamicznych rozmów 1x1 oraz ciekawych prezentacji w trzech
blokach tematycznych dotyczących środowiska, bezpieczeństwa i przemysłu 4.0. W związku z tym szczególnie polecamy artykuł ekspertów
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którzy opowiadają o genezie
powstania nowego projektu, budowaniu agendy i randze poruszanych
zagadnień. TECHCO Forum to kolejne po Kongresie Polska Chemia duże
wydarzenie realizowane w związku z pandemią koronawirusa w innowacyjnej formule programu telewizyjnego emitowanego online.
W tym numerze Magazynu „Polska Chemia” wiele miejsca poświęcone zostało tematyce Europejskiego Zielonego Ładu i związanej z nim
zielonej transformacji. Piszą o tym przedstawiciele Partnerów Kampanii Polska Chemia – PKN ORLEN oraz Grupa LOTOS. Nad zagadnieniem
pochylili się także inni Członkowie PIPC, jak chociażby go&management,
jak również kancelarie prawne zrzeszone w Izbie: JWP Rzecznicy Patentowi oraz WKB.
Trzeci z Partnerów Kampanii Polska Chemia, Grupa Azoty, opowiada
z kolei o nagrodzie European Responsible Care Award, która została
przyznana Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz PKN ORLEN
w konkursie RC Awards organizowanym przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC). W tym roku nagrody European RC Awards

zostały przyznane za inspirujące i skuteczne inicjatywy, które oferują
Realizatorzy Programu Responsible Care w całej Europie jako wsparcie
w czasie kryzysu.
W Magazynie „Polska Chemia” nie zabrakło także miejsca na treści związane z innowacjami. Polska Chemia przeznacza największe nakłady
inwestycyjne na dostosowanie procesów technologicznych do regulacji środowiskowych oraz na inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe, co widać w opisanych na łamach Magazynu wielu działaniach
firm zrzeszonych w PIPC, z których ponad 95% inwestuje w rozwiązania
proekologiczne. W bieżącym numerze Magazynu eksperckim głosem
w zakresie innowacji, rozwiązań GOZ-u i 4.0 podzielili się przedstawiciele Ayming, BASF, Reliability Solutions, Statsoft czy Synthos.
Jak zawsze istotnym tematem w przemyśle chemicznym pozostaje obszar bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasie trwającej pandemii
koronawirusa. Pisze o tym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego (SITPChem) w artykule „Wszyscy uczymy się
funkcjonowania w nowej rzeczywistości”. O bezpieczeństwie procesowym opowiada ASE, z kolei Dräger Polska dzieli się rozwiązaniem
zastosowanym w ramach autorskiego systemu Dräeger Engineered
Solutions (DES). Prawnicy z kancelarii DZP dotykają tematu legislacyjnego, kluczowego dla przedsiębiorców wprowadzających niebezpieczne mieszaniny.
Życzymy miłej lektury!
Marcin Przygudzki
Redaktor Naczelnyy
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Techco Forum

TECHCO FORUM – TRZY
INICJATYWY PIPC W JEDNYM!
W trudnym roku pandemii COVID-19 Polska Izba Przemysłu Chemicznego postawiła na innowacje. Biorąc pod uwagę ogromny sukces wrześniowego Kongresu Polska Chemia, PIPC przygotowała zupełnie nowe wydarzenie w branży chemicznej – TECHCO Forum, w którym również postanowiła wykorzystać
najnowsze technologie cyfrowe. Nowoczesne rozwiązania to przyszłość Polskiej
Chemii. PIPC pokazała, że trudna sytuacja związana z pandemią może pobudzać rozwój i stymulować wzrost kreatywności.
TECHCO Forum, mimo że jest zupełnie nowym projektem,
łączy w sobie aż trzy dobrze znane projekty PIPC. W programie wydarzenia uwzględnione zostały najważniejsze,
aktualne tematy, które są istotne nie tylko dla sektora chemicznego. Program TECHCO Forum umożliwia wymianę
doświadczeń i zapoznanie się z propozycjami nowych rozwiązań dla całego polskiego przemysłu.
– W 2020 roku Polska Izba Przemysłu Chemicznego stawia na
transformację technologiczną i aktywnie korzysta z nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Z uwagi na pandemię COVID-19
przenieśliśmy nasze główne projekty do wirtualnej rzeczywistości. Jesteśmy odpowiedzialną organizacją, która dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników naszych wydarzeń. Postawiliśmy jak zawsze na wysoki poziom merytoryczny i atrakcyjną
formę. Pandemia COVID-19 nie zwalnia nas z obowiązku dbania o najwyższą jakość. Staramy się w kreatywny sposób podchodzić do warunków w jakich obecnie funkcjonujemy. TECHCO Forum łączy w sobie trzy dotychczasowe projekty PIPC,
które przenieśliśmy do strefy online. Użytkownicy są już zmęczeni dużą liczbą tradycyjnych wydarzeń internetowych, dlatego nie organizujemy kolejnego webinarium. Stawiamy na
nowoczesny przekaz w formie streamingu TV, który sprawia,
że treści merytoryczne są atrakcyjne dla każdego uczestnika –
mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.
PIPC postanowiła nie rezygnować z realizacji projektów
w 2020 r., ale, uwzględniając potrzeby sektora, kreować
nowe wydarzenia. Dzięki zastosowaniu nowych technologii cyfrowych TECHCO Forum zaplanowano na 2–3 grudnia
2020 r., gwarantując uczestnikom najwyższą jakość merytoryczną, bezpieczeństwo i niecodzienną formułę.
Program TECHCO Forum łączy w sobie zagadnienia trzech
wartościowych projektów PIPC: Forum Ekologicznego
Branży Chemicznej, Programu Bezpieczna Chemia i Pro‑
jektu Chemia 4.0.

2 | Magazyn „Polska Chemia” 3/2020

– Tegoroczna, już XVII edycja Forum Ekologicznego Branży Chemicznej odbywa się ramach zupełnie nowego wydarzenia PIPC. Podczas TECHCO Forum poruszamy kluczowe,
bieżące tematy środowiskowe. Rozpoczynamy od aspektów
związanych z odpowiedzialnością środowiskową firm oraz
wpływem nowych strategii UE, podejmowanych w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu, na polski przemysł chemiczny – mówi Klaudia Kleps, Senior Ekspert, Koordynator
Pionu Rzecznictwa i Legislacji w PIPC.
Nie sposób również pominąć w programie TECHCO Forum
obszaru związanego z rolą Polskiej Chemii we wdrażaniu
i realizacji założeń gospodarki cyrkularnej. Zaproszeni eksperci prezentują wielowymiarowe podejście do tej tematyki – od aktualnych wyzwań legislacyjnych w obszarze
GOZ po aspekty związane ze zrównoważonymi produktami i opakowaniami, kończąc na prezentacji wybranych
rozwiązań i dobrych praktyk. Kolejny duży blok tematyczny dotyczy wyzwań w obszarze gospodarki wodnej oraz
przedstawienia wybranych rozwiązań z zakresu racjonalnego gospodarowania wodą. A to wszystko tylko pierwszego
dnia TECHCO Forum.
Drugi dzień wydarzenia otwiera rozmowa na temat
najbliższych wyzwań związanych z systemem handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. – Zaproszeni eksperci omawiają rolę „zielonej energii” w procesie
transformacji energetycznej w przemyśle chemicznym.
Dyskutujemy na temat strategii wodorowej i rozwiązań
związanych z OZE. Następnie poruszamy także kwestie
inwestycji, między innymi w kontekście możliwości ich
finansowania i zmian w decyzjach środowiskowych. To
jednak nie wszystkie zagadnienia. Część środowiskową
TECHCO Forum kończy próba omówienia możliwych scenariuszy, trendów i zmian, które nas czekają w przyszłym
roku – dodaje Klaudia Kleps.

Techco Forum
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Program TECHCO Forum jest bardzo kompleksowy i wielowymiarowy, oprócz obszernego bloku dotyczącego zagadnień środowiskowyc, zawiera także ciekawe części związane z bezpieczeństwem i rozwiązaniami Przemysłu 4.0.
– W ramach Bezpiecznej Chemii skupiamy się na bezpieczeństwie produktowym i procesowym, jak również na aspektach
związanych z transportem i logistyką. Mając na uwadze toczące się procesy klasyfikacyjne substancji i mieszanin chemicznych oraz opublikowanie przez KE Strategii UE ds. Zrównoważonych Chemikaliów, rozmawiamy z Ministerstwem Rozwoju,
Pracy i Technologii na temat wyzwań, obowiązków i aktywności branży chemicznej. Nie zapominano również o niezwykle
istotnych aspektach związanych z bezpieczeństwem procesowym i ochroną pracowników czy transportem i logistyką –
mówi dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Pion Rzecz‑
nictwa i Legislacji w PIPC.
To jednak jeszcze nie cały program TECHCO Forum. Jak
już wspominaliśmy wielokrotnie, Polska Chemia to jedna
z najbardziej innowacyjnych branż, która wyznacza trendy
w całym przemyśle. Z uwagi na ten fakt, PIPC nie mogła
pominąć w agendzie wydarzenia zastosowania nowoczesnych technologii 4.0. – W trakcie TECHCO Forum staramy
się odpowiedzieć na pytanie, czy Chemia 4.0 jest kluczem do
sukcesu i siłą napędową innowacji? Uznani eksperci omawiają znaczenie międzysektorowej współpracy, m.in. z branżą IT
czy ośrodkami naukowymi. Pokazujemy również dobre praktyki z branży, a także zróżnicowane możliwości wykorzystania
technologii 4.0 w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw
– dodaje dr inż. Anna Zalewska.

TECHCO Forum to bardzo wysoki poziom merytoryczny, bezpieczeństwo
oraz nowoczesna formuła
online. Po raz kolejny w tym
roku PIPC postanowiła
także zaoferować wszystkim zainteresowanym darmowy dostęp do wydarzenia. Więcej informacji
o TECHCO Forum znajduje
się na stronie: www.tech‑
co.pipc.org.pl.

Klaudia Kleps
Koordynator Pionu
Rzecznictwa i Legislacji,
Senior Ekspert PIPC

Dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu
Polska Izba
Przemysłu Chemicznego

Dr inż. Anna Zalewska
Senior Ekspert PIPC
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Europejski Zielony Ład

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
A GOSPODARKA WODNO
‑ŚCIEKOWA
Jak wynika ze statystyk i badań naukowych (1), w latach
1970–2017 roczne światowe wydobycie surowców potroiło się i nadal wzrasta. Każdego roku wydobywamy około
60 miliardów ton surowców, co w przeliczeniu daje aż 22
kg na osobę dziennie! Na świecie wytwarzanych jest ponad
11 miliardów ton odpadów rocznie (2). Jak wynika z obrad
The International Resource Panel (2019 r.), ponad 90% utraty bioróżnorodności oraz deficytu wody spowodowane jest właśnie wydobywaniem i przetwarzaniem zasobów. Dzienne zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na
wodę (3) wynosi 2,5 litra. W zależności od poziomu życia
człowiek zużywa każdego dnia znacznie większe ilości
wody, od 90 l – w krajach słabo rozwiniętych, do 160 l –
w europejskich, a nawet 635 l – w USA. W Polsce to około
92 l (wg GUS). Ślad wodny (water footprint) statystycznego
Polaka to około 4 tys. l dziennie, a Europejczyka, jak podaje „The Water Footprint Network”, jest o połowę mniejszy.
Przykładowo do produkcji 1 kg pomidorów potrzeba ok.
214 l wody,1 kg ryżu – prawie 2,5 tys. l, 1 kg wołowiny –
15,5 tys. l, 1 tony stali – ok. 300 l wody, 1 kg bawełny – ok. 10
tys. litrów wody (4). Jak wynika m.in. z badań Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Wodnego, wytwarzanie
opakowań pochłania zasoby wodne szacowane na 650 do
800 mld m3 rocznie. Bardzo duże ilości wody są zużywane
w procesach przemysłowych, stanowi to około 23% światowego zużycia wód (5). W Polsce sektor przemysłu to ok.
73% krajowego zużycia (wg GUS). Pobór wody na potrzeby
gospodarki narodowej to 11,8 mld m³. Zakład Produkcyjny
PKN ORLEN w Płocku pobiera 27 mln m³ na rok, co stanowi
około 0,2% potrzeb gospodarki narodowej.
Powszechnie wiadomo, że woda zajmuje aż 71% powierzchni kuli ziemskiej. Jednakże, jak podaje Światowa Organizacja
Zasobów (ang. World Resources Institute), aż 96,54% wody
na ziemi to woda słona. Zatem, słodka woda na świecie to
rzadkie i cenne dobro. Jest ona niezbędna do życia, stanowi nośnik materiałów (np. składników odżywczych:
fosforu i azotu) oraz energii. Jest czynnikiem niezbędnym
do osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wysokiej jakości życia. Teoretycznie
jest zasobem odnawialnym. W praktyce jednak działalność
człowieka prowadzi do zaburzenia równowagi, a w konsekwencji wyczerpywania się również zasobów odnawialnych. Może wydawać się niewyobrażalne, by na Ziemi
jej zabrakło, ale nie zabraknie jej nagle i wszędzie. Zasoby
będą się kurczyć stopniowo, w niektórych regionach szczególnie dotkliwie, powodując utrudnienia w przemyśle
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oraz problemy społeczne, migracje i konflikty. Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych (na podstawie Food and Agriculture Organization (FAO) i World Water
Council) zakładają, że do 2050 r. liczba ludności na świecie
wzrośnie o 1/3, co przełoży się na tempo przenoszenia się
do miast oraz 50-procentowy wzrost zapotrzebowania na
wodę i energię w tym okresie. Biorąc pod uwagę fakt, że
20% podziemnych ujęć wody jest nadmiernie eksploatowana, to 50% populacji będzie mieszkać na obszarach z niedoborem wody (6). Jak pokazują dane ONZ, już w tej chwili
z powodu niedostatku wody cierpi ponad 40% światowej
populacji i ten odsetek będzie rósł. Obecnie ponad 2 mld
ludzi żyje na obszarach, gdzie jest ograniczony dostęp
do wody pitnej. W 2050 r. ten problem będzie już dotyczyć co czwartej osoby na świecie. Polskie zasoby wody są
niewielkie i rozmieszczone nierównomiernie. Duża część
kraju (38,5% powierzchni) leży na obszarze deficytu wód
powierzchniowych, jest to w szczególności środkowa część
Polski obejmująca cały pas Nizin Środkowopolskich. Zasoby wód powierzchniowych naszego kraju w przeliczeniu na
mieszkańca są trzykrotnie mniejsze niż średnie w Europie
i pięciokrotnie mniejsze niż średnie na Ziemi. Zaskakującym
może wydawać się fakt, że zasoby wody pitnej w Polsce szacowane są na takie, jakie występują w Egipcie. Takie porównanie pojawia się w raporcie „Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce” (UN Global Compact Network Poland, 2018 r.).
Unia Europejska chcąc być liderem działań w zakresie
powstrzymania zmian klimatu, przyjęła plan działań na
rzecz zrównoważonej gospodarki UE o nazwie „Europejski Zielony Ład” (ang. European Green Deal), w którym kładzie nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. Circural Economy), przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń. Europejski Zielony Ład to strategia, której celem jest
„przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy
poziom emisji gazów cieplarnianych netto, i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych”. W grudniu 2019 r. Komisja
Europejska zaprezentowała pierwszy dokument opisujący
filozofię „Europejskiego Zielonego Ładu”. Choć najmocniejsze akcenty położone zostały na czyste powietrze i energetykę, to również konkretnie identyfikuje się wyzwania związane z wodą, jak jej niedobory i zanieczyszczenia. W skrócie

Europejski Zielony Ład
można powiedzieć, że działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej kładą nacisk na zmiany technologiczne, organizacyjne i społeczne, ale i wykorzystanie narzędzi wspomagających ocenę lokalnych lub regionalnych postępów
w kierunku GOZ w sektorze oraz zarządzanie i planowanie
środowiskowe. Mogą one zostać oparte na modelu 5R:
• Redukcja (ang. reduce) – zapobieganie powstawaniu
ścieków, w pierwszej kolejności poprzez redukcję zużycia wody i redukcję zanieczyszczeń u źródła.
• Usuwanie (ang. remove) – zastosowanie efektywnych
technologii usuwania zanieczyszczeń z wód i ścieków.
• Ponowne wykorzystanie (ang. reuse) – ponowne wykorzystanie ścieków jako alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę (niezdatną do picia).
• Recykling (ang. recycle) – odzysk wody ze ścieków do
wykorzystania w celach pitnych; odzyskiwanie zasobów,
takich jak składniki odżywcze i energia z odpadów na
bazie wody.
• Myślenie – ponowne przemyślenie (ang. rethink), jak
wykorzystać zasoby do stworzenia zrównoważonej
gospodarki, która jest „wolna” od odpadów i emisji.
Przyjęty kierunek działań jest zgodny z:
• Agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz
zrównoważonego rozwoju 2030;
• Celem zrównoważonego rozwoju nr 6, polegającym
na „zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wody
i warunków sanitarnych”, w szczególności w odniesieniu
do:
– do 2030 r. poprawy jakości wody poprzez ograniczenie zanieczyszczenia, wyeliminowanie dumpingu
i zminimalizowanie uwalniania się niebezpiecznych
substancji chemicznych i materiałów; zmniejszeniu
o połowę odsetka nieoczyszczonych ścieków oraz
znacznym zwiększeniu recyklingu i stosowania bezpiecznych metod ponownego wykorzystania wody
w skali światowej;
– do 2030 r. znacznego zwiększenia efektywnego
wykorzystania wody we wszystkich sektorach oraz
zapewnieniu zrównoważonych poziomów wycofania i dostaw wody słodkiej, by zaradzić problemowi
niedoboru wody i znacznie zmniejszyć liczbę osób
cierpiących z powodu niedoboru wody.
• 7. unijnym programem działań w zakresie środowiska,
• ramową dyrektywą wodną (2000/60/WE);
• dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG);
Poniżej przedstawiono wyzwania dla przemysłu związane
z koniecznością dbania o zasoby wodne w obliczu wyzwań,
takich jak:
• Zjawiska pogodowe – susze i ulewy (planowanie zasobów wodnych, oszczędność wody, stworzenie strategicznego zapasu w systemach wodnych, ograniczenie
wycieków).
• Regulacje – European Green Deal, Circural Economy, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie wody pitnej, dyrektywa ściekowa, dyrektywa azotanowa, rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody,

•

•

dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik BAT (Best Available Techniques) w przemysłowych systemach chłodzenia.
Plany gospodarowania wodami – obecnie prowadzone są prace zmierzające do opracowania II aktualizacji
planów gospodarowania wodami (II aPGW) w ramach
3 cyklu planistycznego. Określają one zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu.
Rozwój – rola produkcji, wzrost liczby ludności, przemysł 4.0, ponowne wykorzystanie ścieków, produkty
uboczne, GOZ, inteligentne, nowe i innowacyjne technologie.

Zakład Produkcyjny w Płocku wykorzystuje wodę
powierzchniową z rzeki Wisły do produkcji wód przemysłowych. Woda głębinowa wykorzystywana jest tylko do
produkcji wody pitnej. Limit Ilości pobieranej wody dla
zakładu został ustalony w Pozwoleniu Wodno-Prawnym.
Wodochłonność dla instalacji produkcyjnych jest określona
w Pozwoleniu Zintegrowanym. Redukcje ilości pobieranej
wody, odprowadzanych ścieków vs przerób ropy w latach
1980–2016 kształtowała się na poziomie 51% pobieranej wody oraz na poziomie 68% w zakresie odprowadzanych ścieków. Podejmujemy również szereg innych działań
mających na celu zminimalizowanie ilości pobieranej wody
i odprowadzanych ścieków. Należą do nich:
• zawracanie oczyszczonych ścieków do produkcji wody
gospodarczej i ppoż.;
• zawracanie, uzdatnianie i wykorzystanie popłuczyn
z procesów uzdatniania wody do ponownej jej produkcji;
• kierowanie upustów z bloków wodnych do sieci wody
gospodarczej i ppoż.;
• zatężanie kilkukrotne wody w układach chłodniczych;
• zamknięte układy chłodnicze – uzupełnianie strat wody
tylko z tytułu odparowania;
• zawracanie kondensatów, ich uzdatnianie i ponowne
wykorzystanie;
• wtłaczanie wody pobranej do prób ciśnieniowych zbiorników po ich zakończeniu do sieci wody gospodarczej
i ppoż.
Na uwagę zasługuje również częściowe zamknięcie obiegu
wodnego w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku,
co w znacznym stopniu ogranicza zużycie wody oraz ilość
generowanych ścieków przemysłowych. Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej instalacji przemysłowych (w tym rafineryjnych i petrochemicznych) poprzez
redukcję zużycia wody i produkcji ścieków to obecnie obowiązujący światowy trend. Pora na oszczędzanie, ponieważ
gospodarka wodno-ściekowa zużywa około 30% potrzeb
energetycznych firm, a miasta od 25 do 40% energii na
potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Nie tylko zakłady przemysłowe, ale my wszyscy, jako społeczeństwo, musimy zadbać o wodę, a w tym celu należy:
• zaangażować władze publiczne i środki prawne w trakcie planowania i tworzenia uregulowań (zestaw głęboko
transformacyjnych przejrzystych, spójnych i czytelnych
polityk, których zakres będzie miał wpływ na wszystkie
sektory gospodarki);
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zaproponować zintegrowane kompleksowe inicjatywy
w sektorze wodno-ściekowym (wykorzystanie oczyszczonych ścieków, wód opadowych, rozbudowa potencjału retencyjnego);
wdrożyć działania techniczno-organizacyjne w zakresie
wykorzystania nowych rozwiązań i technologii począwszy od procesu projektowania (zagospodarowanie np.
soli odpadowej, innych składników odzyskanych w procesie oczyszczania);
zadbać o wzrost poziomu wiedzy w społeczeństwie,
zaangażować je i uzyskać jego wsparcie oraz akceptację
dla przedmiotowego zagadnienia;
zadbać o ekonomikę rozwiązań i ich finansowanie.

W wielu przypadkach zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi nie jest wystarczające, ponieważ produkcja, usługi i działalność domowa nadal generują duże ilości
ścieków, które należy zagospodarować.
Podsumowując, woda to źródło życia, najbardziej rozpowszechniony, a zarazem najważniejszy związek chemiczny na naszej planecie i przede wszystkim główny składnik
organizmu człowieka. Odgrywa ogromną rolę w przyrodzie i jest czynnikiem kształtującym krajobraz. To jedyna
substancja występująca w trzech stanach skupienia. Rola
wody w życiu człowieka jest ogromna. Dla większości z nas
swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym.
Świadomość, że woda pokrywa 72% powierzchni globu,
powoduje, iż traktujemy ją jako dobro nieograniczone

i ogólnodostępne. Wzrost populacji ludzi związany będzie
z potrzebami w zakresie wytwarzania żywności i dobór,
a do tego woda jest niezbędna. Woda szczególnie wykorzystywana jest w gospodarstwach domowych, w rolnictwie, w transporcie wodnym, w produkcji energii elektrycznej i we wszystkich gałęziach przemysłu. Potrzeby
poszczególnych sektorów gospodarki w zakresie wykorzystania zasobów wodnych mogą się różnić, a nawet
być przeciwstawne. Dlatego rola właściwego zarządzania zasobami wodnymi jest bardzo istotna. Powinna ona
uwzględniać zarówno potrzeby ludności i gospodarki, jak
i wymagania ochrony wód i ekosystemów z nimi związanych oraz kwestie dotyczące ochrony przed powodzią i suszą. Każdy z nas
może podjąć działania
na rzecz oszczędzania
wody. Choć w skali jednej osoby może wydawać się to niewielką
zmianą, to jednak w skali
całego kraju czy nawet
świata – to naprawdę wielka oszczędność.
Myślmy o kształtowaniu
świadomości społecznej
i bierzmy przykład z najlepszych.
dr inż. Arkadiusz Kamiński

(1) Źródło: The International Resource Panel, Global Resources Outlook (2019 r.); Instytut Globalnej Odpowiedzialności.
(2) Źródło: Raport The Circular Economy a Powerful Force for Climate Mitigation, Transformative innovation for prosperous and low-carbon
industry.
(3) Źródła: Blood and Other Body Fluids, Washington, DC: Federation of American Societies for Experimental Biology; M. Jarosz „Normy
żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja” IŻŻ, Warszawa 2012; Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA – Euro
pean Food Safety Authority) nowe zalecenia odnośnie ilości płynów w codziennej diecie, kwiecień 2010 r.
(4) Źródła: Światowy Program ONZ na rzecz Oceny Zasobów Wodnych, Raport o Gospodarce Wodnej na Świecie ONZ 2016: Woda
a miejsca pracy (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Paryż, 2016; UN General Assembly – Water Action Decade 2018–2028: https://www.un.org/pga/72/event-latest/launch-of-the-international-decade-of-water-for�-sustainable-development-2018-2028/, ONZ, UNEP, UP Global Compact.
(5) Źródła: ONZ, UNEP, UP Global Compact.
(6) Źródła: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), ONZ Human Development Report], European Environment Agency.
Zużycie wody w Europie – Ilość i jakość w obliczu dużych wyzwań
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PROGRAM
BEZPIECZNA
CHEMIA
Jedyny w Polsce program poświęcony kwestiom szeroko rozumianego
bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego.
Program koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem
procesowym, znaczeniem BHP, legislacją, cyberbezpieczeństwem,
współpracą z organami kontroli oraz promocją dobrych praktyk.

• Edukacja

Od początku trwania Programu przeszkoliliśmy blisko 1200 osób.

• Wymiana najlepszych praktyk

W kwestii bezpieczeństwa nie ma konkurencji.
Komisja BHP i Bezpieczeństwa Procesowego gromadzi ponad 40
członków.

• Promocja

Stawiamy na promocję bezpieczeństwa. Od 2014 roku wydajemy Biuletyn
„Bezpieczna Chemia”. Jesteśmy na najważniejszych wydarzeniach branży
chemicznej.

D ołącz do P rogramu „B ezpieczna
C hemia”
ww w. pro g ram b e z p i e cz n a ch e mi a .p l

European Responsible Care Award

GRUPA AZOTY ZAK S.A.
PIERWSZYM POLSKIM LAUREATEM
EUROPEAN RESPONSIBLE CARE
AWARD W KATEGORII COMMUNITY
SUPPORT
Grupa Azoty ZAK S.A. znalazła się w gronie laureatów międzynarodowego prestiżowego konkursu programu Responsible Care, zwyciężając w kategorii Community Support, czyli wsparcie społeczności lokalnej. To pierwsza główna nagroda w konkursie w tej kategorii dedykowana polskiemu przedsiębiorstwu.
Konkurs organizowany jest przez CEFIC (Europejską Radę
Przemysłu Chemicznego) od 2004 r. w celu promocji najlepszych europejskich praktyk w obszarze działań programu
Responsible Care. Tegoroczna edycja poświęcona została
inicjatywom wsparcia ogólnoświatowej walki z COVID-19.
Oczekiwaniem organizatorów było przypomnienie o podstawowych wartościach, jakimi powinny kierować się przedsiębiorstwa w codziennej działalności biznesowej: dbałości
o pracowników i ich rodziny, społeczności lokalne, dostawców, klientów oraz o odpowiedzialności w dostarczaniu
bezpiecznych produktów chemicznych. Z tą ideą powiązane było hasło tegorocznej gali – „Together we stand strong”.
Nagrody European RC Awards zostały przyznane podczas
Globalnej Konwencji Chemicznej (Global Chemical Convention) 13 października 2020 r., która – ze względu na obecny
stan pandemii – odbyła się w formie wirtualnej. Kapituła
konkursowa oceniła zgłoszenia inicjatyw europejskich firm
w kategoriach: Upholding and Reshaping Production
Lines (Ulepszanie i przekształcanie linii produkcyjnych), Protection of Workplace and People (Ochrona miejsca pracy i ludzi) oraz Community Support
(Wsparcie społeczności lokalnej).
Podczas wręczania nagrody podkreślono imponujące zaangażowanie Grupy Azoty ZAK S.A. w procesie zapobiegania
rozprzestrzeniania się pandemii i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Kapituła doceniła projekt walki z COVID-19 realizowany przez Grupę Azoty,
ze szczególnym uwzględnieniem:
• Systematycznego i błyskawicznego wsparcia dla
kędzierzyńsko-kozielskiego szpitala jednoimiennego, w tym środków przeznaczonych na utworzenie
laboratorium prowadzącego diagnostykę pod kątem
koronawirusa. Grupa Azoty ZAK S.A. przekazała kwotę
750 tysięcy zł Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi
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Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Wsparcie to
było elementem kompleksowego działania Grupy Azoty,
która za pośrednictwem czterech głównych spółek przeznaczyła już ponad 3 mln zł na walkę z pandemią.
Zabezpieczenia ścieków i ujęć wody dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - przekazywania na bieżąco
szpitalowi w Kędzierzynie-Koźlu podchlorynu sodu substancji do uzdatniania ścieków.
Zabezpieczenia środków transportu medycznego - użyczenia 7 samochodów osobowych placówkom
szpitalnym w województwie opolskim. Wsparcie to przyczyniło się do odciążenia specjalistycznego transportu
medycznego.
Troski o najmłodszych – organizacji konkursu plastycznego „Dom pełen pomysłów”, który miał na celu
promocję zasad bezpiecznego zachowywania się podczas pandemii.
Realizowania polityki darowizn – pomocy finansowej oraz rzeczowej, w tym przekazywania środków
ochrony indywidualnej placówkom społecznym w województwie opolskim.

– Sytuacja epidemiczna jest sprawdzianem dla całego społeczeństwa i pozwala zmierzyć siłę naszej solidarności. Dobrze się
składa, że hasło tegorocznej gali odnosi się do jedności, ponieważ w walce z COVID-19 spółki Grupy Azoty działają ramię
w ramię. Dlatego nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom
Grupy Azoty – mówi Sławomir Lipkowski, Prezes Zarządu
Grupy Azoty ZAK S.A.
Program Responsible Care został zainicjowany w latach 80.
przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego. Jest realizowany przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w 46 krajach, w których zrzeszone firmy wytwarzają
ponad 87% światowej produkcji chemicznej. W Europie jego
koordynacją zajmuje się CEFIC z siedzibą w Brukseli. W Polsce

European Responsible Care Award
program działa pod nazwą Odpowiedzialność i Troska pod
kierunkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
– Gratuluję Grupie Azoty ZAK S.A. zdobycia nagrody w międzynarodowym konkursie w ramach programu Responsible Care.
W poprzednich edycjach żadna polska firma nie została nagrodzona w tej inicjatywie CEFIC. Cieszę się, że jury konkursu doceniło działania Grupy Azoty ZAK S.A. na rzecz wsparcia społeczności lokalnej w trudnym czasie pandemii. Doskonale pokazuje

to, że Polska Chemia działa odpowiedzialnie i dba o bezpieczeństwo nie tylko swoich pracowników, ale także całego swojego najbliższego otoczenia – podsumował dr inż. Tomasz
Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Grupa Azoty ZAK S.A. jest realizatorem programu Odpowiedzialność i Troska od 1994 r. Program realizuje również
Grupa Azoty PUŁAWY.
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Wodorowa Przyszłość LOTOSU

WODOROWA PRZYSZŁOŚĆ LOTOSU
Paliwa alternatywne, odnawialne źródła energii czy zeroemisyjność to sformułowania, które jeszcze niedawno używane były tylko w laboratoriach, a dziś
stanowią podstawę polityki Zielonego Ładu Unii Europejskiej. Ekologia jest
obecna już nie tylko na sztandarach, ale stanowi ważną gałąź gospodarki. Te�
raz toczy się wyścig o to, które państwa i koncerny nadadzą ton transformacji energetycznej na swoich rynkach. Swoją pozycję w tym zakresie umacnia
Grupa LOTOS.
Funkcjonujemy w czasie transformacji energetycznej.
W najbliższej przyszłości Europa stanie w obliczu malejącego popytu na paliwa płynne. To wynik redukcji emisji CO2,
zwiększenia efektywności energetycznej, wzrostu znaczenia paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.
Koncerny muszą pracować nad nowymi kierunkami rozwoju. Jednym z nich jest wodoryzacja transportu. W przyjętej
przez kraje Unii Europejskiej strategii wodorowej zaplanowano działania zmierzające do położenia nacisku na mniej
emisyjne metody produkcji tego paliwa, w tym głównie
na elektrolizę. W Polsce to Grupa LOTOS wyrasta na lidera
w poszukiwaniach rozwiązań związanych z wodorem.

materiały prasowe Grupy LOTOS
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– Planując nasze działania musimy wybiegać w przyszłość.
Tylko dzięki innowacyjnym projektom badawczo-rozwojowym
z obszaru paliw alternatywnych możemy skutecznie odpowiedzieć na zmieniające się trendy. Z czasem wszystkie branże
będą musiały przestawić się na niskoemisyjną produkcję i ekologiczne źródła energii. Widzimy duży potencjał wodoru i to
na nim koncentrujemy nasze prace – mówi Adam Kasprzyk,
dyrektor ds. komunikacji Grupy LOTOS.
Gdański koncern angażuje się w wiele wodorowych projektów. Głównym z nich jest Pure H2 – inwestycja, dzięki której powstanie nowoczesna instalacja do produkcji wodoru

Wodorowa Przyszłość LOTOSU
o wysokiej czystości (99,999%). Zbudowana zostanie także
infrastruktura do jego dystrybucji oraz stacje tankowania
pojazdów w standardzie 350 bar (np. autobusy) i 700 bar
(pojazdy osobowe) w Gdańsku i Warszawie. Grupa LOTOS
szacuje, że koszt inwestycji, na którą uzyskała unijne dofinansowanie w ramach programu CEF „Łącząc Europę”,
zamknie się w ok. 10 mln euro.
LOTOS współpracuje z Rządem RP przy realizacji polskiej strategii wodorowej, nad którą pieczę sprawuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pomorski koncern wypełnia postanowienia Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, którego zadaniem
jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii
i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. LOTOS rozpoczął współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi
na rzecz otrzymania wodoru o wysokiej czystości w warunkach przyjaznych środowisku naturalnemu. Głównym celem
tego projektu jest zbadanie możliwości współpracy elektrolizerów ze zmienną generacją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Istotnym elementem w ekologicznym wytwarzaniu zielonego wodoru ma być więc zjawisko elektrolizy,
do której może zostać wykorzystana energia wytwarzana
przez elektrownie w
 iatrowe.
Polityka wodorowa Grupy LOTOS nie ogranicza się jednak
do przygotowania i uruchomienia mocy produkcyjnych czystego wodoru. Koncentruje się także na upowszechnieniu
tego paliwa oraz zapewnianiu zbytu, a tym samym wodoryzacji transportu. Koncern zaangażował się we wsparcie

polskich samorządów, m.in. w projekt Pomorskiej Doliny
Wodorowej. Jego celem jest zwiększenie udziału wodoru
jako paliwa w transporcie obejmującym komunikację autobusową, kolejową i transport morski w żegludze pasażerskiej
typu „short sea”. Dzięki zaangażowaniu LOTOSU inicjatywa
otrzyma wsparcie z Unii Europejskiej. Spółka podpisała także
listy intencyjne z samorządami Gdyni, Wejherowa i Tczewa,
a ostatnio także Rzeszowa, deklarujące tworzenie transportu
miejskiego zasilanego ogniwami paliwowymi.
Grupa LOTOS rozpoczęła także współpracę z producenta�
mi samochodowymi, którzy chcą wdrożyć pojazdy zasilane ogniwami wodorowymi. Na początku listopada podpisano porozumienie ze spółką Autosan, polskim producentem
autobusów, który pracuje nad stworzeniem pierwszego
w swojej ofercie pojazdu zasilanego tzw. paliwem przyszłości.
Firma zamierza testować do napędu tych autobusów wodór
wytworzony przez Grupę LOTOS. Wcześniej LOTOS podpisał
też list intencyjny z firmą Toyota Motor Poland. W ramach tej
współpracy planowane są wspólne prace nad stworzeniem
nowoczesnych stacji tankowania wodoru dla aut osobowych.
W ramach transportu wodorowego jest jeszcze sporo do
zrobienia. Tempo przyrostu liczby pojazdów napędzanych
paliwami alternatywnymi musi przyspieszyć, jeżeli mają one
odgrywać znaczącą rolę w osiąganiu celów klimatycznych.
Z wydechu takiego auta wydobywa się czysta woda, a nie
spaliny. Warto więc głośno mówić o korzyściach płynących
z wodorowego źródła napędu.

materiały prasowe Grupy LOTOS
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Wodorowa rewolucja

PERSPEKTYWY ROZWOJU TECHNOLOGII WODOROWYCH
W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE
Uwagi wstępne

Unia Europejska zadeklarowała osiągnięcie do 2050 r. ambitnego celu – neutralności klimatycznej. Przed państwami
członkowskimi stanęło zatem wyzwanie transformacji krajowych systemów energetycznych, które dziś odpowiadają za
75% emisji gazów cieplarnianych w UE. Przyjęte na szczeblu
unijnym strategie: integracji systemu energetycznego oraz
wodoru mają – w założeniu „torować drogę do stworzenia
bardziej wydajnego i wzajemnie połączonego sektora energetycznego, którego motorem są dwa równie ważne cele:
czystsza planeta i silniejsza gospodarka”.1
Idea integracji systemu energetycznego oznacza, że system
ten ma być planowany i eksploatowany jako całość, tj.
obejmować rozmaite nośniki energii, infrastrukturę i sektory zużywające energię. Jak wskazuje Komisja Europejska,
„w takim systemie energia elektryczna napędzająca samochody w Europie mogłaby pochodzić z paneli słonecznych
na naszych dachach, podczas gdy nasze budynki mogłyby
być ogrzewane ciepłem przesyłanym z pobliskiej fabryki,
sama fabryka natomiast byłaby zasilana czystym wodorem
produkowanym z morskiej energii wiatrowej”.2

Unijna strategia wodorowa

Z powyższych względów elementem uzupełniającym
strategię integracji systemu energetycznego jest strategia
wodorowa. Zasadniczo skoncentrowana jest ona na „zielonym wodorze”, tj. wodorze, w procesie wytwarzania którego wykorzystano energię ze źródeł odnawialnych. Niemniej,
w strategii uznaje się, że w okresie przejściowym pewne
znaczenie mogą mieć również inne technologie wytwarzania wodoru, np. z zastosowaniem innej niż pochodząca
ze źródeł odnawialnych niskoemisyjnej energii elektrycznej,
czy wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).
W strategii przewidziano stopniowe przechodzenie do
gospodarki opartej na czystym wodorze w trzech fazach,
w różnym tempie w zależności od sektora przemysłu. I tak3:
Celem pierwszej fazy (w latach 2020–2024) ma być obniżenie
emisyjności istniejącej produkcji wodoru do obecnych zastosowań, np. w sektorze chemicznym, oraz rozszerzenie jego
nowych zastosowań. Zakłada się, że w tej fazie konieczne
będzie zainstalowanie w UE elektrolizerów, zasilanych energią ze źródeł odnawialnych, o mocy co najmniej 6 GW, produkujących do miliona ton odnawialnego wodoru.

o mocy co najmniej 40 GW oraz produkcja do 10 mln ton
odnawialnego wodoru w UE. Zgodnie ze strategią, zastosowanie wodoru będzie stopniowo rozszerzane na nowe sektory, takie jak produkcja stali, transport ciężarowy, kolejowy,
a w zakresie pewnych zastosowań transport morski. Wodór
będzie nadal produkowany głównie w pobliżu użytkownika
lub odnawialnych źródeł energii, w lokalnych ekosystemach.
Wreszcie w trzeciej fazie, w latach od 2030 do 2050 r., technologie produkcji odnawialnego wodoru powinny osiągnąć dojrzałość, co umożliwi wdrożenie ich na dużą skalę, także we wszystkich sektorach, których emisyjność trudno obniżyć, a inne
rozwiązania mogą być niewykonalne bądź bardziej kosztowne.

Uwarunkowania krajowe

Jak się wydaje Polska ma duży potencjał ku temu, aby aktywnie
uczestniczyć w „wodorowej rewolucji”. Wedle szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska nasz kraj jest trzecim państwem
w UE i piątym na świecie pod względem produkcji wodoru.
Przy czym hamulcem, który uniemożliwia w chwili obecnej
pełne wykorzystanie tego potencjału jest brak odpowiednich
ram prawnych. Obecne przepisy krajowe de facto nie zawierają żadnych regulacji, które w sposób kompleksowy określałyby zasady wytwarzania, transportu i obrotu wodorem. Jedynie
ustawa o dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych w sposób śladowy odnosi się do kwestii lokalizowania punktów tankowania wodoru. Z uwagi na te braki,
rząd w ostatnim czasie podejmuje intensywne działania zmierzające do przyspieszenia rozwoju technologii wodorowych
w Polsce. 7 lipca 2020 r. miało miejsce podpisanie „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”. Sygnatariuszami listu byli przedstawiciele resortu
klimatu oraz najważniejszych spółek sektora energetycznego
i transportowego. W tym samym miesiącu resort ogłosił rozpoczęcie prac nad krajową strategią wodorową do roku 2030.
Wedle planów rządowych strategia ma być przyjęta przez rząd
w pierwszym kwartale 2021 r. i jednocześnie stanowić podstawę do uchwalenia prawa wodorowego. Należy mieć nadzieję, że prace nad nowym otoczeniem prawnym będą postępować szybko. Z drugiej strony jednak doświadczenie pokazuje,
iż przygotowanie rzetelnej i kompleksowej regulacji wymaga
czasu. Przykładowo, prace nad ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach, które zmierzają już ku końcowi, zostały zainicjowane prawie dwa lata temu.

W drugiej fazie (w latach 2024–30) wodór miałby stać się
nieodłączną częścią zintegrowanego systemu energetycznego. Strategicznym celem będzie zainstalowanie do 2030 r.
zasilanych energią ze źródeł odnawialnych elektrolizerów
1
2
3

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1259
Tamże
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_1257
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Zielona transformacja

2020 HAMULCEM RĘCZNYM
DLA EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO
ŁADU?
Zielona transformacja to oczywiście bezpieczeństwo, zdrowie, środowisko i szansa na lepsze jutro. W branży natomiast utożsamiana jest z ambicją i wyzwaniem. Szczególnie teraz, w dobie pandemicznej rzeczywistości ten obraz
eskaluje. Wiosną, kiedy krajowa gospodarka weszła w kryzys
w wyniku lockdownu, przedsiębiorcy zrozumieli, że budowa
odporności będzie kluczem do wyjścia z bessy i osiągnięcia
w przyszłości przewagi konkurencyjnej. Jednak w obliczu
spadku sprzedaży i konieczności rozsądnego zarządzania
zasobami finansowymi, nie każdy może sobie na inwestycje
w rozwój pozwolić. Poszukiwanie kompromisu pomiędzy tymi dwoma biegunami będzie motorem zmian
w przemyśle chemicznym w roku 2021. Dodatkowo niezależnie od aktualnych trudności zielone technologie nadal
nie budzą naszego zaufania: wysoki CAPEX, innowacyjność
i nieliczne referencje są często postrzegane jak szczepionka na SARS-CoV-2 – lepiej, jeśli najpierw przetestują ją inni.
Natomiast zmiany, nawet te narzucane legislacyjnie czy siłą
wyższą, należy rozpatrywać w kategorii szansy.
Technologie przyjazne środowisku, oprócz dodanej wartości ideowej, mają prowadzić do zrównoważonej gospodarki energetycznej, strumieniowej i odpadowej. Kluczem
do sukcesu jest holistyczne, międzysektorowe podejście do planów osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej. Na poziomie kraju należy angażować wszystkie zainteresowane strony: przemysł, środowisko
akademickie i decydentów politycznych, jednocześnie
podejmując dialog z konsumentem. Na poziomie przedsiębiorstwa analiza zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna
w formule „helicopter view” stanowi podstawowe narzędzie do wypracowania optymalnych, szytych na miarę rozwiązań. Struktury firmy często tworzą wąsko wyspecjalizowani eksperci, którym nieraz brakuje pełnego obrazu, by
prezentować kompleksowe podejście, warunkujące efektywne zwiększanie udziału zielonych rozwiązań w działalności branży. Wobec powyższego inteligentna integracja jest niezbędna do mierzenia się z bardzo szerokim
pojęciem zielonej transformacji.
Przykładowo elektryfikacja jest narzędziem pozwalającym
na dekarbonizację lwiej części gospodarki. Aczkolwiek rozpatrywana samodzielnie nie przyniesie satysfakcjonujących
zmian. Wsparciem w przejściu UE od paliw kopalnych do
zielonej energii jest rozwój technologii zielonego wodoru, co znajduje swoje odzwierciedlenie w krajowej Strategii Wodorowej. Wodór jako nośnik energii oraz substrat
do produkcji amoniaku i metanolu zaciska pętlę zmiany
z brązowego i szarego na zielony przemysł chemiczny.

Równoległym ruchem jest integracja sektorów gazowego i elektroenergetycznego poprzez wykorzystanie gazu
ze źródeł niskoemisyjnych. Biometan może zaspokoić nie
tylko lokalne potrzeby, ale też stanowić czystą rezerwę
dla elektroenergetyki i substrat dla, ponownie, zielonego
wodoru. Jednocześnie, rozwój rynku biometanu będzie
bezpośrednią odpowiedzią na wyznaczony Narodowy Cel
Wskaźnikowy równoważny z obowiązkiem wprowadzenia
na rynek paliw transportowych ze źródeł odnawialnych.
Rozwój rynku kolejnego biopaliwa, biodiesela, generuje
wysoką podaż gliceryny. Gliceryna jest potencjalnym substratem dla wysokomarżowych zielonych chemikaliów
– rozpuszczalników, przeciwutleniaczy czy biopolimeru
PHB, które w skutek wprowadzanych obostrzeń stopniowo
wypierają produkty pochodzenia petrochemicznego.
Integralną częścią transformacji jest także redukcja wpływu przemysłu na środowisko. Emisja szkodliwych związków do atmosfery oraz problematyczne ścieki to już nie
tylko temat zamiatany pod dywan, ale realne wymogi do
spełnienia. Niemniej, inwestycja chociażby w nowoczesny
system oczyszczania strumieni odpadowych, a tym samym
wdrożenie rozwiązań kogeneracyjnych, rekuperacyjnych,
maksymalnego wykorzystania zasobów, to sposób na
zwiększenie rentowości i sprawności produkcji. Następnie,
hasła: elektromobilność, wyłapywanie CO2, morska energetyka wiatrowa to kolejne elementy zielonej układanki, które
muszą tworzyć spójną strategię rozwoju.
W go&management GmbH SK zajmujemy się kreowaniem
profesjonalnych procesów zarządzania projektami inwestycyjnymi. Wspieramy jednostki decyzyjne na wszystkich etapach
realizacji przedsięwzięć oraz przy konkretyzacji i budowie
strategii przedsiębiorstwa. Kadrowo stanowimy połączenie
wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu i implementacji
projektów przemysłowych ze świeżym spojrzeniem na innowacje. Wspólnie z powodzeniem zrealizowaliśmy przedsięwzięcia o łącznej wartości przekraczającej 1 mld EUR w branży rafineryjnej, petrochemicznej, chemicznej, energetycznej.
W odpowiedzi na zachodzące zmiany rozwijamy sieć kompetencyjną złożoną ze specjalistów w sektorze szeroko rozumianych zielonych technologii i produktów w taki sposób, aby
kompleksowo odpowiadać na potrzeby branży i wspólnie
budować strategie dla przemysłu chemicznego jutra.
Dr inż. Anna Kondratowicz
Project Manager
go&management GmbH SK
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ZIELONY WODÓR
PALIWEM PRZYSZŁOŚCI?
Skala zmian klimatycznych oraz ich wpływ na życie ludzi nie są już tylko w sfe�rze rozważań ekologów czy polityków. Wszystkich nas dotykają widoczne skutki globalnego ocieplenia, a okno czasowe do wprowadzania radykalnych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych znacząco się kurczy. Społeczne koszty zmian
klimatu, takie jak braki wody pitnej czy ograniczenie zatrudnienia, np. w turystyce zimowej, mogą być równie dotkliwe, jak te gospodarcze. Dlatego w ostatnich latach powstało tyle inicjatyw zmierzających do zatrzymania globalnego
ocieplenia. Jedną z nich jest przeprowadzenie transformacji energetycznej Europy, która chcąc osiągnąć cel neutralności energetycznej do 2050 r. stawia na
czystą energię i Europejski Zielony Ład.
W ramach zaproponowanych i opublikowanych 8 lipca
br. przez Komisję Europejską działań dotyczących systemu
energetycznego przyszłości przedstawiono między innymi strategię dla wodoru, którą rozwijać będzie Europejski
Sojusz na rzecz Czystego Wodoru – The European Clean
Hydrogen Alliance (ECH2A, https://www.ech2a.eu). Misją
sojuszu jest współpraca na rzecz wdrożenia do 2030 roku
technologii wodorowych, będących uzupełnieniem systemów energii odnawialnej dla przemysłu i transportu, dla
których przejście na energię elektryczną nie byłoby możliwe. Wodór pozyskiwany ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych ma zatem stanowić alternatywę dla obecnie
wykorzystywanych paliw kopalnych i jako jeden z elementów transformacji energetycznej zielonego ładu przyczynić się do całkowitej dekarbonizacji gospodarki europejskiej
do 2050 roku. Choć sojusz powołano niedawno, liczba jego
członków stale rośnie, a wśród nich są polskie firmy takie jak
Gaz-System, PGNiG, PKN Orlen S.A. czy Polenergia S.A.
Osiągnięcie celów sojuszu wymaga nie tylko opracowania technologii produkcji wodoru, ale także systemów składowania, transportu i wykorzystania wodoru jako paliwa
w przemyśle. Planowany łańcuch wartości wodoru obejmuje instalację elektrolizerów wodorowych o skali 6 GW
do 2024 roku i 40 GW do roku 2030 r. oraz dostosowanie
systemów transportowych i zwiększenie popytu na paliwo wodorowe poprzez rozwój technologii bazujących na
zastosowaniu tego źródła energii.
Oczywiście realizacja tak ambitnych dążeń wymaga także
sporych nakładów finansowych. Komisja Europejska planuje, że skala inwestycji w łańcuch wartości wodoru może do

1

http://www.ichpw.pl/blog/2020/08/28/trzy-kolory-niebieski/
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2050 r. wzrosnąć do poziomu 180–470 miliardów euro. Szacuje się, że w trakcie całego procesu powstanie około miliona nowych miejsc pracy.
ECH2A powołało sześć okrągłych stołów, które mają wypracowywać rozwiązania w zakresach: odnawialnej i niskoemisyjnej produkcji wodoru, przesyłu i dystrybucji czystego
wodoru, zastosowań czystego wodoru w przemyśle (głównie w technologiach energochłonnych, takich jak przemysł
chemiczny, rafinerie, wytwarzanie nawozów czy produkcja
cementu), czystego wodoru dla mobilności, czystego wodoru w sektorze energetycznym oraz czystego wodoru do
zastosowań w gospodarstwach domowych (np. do ogrzewania). Członkowie sojuszu mogą do 13 listopada 2020 r.
zgłaszać swój udział w pracach poszczególnych grup, a pod
koniec listopada planowane jest forum plenarne sojuszu.
Rozwój łańcucha wartości wodoru nie mógłby się odbywać,
gdyby nie twórcze działanie człowieka i powstające innowacje. Według danych z raportu firmy Esperis „Gra o wodór.
Kto zdominuje rynek wodoru na świecie?”, opublikowanego
w licu 2020, szacowana globalna produkcja wodoru wynosi blisko 74 mln rocznie, w tym po około 10 mln rocznie
wytwarzają Stany Zjednoczone i UE. Serwis 300Gospodar�ka.pl w raporcie „Wodorowa alternatywa” podaje, że łączna
roczna produkcja wodoru w Polsce wynosi ok. miliona ton,
co stanowi 14% łącznej produkcji europejskiej.
W zależności od sposobu wytwarzania wodór może mieć
różne „kolory”. Publikacja Instytutu Chemicznej Przeróbki
Węgla1 podaje, że obecnie większość wytwarzanego wodoru to wodór szary, który otrzymuje się na drodze reformingu

Zielony wodór
metanu lub zgazowania węgla. Są to technologie wysokoemisyjne i wykorzystujące nieodnawialne surowce energii,
zatem nie będą mogły być wykorzystywane w przyszłości.
Z kolei niebieski wodór to pierwiastek uzyskiwany w procesie reformingu parowego z gazu ziemnego, połączonym
z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla
(CCS). Mimo wykorzystania nieodnawialnych surowców rozważa się rozwój technologii niebieskiego wodoru jako jednej z opcji na drodze do osiągnięcia zielonego ładu z uwagi
na mniejszą emisyjność CO2.2
Jednak najbardziej pożądany jest zielony wodór, czyli
wytwarzany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ener�gii, na przykład elektrolizy wody prowadzonej w elektrolize�rach zasilanych OZE. Możliwe jest także wytwarzanie fioletowego wodoru produkowanego z wykorzystaniem energii
jądrowej.
Wodór jest nośnikiem energii, paliwem i surowcem. Przekształcenie odnawialnej energii elektrycznej w nośnik energii chemicznej (zielony, odnawialny wodór) wykorzystywany
w mobilności, ogrzewaniu i w zastosowaniach przemysłowych to wyzwanie dla nauki i przemysłu. Na szczęście nie
brakuje pomysłów jak takiej tranformacji dokonać.
Analizując rozwiązania dostępne w opublikowanych opisach patentowych można zauważyć, że na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiło się około 400 zgłoszeń
2

Rys.1 Opracowanie własne na podstawie wyszukiwania
w bazie PatBase® firmy Minesoft®

wynalazków z tej dziedziny (Rys. 1). Ilościowo ta dziedzina
techniki to nadal nisza, poza tym trendy ostatnich lat wskazują, że skokowy wzrost zainteresowania tego typu wynalazkami (na przykład w 2010 roku) może mieć swoje źródła w działaniach regulacyjnych poszczególnych państw
wspierających zieloną energię (Rys. 2).

https://300gospodarka.pl/live/zielony-wodor-to-za-malo-pgnig-polska-powinna-uwzgledniac-takze-brudniejsze-typy-wodoru ].

Rys. 2 Liczba zgłoszeń w kategorii odnawialnego wodoru w latach 2000–2019
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Rys. 3 Wynalazki dot. zielonego wodoru w ujęciu geograficznym.
Opracowanie na podstawie danych bazy PatBase® firmy Minesoft®.

Okazuje się zatem, że na kontynencie europejskim nowe
rozwiązania w dziedzinie zielonego wodoru to praktycznie
zupełnie dziewiczy teren. Patrząc pod kątem liczby zgłoszeń wśród krajów europejskich liderami są Niemcy, Wielka
Brytania i Hiszpania, choć łączna liczba zgłoszeń pochodzących z tych krajów (32 wynalazki) jest ponad pięciokrotnie
mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych (171 zgłoszeń –
Rys. 3).
Pozostaje mieć nadzieję, że działania Europejskiego Sojuszu
na rzecz Czystego Wodoru będą impulsem dla świata nauki
oraz przemysłu do opracowywania innowacyjnych rozwiązań w obszarach zielonego wodoru.

ten ma zastosowanie głównie jako surowiec do produkcji amoniaku i przy produkcji rafineryjnej. Wykorzystanie
wodoru jako paliwa jest na początkowym etapie rozwoju.
Jednym z wyzwań technologicznych będzie także transport wodoru.
Wydaje się zatem, że w tych obszarach, zgodnych zresztą z kierunkami nakreślonymi w okrągłych stołach ECH2A,
będzie następował wzrost innowacji i wynalazków, stanowiących jeden z kluczowych elementów całego ekosystemu. Miejmy nadzieję, że rozwój nowych technologii pozwoli
na wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do zatrzymania globalnego ocieplenia zanim będzie na to za późno.

Realizacja ambitnych celów Europejskiego Sojuszu na rzecz
Czystego Wodoru wymaga współpracy i budowania na
obszarze Unii Europejskiej ekosystemu wodorowego.

Iwona Płodzich-Hennig
rzecznik patentowy,
kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Potrzeba rozwoju łańcucha wartości wodoru według założeń KE musi dotyczyć nie tylko technologii wytwarzania,
ale też jego transportu i wykorzystania. Obecnie pierwiastek

Agnieszka Pazik
specjalista ds. własności przemysłowej,
kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
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Program Responsible Care, w Polsce
pod nazwq Odpowiedzialnosc i Troska,

to prosrodowiskowy program realizowany

przez przemysf chemiczny na cafym
swiecie. Firmy sektora chemicznego
i branz pokrewnych dobrowolnie
realizujq dziafania na rzecz:

www.rc.com.pl
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Odpowiedzialnosc i Troska

Branża clean-tech

CLARITER SZUKA ROZWIĄZAŃ DLA
PROBLEMATYCZNYCH ODPADÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Rewolucyjny proces globalnej firmy Clariter, która działa w branży clean-tech, stanowi odpowiedź na problem odpadów z tworzyw sztucznych. Oparta o myśl technologiczną prof. dr hab. Andrzeja Bylickiego innowacyjna technologia recyklingu chemicznego kończy cykl życia tego rodzaju odpadów.
Zamiast je spalać lub składować na wysypiskach, jak w wielu
przypadkach obecnie ma to miejsce, są one przetwarzane
w trzy grupy produktów przemysłowych o wysokiej czystości i wyjątkowej wartości rynkowej. Śnieżnobiałe woski
parafinowe, rozpuszczalniki alifatyczne oraz oleje białe stosowane są jako składniki wielu różnorodnych artykułów
końcowych, takich jak płyny czyszczące, farby, lakiery, środki ochrony i konserwacji skóry, świece czy pasty do butów.
Podstawową zaletą opisywanej technologii jest fakt, że
przetwarza się nawet opady z tworzyw sztucznych o najniższej jakości. Surowcem do przetwarzania w procesie Clariter
są poużytkowe odpady poliolefinowe, takie jak opakowania
oraz odpady poprodukcyjne z przetwórstwa tworzyw. Bez
względu na kolor lub pochodzenie, akceptowane są wszystkie rodzaje polietylenu, tj. LDPE, LLDPE, HDPE, usieciowany
PE lub polipropylen.

materiały prasowe Clariter
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W procesie Clariter odpadowe tworzywa sztuczne poddawane są krakingowi termicznemu, w wyniku którego otrzymuje się złożoną mieszaninę węglowodorów
nasyconych i nienasyconych o szerokim zakresie wrzenia. Produkt ten jest następnie poddawany procesowi
hydrorafinacji w celu uwodornienia węglowodorów nienasyconych oraz usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń,
jakimi mogą być związki zawierające heteroatomy - azot,
siarkę lub tlen. Kolejnym etapem przetwarzania jest rozdział tej szerokiej frakcji węglowodorowej na produkty rozpuszczalnikowe, olejowe i woskowe drogą destylacji. W wyniku chemicznego recyklingu odpadowych
tworzyw sztucznych w technologii Clariter otrzymujemy
wysokiej jakości, głęboko rafinowane produkty handlowe. Niniejsze rozwiązanie wyróżnia się na tle przetwarzania tworzyw do nowych polimerów, komponentów
paliw lub przerabiania ich na energię. To odpowiedź

Branża clean-tech
na poszukiwania rozwiązań dla narastającego problemu
odpadów z tworzyw sztucznych przez rządy, właścicieli
marek, organizacje pozarządowe oraz konsumentów.
W gliwickiej instalacji badawczej firmy Clariter przeprowadzane są obecnie próby przetwarzania różnego
rodzaju odpadów plastikowych, nawet tych najbardziej
niestandardowych. Przykładowo z powodzeniem przetestowano już wyłowione z oceanu sieci rybackie, liny
okrętowe oraz materiały wykonane z polimerów o ultra-wysokiej masie cząsteczkowej stosowane do wyrobu
kamizelek kuloodpornych i hełmów. Są to surowce, których ze względu na strukturę nie poddaje się recyklingowi mechanicznemu. Co więcej, ponieważ występują
w stosunkowo niewielkich ilościach w ogólnym strumieniu zużytych plastików, ich przetwarzaniu nie poświęcano dotychczas wiele uwagi. Są one po prostu spalane lub
zalegają w oceanach.
W fazie testów Clariter są również odpady stwarzające
problemy techniczne w procesie przetwórstwa, np. wysoko zadrukowane laminaty, które oprócz poliolefin (PE, PP)

zawierają politereftalan etylenu (PET) i folię aluminiową.
Celem tych badań jest sprawdzenie jak domieszki problematycznych odpadów wpływają na przebieg procesu krakingu termicznego standardowych surowców poliolefinowych oraz jakość otrzymanego produktu. Wyniki badań
pozwalają zaś na określenie proporcji, w jakich można je
będzie bezproblemowo wprowadzić do recyklingu. Recykling chemiczny, a w szczególności proces Clariter, jest komplementarny do recyklingu mechanicznego, gdyż zagospodarowuje frakcję odpadów, która jest niewykorzystywana
i odrzucona przez „tradycyjnych” przetwórców. Zamiast
poddawać ją spaleniu, przetwarza się ją w produkty wykorzystywane przez szereg gałęzi przemysłu.
Efektywne pod względem utylizacji odpadów rozwiązanie
firmy Clariter, które przyczynia się do rozwoju gospodarki
w obiegu zamkniętym sprawdzono dotychczas w gliwickim
zakładzie badawczym oraz zakładzie w skali demonstracyjnej w East London w Republice Południowej Afryki. Plany
dotyczące wybudowania kolejnych instalacji, w tym przetwarzającej 60 tysięcy ton odpadów tworzywowych rocznie, są w trakcie realizacji.

materiały prasowe Clariter
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Technologia EKOGAZ Recovery

TANIA ENERGIA I CIEPŁO
Z ODPADÓW
EKOGAZ Recovery, spółka córka Uniserv S.A., zbuduje pilotażową instalację
wytwarzającą energię elektryczną i ciepło w wyniku zgazowania RDF.
Ponad 10 mln zł pozyskał Uniserv S.A. w ramach spółki
celowej EKOGAZ Recovery z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju na realizację pilotażowego projektu.
Projekty badawczo – rozwojowe z jednej strony, z drugiej
dywersyfikacja, to zdaniem zarządu Grupy Uniserv sposób
tworzenia bezpiecznej perspektywy w czasie, który jest
szczególnym wyzwaniem dla biznesu.
– Innowacyjna technologia zgazowania RDF w reaktorze
z cyrkulującym złożem fluidalnym, to nie tylko szansa na produkcję taniej energii i ciepła bez udziału paliw kopalnych, ale
także ekologiczne rozwiązanie problemu niezagospodarowanych milionów ton frakcji palnej odpadów – przekonuje
Artur Nizioł, Przewodniczący Rady Nadzorczej i główny
akcjonariusz Uniserv SA.
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Wdrożenie technologii dedykowanej małym i średnim jednostkom energetycznym o mocy od 2 do 30 MW pozwoli
na produkcję ciepła i prądu w kogeneracji, a tym samym
ułatwi przedsiębiorstwom ciepłowniczym uzyskanie statusu „Systemu Efektywnego Energetycznie”, otwierając
dostęp do środków unijnych. Dla branży przetwarzającej
odpady (popularnych MB-ów) to szansa rozwiązania problemu nadpodaży paliw alternatywnych i ich energetycznego i ekologicznego zagospodarowania. Dla środowiska to
złagodzenie zmian klimatycznych.

RDF – palący problem
Jedną z największych bolączek, z jakimi boryka się obecnie
branża gospodarki odpadami, jest problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów. Według różnych szacunków

Technologia EKOGAZ Recovery
w Polsce rocznie przybywa ponad 2 mln ton tych odpadów, z czego znaczna część płonie w niekontrolowany
sposób. Główną zaletą pilotażowej instalacji jest możliwość energetycznego, lokalnego, bezpiecznego i ekologicznego zagospodarowania paliwa alternatywnego – RDF
o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg, którego zgodnie z polskim prawem nie wolno magazynować przez okres dłuższy niż rok. Nie ulega wątpliwości, iż w najbliższej przyszłości wciąż rosnąć będzie nie tylko ilość odpadów, ale także
koszty systemu gospodarki odpadami, a co za tym idzie
opłaty dla mieszkańców. Technologia EKOGAZ Recovery wpisuje się w kierunki strategiczne rozwoju Unii Europejskiej i Polski, a w szczególności w Strategię Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym.

Mniej węgla i odpadów
Celem projektu jest budowa innowacyjnej, pilotażowej
instalacji umożliwiającej produkcję w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła przy wykorzystaniu RDF jako
surowca. Wykorzystanie technologii EKOGAZ Recovery,
przy obecnej podaży paliwa alternatywnego, daje możliwość rocznego wytworzenia od 28,8 do 38,4 PJ energii, co
stanowi 15- 20 proc. rocznego zapotrzebowania gospodarstw domowych na ciepło systemowe.
Biorąc pod uwagę fakt, iż 72,5% paliw zużywanych w źródłach ciepła w Polsce stanowią paliwa węglowe, wdrożenie
technologii umożliwiającej ekologiczne zagospodarowanie odpadów w sposób energetyczny poprzez zgazowanie w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym jest przełomowe. Rozwiązanie pozwoli zapewnić dostawy ciepłej
wody w mniejszych instalacjach w okresie letnim (w tzw.
„podstawie”) bez konieczności uruchamiania większych
jednostek pracujących w oparciu o paliwo węglowe. Wdrożenie tego typu instalacji znacząco obniża emisję pyłu, CO2,
SO2 oraz NOx w stosunku do tradycyjnych instalacji opartych o paliwo węglowe.

Zgazowanie odpadów w reaktorze
ze złożem fluidalnym
Produkcja gazu palnego, który następnie można oczyścić
i wykorzystać energetycznie będzie możliwa przy wykorzystaniu dwóch procesów tj. pirolizy i zgazowania. Gaz
powstający w opracowanej instalacji zostanie oczyszczony w takim stopniu, że przed spaleniem nie będzie stanowił już odpadu i nie spowoduje emisji wyższej niż w wyniku spalania gazu ziemnego.
Instalacja, spełniając kryteria procesu recyklingu odpadów w postaci odzysku energii elektrycznej i ciepła, poza
korzyściami ekologicznymi, będzie rozwiązaniem ekonomicznym bowiem RDF, jako surowiec wykorzystywany
w procesie, jest cenowo bezkonkurencyjny.

– Myśląc o kierunkach rozwoju firmy upatrujemy ich w instalacjach ochrony środowiska oraz technologiach opartych na
odnawialnych źródłach energii. Jako dostawca technologii
dla przemysłu i energetyki nie mamy wątpliwości, iż tendencje i oczekiwania naszych zleceniodawców będą zmierzać
w tym właśnie kierunku. Wspomniane rozwiązania wdrażamy nie tylko u klientów. W tym roku zakończyliśmy budowę
instalacji fotowoltaicznej 49 kWp w siedzibie firmy. W tej chwili
prowadzimy zaawansowane rozmowy z partnerami zainteresowanymi wdrożeniem technologii EKOGAZ Recovery w Polsce, ale sądzimy, iż w najbliższej przyszłości nasze rozwiązanie
będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem w innych krajach.
Dotacja z NCBiR otwiera nowe możliwości, ale nie jest to nasze
ostatnie słowo jeżeli chodzi o projekty badawczo-rozwojowe.
Uważamy, iż dywersyfikacja stwarza bezpieczną perspektywę
finansową i daje stabilne podstawy do prowadzenia biznesu
w czasie, który dla każdego przedsiębiorcy jest szczególnym
wyzwaniem. Z uwagi na globalny zasięg pandemii byliśmy
zmuszeni wstrzymać plany eksportowe, ale nie rezygnujemy
i na bieżąco monitorujemy sytuację na rynkach wschodnich,
przede wszystkim Ukrainy i Kazachstanu. W tej chwili kluczowe
pozostaje zadbanie o bezpieczeństwo naszej załogi. Wewnątrz
organizacji wdrożyliśmy rygorystyczne procedury służące
zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na szeroką skalę zabezpieczyliśmy środki ochrony i higieny osobistej dla
naszych pracowników. Dzięki temu realizujemy nieprzerwanie
wszystkie kontrakty – podsumowuje Artur Nizioł.
Uniserv S.A.
Uniserv S.A. jest holdingiem polskich firm świadczących specjalistyczne usługi inżynieryjno-budowlane dla przemysłu. W ramach
Grupy Kapitałowej firma realizuje w pełnym zakresie nowe obiekty przemysłowe i energetyczne, a także remonty i modernizacje
istniejących. Aktualnie Uniserv S.A. prowadzi liczne projekty dla
największych polskich koncernów paliwowo-energetycznych
(PKN Orlen i LOTOS), przedsiębiorstw przemysłu cementowego
(Górażdże i WARTA) oraz dla energetyki cieplnej. W trakcie realizacji są m.in inwestycje dla Tameh Polska oraz MPEC Kortowo.
Od ponad 70 lat Uniserv doskonali technologię i buduje pod klucz instalacje obiegu wody chłodzącej i przemysłowej. Firma specjalizuje się ponadto w projektowaniu i budowie systemów odprowadzania spalin oraz magazynowania
produktów sypkich. Wykorzystując posiadane kompetencje firma oferuje również instalacje służące ochronie środowiska oraz odnawialne źródła energii. Na swoim koncie Uniserv
ma liczne realizacje dla czołowych przedsiębiorstw z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu
chemicznego, petrochemicznego, cementowego i innych.
W skład Grupy Kapitałowej wchodzą Uniserv S.A., Uniserv Budownictwo S.A., Uniserv Jarosław Sp. z o.o., Dynamiks Sp. z o.o., Biuro
Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych Projchłod Sp. z o.o.
oraz EKOGAZ Recovery Sp. z o.o.
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Chemia 4.0
PROJEKT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

• Wymiana doświadczeń
i najlepszych praktyk
• Prezentacja najlepszych usług,
produktów i rozwiązań
technicznych
• Budowanie relacji biznesowych
• Promocja firm członkowskich

Projekt „Chemia 4.0” to forum
networkingowe pozwalające na prezentację innowacyjnych rozwiązań
w zakresie funkcji wsparcia tak ważnej gałęzi przemysłu, jaką jest sektor
chemiczny. Wymiana doświadczeń
praktyków z obszarów technicznych, które są istotnym elementem
wpływającym na funkcjonowanie
i rozwój Polskiej Chemii, jest jednym
z ważniejszych wyzwań rozwojowych
stojących przed całym sektorem.

Projekt jest pierwszą w Polsce platformą twórców i odbiorców nowoczesnych rozwiązań stanowiących
kluczowe elementy wsparcia przemysłu chemicznego, które warunkują jego rozwój i konkurencyjność.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa.

CHEMOROZRUCH®
50 lat działalności na rynku remontów i modernizacji oraz produkcji i montażu
armatury, urządzeń technologicznych dla czterech sektorów rynku:
- chemicznego,
- petrochemicznego,
Dane kontaktowe Przedsiębiorstwo
- energetycznego,
Remontów i Modernizacji
CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.
- ochrony środowiska.
Oferujemy
Kompletny łańcuch wartości dodanej, od projektowania poprzez produkcję
po montaż u Klienta oraz stały serwis gwarancyjny i opiekę posprzedażną.
Posiadamy
 wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów
 w pełni wyposażone hale warsztatowe wraz z malarnią do produkcji
urządzeń przemysłowych, konstrukcji stalowych czy specjalistycznej
aparatury chemicznej z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
 własny dział projektowy i technologiczny
 odpowiednie środki transportu i sprzęt do montażu konstrukcji
stalowych, urządzeń i bardzo zróżnicowanych rurociągów
technologicznych
Zaufali nam:
PKN Orlen, Grupa Lotos, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, MHPS GmbH,
LAB SA, SBB Enery, Rafako S.A.

www.chemorozruch.pl

Centrala: ul. Lipowa 5, 32-601
Oświęcim
tel/fax: 33 842 39 20, 33 842 59 20,
fax: 33 842 34 91
e-mail: firma@chemorozruch.pl,

Oddziały terenowe:
Oddział remontów i modernizacji
nr 1 w GDAŃSKU
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Oddział remontów i modernizacji
nr 2 w PŁOCKU
ul. Zglenickiego 50f, 09-411 Płock
Oddział remontów i modernizacji
nr 3 PUŁAWY
Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 13,
24-110 Puławy
Zakład produkcji aparatury
i urządzeń technologicznych
nr 4 w OŚWIĘCIMIU
ul. Lipowa 5, 32-600 Oświęcim

Dräger Engineered Solutions

DZIEWIĘĆ KILOMETRÓW
POWIETRZA DO ODDYCHANIA
Na Bliskim Wschodzie spółka eksploatuje pole naftowo-gazowe o łącznej powierzchni około 225 ha. Główną stosowaną technologią w tym przypadku jest
intensywne wydobycie ropy naftowej z zatłaczaniem H2S, w skrócie: EOR. W ramach procesu wydobywany H2S jest silnie sprężany, a następnie ponownie zatłaczany do szybu naftowego. Wynikiem jest skrajnie wysokie stężenie H2S,
przed którym należy chronić pracowników. W celu zwiększenia bezpieczeństwa firma Dräger wdrożyła obiektowy system dopływu powietrza, komory
ratunkowe i 600 czujników gazu.
Zadanie
W związku z zastosowaniem procesu H2S-EOR wraz
z towarzyszącą mu technologią, około 250 obszarów
zostało sklasyfikowanych jako strefy wysokiego ryzyka
(„czerwone strefy”) podczas oceny ryzyka przeprowadzanej w trakcie budowy pola naftowego. Są to potencjalnie niebezpieczne obszary, w których może występować
szczególne ryzyko z uwagi na wysokie ciśnienie i stężenie

materiały prasowe Dräger

24 | Magazyn „Polska Chemia” 3/2020

H2S. Gdy dojdzie do wypadku, H2S może rozprzestrzeniać
się błyskawicznie i w wysokich stężeniach – oznacza to,
że nie można mówić o minimalnym czasie kilku sekund
koniecznym na ucieczkę lub założenie aparatu ucieczkowego. Pracownicy wchodzący do „czerwonych stref”
muszą przez cały czas stosować ochronę dróg oddechowych. Z tego względu operator pola zlecił firmie Dräger
instalację systemu dopływu powietrza do oddychania na
całym obiekcie.

Dräger Engineered Solutions

materiały prasowe Dräger

Rozwiązanie

Wartość dodana

W trakcie jedenastu miesięcy trwania projektu firma
Dräger zaprojektowała i wykonała kompletny system
dopływu powietrza do oddychania z jednego źródła. W ramach systemu zapewniono dopływ powietrza
do oddychania wraz z rozdziałem do przyłączy systemowych znajdujących się w „czerwonych strefach”, trzy
komory ratunkowe wyposażone w systemy filtracji gazu
i nadzoru, podłączone do systemu powietrza, a na terenie całego obiektu rozmieszczono 600 czujników Dräger
Polytron H2S. Wyzwaniem przy projektowaniu i wykonaniu systemu dopływu powietrza było zapewnienie jego
ciągłej dostępności, co dodatkowo komplikowały skrajne warunki charakterystyczne dla klimatu pustynnego.
W tym celu zainstalowano dziewięciokilometrową linię
dostarczającą nisko sprężone powietrze dla całego systemu. Linia zasilana jest przez system wysoko sprężonego
powietrza do oddychania o odpowiednio dużej wydajności. Utrzymywanie dopływu powietrza do oddychania w trybie wysokociśnieniowym pozwala zaoszczędzić
miejsce, zwiększając tym samym pojemność magazynową. System wysokociśnieniowy – składający się ze
sprężarek wysokociśnieniowych, jednostek filtrujących,
analizatorów powietrza oddechowego, banków powietrza i stacji redukcji ciśnienia – znajduje się w osobnym
pomieszczeniu. Powietrze do oddychania doprowadzone
jest do lokalnych przyłączy systemowych w „czerwonych
strefach” z użyciem ponad 250 zwijaczy węży.

Firma Dräger w bardzo krótkim czasie zainstalowała system
powietrza do oddychania niezbędny do uruchomienia pola
naftowego. Było to istotną korzyścią dla operatora, ponieważ każdy dzień opóźnienia wydobycia oznacza w przemyśle naftowo-gazowym wysokie straty. Równie ważna
jest ciągła dostępność systemu – pozostaje on gotowy do
użytku przez 24 godziny na dobę. Nisko sprężone powietrze zdatne do oddychania jest dostępne we wszystkich
250 punktach poboru dzięki rozbudowanemu systemowi.
Z kolei komory ratunkowe zapewniają pracownikom ochronę, gdy dojdzie do wypadku.
„Analizujemy środowisko pracy naszych klientów, aby
poznać ich potrzeby i wymagania. Wspólnymi siłami optymalizujemy warunki pracy, integrujemy już istniejące moduły i tworzymy wartość dodaną”. Alexander Beckmann, Projektant Dräger Safety

Dräger Engineered Solutions
Jednostka biznesowa Engineered Solutions odpowiada za
realizację niestandardowych rozwiązań w obszarach systemów powietrza do oddychania, ochrony dróg oddechowych
oraz szkoleń i serwisu. Niestandardowe wdrożenie polega na
tworzeniu zintegrowanych koncepcji systemowych i aplikacji.
Interdyscyplinarne zespoły w ramach Dräger Engineered Solutions wspierają klientów od fazy koncepcyjnej poprzez projektowanie, instalację, aż po obsługę posprzedażową. Dräger
Engineered Solutions działa w wielu miejscach na świecie.
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Przemysł 4.0

PRZEMYSŁ 4.0 W BASF:
NOWE MOŻLIWOŚCI I DODATKOWA
WARTOŚĆ DLA KLIENTÓW
W szeroko pojętej digitalizacji, chemii 4.0 czy przemyśle 4.0 firma BASF dostrzegła szansę już kilka lat temu, kiedy w 2015 roku został uruchomiony projekt BASF 4.0. Jego celem było oczywiście przyspieszenie cyfrowych zmian w
firmie, ale także wykorzystanie szansy jakie daje digitalizacja na wielu polach
jej działalności.
Inteligentne innowacje i technologie – kiedy mówimy
o cyfryzacji, właśnie te dwa obszary jako pierwsze wydają się najbardziej podatne na zmiany digitalizacyjne. Przyglądając się dostępnym rozwiązaniom technologicznym
w BASF, przede wszystkim staramy się skupić na tym, gdzie
konkretnie chcielibyśmy coś zmienić i dlaczego? Jaką wartość dodaną możemy stworzyć dla naszego klienta? Kluczowym punktem wyjścia jest odbiorca naszych produktów czy rozwiązań, dla którego staramy się znaleźć nowe
rozwiązanie. Dopiero kiedy sprecyzujemy jego faktyczne
potrzeby, przechodzimy do generowania pomysłów.
Dzięki takiemu działaniu mogliśmy wyznaczyć 4 kluczowe
obszary dla digitalizacji w BASF: Badania i Rozwój, Inteligentna Produkcja, Cyfrowe Modele Biznesowe i Kadry 4.0.
materiały prasowe BASF
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Cyfryzacja badań i rozwoju oznacza włączenie cyfrowych technologii w codzienne działania i uczynienie z nich
integralnej części pracy nad każdym projektem. Oznacza
to także budowanie infrastruktury informatycznej dla zarządzania danymi i wiedzą oraz systematyczne stosowanie
narzędzi cyfrowych, nauk kognitywnych oraz wysokowydajnych systemów obliczeniowych. Ma to na celu zwiększenie efektywności poprzez skierowanie prac z obszaru badań
i rozwoju nad naukowym modelowaniem wieloskalowym
oraz wdrażaniem systemów kognitywnych w kierunku
uzyskiwania wiedzy ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowo zostanie podniesiona wydajność badań
poprzez zredukowanie ilości doświadczeń i umożliwienie
szybszego i lepszego podejmowania decyzji dzięki wykorzystaniu projektowania doświadczeń i modelowania

Przemysł 4.0
statystycznego, a także zakrojonego na szeroką skalę dzielenia spostrzeżeń. Oprócz tego zyskamy nowe możliwości
innowacji oparte na nowych technologiach rozpoznawania
wzorów i nowych spostrzeżeniach wzdłuż i wszerz łańcuchów wartości.
Pomocą w przetwarzaniu bardziej skomplikowanych symulacji i modeli w większej liczbie i w krótszym czasie jest
superkomputer BASF, QURIOSITY, który rozpoczął działanie w październiku 2017 roku. Pierwszymi zadaniami jakie
wykonał komputer, były te wymagające znacznej mocy
obliczeniowej, takie jak symulacje katalizatorów przemysłowych czy środków ochrony roślin.
Inteligentna produkcja to kolejny istotny obszar,
w ramach którego opracowaliśmy różnorodne cyfrowe
technologie, aby zwiększyć wydajność i usprawnić podejmowanie decyzji w naszym procesie produkcyjnym. Przykładem może być konserwacja predykcyjna, która zapewnia metody wykrywania i przewidywania anomalii istotnych
aktywów produkcyjnych i grup procesowych na podstawie
analizy danych, a także rozszerzona rzeczywistość łącząca scentralizowane dane z przemysłowymi urządzeniami
mobilnymi w celu rozszerzenia świata fizycznego zakładów produkcyjnych o wirtualny świat danych i informacji. Obie aplikacje zostały wdrożone w wielu zakładach na
całym świecie. Lokalnie, w BASF Polska, również wykorzystujemy najnowsze rozwiązania 4.0 do optymalizacji procesów logistycznych. Przykładem może być w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania, czy też
autonomiczne wózki transportowe w Zakładzie Produkcji
Katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej, najnowocześniejszym zakładzie tego typu BASF w Europie. Dodatkowo
czterdziestu pracowników zakładu tworzy elitarną grupę
ERT – Emergency Response Team. To ochotnicy, którzy
poza codziennymi obowiązkami przyjęli na siebie dodatkową odpowiedzialność. W sytuacji zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc poszkodowanym. By mogli działać jeszcze
sprawniej, potrzebny był dedykowany system powiadamiania o zagrożeniach. Tak powstała aplikacja ERT App Środa
Śląska stworzona przez kilku pracowników BASF. Pozwala
ona osobom pracującym w zakładzie produkcji katalizatorów w kilku prostych krokach wyszukać dostępnych członków ERT i skontaktować się z nimi w celu wezwania pomocy. Aplikacja powstała w oparciu o narzędzie Power Apps,
dostępne dla wszystkich pracowników BASF. Jak zapewniają twórcy tego rozwiązania – projekt ma duży potencjał do rozwoju i poszerzenia swojej funkcjonalności. Aplikację można pobrać na swój smartfon ze sklepu Play Store
(Android) oraz App Store (iOS) lub zainstalować na komputerze korzystając z centrum oprogramowania.
Aplikacja dostępna jest również przy użyciu przeglądarki
http://make.powerapps.com.
W celu przyspieszenia wzrostu opracowujemy także nowe
modele biznesowe przy pomocy INNORATE® – 3-stopniowego procesu (innowacja – pomysł, walidacja – tworzenie prototypu pomysłu i zebranie informacji zwrotnej od
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klienta oraz wprowadzanie udoskonaleń, akceleracja – szybkie wprowadzenie pomysłu na rynek). Na podstawie tego
procesu opracowaliśmy już kilkadziesiąt modeli biznesowych i zauważyliśmy w nich kilka wyraźnych wzorów. Jednym z nich jest Inteligentna Obsługa Wirtualna (opracowanie systemu rekomendacji receptur BASF dostępnego
dla klientów w formie platformy internetowej). Przykładem
takiej obsługi jest uruchomiona w pierwszym kwartale 2018
r. aplikacja internetowa Lab Assistant, pomagająca klientom
odszukać właściwe składniki do receptur powłok i uzyskująca wszystkie istotne informacje w ciągu kilku sekund. Dzięki
tej platformie technicy laboratoryjni klientów mogą w łatwy
sposób uzyskać od BASF rekomendacje surowców na podstawie żądanych efektów oraz rekomendacje receptury na
podstawie żądanych właściwości końcowych na potrzeby
rozwijania własnych produktów.
Kluczem do naszej cyfrowej transformacji i zrównoważonego wdrażania jest zachęcenie pracowników i stworzenie
im stosownych możliwości. Chodzi o wyznaczanie cyfrowych zachowań i pomaganie naszym pracownikom w lepszym zrozumieniu świata cyfryzacji (Kadry 4.0). Odniesie
ona bowiem sukces tylko wtedy, gdy wszyscy wezmą udział
w tym procesie, a nasi pracownicy zdobędą umiejętności
potrzebne zarówno teraz, jak i w przyszłości. W tym roku
dział HR BASF Polska zaprosił pracowników do gry online,
która pokazuje prośrodowiskowe rozwiązania firmy poprzez
wirtualną rozrywkę.
Katarzyna Kowalewska
Specjalista ds. CSR i Relacji z Mediami, BASF Polska
Maciej Świerczyński
CCE Senior Communication Specialist, Brand Champion,
Social Media, Expert BASF Polska
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Demande Side Response

RYNEK MOCY A MOŻLIWOŚCI
GENEROWANIA PRZYCHODÓW
DLA PRZEDSIĘBIORSTW
Rynek Mocy wprowadzono, aby utrzymać długoterminową niezawodność dostaw energii elektrycznej. Dostawcy Mocy – przede wszystkim elektrownie –
są opłacani za zdolność do zapewnienia dostaw energii, kiedy rezerwy mocy
mogły by być zbyt niskie. Do realizacji zobowiązań Dostawcy Mocy mogą być
wezwani jedynie po ogłoszeniu tzw. Okresów Zagrożenia. Dzieje się tak, kiedy rezerwy mocy na dzień przed dostawą spadną poniżej 9%, a wszystkie inne
mechanizmy rynkowe okażą się niewystarczające do przeciwdziałania deficytowi mocy. Dostawcami Mocy mogą być także – najczęściej poprzez agregatorów DSR – odbiorcy energii, wynagradzani za gotowość do czasowego zmniejszenia poboru energii.
Potencjał do zarabiania
Firmy z wielu gałęzi gospodarki i przemysłu mogą brać
udział w programach DSR. W wielu krajach europejskich
oraz w Stanach Zjednoczonych programy te są już dobrze
znane i sprawdzone oraz dalej dynamicznie się rozwijają. W Polsce udział w tych programach jest opłacalny dla
średnich i dużych odbiorców mogących zredukować
swoje zapotrzebowanie na kilka godzin o co najmniej 300–
500 kW. Ze względu na to, że jest to mechanizm przeciwawaryjny takie sytuacje mogą się zdarzać bardzo rzadko,
jednak przy braku przywołań trzeba potwierdzić zdolność
do redukcji przez godzinę cztery razy w roku.

materiały prasowe Remondis
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Jednym z uczestników programów DSR jest Grupa
Remondis. REMONDIS, lider usług komunalnych w Polsce,
w ramach optymalizacji zakupu energii zdecydował się
na udział w programach DSR. To jeden z elementów szerszej strategii zarządzania potrzebami energetycznymi tego
przedsiębiorstwa. REMONDIS posiada swoje biura i instalacje w ponad 50 miastach na terenie całego kraju, w wielu
lokalizacjach są również instalacje przetwarzające odpady. Zapotrzebowanie grupy na energię w ramach centralnego zakupu jest obecnie na poziomie 15 GWh rocznie. Grupa nieustannie poszukuje możliwości obniżenia
kosztów energii. Od roku 2014 REMONDIS zapoczątkowała zakup grupowy energii. W trybie ciągłym prowadzona

Demande Side Response
jest analiza zużycia, dobór taryf, optymalizacja zamawianej mocy i opłat stałych oraz kompensacja mocy biernej.
Prowadzane są też zaawansowane analizy inwestycji we
własne instalacje fotowoltaiczne. Od roku 2020 jednym ze
sposobów w jaki REMONDIS ogranicza koszty energii elektrycznej jest uczestnictwo w programie Demand Side Res
ponse (DSR).

Jak wygląda współpraca
z agregatorem usług DSR?
Podpisanie umowy z agregatorem Enel X poprzedziła seria
spotkań służących omówieniu warunków przystąpienia do
tzw. Programu Gwarantowanego w roku 2020. Przeprowadzono ocenę możliwości ograniczenia poboru mocy
poszczególnych zakładów i określono poziom redukcji
zawarty później w umowach. Pilotażowo do programu
przystąpiło pięć zakładów. Wspólnie z Enel X zakłady przygotowano do tzw. testów redukcji, będących warunkiem
przystąpienia do programu i pobierania wynagrodzenia za
gotowość do ewentualnej redukcji. Wszystkie testy wypadły pomyślnie.
Przy zadeklarowanej możliwej redukcji na poziomie 0,8 MW
w roku 2020 REMONDIS uzyska kilkadziesiąt tysięcy złotych wynagrodzenia. Co istotne, oprócz testów, do tej pory
żaden zakład nie był wzywany do redukcji.
Współpraca z Enel X i udział w programie DSR miały charakter pilotażowy. Pozwoliły nauczyć się zasad działania programu, sposobów spełniania jego wymagań oraz optymalnego
wykorzystywania go do osiągania długofalowych korzyści.

Co dalej?
Po udanej próbie z pięcioma pierwszymi zakładami
REMONDIS zamierza kontynuować ich udział w programie
na Rynku Mocy, a także rozszerzyć uczestnictwo na kolejne zakłady, zwiększając deklarowany poziom redukcji oraz
wynagrodzenia. – Po wprowadzeniu grupowego zakupu energii i optymalizacji kosztów dystrybucji, udział w programie DSR

jest kolejnym krokiem dającym nam możliwość ograniczenia
cen zakupu oraz minimalizowania skutków wzrostu cen energii w ostatnich latach.
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Enel X i udziału w programie DSR. Wszystkie zakłady w nim uczestniczące zamierzają go
kontynuować. Jesteśmy na etapie szczegółowego omawiania
wyników testów w celu kontynuacji i wypracowania bardziej
efektywnych możliwości ewentualnych redukcji oraz rozszerzenia programu o kolejne zakłady – mówi Małgorzata Błaszczykiewicz, odpowiedzialna za projekty energetyczne w Grupie REMONDIS.

Stabilny system i rosnące rezerwy mocy
– Udział odbiorców w Rynku Mocy zyskuje na atrakcyjności,
kiedy ryzyko wezwania do zmniejszenia poboru jest niewielkie.
Jak pokazują analizy KPMG przygotowane na zlecenie Enel X,
a także publikowane przez PSE prognozy. Takiej sytuacji można
spodziewać się w ciągu najbliższych lat. Niemniej ze względu
na ogromne straty, które mógłby w przypadkach deficytu mocy
wywołać blackout te rezerwy są potrzebne, a przy tak rzadkim
wykorzystaniu utrzymywanie ich w elektrowniach byłoby dużo
bardziej kosztowne i nieefektywne– uważa Jacek Misiejuk,
Dyrektor Zarządzający Enel X.
Jak wynika z raportu KPMG przygotowanego dla Enel X
„Udział odbiorców w Rynku Mocy – szanse i zagrożenia”*,
gdyby Rynek Mocy funkcjonował na obecnych zasadach
w latach 2017–2019, w najbardziej realistycznym wariancie
warunki umożliwiające ogłoszenie przez PSE Okresów Zagrożenia wystąpiłyby tylko przez 2 dni (łącznie przez 4 godziny).
Na rosnące bezpieczeństwo KSE wskazują również prognozy publikowane przez PSE. Z ich analizy wynika, że w latach
2021–2022 rezerwy nie powinny spaść poniżej 18% ani razu.

*Zainteresowanych raportem KPMG „Udział odbiorców w Rynku
Mocy – szanse i zagrożenia” zapraszamy do kontaktu z firmą
Enel X.
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BEZPIECZEŃSTWO
PROCESOWE.
KRÓTKA HISTORIA
Mała, ciemna sala, okna wychodzące tylko na korytarz. Dwa rzutniki pracujące bez przerwy kolejną godzinę nagrzały powietrze. Wewnątrz sześć osób, co
zaskakujące dla tego osobliwego spotkania – długa cisza. Ktoś spoglądający
z zewnątrz uchwyciłby panujące tam napięcie. Wiedzeni ciekawością zapytacie
Państwo: co się wydarzyło?
Nie jest to scena z filmu, a sytuacja, która miała miejsce i której osobiście doświadczyłem. Dotyczy jednej z sesji analizy
HAZOP1, którą prowadziłem. Temat, wydawać by się mogło,
dość prosty – projekt niewielkiej modernizacji instalacji produkcyjnej, a celem - optymalizacja procesu. Skąd zatem
ta cisza?

kosztownych błędów w dalszych fazach, szczególnie wdrożenia i późniejszej eksploatacji.

Rozpatrując standardowo jedno z odchyleń procesowych
zidentyfikowaliśmy scenariusz awaryjny, który doprowadzić
mógł do katastrofy. W wyniku takiego zdarzenia zniszczeniu
uległaby cała instalacja, a wiele osób najprawdopodobniej
poniosłoby śmierć. Nie udało się zaproponować żadnego
skutecznego rozwiązania. Okazało się bowiem, że wprowadzona modyfikacja pod kątem optymalizacji była bardzo dobra, ale dla bezpieczeństwa – fatalna. Jak ta historia się skończyła? Po wymownej chwili ciszy i konsternacji
zgromadzonych przerwano sesję. Zwołano konsylium specjalistów i podjęto decyzję o usunięciu spornego kawałka
rurociągu z projektu.

Miejmy świadomość, że brak wystąpienia pewnych zdarzeń
awaryjnych nie oznacza, że nie mogą się pojawić. Gorzej –
to oznacza, że prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest
coraz większe. Taka świadomość jest niezwykle cenna. Wiedząc, jakie ryzyko niesie ze sobą praca układu technicznego
możemy się zawczasu przygotować i wdrożyć rozwiązania
adekwatne do potrzeb, unikając najgorszego.

Analizy bezpieczeństwa procesowego
Historia ta pokazuje, dlaczego wykonuje się analizy bezpieczeństwa procesowego. Niezależnie, czy jest to etap koncepcji, projektu wstępnego, projektu wykonawczego, czy
też badamy już działający organizm, w każdym momencie
takie analizy mogą być potężnym narzędziem do weryfikacji założeń, zarówno pod kątem pracy instalacji i jej obsługi, jak i bezpieczeństwa – przede wszystkim ochrony zdrowia i życia ludzi, ale nie tylko. Patrzymy na bezpieczeństwo
środowiska, badamy możliwe straty finansowe, a nawet
utratę reputacji. Przeznaczając na wstępnych etapach promil kwoty zarezerwowanej dla całego projektu, unikamy

W tym miejscu zadam jeszcze jedno pytanie. Jakie stwierdzenie najczęściej słyszy osoba prowadząca analizy bezpieczeństwa? „Dotąd nic takiego się nie wydarzyło”.

Nie samymi analizami HAZOP stoi
bezpieczeństwo procesowe
W polskim przemyśle najbardziej popularna jest analiza
HAZOP – metoda dająca dobre wyniki przy optymalnych
nakładach finansowych i czasowych. Mamy jednak przecież
do dyspozycji szereg innych metod, które w pewnych sytuacjach mogą się sprawdzić o wiele lepiej.
Wykonywanie analizy HAZOP dla projektu w fazie koncepcji byłoby dyskusyjnym podejściem. Przecież na tym etapie
dysponuje się zazwyczaj pewnym ograniczonym zbiorem
dokumentacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia
analizy. Jakie są możliwości? Znacznie lepiej użyć w tym
momencie analizy typu HAZID2 albo Co-Jeżeli3. I przy okazji sprawdzić, czy np. proponowana lokalizacja inwestycji
jest pod kątem bezpieczeństwa rzeczywiście najrozsądniejsza.

1 HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) – analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych. Więcej szczegółów znajdziesz w normie
PN-EN 61882.
2 HAZID (ang. Hazard Identification) – analiza identyfikacji zagrożeń (czasem nazywana też wstępną analizą zagrożeń).
3 Co-Jeżeli (ang. What-If ) – analiza zagrożeń w postaci listy pytań „Co się stanie, Jeżeli jakiś czynnik ryzyka wystąpi”.
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Po drugiej stronie bieguna mamy metody, dla których należy dysponować potężnym zestawem danych wsadowych.
Mowa tu np. o analizach typu FTA4, FMEA5 czy jeszcze lepiej
FMECA6. Tutaj każdy scenariusz awaryjny rozebrać można
na czynniki pierwsze i zbadać ciągi przyczynowo-skutkowe
oraz skorelować z probabilistyką.
Do dyspozycji mamy też metody nakierowane na ocenę
ryzyka. Metoda LOPA7 jest tego dobrym przykładem. Często stosujemy ją jako uzupełnienie badania HAZOP. Dla
wybranych scenariuszy wykonuje się bardziej dokładną
analizę i ocenę ryzyka, biorąc pod uwagę model warstw
zabezpieczeń. Analizę LOPA stosuje się często w kontekście
określania wymagań SIL. Ale o bezpieczeństwie funkcjonalnym to już inna opowieść.

4
5
6
7

Czas na konkluzje…
Zakładam, że większość z Państwa zna historię platformy
wiertniczej Deepwater Horizon, a w zasadzie katastrofy,
która miała miejsce 10 lat temu. Ale prawdopodobnie nie
wszyscy z Państwa wiedzą, że dokładnie w tym samym dniu
na tej platformie oficjele wręczali załodze nagrody. W uznaniu zasług za świetny, siedmioletni okres bez poważniejszej
awarii, która spowodowałaby przestój procesu wydobycia.
Kilkanaście godzin później 11 osób z załogi nie żyło, a niedługo potem świat obiegły zdjęcia obrazujące skalę awarii
i skażenia środowiska.
Tomasz Barnert
Grupa Technologiczna ASE

FTA (ang. Fault Tree Analysis) – analiza drzew błędów/uszkodzeń.
FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) – analiza rodzajów i skutków błędów/uszkodzeń.
FMECA (ang. Failre Mode, Effects and Criticality Analysis) – analiza rodzajów, skutków i krytyczności błędów/uszkodzeń.
LOPA (ang. Layers of Protection Analysis) – analiza warstw zabezpieczeń, w Polsce propagowana jako AWZ.
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PREDYKCYJNE
UTRZYMANIE
RUCHU W BRANŻY CHEMICZNEJ
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest utrzymanie ruchu dla przedsiębiorstw z branży chemicznej i jak bolesne mogą być skutki awarii. Warto
jednak przytoczyć wyniki badania NIST AMS 100-34 dotyczącego przemysłu
w USA: straty związane z awariami wyniosły ponad 119 miliardów dolarów!
Zacznijmy od porównania podejść do utrzymania ruchu.
Najprostsze to utrzymanie korekcyjne: gdy urządzenie
przestaje działać, wymieniamy je. Podejście to jest odpowiednie w przypadku maszyn, których awaria nie powoduje dużych kosztów i zagrożeń.
Jeśli awarie są kosztowne lub niosą zagrożenie dla ludzi
i środowiska, utrzymanie korekcyjne jest nie do przyjęcia.
Tradycyjnie stosuje się wtedy strategię prewencyjną. Serwis
wykonywany jest według harmonogramu, aby uprzedzić
problemy. Harmonogram zazwyczaj określany jest przez
dostawcę, przykładowo producent silnika zaleca wymianę
oleju co 30 tys. km.
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Utrzymanie prewencyjne powinno zapewnić bezpieczne działanie przy w miarę standardowym obciążeniu. Jednak nie jest efektywne: będziemy wymieniać urządzenie,
które jeszcze mogłoby popracować… Z drugiej strony,
jeśli obciążenie będzie większe niż spodziewał się dostawca, istnieje spore ryzyko awarii. Wracając do naszego przykładu: jeden samochód przejedzie 30 tys. km po autostradzie, a inny po górskich drogach ciągnąc ciężką przyczepę
– zużycie będzie dramatycznie różne!
Kolejnym krokiem jest obsługa według stanu. W tym
wypadku przeprowadzamy specjalny pomiar w celu oceny
stanu urządzenia. W najprostszym podejściu pomiar

Predykcyjne utrzymanie ruchu
wykonywany jest w ramach czynności serwisowych
w pewnych odstępach czasu. Na podstawie wyniku badania podejmujemy decyzję, czy należy wykonać serwis. Kryterium decyzyjne to zazwyczaj zespół prostych reguł, biorących pod uwagę tylko jeden parametr jednocześnie, np.
poziom wibracji.
Słabością obsługi według stanu jest brak zdolności do
przewidywania i określania, co wpływa na zużycie. Co za
tym idzie, nie jesteśmy w stanie optymalizować obciążenia i ustawień. Ponadto nie wykorzystujemy wszystkich
danych, np. informacji o obciążeniu maszyny.
Utrzymanie predykcyjne (ang. predictive maintenance) polega na przewidywaniu czy i kiedy urządzenie przestanie
prawidłowo działać. Do przewidywania służy model uczenia maszynowego (ang. machine learning) stworzony na
podstawie danych o:
• Obciążeniach w przeszłości,
• Planowanych obciążeniach,
• Warunkach pracy,
• Ustawieniach procesu,
• Właściwościach surowców.
Na podstawie danych tworzymy cyfrowego bliźniaka maszyny albo całej linii technologicznej. Przewidywanie awarii i określanie spodziewanego czasu prawidłowej pracy są
oczywistymi zastosowaniami takiego bliźniaka, ale możemy
go również użyć do wykrywania przyczyn problemów, optymalizacji wykorzystania maszyny i planowania remontów.
Przykładowo jeżeli wiemy, że katalizator przy standardowym
ustawieniu temperatury będzie pracował jeszcze trzy miesiące, a remont i tak jest przewidziany za miesiąc, to możemy
zwiększyć temperaturę, aby zmaksymalizować uzysk.

podobnych inicjatywach. Jest to też dobry kandydat na
pierwszy projekt tego typu w przedsiębiorstwie. Dzieje się
tak dlatego, że utrzymanie predykcyjne daje zauważalne,
mierzalne i stosunkowo szybkie korzyści, a jednocześnie
nie wymaga zmian w strategii przedsiębiorstwa. Ponadto
można określić proste zadanie, które daje się potem stosunkowo łatwo rozszerzyć. Przykładem firm, które rozpoczynały cyfryzację od utrzymania predykcyjnego są Evonik i BASF.
Wdrożenie predykcyjnego utrzymania ruchu nie musi wiązać się z nakładami na opomiarowanie: do stworzenia użytecznego modelu mogą wystarczyć dane gromadzone na
inne potrzeby np. bieżącego zarządzania produkcją i sterowania procesami. Czasami przedsiębiorstwo inwestuje
w IoT i cyfryzację niezależnie od utrzymania ruchu. W obu
przypadkach dane potrzebne do predykcyjnego utrzymania ruchu dostajemy za darmo lub małym kosztem.
Trudność we wdrożeniu utrzymania predykcyjnego może stanowić brak wiedzy i umiejętności w dziedzinie uczenia maszynowego oraz brak specjalistów. Rozwiązaniem jest tutaj stopniowa budowa kompetencji poprzez realizację coraz bardziej
złożonych zadań we współpracy z firmą doradczą.
Warto podkreślić, iż odpowiednie rozwiązanie wspomaga
inżyniera w przyjaznym i intuicyjnym środowisku wizualnej
analityki (np. Spotfire), tak że będzie on w stanie korzystać
z nawet bardzo wyrafinowanych modeli uczenia maszynowego bez specjalistycznej wiedzy.
Na koniec wróćmy do raportu NIST. Otóż wynika z niego,
że firmy stosujące utrzymanie predykcyjne mają o 15%
mniejsze przestoje i o 87% mniejszy udział wadliwych
produktów.

Utrzymanie predykcyjne jest powszechnym projektem
przy cyfryzacji, wprowadzaniu Przemysłu 4.0 oraz innych,

Tomasz Demski
StatSoft Polska

StatSoft Polska od ponad 25 lat świadczy usługi w zakresie
zastosowań statystyki, data science, big data, budowy modeli
predykcyjnych i ich wdrażania. Jest również wiodącym organizatorem
specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy danych.

Kontakt:
e-mail: info@statsoft.pl
tel: +48 12 428 43 00
www.StatSoft.pl
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SZTUCZNA
INTELIGENCJA
PODEJMUJE WYZWANIA STOJĄCE
PRZED BRANŻĄ CHEMICZNĄ
Technologie oparte na AI mające wpływ na usprawnienie procesów produkcyjnych, lepsze zarządzanie oraz wytwarzanie nowych, doskonalszych produktów, są i będą coraz częściej wybierane przez osoby odpowiedzialne za inwestycje w przedsiębiorstwach chemicznych. Dzisiaj technologia jest gwarantem
stabilności rozwoju, utrzymania konkurencyjności, napędzania wzrostu oraz
jest w stanie odpowiedzieć na kluczowe wyzwania biznesowe.
Zakłady chemiczne i petrochemiczne charakteryzują się
wielością instalacji technologicznych, złożonością procesów produkcyjnych i dużą różnorodnością produktów końcowych. Krytyczne wyzwania biznesowe są współzależne
- jeśli dyspozycyjność urządzeń cierpi, wtedy cierpi również
poziom produkcji, jakość, koszty i zysk. Równocześnie niska
niezawodność może być przyczyną zdarzeń pogarszających bezpieczeństwo pracy i mających wpływ na środowisko. Na to wszystko nakładają się odejścia doświadczonych pracowników, a wraz z nimi „ucieczka” wiedzy i brak
wykwalifikowanej kadry. Jednak to nie jedyne problemy
i wyzwania z jakimi mierzy się branża.
Przedsiębiorstwa muszą sprostać wymaganiom wynikającym z zaostrzających się przepisów środowiskowych. Dla
zachowania konkurencyjności wymagana jest minimalizacja zużycia mediów, surowców i półproduktów. Do tego
dochodzi globalizacja, konsolidacja produkcji i specjalizacja oraz konieczność szybkiego reagowania na zmiany
w obszarze parametrów surowców w procesie produkcyjnym. Problemem w czasach epidemii stała się kwestia dyspozycyjności pracowników, ich możliwości przemieszczania się, utrudniony dostęp do informacji na temat stanu
maszyn oraz ograniczone zostały możliwości sprawnej reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Bezcenna wartość informacji
Różnorodne i złożone wyzwania z którymi mierzy się branża, wymagają podejmowania decyzji, których efektywność
i trafność istotnie zależy od jakości posiadanych informacji
i ich dostępności we właściwym czasie. Informacja to wynik
analizy wielkiej ilości danych o wysoce zróżnicowanym
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charakterze i dlatego nie jest sztuką samo gromadzenie
danych, ale umiejętność ich przetwarzania i analizy.
Dysponując informacją mówiącą o tym, że w ciągu kilku dni
z dużym prawdopodobieństwem nastąpi awaria, przedsiębiorstwa mają możliwość zaplanowania produkcji, przygotowania się do naprawy i wykonania jej w momencie
przestoju technologicznego maszyny, minimalizując w ten
sposób straty związane z przestojem instalacji, w czasie gdy
wymagana jest od niej pełna gotowość zadaniowa.
Tutaj z pomocą przychodzi analityka predykcyjna i rozwiązania z obszaru predykcyjnego utrzymania ruchu,
które na podstawie danych procesowych, przy użyciu
odpowiednio skonstruowanego modelu predykcyjnego,
dają możliwość oceny prawdopodobieństwa awarii danej
maszyny w wybranym horyzoncie czasowym, a w konsekwencji uniknięcia awarii w wyniku wykonania naprawy
prewencyjnej.

RSIMS – najnowocześniejsze
osiągnięcia z obszaru sztucznej
inteligencji w jednym rozwiązaniu!
Dzięki autorskiemu podejściu do analizy danych RSIMS –
system stworzony przez ReliaSol – daje możliwość wglądu w operacje i pracę maszyn, zapewniając wysoki poziom
skuteczności predykcji i ułatwiając podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych.
RSIMS został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownik, który posiada jedynie podstawową wiedzę w zakresie analizy danych, miał nie tylko możliwość wykonywania

Sztuczna Inteligencja
pełnowartościowej analityki, ale również utrzymania mocy
predykcyjnej zbudowanych modeli w przypadku zmian
w procesie eksploatacyjnym maszyny. Jest to możliwe dzięki algorytmom wyboru optymalnych metod oraz dostrajania ich parametrów, a w późniejszym procesie również
rekalibracji wytrenowanych modeli. System RSIMS posiada
również moduł dedykowany wykrywaniu anomalii. Umożliwia on wdrożenie strategii predykcyjnego utrzymania
ruchu dla obiektów, które nie dysponują pokaźnym zbiorem danych historycznych lub tych, w których nigdy nie
dochodziło do awarii bądź nieprawidłowych zachowań.
Rozwiązanie to polega na identyfikacji wzorców występujących podczas prawidłowego działania maszyny, jak również
bezzwłocznym informowaniu o zachowaniu odbiegającym
od normy. W ten sposób możliwe jest zidentyfikowanie
problemu w zalążku.

Awarie turbiny parowej w Grupie Azoty
– studium przypadku
W przypadku maszyn krytycznych Grupy Azoty, jednego z liderów w branży nawozowo-chemicznej w Europie,
od których wymagana jest bardzo wysoka dostępność,
czas wykrycia awarii ma bardzo duże znaczenie. Awarie turbiny, które występowały w instalacji produkcyjnej
jednego z zakładów, powodowały duże straty wywołane wysokim zużyciem paliwa, co generowało dodatkowe
koszty wynikające z przestoju produkcji. Zjawisko gwałtownych wzrostów wibracji turbiny parowej o trudnych

do identyfikacji przyczynach powodowało zatrzymanie
instalacji i konieczność ponownego uruchomienia całego procesu.
Konsultanci ReliaSol opracowali i wdrożyli na platformie
PdM RSIMS modele predykcyjne, które na podstawie bieżących parametrów pracy obliczają prawdopodobieństwo
awarii. Rozwiązanie umożliwia operatorom turbiny podejmowanie akcji wystarczająco wcześnie, aby nie doprowadzić do wybicia turbiny oraz pozwoliło na identyfikację nieznanej do tej pory przyczyny awarii turbiny.
Wartość predykcji jest aktualizowana w cyklach jednominutowych przy użyciu bieżących wartości czujników. W przypadku osiągnięcia poziomu alarmowego, operator systemu
jest informowany przez sygnał głosowy oraz powiadomienia e-mail i SMS. Sygnał alarmowy umożliwia operatorowi
na zmianę nastaw z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
uniknięcia awarii.
Opracowany model zwraca informację o pomiarach, które
mają najbardziej znaczący wpływ na wynik predykcji oraz
zapewnia 98% dokładności prognozowania. Rozwiązanie
umożliwia monitoring pracy turbin w czasie rzeczywistym,
zminimalizowanie kosztów ich utrzymania oraz strat na produkcji spowodowanych przestojami.
Mateusz Marzec
Chief Strategy Officer, ReliaSol

materiały prasowe ReliaSol
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GOZ – CZY EKOLOGICZNY WZROST JEST
MOŻLIWY?
Wśród nowożytnych konceptualnych cegiełek stanowiących podwaliny GOZ za najistotniejszą uznaje się wieloskładnikową doktrynę ekonomii jaką jest Zrównoważony Rozwój. Wyrasta z niej koncepcja Ekologicznej Gospodarki (Green Economy), która
proponuje rozwiązania ekonomiczne – głównie kwestii środowiskowych – poprzez
wielodyscyplinarne propozycje polityczne formułowane przez ONZ, UE i rządy krajowe. Do Ekologicznej Gospodarki ma doprowadzić ludzkość ekologiczny wzrost (green
growth). Jest on definiowany jako alternatywna ścieżka wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w zrównoważony sposób.
Wielu naukowców analizuje politykę ekologicznego wzrostu formułowaną w raportach Banku Światowego, OECD,
UNEP, UE i testuje ją w świetle istniejących dowodów empirycznych i modeli zależności między PKB a śladem materiałowym oraz emisjami CO2. W swych konkluzjach odrzucają oni politykę ekologicznego wzrostu jako drogę wyjścia
z sytuacji kryzysu ekologicznego.
W odniesieniu do śladu materiałowego stawia się pytanie
dotyczące tego, czy możemy osiągnąć całkowite oddzielenie PKB od wykorzystania zasobów. Dociekania te wykazują,
że prognozy empiryczne nie dowodzą – nawet przy przyjęciu bardzo optymistycznych założeń – istnienia realnej możliwości takiego absolutnego oddzielenia w skali globalnej.
I chociaż niektóre modele stworzone dla krajów o wysokich
dochodach – w skrajnie korzystnych scenariuszach – ukazują taką możliwość, to zarazem prowadzą nas do konstatacji, że przy wzięciu pod uwagę ograniczeń związanych
z poprawą wydajności tendencji takiej nie da się utrzymać
w perspektywie długoterminowej.
Wyniki te zakładają obecny poziom wzrostu PKB rzędu 2–3%
rocznie. Wielu badaczy uważa, że możliwe jest osiągnięcie
bezwzględnego zmniejszenia zużycia zasobów przy wzroście PKB poniżej 1% rocznie. Jednak aby osiągnąć redukcje
wystarczająco szybkie, by doprowadzić nas do bezpiecznych
progów, konieczna będzie implementacja strategii postwzrostowych zmierzających do redukcji produkcji i konsumpcji.
Jeśli chodzi o emisję CO₂ pytanie dotyczy tego, czy możemy
zmniejszyć emisje na tyle szybko, aby mieścić się w budżetach węglowych zgodnych z Porozumieniem paryskim na
poziomach 1,5° lub 2°. Naukowcy twierdzą, że redukcja emisji na poziomie 2° jest możliwa tylko wtedy, gdy globalny
wzrost PKB spowolni do mniej niż 0,5%. Podobnie wskazują,
że redukcje dla 1,5°C są możliwe tylko w scenariuszu zdecydowanej redukcji produkcji i konsumpcji. Wyniki te utrzymują
się nawet w warunkach sprzyjających polityk, charakteryzujących się wysokimi podatkami od węgla i wysokimi wskaźnikami innowacji technologicznych. Innymi słowy, chociaż
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potrzebujemy interwencjonistycznej polityki rządów i innowacji technologicznych, każda udana próba osiągnięcia
odpowiedniej redukcji emisji będzie wymagała zmniejszenia
skali zagregowanego zapotrzebowania na energię.
Wielu badaczy stoi na stanowisku, że za polityką ekologicznego wzrostu nie przemawiają przekonujące dowody
empiryczne. Poddają oni w wątpliwość zasadność wysiłków UNEP, Banku Światowego i OECD na rzecz promowania zielonego wzrostu jako drogi wyjścia z sytuacji licznych
zagrożeń ekologicznych. Wszelkie programy polityczne,
które opierają się na założeniach ekologicznego wzrostu,
takie jak SDG, wymagają zdaniem autorów dokonania pilnej weryfikacji i zmiany.
Wydaje się, że ogłoszony przez KE w III kwartale br. GOZ 2.0,
a także październikowy raport Klubu Rzymskiego A System
Change Compass. Implementing the European Green Deal in
a time of recovery, są wyrazem dostrzeżenia braku merytorycznej i konsekwentnej realizacji polityk ekologicznego
wzrostu. Jednak nadal nie jest jasne w jaki sposób inicjatywy GOZ 2.0 wdrożyć w praktyce.
Klub Rzymski ponownie odwołał się do profetycznego opracowania Dennisa Meadowsa Granice Wzrostu, którego pierwsza wersja ukazała się w 1972 r. Według Meadowsa jest absolutnie konieczne, aby osiągnąć stan równowagi, w którym wzrost
zostaje zatrzymany, ponieważ kontynuacja wzrostu gospodarczego doprowadzi do zniweczenia wszelkiego postępu
technologicznego. Jednak KE,
wspierając nowe opracowanie
Klubu Rzymskiego, postrzega
GOZ jako narzędzie pobudzające europejską gospodarkę
i zwiększające wzrost.
Krzysztof Żarnotal
Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ,
Synthos S.A.

Innowacje

KRAJOBRAZ INNOWACYJNOŚCI NA ŚWIECIE.
TECHNOLOGIA REMEDIUM NA KRYZYS
Z „Międzynarodowego Barometru Innowacji 2021” Grupy Ayming wynika, że ankietowani z 13 krajów na świecie poważnie odczuli skutki pandemii Covid-19. Wpłynie
ona przede wszystkim na wysokość planowanych budżetów na działania badawczo-rozwojowe. Tylko 62 proc. firm oczekuje ich zwiększenia w ciągu najbliższych 3 lat,
co stanowi aż 12 p.p. mniej niż w roku ubiegłym. Zdaniem 69 proc. respondentów
na inwestycje w B+R mogą pozytywnie wpłynąć zmiany technologiczne, a 55 proc.
za motywator przy planowaniu wydatków uznaje dostęp do ulg podatkowych. Zapowiadana na przyszły rok ulga robotyzacyjna może więc stanowić nie tylko katalizator
do wprowadzania innowacji w firmach w Polsce, ale wpisuje się także w oczekiwania
samych przedsiębiorców.
42 proc. badanych przedsiębiorstw przeznacza na działania
badawczo-rozwojowe od 1 do 3 proc. swojego budżetu,
a niemal co piąte – więcej niż 3 proc. Oprócz wewnętrznego finansowania coraz powszechniejsze w skali globalnej staje się finansowanie z udziałem sektora venture capital
i funduszy inwestycyjnych, które stosuje 34 proc. respondentów w porównaniu z 28 proc. rok temu. W obliczu topniejących budżetów na działania B+R z powodu Covid-19
kluczowym zadaniem dla rządów jest wzmocnienie zaufania do oferowanych przez nich programów innowacyjnych
oraz ułatwienie procesu korzystania z ulg podatkowych.
– Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów
w 2019 r. ulgę badawczo-rozwojową rozliczyło w Polsce 2469
płatników PIT i CIT, co oznacza wzrost o 34 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Choć trend rok do roku jest rosnący, wciąż wiele firm nie wykorzystuje potencjału finansowego,
który daje ulga B+R. Pozwala ona odzyskać część poniesionych kosztów nawet od 2016 r. dzięki złożeniu korekty, umożliwiając tym samym zmaksymalizowanie podatkowych
oszczędności – komentuje Agnieszka Hrynkiewicz-Sud‑
nik, dyrektor Obszaru Podatków i Finansowania Inno‑
wacji w Ayming Polska.

Ulga robotyzacyjna w służbie innowacji
Z raportu grupy Ayming wynika, że rozwój działalności badawczo-rozwojowej w firmach jest przede wszystkim kształtowany przez dostępną technologię (39 proc.
odpowiedzi) oraz chęć utrzymania przewagi konkurencyjnej i przyszły popyt rynkowy (po 38 proc. wskazań). Jeśli
chodzi o konieczność sięgania po najnowsze technologie,
przedsiębiorcy w Polsce otrzymają na początku 2021 r. rządowe wsparcie w postaci nowej ulgi podatkowej na robotyzację. Ma ona stanowić dopełnienie obowiązującej od

2016 r. ulgi badawczo-rozwojowej, a sam mechanizm jej
działania będzie podobny. Podatnicy, którzy poniosą koszty automatyzacji i robotyzacji procesów produkcji, będą
mogli odliczyć je od podstawy opodatkowania niejako
dwukrotnie. Raz, standardowo, jako koszty uzyskania przychodu, a drugi raz jako dodatkowe 50 proc., czyli w sumie
150 proc., co przełoży się na obniżenie należnego podatku
dochodowego.
– W zamierzeniu ulga robotyzacyjna ma się przyczynić do
zwiększenia wydajności produkcji i obniżenia jej kosztów, dzięki czemu polska gospodarka stanie się bardziej nowoczesna
i konkurencyjna. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) Polska ma dość niski współczynnik robotyzacji rozumiany jako liczba robotów przypadających na 10 tys.
pracowników w przemyśle. W 2018 r. sięgnął on 44, podczas
gdy średnia europejska wyniosła 114 robotów. Dla porównania, w Niemczech było to 338 robotów na 10 tys. zatrudnionych, w Słowacji – 165, a w Czechach – 135. Dobra wiadomość
jest taka, że Polska jest jednym z 15 krajów na świecie, w których robotyzacja
w przemyśle postępuje najszybciej. W ubiegłym roku
w rodzimych firmach zainstalowano 2600 robotów.
Można założyć, że wprowadzenie nowej ulgi jeszcze wzmocni ten trend
– dodaje Agnieszka Hryn‑
kiewicz-Sudnik, dyrek‑
tor Obszaru Podatków
i Finansowania Innowacji
w Ayming Polska.

Podstawą raportu jest badanie przeprowadzone w maju 2020 r. wśród 330 ankietowanych w 13 krajach. Link do „Międzynarodowego
Barometru Innowacji 2021”: https://bit.ly/338pSBm
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Kod UFI

KOD UFI – NOWE WYMAGANIA
DLA OZNAKOWANIA PRODUKTÓW
CHEMICZNYCH
Od 1 stycznia 2021 r. na etykietach niektórych produktów chemicznych dla konsumentów lub do zastosowania profesjonalnego obowiązkowe będzie umieszczenie tzw. kodu UFI. Stosowanie nowego elementu etykiety będzie wymagało dokonania uprzedniej rejestracji oraz przesłania informacji o stosowanych
w produkcie mieszaninach.
Czym jest kod UFI?

•

Tzw. kod UFI to niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej składający się z 16 znaków (ang. unique formula identifier, UFI). Jest on przypisywany do określonej mieszaniny lub
grupy mieszanin. Wymagania dotyczące kodu UFI zawarte
są w załączniku VIII rozporządzenia 1272/2008 („CLP”). Kod
UFI ma być co do zasady umieszczany trwale na etykiecie
w sposób wyraźnie widoczny i czytelny.

•

Kogo dotyczą nowe wymagania?
Obowiązki związane z kodem UFI będą dotyczyć importerów i dalszych użytkowników wprowadzających mieszaniny
do obrotu. Nowe wymagania będą stosowane od:
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1 stycznia 2021 r. – dla mieszanin do stosowania przez
konsumentów lub do zastosowania profesjonalnego;
1 stycznia 2024 r. – dla mieszanin do zastosowania przemysłowego.

Jak ma działać nowy system?
Celem wprowadzenia kodu UFI jest ochrona zdrowia
użytkowników produktów chemicznych. Służyć ma temu
wprowadzanie zharmonizowanego systemu zgłoszeń
składu mieszanin. Informacje będą przekazywane dwutorowo – do systemu elektronicznego zarządzanego przez
ECHA, tj. Europejską Agencję Chemikaliów (zgłoszenie),
oraz w postaci kodu UFI powiązanego z treścią zgłoszenia (etykieta).

Kod UFI
W efekcie kod UFI będzie umożliwiał identyfikację produktu. Dzięki temu w przypadku niepożądanego kontaktu z mieszaniną (np. gdy dziecko wypije detergent) będzie
można zapewnić, podając kod UFI dyspozytorowi ośrodka
zatruć, że ratownicy medyczni będą wiedzieli, jak postępować z pacjentem.

o ewentualnym ponownym przesunięciu daty wejścia
w życie wymagań. Z uwagi na sytuację gospodarczą wywo�łaną stanem pandemii nie jest wykluczone, że Komisja Euro�
pejska ponownie podejmie decyzję o odsunięciu w czasie
tych obowiązków, żeby dodatkowo nie obciążać przedsiębiorców wymogami w zakresie UFI. Wskazane jest monitorowanie ewentualnych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Założeniem systemowym jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (skład mieszaniny). Dostęp do tych danych będą
miały tylko ośrodki zatruć.

Jakie mieszaniny lub produkty
muszą mieć kod UFI?
Obowiązki związane z kodem UFI dotyczą mieszanin zakwalifikowanych jako stwarzające zagrożenie. Kod UFI przypisany będzie co do zasady do mieszaniny, a nie do produktu.
Oznacza to, że gdy firma posiada na rynku kilka produktów
pod różnymi nazwami handlowymi, które składają się z tej
samej, jednej mieszaniny, wszystkie te produkty będą miały
jeden kod UFI. Zgodnie z wytycznymi ECHA jedna mieszanina powinna posiadać dedykowany dla niej kod UFI. Oznacza to że dwie różne mieszaniny nie powinny mieć jednego
(tego samego) kodu UFI, ale jeden produkt może mieć przypisane kilka kodów UFI, np. gdy składa się z kilku mieszanin.

Rafał Lorent
associate w Life Sciences
DZP

Magdalena Wojtkowiak
associate w Life Sciences
DZP

Jak stworzyć kod UFI?
Żeby uzyskać kod UFI przedsiębiorca powinien posiadać
numer NIP oraz numer postaci czynnej. Te informacje
należy wprowadzić na platformie elektronicznej ECHA. Platforma umożliwia bezpłatne wygenerowanie kodu UFI.

Obowiązek zapewnienia
aktualności kodu UFI
Po uzyskaniu kodu UFI oraz umieszczeniu go na etykiecie
produktu, konieczne będzie przekazanie informacji o kodzie
do ośrodka toksykologicznego. Zgłoszenie wymagane
będzie we wszystkich państwach członkowskich, w których
wprowadzana będzie mieszanina. Aktualizacja (tj. zmiana
kodu UFI) będzie wymagana także w przypadku niektórych zmian w składzie mieszaniny. W efekcie firmy powinny
monitorować zmiany w składzie mieszanin wykorzystywanych w produktach. Ma to także konsekwencje na gruncie kontraktowym – należy to uwzględnić np. w umowie
z dostawcą mieszaniny. W wypadku aktualizacji kodu UFI
przedsiębiorca będzie również obowiązany poinformować
o tym ośrodek kontroli zatruć oraz, jeżeli będzie to konieczne, dostosować etykiety produktów.

Zmiany na ostatnią chwilę?
Nowe obowiązki dotyczące kodów UFI początkowo miały
obowiązywać przedsiębiorców od 1 stycznia 2020 r. Komisja Europejska zdecydowała się jednak wydłużyć ten termin i pod koniec października 2019 r. wydała rozporządzenie delegowane 2020/11, które przesunęło termin wejścia
w życie regulacji do 2021 r. Obecnie brak jest informacji
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SITPChem

WSZYSCY UCZYMY SIĘ
FUNKCJONOWANIA W NOWEJ
RZECZYWISTOŚCI
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem
działa w Polsce od ponad 90 lat. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego i wysoko cenimy sobie możliwości merytorycznej współpracy. W naszej strukturze działają m.in.: Komisja Prawodawstwa Chemiczne�
go, a także Sekcje: Ochrony Środowiska, Nawozowa, Dozoru Urządzeń Technicznych, Inżynierii i Aparatury Chemicznej, Biotechnologiczna i inne. Widać
więc obszary do zacieśnienia merytorycznej współpracy. Dla przypomnienia,
jesteśmy właścicielami czasopism fachowych: „Przemysł Chemiczny” (szczyci
się 100-letną tradycją publikowania), „Ochrona przed Korozją”. Finalizujemy
kontynuację wydawania naszego czasopisma „Chemik” (70-letnia tradycja) po
okresowej przerwie wydawniczej.
Sytuacja pandemii SARS-CoV-2 zmusza nas do reorganizacji pracy, bardziej w trybie zdalnym. Chciałbym przybliżyć
niektóre, istotne zadania zrealizowane w ostatnim okresie.

pandemiczne. Tradycyjnie uczestniczymy w corocznych,
prestiżowych kongresach „Polska Chemia” organizowanych
przez PIPC.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Współpraca z uczelniami

Zrealizowaliśmy opracowanie dziewięciu nowych kwalifikacji w ramach projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji (SRK) dla
sektora przemysłu chemicznego jako element Polskiej Ramy
Kwalifikacji (PRK).

SITPChem jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu
na najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni z całego kraju, obecnie to już
52 edycja. Jury dokonuje oceny merytorycznej i przyznaje
nagrody SITPChem dla najlepszych prac.

Końcową formę przekazaliśmy do Instytutu Badań Edukacyjnych, aby ją zatwierdzić. Celem głównym projektu jest
włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Aktywnie uczestniczymy w opiniowaniu zapisów ustawy
Prawo Energetyczne, w szczególności w odniesieniu do
komisji egzaminacyjnych. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Klimatu. Dotyczy to ważnego elementu naszej działalności, czyli przeprowadzania egzaminów państwowych
z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych.
Chciałbym wspomnieć o najważniejszych konferencjach
organizowanych tradycyjnie przez SITPChem od wielu lat,
w tym przykładowo: „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”, „Ochrona Środowiska”. W bieżącym roku zostały one zawieszone ze względu na znane ograniczenia
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Należy wspomnieć także o naszej współpracy z uczelniami. Kontaktujemy się w sprawach propozycji programów
kształcenia. Jesteśmy współorganizatorem Studiów Podyplomowych z chemii i technologii wyrobów lakierowych
na Politechnice Krakowskiej.

ETCC2020
SITPChem jest od 1992 r. członkiem Europejskiej Federacji
FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com). Wspól��nie realizujemy bardzo ważny projekt organizacyjny – kongres o zasięgu światowym ETCC2020 – European Technical
Coatings Congress (www.etcc2020.org), który odbędzie się
w dniach 3–5 września 2021 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Partnerem tego kongresu. Jego

SITPChem
termin, zaplanowany pierwotnie na wrzesień 2020, zmuszeni byliśmy przesunąć o rok ze względu na ograniczenia,
jakie narzuca nam pandemia SARS-CoV-2. Kongres organizowany jest tradycyjnie od 70 lat. Teraz po raz pierwszy
odbędzie się w Polsce.
Zatwierdzony, kompletny program ETCC2020 zawiera
138 referatów oraz 68 prezentacji posterowych wygłaszanych przez prawie 200 autorów z wielu krajów całego świata (w tym np. z USA, Chin, Australii, Korei i in.). Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa. Przygotowano wystawę
towarzyszącą kongresowi. W ramach ETCC2020 przygotowaliśmy też sesję „Summer School” z wykładami dla młodych naukowców. Współpracujemy tu z wieloma prestiżowymi czasopismami technicznymi o zasięgu światowym.
Referaty będą publikowane w specjalnym wydaniu czasopisma „Progress in Organic Coatings” – Elsevier (Impact Factor 4.469).
Partnerami kongresu, oprócz PIPC, są organizacje międzynarodowe, polskie wyższe uczelnie techniczne (politechniki), większość najważniejszych instytutów badawczych
o profilu chemicznym, stowarzyszenia producentów i in.
Referaty plenarne wygłoszone zostaną przez kluczowych
referentów z uczelni oraz przedstawicieli kierownictwa znanych firm chemicznych z Niemiec, USA, Holandii, Szwajcarii
i in. Należy do nich także Prezes PIPC dr inż. Tomasz Zieliński.

Jerzy Klimczak
Prezes ZG SITPChem

Przemysł 4.0
Obecnie włączamy się w dyskusję związaną z projektem
„Przemysł 4.0”. Wymusza on zmiany technologiczne i informatyczne powiązane z automatyzacją procesów.
Bardzo ważna dla naszego Stowarzyszenia jest ścisła współpraca całej społeczności chemicznej w Polsce. Podpisaliśmy Umowę Partnerską z Polskim Towarzystwem Chemicznym (PTChem), które w ubiegłym roku obchodziło swoje
100‑lecie. Daje nam to szerszą możliwość realizacji niektórych wspólnych projektów ze środowiskiem naukowym.

FSNT-NOT
Należymy do rodziny inżynierskiej i szczególnie blisko
współpracujemy w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych FSNT-NOT.
Obecnie przygotowujemy dla naszych członków program
wykładów naukowo-technicznych w postaci webinariów
o tematyce chemicznej, przybliżających praktyczne korzystanie z wiedzy w codziennym życiu.
W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w Zjeździe Inżynierów
Polonijnych w Krakowie.
Prowadzimy bieżącą informację dla naszych członków
w postaci Newslettera, strony internetowej oraz mediów
społecznościowych.

Jerzy KLIMCZAK – doświadczony praktyk biznesu, absolwent
i obecnie wykładowca Wydziału Zarządzania AGH. Od 27 lat praktycznie zajmuje się marketingiem i sprzedażą w przedsiębiorstwach branży chemicznej. Od 16 lat pełni funkcje zarządzające
jako: dyrektor handlowy/rozwoju/operacyjny/naczelny/prezes.
Posiada doświadczenie w dużych polskich przedsiębiorstwach,
koncernach międzynarodowych, a także małych i średnich rodzinnych firmach: Polifarb Cieszyn S.A., Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.,
SigmaKalon, Lakma Strefa, MOKATE Czech, Agrecol, Madonis.
Budował i zarządzał dużymi strukturami sprzedaży, marketingu
oraz całymi jednostkami biznesowymi. Uczestniczył w projektach restrukturyzacji firm, przejęć jednostek biznesowych, fuzji
oraz w tworzeniu firm od podstaw. 				
   Jest Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (kadencja 2018–2022), jednego z największych stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT)
w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Rad Programowych czasopism „Chemik” (Dyrektor
Generalny) oraz „Przemysł Chemiczny” (najstarsze polskie czasopismo chemiczne, notowane na tzw. liście filadelfijskiej). członek
Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałowej Polimerów i Barwników oraz członek Prezydium Komitetu
Chemii Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi w zakresie badań i rozwoju oraz
realizuje wspólnie z nimi projekty w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Współautor kilku zgłoszeń patentowych i kilkudziesięciu
rozwiązań racjonalizatorskich. Posiada duże doświadczenie jako
kierownik zespołów w zakresie badań i rozwoju realizujących projekty współfinansowane ze środków UE.
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Odpowiedzialność i Troska

PROGRAM
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA
Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce pod
nazwą „Odpowiedzialność i Troska” jest wyjątkową międzynarodową inicjatywą przemysłu chemicznego, której celem
jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Programowi na
całym świecie przyświecają te same idee, choć realizowane są odmiennie, w zależności od specyfiki i potrzeb firm
w danym członkowskim Kraju. W Polsce założenia Programu realizuje obecnie 20 przedsiębiorstw. Są to kluczowe
przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, realnie kształtujące polską gospodarkę.
Program ten promuje zarówno etykę prowadzenia działalności wytwórczej, jak również buduje zaufanie do przemysłu, który jest niezbędny w poprawie standardów życia oraz
jego jakości, włączając w to zrównoważony rozwój. Realizacja założeń Programu, pozwala również przedsiębiorstwom
na swobodną wymianę doświadczeń na polu organizowanych spotkań branżowych oraz wspomaga w prowadzeniu
działań edukacji społecznej.
Mijający rok, mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, był
bardzo owocny jeśli chodzi o zrealizowane działania. Zorganizowaliśmy cztery szkolenia dedykowane branży chemicznej w ramach naszego cyklicznego projektu „Spotkanie
z ekspertem”. Ideą każdego z nich jest otwarta dyskusja, debata z ekspertem dotycząca aktualnych i bieżących
wyzwań stojących przed branżą chemiczną. Ze względu
na sytuację epidemiologiczną szkolenia prowadzone były
w formie online – zapis video ze szkolenia jest dostępny dla
naszych Realizatorów.

Do naszych sztandarowych projektów, organizowanych
nieprzerwanie od 2003 roku, należy akcja „Drzewko za
butelkę”. Sama akcja w trochę zmodyfikowanej wersji
dalej cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku
udało się w ramach inicjatywy zebrać ponad 4 tony
odpadów (elektrośmieci, baterie, makulatura, przeterminowane leki, butelki PET). W ramach podziękowania dla Uczestników akcji przekazaliśmy do posadzenia ponad 1500 drzewek i krzewów. Kolejne akcje przed
nami, więc licznik na pewno będzie się powiększał. Sukces akcji, dzięki dużej aktywności Realizatorów, spowodował, że podczas wszystkich dotychczasowych edycji
zebrano ponad 31 milionów butelek PET oraz 25 ton
innych odpadów, za które posadzono ponad 32 tysięcy drzewek.
W grudniu br. w ramach Programu zorganizowana zostanie konferencja TECHCO Forum (dawniej Forum Ekologiczne Branży Chemicznej), która w tym roku będzie
organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Będzie to nowe forum spotkań przedstawicieli całego krajowego przemysłu – płaszczyzna dyskusji, prezentacji case-study i najnowszych rozwiązań produktowych
dla całej branży chemicznej. Swoje prelekcje będą mieli
uznani w branży eksperci, specjaliści, a także radcy prawni interpretujący pojawiające się istotne zmiany w dotychczasowych regulacjach.
W przypadku zainteresowania udziałem w Programie lub
uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy serdecznie
do kontaktu:

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”
tel. 693 305 36
redakcja@rc.com.pl,
www.rc.com.pl
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Kampania
„Polska Chemia”
Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność

www.polskachemia.org.pl

Najważniejsza w Polsce przemysłowa kampa-

zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego

nia społeczna, której celem jest wskazywanie

społecznie.

znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej
gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku

Kampania „Polska Chemia” to jedyny projekt

sektora chemicznego jako dbającego o

promujący tak istotny dla polskiej gospodarki

środowisko, promującego innowacyjność,

sektor przemysłu.

PARTNERZY STRATEGICZNI

tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady
Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

PARTNER GŁÓWNY

