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s30 maja 2020 to data, która przejdzie 
do historii podróży kosmicznych. 

W  tym dniu prywatna rakieta wynosi 
z  terytorium USA na orbitę kapsułę 
z dwoma amerykańskimi astronautami. 
Ważna chwila dla lotów kosmicznych 
i  zwieńczenie wielu lat przygotowań, 
testów, opracowywania różnych scena-
riuszy, systemów ratunkowych i nauki 
– jak zapobiec, lub co zrobić w sytuacji 
kryzysowej. A  ryzyko całego przedsię-
wzięcia – ogromne.

z misją kosmiczną (choć to zapewne 
inna skala) porównać możemy po-

stój remontowy, do którego zakłady 
przygotowują się kilkanaście miesięcy, 
opracowując różne scenariusze, dosko-
naląc technologie, by później pracować 
niezawodnie, bezpiecznie i efektywnie. 
To właśnie realizowanym remontom, 
utrzymaniu ruchu i  bezpieczeństwu 
pracy poświęcamy sporą część tego 
numeru.

Każdy jednak, nawet doskonale opra-
cowany, do najmniejszych szczegó-

łów, projekt, każde określone zadanie 
cechuje nieprzewidywalność. Prze-

konaliśmy się o  tym w  marcu tego 
roku, kiedy to kraj rozpoczął zmagania 
z  pandemią koronawirusa, a  zakłady  
– z nową rzeczywistością, która wywo-
łała szereg zmian i wytycznych w orga-
nizacji pracy. Jak wygląda ona w czasie 
pandemii? O tym w artykule Norberta 
Nijaka „LOTOS dba o  bezpieczeństwo” 
czy w rozmowie z Jarosławem Ptaszyń-
skim, Prezesem CIECH Soda Polska oraz 
Arturem Kopciem, Członkiem Zarządu 
Grupy Azoty. Sytuacja, jak podkreśla 
dr. Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu 
Grupy Azoty: „(…) wymaga zdecydowa-
nych i odważnych kroków, ale również 
solidarności i  odpowiedzialności”. Pa-
miętajmy o tym.

a wracając do spraw pozaziemskich 
– zachęcam do lektury wywiadu 

z dr. Tomaszem Rożkiem, który podczas 
Sympozjum CHEMIA 2020 odpowiedział 
na kilka pytań „z kosmosu”. Niech będą 
one dla Państwa swego rodzaju inspi-
racją, bo przecież: „(…) każdy człowiek, 
rodząc się, jest poniekąd naukowcem”.
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KoMin instalacji oDsiarczania spalin

Biało-czerwony komin elektrociepłowni w Grupie Azoty PUŁAWY na stałe wpisał się w krajobraz 
Puław i najbliższej okolicy. Na zdjęciu wnętrze 160-metrowej konstrukcji

Źródło fot.: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
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„poliMery police”  
z uMoWaMi na pełne 
finansoWanie

Grupa azoty sa, Grupa azoty zch 
„police”, Grupa azoty polyolefins, 
Grupa Lotos, Hyundai engineering co. 
oraz korea overseas infrastructure 
& Urban development corporation 
(kind) zawarły umowy na finansowanie 
projektu „polimery police”.

Całkowity szacowany budżet projektu 
wynosi ponad 1,5 mld eUr. Budowa 
ma zostać zakończona już w 2022 r.
– ostatecznie finalizujemy trwające wiele 
miesięcy prace związane z zapewnieniem 
finansowania projektu „Polimery Police”. 
to jedna z największych obecnie inwestycji 
nie tylko w polskim, ale też europejskim 
przemyśle. ta budowa już trwa, koreański 
Hyundai, który jest nie tylko naszym 
partnerem kapitałowym, ale też generalnym 
wykonawcą, wszedł na plac budowy 
już na początku tego roku. „Polimery 
Police” to inwestycja ważna nie tylko dla 
nas, ale dla całej polskiej gospodarki. 

Grupie Azoty pozwoli na strategiczną 
dywersyfikację przychodów, a nasz kraj, 
dzięki niej, z importera polipropylenu 
stanie się jego eksporterem – powiedział 
dr Wojciech Wardacki, Prezes Grupy Azoty.
W konferencji prasowej zorganizowanej 
w Policach w związku z podpisaniem 
umów uczestniczyli Prezydent rP 
Andrzej Duda i Minister Aktywów 
Państwowych Jacek Sasin.

Źródło i fot.: Grupa Azoty
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– tyle gazu 
przesłał  

GAz-SYSteM  
w 2019 roku. 

Poprzedni rekord 
zanotowano  

w 2017 r. i wyniósł 
19,7 mld m3

Źródło: 
GAZ-SYSTEM

„
– kontynuujemy 

politykę 
dywersyfikacji 
źródeł dostaw 
gazu do Polski. 
zapewniamy 

bezpieczeństwo 
energetyczne 
naszego kraju 

i dbamy o to, by 
gaz dla Polaków 

i dla polskich firm 
był jak najtańszy 

– powiedział 
Jacek Sasin, 
Wicepremier 

i Minister 
Aktywów 

Państwowych 
podczas 

podpisania 
aneksu do 
kontraktu 

jamalskiego

20  mld m3

Ponad

anWil zWięKsza Moce 
proDuKcyjne

anwiL zgodnie z planem realizuje 
budowę trzeciej linii do produkcji 
nawozów azotowych.

Wartość strategicznej inwestycji szacowana 
jest na ok. 1,3 mld zł. Po realizacji projektu 
powstanie 100 nowych miejsc pracy, a zysk 
operacyjny eBitDA włocławskiej spółki 
może wzrosnąć o blisko 245 mln zł rocznie.
– Mam nadzieję, że polska gospodarka 
szybko wróci na ścieżkę rozwoju. Jej siłą 
napędową są inwestycje realizowane 
przez rodzime firmy. ANWil, spółka należąca 
do Grupy orleN, buduje kolejną linię 
do produkcji nawozów azotowych, która 
zwiększy jej możliwości produkcyjne, a co 
za tym idzie ochroni polski rynek przed 
napływem nawozów importowanych, 
głównie ze Wschodu. inwestycja realizowana 
we włocławskiej spółce będzie realnym 
wsparciem dla polskich rolników i wkładem 
Grupy orleN w zapewnienie Polsce 
bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział  
Andrzej Duda, Prezydent rP.

Źródło, fot.: ANWIL S.A.

inWestycja naWozoWa 
za 430 Mln zł

coraz bliżej uruchomienia produkcji 
nowych nawozów saletrzanych 
w Grupie azoty pUławy. 
Nowa wytwórnia ma obejmować docelowo 
dwie instalacje granulacji mechanicznej, 
każda o zdolności 1 200 ton/dobę saletry 
granulowanej mechanicznie lub 1 400 ton/
dobę saletrzaku. Budowa trzeciej co do 
wielkości nakładów inwestycji Grupy Azoty 
PUŁAWY ruszyła w 2016 roku, a jej zakończenie 
planowane jest w połowie 2021 roku.

Źródło: Grupa Azoty PUŁAWY
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hub WoDoroWy We WłocłaWKu

do końca 2021 roku pkn orLen wybuduje we 
włocławku hub wodorowy, który docelowo będzie 
mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego  
wodoru na godzinę.

W ramach inwestycji powstanie instalacja 
produkująca wodór w jakości paliwa transportowego, 
infrastruktura logistyczna, a także stacje tankowania. 
– inwestycja, która już w przyszłym roku powstanie 
we Włocławku, to milowy krok umożliwiający nam 
skuteczne konkurowanie z największymi graczami 
w naszym regionie. W kolejnym kroku planujemy 
realizację podobnego hubu w rafinerii PkN 
orleN w Płocku. instalacja doczyszczania wodoru 
powstaje też w naszej biorafinerii w trzebini – mówi 
Daniel obajtek, Prezes zarządu PkN orleN.

Źródło, fot.: PKN ORLEN S.A.

arKtyczne paliWo poMoże  
nauKoWcoM

paliwo Grupy Lotos dotrze na największą 
wyspę norwegii na Morzu północnym 
i pomoże polskim naukowcom w badaniach 
nad zmianami klimatycznymi. 
Współpraca lotoSU 
z Polską Akademią 
Nauk trwa już od wielu 
lat. Przedstawiciele 
koncernu uczyli 
naukowców 
m.in. obsługi morskich urządzeń badawczych. 
z kolei członkowie PAN badają, jak zmienia 
się natura i jak chronić środowisko.
– Arktyczne paliwo jest nam potrzebne do zasilania 
agregatów prądotwórczych, które umożliwiają 
życie na stacji. zimą temperatury potrafią tu spaść 
do -30 stopni, a od najbliższego źródła zasilania 
jesteśmy oddaleni o 160 km. Paliwo dostarczone 
przez lotoS wystarczy nam do pracy przez cały 
rok – podkreśla krzysztof otto, zastępca Dyrektora 
ds. technicznych instytutu Geofizyki PAN.

Źródło, fot.: Grupa LOTOS S.A.



KażDy roDzi się nauKoWceM
CzY Są trUDNe PYtANiA? CzY WoDór JeSt PAliWeM PrzYSzŁośCi? którY PierWiAStek JeSt 
NAJCiekAWSzY i CzY kAżDY Może BYć NAUkoWCeM – oPoWiADA dr toMasz rożek,  
DzieNNikArz, Doktor NAUk fizYCzNYCH i PoPUlArYzAtor NAUki.

czy jest jakieś pytanie, na które nie zna pan  
odpowiedzi?
Na bardzo wiele pytań nie znam odpowiedzi. W tym 
na te dotyczące sztucznej inteligencji. one z natury są 
trudne i możemy tylko próbować sobie pewne rzeczy 
wyobrażać. Więc niestety zawsze jest tak, że kiedy powstaje 
nowa technologia i ktoś pyta, jak będzie ona wyglądała 
w przyszłości, odpowiadam szczerze: „Nie wiem”. Nie sądzę, 
by osoby, które projektowały pierwsze samochody, zdołałyby 
opisać z detalami, jak pojazdy te będą wyglądały np. sto 
lat później. i to w zasadzie dotyczy każdej technologii. 
Brak jest sposobu na przewidywanie przyszłości. Co 
prawda staram się o niej opowiadać na podstawie tego, 
co podpowiada mi intuicja, ale mam też świadomość, 
że niekoniecznie musi być tak, jak mi się wydaje.

Jest pan doktorem nauk fizycznych, ale dzisiaj zapytam 
o inną dziedzinę. Jak wspomina pan lekcje chemii?
Bardzo dobrze. Moja mama jest naukowcem chemikiem, także 
mam do osób zajmujących się tą dyscypliną ogromną  

słabość. Często śmiejemy się i prowadzimy ożywioną 
dyskusję na temat tego, czy chemia jest działem 
fizyki. to moja osobista teza, choć rozumiem, że może 
u chemików wzbudzać pewne kontrowersje.
owszem, może nauki te biegną trochę równolegle, 
ale fizyka patrzy na nasze otoczenie znacznie szerzej, 
w większej skali – od rzeczy najmniejszych, do tych 
największych. zresztą tak naprawdę uważam, że nauka 
nie powinna być podzielona, a traktowana jako całość.

co pan przez to rozumie?
Uczymy dzieci w szkole, dzieląc naukę na biologię, 
chemię i fizykę, a to duży błąd. rozumiem motywację 
– tak łatwiej ogarnąć plan lekcji – ale widzę też, 
ile negatywnych konsekwencji przynosi fakt, że 
programy nauczania nie są ze sobą skorelowane. 
Bo czy gęstość w fizyce jest inna niż w chemii? Czy 
dzieci muszą przekształcać wzory na fizyce czy chemii, 
gdy jeszcze nie nauczyły się tego na matematyce? 
zasady we wszystkich naukach są takie same.

i takie samo jest chyba u wszystkich dzieci 
podejście do eksperymentów. a jak było u pana?
Starałem się dużo eksperymentować, gdyż zawsze ciekawie 
jest coś empirycznie sprawdzić. zresztą każdy człowiek, 
rodząc się, jest poniekąd naukowcem: wszystko sprawdza, 
testuje narzędziami, które ma do dyspozycji. Małe dziecko 
każdy przedmiot wkłada do buzi, chce go skosztować, 
zrzuca rzeczy i dziwi się, że jedne się tłuką, a inne 
odbijają. to pewien rodzaj eksperymentów, podczas 
których taki brzdąc najszybciej się rozwija i uczy.

Uważa pan, że obecna sytuacja związana z korona-
wirusem wpłynie na naukę w kraju i na świecie?
Dzisiaj, w trakcie trwania epidemii bardzo trudno 
jest powiedzieć, jak będą rozwijały się poszczególne 
gałęzie przemysłu czy dziedziny życia. Gdyby świat 
był racjonalny, bardziej szanowałby naukowców. No, 
ale świat racjonalny tylko bywa. Stąd nie odważę 
się formułować jakichkolwiek przewidywań. 

wracając do chemii. Jaki jest wg pana najbardziej 
fascynujący pierwiastek lub związek chemiczny?
Jakiś czas temu prowadziłem śląski festiwal Nauki 
w katowicach, podczas którego pewien młody 
człowiek ze Szkocji, który opowiadał o pierwiastkach, 
zadał mi dokładnie to samo pytanie. odpowiem tak, 
jak i jemu: mam pewną słabość do wodoru.
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dlaczego?
Gdyż to najprostszy, a zarazem najczęściej występujący pierwiastek 
we wszechświecie. Jest „podstawowym klockiem” całego fizycznego 
świata. Wszystkie atomy pierwiastków cięższych były kiedyś wodorem. 
Poza tym wodór może będzie paliwem przyszłości, kto wie... 
Mam również pewną słabość do jedynego radioaktywnego 
gazu, czyli radonu, który niegdyś badałem naukowo.

Myślałam, że wymieni pan węgiel, grafen… 
Dlatego to trudne pytanie, bo przecież wszystko jest z węgla: my 
jesteśmy z węgla, życie postawione jest na węglu. to też pierwiastek, 
który w przeszłości pozwolił nam się bardzo rozwinąć technologicznie 
– mam tu na myśli oczywiście paliwa kopalne. Jego przyszłość także 
wydaje się bardzo ciekawa i szeroka – na węglu i na jego strukturach, 
takich jak grafen, na fulerenach czy nanorurkach oparta będzie 
przyszła elektronika, wiele nowych materiałów czy kompozytów. 
ok, przekonałem się – do wodoru i radonu dopisuję i węgiel.

czy wspomniany wodór może faktycznie  
stać się paliwem przyszłości?
Wodoru jest w naszym otoczeniu bardzo dużo, co mogłoby wskazywać, 
że to wymarzone paliwo na kolejne lata. Wiemy jednak, że nie da 
się go tak po prostu pozyskać, może być niebezpieczny i trudny do 
magazynowania. Jeśli miałyby być paliwem przyszłości, to trzeba 
by było zbudować całą infrastrukturę, której dzisiaj nie mamy.
Czasami jest tak, że te najbardziej racjonalne rozwiązania nie są najbardziej 
popularne, gdyż zmiana technologii z paliw kopalnych na wodór jest 
trudna, chociażby dlatego, że konieczne byłoby produkowanie dużej 
liczby aut wodorowych. Sama produkcja nie jest jakimś większym 
problemem, to tylko kwestia pieniędzy, ale te samochody muszą 
przecież gdzieś tankować, mając do dyspozycji nie dwie czy trzy stacje, 
ale całą sieć. A to na razie trudne do wyobrażenia. Pamiętajmy, że sieć 
dystrybucyjna paliw płynnych powstawała stopniowo przez dziesiątki lat.

na zakończenie – pytanie z kosmosu. Mój syn często mówi do 
mnie: „Mamo, kocham cię jak wszystkie gwiazdy na niebie”.  
ile tych gwiazd właściwie mamy?
ojej, musi bardzo panią kochać, powiedziałbym nawet, że 
nieskończenie! Nie wiemy, ile jest gwiazd w całym wszechświecie, 
na pewno w samej Drodze Mlecznej jest ich kilkaset miliardów. 
taka liczba jest trudna do wyobrażenia. kiedyś zresztą próbowałem 
to przeliczyć, jakoś zobrazować. Popatrzyłem na wymiary dużego 
basenu olimpijskiego. Gdyby wysypać go piaskiem, jego ziarenek 
byłoby z grubsza kilkaset miliardów. to daje ogólne pojęcie, ile jest 
gwiazd tylko w jednej galaktyce i to na dodatek dosyć małej.

___________________________________________________________________________________ 
Rozmawiała Aleksandra Grądzka-Walasz, redaktor czasopisma 
„Chemia Przemysłowa” i portalu www.kierunekCHEMIA.pl

Gdyby świat był racjonalny, bardziej 
szanowałby naukowców
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wysoka Jakość  
to nie wszystko  
Dziś równie ważna jest efektywność i innowacje
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– choć wysoka jakość jest cały czas naszą ważną 
przewagą konkurencyjną, to coraz częściej nie jest 
już dla naszych klientów kryterium decydującym. 
Dziś równie ważne jest z ich perspektywy to, że 
jesteśmy firmą nowoczesną, wdrażającą nowe 
technologie i rozwiązania, a dodatkowo  
- konkurencyjną cenowo – mówi Jarosław 
ptaszyński, prezes zarządu ciech soda polska, 
jednych z największych zakładów w europie 
produkujących sodę i sól.

aleksandra Grądzka-walasz: Jak dzisiaj wygląda 
konkurencyjność przemysłu chemicznego?
Jarosław ptaszyński: CIECH jest firmą międzynaro-
dową, aktywnie działającą na rynkach europejskich 
i  światowych. Połowa naszych produktów trafia 
do odbiorców zagranicznych, dlatego podlegamy 
globalnym procesom i zasadom konkurencyjności. 
Dziś w światowym przemyśle chemicznym liczy się 
przede wszystkim efektywność, będąca rezultatem 
doskonałości operacyjnej i innowacyjności.

W przypadku takiego produktu jak soda kalcyno-
wana, jakość, determinowana procesem produkcji 
znanym powszechnie od ponad 150 lat, schodzi na 
dalszy plan, bo przez te wszystkie lata globalni produ-
cenci dopracowali proces od tej strony. Dlatego dziś 
coraz częściej kluczową przewagą konkurencyjną jest 
efektywność produkcji, doskonalona poprzez wyko-
rzystanie nowoczesnych i innowacyjnych technolo-
gii. Ważną przewagą może też być obsługa klienta czy 
reputacja budowana przez wiele lat bardzo dobrych 
relacji z dużymi odbiorcami. Nie da się ukryć, że dziś 
na konkurencyjność składa się wiele elementów.

a konkurencja jest coraz trudniejsza.
Jeszcze 20 lat temu jakość była powodem, dla 

którego oferowałem klientowi wyższą cenę. Dziś już 
tak nie jest, bo wysoka jakość coraz częściej staje się 
standardem, a nie przewagą. Dlatego, choć jakość jest 
dla nas cały czas priorytetem, nie jest już decydująca 
w  walce o  klienta – musimy pokazać, że jesteśmy 
firmą nowoczesną, wdrażającą nowe technologie 
oraz kompleksowe rozwiązania dla klientów, np. 
z zakresu logistyki, a dodatkowo atrakcyjną cenowo. 
Nie oszukujmy się, w  końcowym rozrachunku nie 
ma znaczenia, że nasze technologie są innowacyjne 
i przyjazne środowisku, jeśli generują przy tym bar-
dzo wysokie koszty, a tym samym – cenę końcową.

Dlatego w Grupie CIECH prowadzimy wiele pro-
jektów z  obszaru badań i  rozwoju, które wpływają 
na naszą efektywność i  codzienną doskonałość 
operacyjną. Tylko unikalne innowacje umożliwiają 
dziś osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Czasem 
wystarczy, by jeden projekt badawczy na dziesięć 
okazał się strzałem w dziesiątkę, który pozwoli nam 
wypracować realną przewagę nad konkurencją. 
Dziś jesteśmy po fazie testowej projektu zawraca-
nia dwutlenku węgla do procesu produkcji sody. To 
obiecująca technologia, która może umożliwić nam 
zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcji.

Mówimy o projekcie prowadzonym z instytutem 
chemicznej przeróbki węgla?

Tak. Dzięki niemu lepiej możemy wykorzystywać 
dwutlenek węgla po zatężeniu, zmniejszyć emisje 
i  zużycie surowców kopalnych. Na ten rok mamy 
przewidziane testy przemysłowe naszej instalacji pi-
lotażowej, więc na ostateczne wyniki musimy jeszcze 
poczekać. Dotychczasowe prace przyniosły bardzo 
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obiecujące rezultaty. Prowadzimy też oczywiście 
inne projekty badawcze wpływające na efektywność 
produkcji.

realizujecie również projekt przy współpracy 
z ncbr, zakładający wprowadzenie tzw. predicti-
ve Maintenance. na czym polega?

Tak, to jeden z  projektów prowadzonych w  ra-
mach zwiększania efektywności produkcji – to 
ten element, o  którym wspominałem wcześniej. 
Dążymy do doskonałości operacyjnej i  maksymal-
nej wydajności. W tym celu, przy wsparciu zespołu 

z  CIECH S.A., wdrażamy kilka projektów, których 
wspólnym mianownikiem jest digitalizacja i wdra-
żanie rozwiązań z  zakresu Przemysłu 4.0. Chodzi 
o  udoskonalenia w  obszarze utrzymania ruchu 
mające na celu prognozowanie cyklu życia maszyn 
i poszczególnych elementów instalacji sody. Dzięki 
ogromnej ilości danych i wykorzystaniu narzędzi IT 
można dostosowywać jeszcze lepiej warunki pracy 
oraz możliwości instalacji do wymogów biznesowych, 
np. poprzez bardziej optymalne planowanie postojów 
czy zwiększanie wydajności linii produkcyjnej w ślad 
za rosnącym popytem.

czyli nie jest to już tylko prewencja?
Działania, które prowadzimy na różnym etapie 

zaawansowania, dotyczą nie tylko optymalizacji 

procesu produkcji czy wspomnianej diagnostyki 
linii i urządzeń, w celu określenia ich optymalnego 
wykorzystania zgodnie z wymogami biznesowymi, ale 
także udoskonalenia prac serwisowych oraz obsługi 
linii z poziomu urządzeń mobilnych. Zbieramy coraz 
więcej danych i coraz więcej danych przetwarzamy.

tylko pytanie, czy potrafimy z tych baz 
umiejętnie korzystać?

Oczywiście, zainstalowanie czujników i zbieranie 
ogromnej ilości danych nie załatwia sprawy wspo-
mnianej doskonałości operacyjnej. Kluczem jest ich 
przetwarzanie, analizowanie i  wdrażanie w  życie 
wniosków z nich płynących. Danych w naszych sys-
temach informatycznych jest tak dużo, że pomaga 
nam tu cyfryzacja, która wspomaga ich analizę 
i podpowiada nam np. w jakim okresie serwis danego 
urządzenia będzie najbardziej optymalny. Czasami 
może się okazać, że niepotrzebne jest zatrzymanie 
maszyny, jeśli wszystkie jej parametry pracują po-
prawnie – wówczas jej przegląd możemy przesunąć. 
Dogłębna analityka przy pomocy cyfryzacji jest 
niezbędna dla procesu doskonalenia efektywności.

oprócz wspomnianych projektów planujecie 
kolejne?

W  obu zakładach CIECH Soda Polska toczy się 
wiele projektów mających na celu zwiększenie efek-
tywności działania i  wprowadzenie innowacyjnych 
rozwiązań do procesu produkcji. Modernizujemy 
i rozwijamy oba zakłady – ważnym elementem funk-
cjonowania naszych fabryk jest wydajna i efektywna 
energetyka. Aktualnie kończymy kapitalny remont 
kotła w Janikowie i przymierzamy się do inwestycji 
w energetykę opartą na gazie w Inowrocławiu.

na czym polega ten projekt?
Do istniejących w  Inowrocła-

wiu bloków węglowych chcemy 
dobudować gazowe układy ko-
generacyjne oraz kotły gazowe. 
Zakładamy uruchomienie tych 
źródeł po 2021 roku. Dzięki wy-
budowaniu źródeł gazowych czę-
ściowo zastąpimy gazem zużycie 
węgla w  naszych istniejących 
kotłach. W  efekcie zmniejszy się 
nasze zapotrzebowanie na węgiel, 
a  emisje CO2 z  produkcji energii 
spadną dzięki lepszym wskaźni-
kom zużycia. Chcielibyśmy, by po 
2021 roku już nawet czwarta część 
energii wykorzystywanej w  pol-
skich zakładach sodowych Grupy 
pochodziła z  układów gazowych. 
To zmniejszy nasze koszty zakupu 
uprawnień do emisji CO2. W  tym 
roku pracujemy nad postępowa-

tylko unikalne innowacje umożliwiają dziś 
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. czasem 
wystarczy, by jeden projekt badawczy na 
dziesięć okazał się strzałem w dziesiątkę

Fo
t.:

 C
IE

CH

zakład 
prodUkcyJny 
inowrocław 

na zdjęciu z prawej 
strony instalacja 

sody, z lewej  
– elektrociepłownia

12   CHEMIA PRZEMYSŁOWA   2/2020

z  ż y c i a  b r a n ż y



niami przetargowymi oraz pozwoleniem na budowę 
dla jednostki gazowej o mocy 16-25 MWe i 30 + 45 t/h 
pary wodnej.

była mowa o obniżaniu kosztów, problemem wciąż 
są rosnące ceny energii. Jak sobie z tym radzicie? 
optymalizacja, własne źródła, zmiana układów 
pompowych na mniej energochłonne…?

W przypadku energetyki kluczową kwestią jest 
dla nas samowystarczalność. Chcemy w jak najwięk-
szym stopniu zużywać energię własnej produkcji, 
a  ewentualne nadwyżki kierować do sieci, tak jak 
robi to fabryka sody CIECH w Niemczech.

Tutaj warto wspomnieć też o kwestii zmniejsza-
nia emisji. To bardzo ważny element planu inwesty-
cyjnego w CIECH Soda Polska – zarówno w Janikowie, 
jak i  w  Inowrocławiu, wydaliśmy ogromne środki 
na układy do odsiarczania i  odazotowania spalin 
czy zmniejszenie emisji i pyłów. Spełniamy już tzw. 
BATy (ang. Best Available Technology – Najlepsze 
dostępne techniki), które będą obowiązywać od 
połowy 2020 roku.

a co z ryzykiem?
Dziś sytuacja gospodarcza zmienia się bardzo 

szybko, a na biznes wpływa wiele czynników. Analiza 
ryzyk to bardzo ważny element zarządzania procesa-
mi w firmie. Naszym celem jest minimalizacja ryzyka 
poprzez nieustanną analizę sytuacji i  wszystkich 
czynników wpływających na biznes i  otoczenie. 
W Grupie CIECH funkcjonuje dział ryzyka, który np. 
koordynuje kwestie związane z pandemią.

Wracając do pierwszego pytania, to właściwe 
i profesjonalne zarządzanie ryzykiem jest niezbędne 
w budowie konkurencyjności przedsiębiorstwa. I tu 
ważne zastrzeżenie, by oddzielić ryzyko od ryzykanc-
twa. To drugie to niestety ciągle nieraz spotykane 
działanie w myśl zasady „jakoś to będzie”. U nas w żad-
nym aspekcie funkcjonowania firmy nie ma mowy 
o takim podejściu.

_________________________________________________________
Rozmawiała Aleksandra Grądzka-Walasz, 
redaktor czasopisma „Chemia Przemysłowa” 
i portalu www.kierunekCHEMIA.pl

– nie ma firmy, która ciągle nie poprawiałaby 
kwestii związanych z bezpieczeństwem procesowym 
czy pracy. na terenie ciech soda polska 
realizowany jest szereg programów zmierzających 
do jego poprawy. bezpieczeństwo wynika 
z wykorzystywanej technologii, która wymaga 
wiedzy pracowników i całej załogi. pamiętajmy, że 
co2, który jest obecny w procesie, to substancja 
wpływająca na korozję, więc ważna jest kwestia 
zabezpieczeń antykorozyjnych naszych instalacji. 
poza tym mamy szereg układów odpylających, 
stąd obowiązek noszenia okularów ochronnych, 
a jedyną substancją toksyczną na terenie zakładu 
jest amoniak w postaci wody amoniakalnej. 
oczywiście, na terenie zakładów produkcyjnych 
znajdują się strefy zagrożone pożarem, jak chociażby 
na składach miału węglowego do kotłów czy 
układach olejowych, nie są to jednak tak duże 
zagrożenia, jak w firmach, na terenie których jest 
wodór czy gaz ziemny – mówi Jarosław ptaszyński, 
prezes zarządu ciecH soda polska (na zdjęciu). 
– Dziś oczywiście oddzielną kwestią jest trwająca 
pandemia. Grupa ciech podjęła liczne działania 
mające chronić pracowników, klientów i dostawców 
przed zarażeniem koronawirusem coViD-19. 
Wszystkie zakłady Grupy działają zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi Ministerstwa 
zdrowia i Głównego inspektora sanitarnego, 
a także regulacjami wynikającymi z ustawy 
dot. koronawirusa oraz wprowadzonego stanu 
zagrożenia epidemiologicznego na terenie polski. 
Grupa wprowadziła także między innymi pomiar 

b e z p i e c z e Ń s t w o  t o  p o d s t a w a  d z i a ł a L n o ś c i  w   c i e c H  s o d a  p o L s k a 

temperatury ciała na wejściu do wszystkich 
zakładów i biur ciech w polsce, a także specjalne 
procedury dla podwykonawców, gości oraz 
pracowników branży logistycznej organizujących 
transport z i do zakładów Grupy. W zakładach 
i biurach dostępne są też płyny do dezynfekcji, 
a miejsca wspólne są regularnie odkażane. Dzięki 
tym wszystkim działaniom, a przede wszystkim 
odpowiedzialnej i zaangażowanej postawie 
pracowników, zakłady na Kujawach pracowały 
w okresie największych obostrzeń bez zakłóceń, 
zapewniając pracownikom bezpieczeństwo na 
najwyższym poziomie – dodaje jarosław ptaszyński.
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dr inż. wojciech Jamrozik, dr hab. inż. Marek Fidali
politechnika śląska, adenso

jednym z narzędzi pozwalających na zapewnienie 
bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania 
maszyn i urządzeń na terenach zakładów 
przemysłowych są systemy ciągłego 
monitorowania i diagnostyki.

Maszyna  
w onLine

Branża chemiczna to jedna z bardziej wymagają-
cych gałęzi przemysłu z punktu widzenia nieza-
wodności realizowanego procesu i bezpieczeń-

stwa maszyn czy procesów. Ze względu na różnorodność 
eksploatowanych maszyn, urządzeń i  instalacji oraz 
dużą złożoność realizowanych procesów kluczowym 
zadaniem jest zapewnienie bezawaryjnego działania 
wszystkich obiektów technicznych biorących udział 
w realizacji procesu produkcji. Dlatego tak ważne są 
systemy ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn.

ciągłe monitorowanie maszyn i urządzeń
W  praktyce przemysłowej, o  sposobie monito-

rowania i diagnozowania decyduje miejsce obiektu 
w procesie produkcji i wpływ jego ewentualnej awarii 
na bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego. 
Z punktu widzenia strategii eksploatacyjnej, bazują-
cej na stanie technicznym, jako standard można przy-
jąć, że krytyczne obiekty produkcyjne powinny być 
poddawane ciągłemu monitorowaniu i diagnostyce 
z zastosowaniem mniej lub bardziej rozbudowanych 
systemów pomiarowych i informatycznych. 

W  przemyśle chemicznym eksploatowany jest 
cały szereg maszyn, począwszy od pomp, wentyla-
torów, sprężarek, a skończywszy na turbozespołach 
energetycznych małej i  średniej mocy. Maszyny te 
biorą udział w realizacji różnych procesów produk-
cyjnych i stanowią ogniwa złożonego łańcucha obiek-
tów technicznych, do którego należą również inne 
urządzenia, takie jak zawory, chłodnice, reaktory, 
wymienniki ciepła oraz rurociągi. Nagłe wyłączenie 
dowolnego obiektu z eksploatacji spowodowane np. 
awarią skutkuje zatrzymaniem całego procesu oraz 
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może zagrażać ludziom i środowisku. Wprawdzie wiele 
krytycznych maszyn i urządzeń jest rezerwowanych, 
czyli istnieją obiekty dla nich zapasowe, jednak aby 
możliwe było szybkie przełączenie funkcji jednego 
obiektu na drugi, konieczny jest system, który będzie 
mógł to zrobić w  sposób automatyczny, w  oparciu 
o bieżący stan techniczny obiektu. System taki musi 
na bieżąco monitorować stan obiektów i dostarczać 
informacji niezbędnych do oceny stanu technicznego.

Układy pomiarowe stosowane w ciągłym 
monitorowaniu maszyn i urządzeń

Kluczowym z  punktu widzenia diagnozowania 
stanu maszyn i  urządzeń jest układ pomiaru wiel-
kości fizycznych, dostarczający sygnały, które po 
przetwarzaniu są podstawą do wyznaczenia parame-
trów diagnostycznych. Można wyróżnić cały szereg 
układów pomiarowych wykorzystywanych w  dia-
gnozowaniu stanu maszyn, urządzeń i  procesów. 
Z punktu widzenia diagnostyki maszyn, najczęściej 
używane są układy pomiaru temperatury, drgań, 
ultradźwięków, wielkości elektrycznych. Dodatkowo 
mogą być mierzone naprężenia, odkształcenia, pręd-
kość obrotowa, parametry olejów i smarów, a także 
ciśnienia oraz przepływy. 

Układy pomiaru temperatury
Temperatura jest wielkością chętnie wykorzy-

stywaną w  diagnostyce technicznej. Do pomiarów 
stosuje się zarówno termometry stykowe, jak również 
czujniki do bezstykowego pomiaru temperatury. Dla 
potrzeb ciągłego monitorowania mogą być używane 
powszechnie dostępne i stosunkowo tanie termopary 
lub czujniki rezystancyjne. Poprawne funkcjonowa-
nie tego typu czujnika wymaga stosowania przetwor-
ników pomiarowych, które w  prosty sposób mogą 
być integrowane z  istniejącymi układami PLC lub 
systemami diagnostycznym. Współczesne czujniki 
temperatury to rozwiązania w pełni programowalne, 
oferujące interfejsy cyfrowe, jak np. I/O  Link (fot. 
1a). W  przypadku pomiarów bezstykowych ciągły 
monitoring temperatury może być realizowany na 
bazie pirometrów lub stacjonarnych kamer termo-
wizyjnych (fot. 1b i c), wraz z którymi oferowane są 
biblioteki programistyczne, a także oprogramowanie 
pozwalające na automatyczną akwizycję, przetwarza-
nie i analizę obrazów termograficznych. 

Pomimo dużej przydatności temperatury, jako 
parametru diagnostycznego, warto pamiętać, że 
monitorowane obiekty poosiadają bardzo często 
dużą inercję cieplną, co może skutkować opóźnie-

 bazę danych, 
 układ przetwarzania i analizy,  
 układ wizualizacji danych, 
 układ komunikacji. 

Dodatkowymi modułami mogą być: 

 układ wspomagania wnioskowania diagnostycznego,  
 układ predykcji, 
 inne specjalistyczne układy np. symulacji zjawisk procesowych. 

Układy pomiarowe stosowane w ciągłym monitorowaniu maszyn i 
urządzeń 
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elektrycznych. Dodatkowo mogą być mierzone naprężenia, odkształcenia, prędkości obrotowe, 
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temperatury to rozwiązania w pełni programowalne oferujące interfejsy cyfrowe jak np. I/O Link (fot. 
1a). W przypadku pomiarów bezstykowych ciągły monitoring temperatury może być realizowany na 
bazie pirometrów lub stacjonarnych kamer termowizyjnych (fot. 1b i c), wraz z którymi oferowane są 
biblioteki programistyczne a także oprogramowanie pozwalające na automatyczną akwizycję, 
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a) b) c) 

 
 

system ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn 
powinien posiadać co najmniej takie elementy, jak:

e L e M e n t y  s y s t e M U 

•	 układ pomiaru wielkości fizycznych,
•	 układ akwizycji danych pomiarowych,
•	 baza danych,
•	 układ przetwarzania i analizy, 
•	 układ wizualizacji danych,
•	 układ komunikacji.
Dodatkowymi modułami mogą być:
•	 układ wspomagania wnioskowania diagnostycznego, 
•	 układ predykcji,
•	 inne specjalistyczne układy np. symulacji zjawisk procesowych.

Fot. 1 
przykłady urządzeń do pomiaru temperatury 
a) czujnik rezystancyjny z interfejsem cyfrowym i/o link (źródło: www.turck.pl)
b) pirometr podczerwieni z interfejsem cyfrowym (źródło www. fluke.com)
c) procesowa kamera termowizyjna (źródło. www.flir.com)
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niem detekcji niesprawności, dlatego w przypadku 
diagnozowania maszyn temperaturę należy trakto-
wać jako parametr uzupełniający i  wspomagający 
wnioskowanie diagnostyczne.

Układy pomiaru drgań
Pomiary drgań są jednym z  podstawowych 

i  najczęściej stosowanych sposobów pozyskiwania 
informacji o stanie technicznym maszyn i urządzeń. 
Aktualnie na rynku oferowany jest bardzo szeroki 
asortyment sprzętu i oprogramowania diagnostycz-
nego dedykowanego do ciągłego monitorowania 
maszyn i urządzeń, a nowoczesne tzw. „inteligentne” 
czujniki drgań, dzięki interfejsom cyfrowym (np. Mo-
dBus, I/O link) umożliwiają ich szybką implementację 
w systemach diagnostycznych. Ze względu na dużą 
liczbę norm (np. seria norm ISO 10816 i ISO 20816), 

bogatą literaturę oraz liczne szkolenia interpretacja 
wyników i wnioskowanie diagnostyczne na podsta-
wie parametrów drganiowych nie powinna stanowić 
większych problemów.

Układy pomiaru ultradźwięków i emisji 
akustycznej

Ultradźwięki i  emisja akustyczna są cennym 
źródłem informacji diagnostycznej w  detekcji nie-
sprawności maszyn i  instalacji przemysłowych. 
Przenośne detektory ultradźwiękowe z  dużym 
powodzeniem stosuje się w detekcji nieszczelności 
układów ciśnieniowych i podciśnieniowych, detekcji 
wyładowań niezupełnych w układach elektrycznych, 
a także w diagnostyce stanu łożysk tocznych. Dzięki 
pomiarom ultradźwięków, jak i emisji akustycznej, 
możliwe jest skuteczne wykrywanie uszkodzeń me-

FOT. 1 Przykłady urządzeń do pomiaru temperatury a) czujnik rezystancyjny z interfejsem cyfrowym 
I/O Link (źródło: www.turck.pl, b) Pirometr podczerwieni z interfejsem cyfrowym (źródło www. 
fluke.com), c) procesowa kamera termowizyjna (źródło. www.flir.com) 
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maszyn i urządzeń a nowoczesne tzw. „inteligentne” czujniki drgań dzięki interfejsom cyfrowym (np. 
ModBus, I/O link) umożliwiają ich szybką implementację w systemach diagnostycznych. Ze względu 
na dużą liczbę norm (np. seria norm ISO 10816 i ISO 20816), bogatą literaturę oraz liczne szkolenia 
interpretacja wyników i wnioskowanie diagnostyczne na podstawie parametrów drganiowych nie 
powinna stanowić większych problemów. 

a) b) c) 

  
FOT. 2. Przykłady rozwiązań dedykowanych do ciągłej diagnostyki drganiowej: a) dwuosiowy czujnik 
drgań z interfejsem cyfrowym (źródło: www.bannerengineering.com), b) czujnik drgań z interfejsem 
komunikacyjnym wifi (źródło: www.asinstrument.pl), c) programowalne moduły pomiaru, 
przewarzania i analizy sygnałów z czujników drgań (źródło: www.ifm.com) 

 

Układ pomiaru ultradźwięków i emisji akustycznej 
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wykrywanie uszkodzeń mechanicznych łożysk tocznych a w szczególności łożysk wolnoobrotowych, a 
także przekładni zębatych na bardzo wczesnym etapie ich powstawania. Pomiary ultradźwiękowe 
pozwalają również wykrywać nieprawidłowości w smarowaniu łożysk. Rynek oferuje rozwiązania 
dedykowane do ciągłego monitorowania i diagnostyki stanu maszyn i urządzeń zarówno w zakresie 
ultradźwięków, jak i emisji akustycznej (fot. 3) 

a) b) 

Fot. 2 
przykłady rozwiązań 
dedykowanych do 
ciągłej diagnostyki 
drganiowej:  
a) dwuosiowy 
czujnik drgań 
z interfejsem 
cyfrowym 
(źródło: www.
bannerengineering.
com),  
b) czujnik drgań 
z interfejsem 
komunikacyjnym 
wifi (źródło: www.
asinstrument.pl), 
c) programowalne 
moduły pomiaru, 
przewarzania 
i analizy sygnałów 
z czujników drgań 
(źródło: www.ifm.
com)

 

 
FOT. 3. Przykład czujnika ultradźwiękowego do ciągłego monitorowania stanu łożysk (a) (źródło: 
www.uesystems.com) i systemu do diagnostyki łożysk i przekładni zębatych bazującego na emisji 
akustycznej (b) (źródło: www.kittiwakeholroyd.com) 

Układy pomiaru wielkości elektrycznych 
Praktycznie wszystkie maszyny i urządzenia elektryczne mogą być bardzo skutecznie 

diagnozowane w oparciu o pomiary parametrów elektrycznych. W szczególności dotyczy to silników 
elektrycznych, stanowiących ponad 90 procent napędów maszyn. Diagnostyka bazująca na 
parametrach elektrycznych polega na rejestracji, przetwarzaniu i analizie sygnałów natężenia prądu i 
przebiegów napięciowych w obwodzie zasilania maszyny. W przypadku silników mowa tutaj o 
monitorowaniu natężenia prądu i napięcia w obwodach uzwojeń fazowych.  

Pomiary natężenia prądu i napięcia wykonuje się stosunkowo prosto, wykorzystując do tego 
przekładniki prądowe, cewki Rogowskiego czy czujnik Halla. Sygnały elektryczne analizowane są przez 
moduły, które na bieżąco mogą wyznaczać cały szereg parametrów prądowych, począwszy od 
amplitud skutecznych prądu po współczynniki zniekształceń harmonicznych. Bardziej zaawansowane 
rozwiązania pozwalają na monitorowanie cech widmowych przebiegów natężenia prądu, 
umożliwiając tym samy detekcję uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych w napędach 
elektrycznych. Przykład rozwiązań do monitorowania parametrów prądowych zmieszczono na fot. 4 

a) b) c) 

  

FOT. 4. Przykłady rozwiązań dedykowanych do ciągłego monitorowania parametrów prądowych 
(źródło: www.socomec.pl i www.gemeasurement.com) 

Układy pomiarów wielkości procesowych i dodatkowych 
Diagnozowanie maszyn i urządzeń biorących udział w procesie przemysłowym może również 

odbywać się na podstawie przebiegów czasowych takich parametrów procesowych, jak ciśnienia, 
natężenia, prędkości przepływu i poziomu medium, prędkości obrotowej i liniowej ruchu elementów 
wykonawczych, odkształcenia i przemieszczenia elementów wykonawczych, a także całego szeregu 
innych zmiennych charakterystycznych dla procesu. Przy okazji omawiania aspektów monitorowania 
procesu, warto nadmienić, że z punktu widzenia diagnostyki maszyn, ciągłemu monitorowaniu mogą 
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chanicznych łożysk tocznych, a w szczególności ło-
żysk wolnoobrotowych, a także uszkodzeń przekładni 
zębatych na bardzo wczesnym etapie ich powsta-
wania. Pomiary ultradźwiękowe pozwalają również 
wykrywać nieprawidłowości w smarowaniu łożysk. 

Rynek oferuje rozwiązania dedykowane do cią-
głego monitorowania i  diagnostyki stanu maszyn 
i  urządzeń zarówno w  zakresie ultradźwięków, jak 
i emisji akustycznej (fot. 3).

Układy pomiaru wielkości elektrycznych
Praktycznie wszystkie maszyny i urządzenia elek-

tryczne mogą być bardzo skutecznie diagnozowane 
w  oparciu o  pomiary parametrów elektrycznych. 
W szczególności dotyczy to silników elektrycznych, 
stanowiących ponad 90 procent napędów maszyn. 
Diagnostyka bazująca na parametrach elektrycznych 
polega na rejestracji, przetwarzaniu i  analizie sy-
gnałów natężenia prądu i przebiegów napięciowych 
w obwodzie zasilania maszyny. W przypadku silników 
mowa tutaj o monitorowaniu natężenia prądu i na-
pięcia w obwodach uzwojeń fazowych. 

Pomiary natężenia prądu i  napięcia wykonuje 
się dość prosto, wykorzystując do tego przekładniki 
prądowe, cewki Rogowskiego czy czujniki Halla. 
Sygnały elektryczne analizowane są przez modu-
ły, które na bieżąco mogą wyznaczać cały szereg 
parametrów prądowych, począwszy od amplitud 
skutecznych prądu po współczynniki zniekształceń 
harmonicznych. Bardziej zaawansowane rozwiązania 
pozwalają na monitorowanie cech widmowych prze-
biegów natężenia prądu, umożliwiając tym samym 
detekcję uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych 
w  napędach elektrycznych. Przykład rozwiązań do 
monitorowania parametrów prądowych zmieszczono 
na fot. 4.

Układy pomiarów wielkości procesowych 
i dodatkowych

Diagnozowanie maszyn i  urządzeń biorących 
udział w  procesie przemysłowym może również 
odbywać się na podstawie przebiegów czasowych 
takich parametrów procesowych: ciśnienia, na-

tężenia, prędkości przepływu i  poziomu medium, 
prędkości obrotowej i  liniowej ruchu elementów 
wykonawczych, odkształcenia i  przemieszczenia 
elementów wykonawczych, a  także całego szeregu 
innych zmiennych charakterystycznych dla procesu. 
Przy okazji omawiania aspektów monitorowania 
procesu warto nadmienić, że z  punktu widzenia 
diagnostyki maszyn, ciągłemu monitorowaniu mogą 
podlegać również parametry fizykochemiczne olejów 
hydraulicznych i tych stosowanych do smarowania 
przekładni i  innych węzłów ciernych. Współczesne 
czujniki parametrów procesowych wyposażone są 
w  interfejsy cyfrowe pozwalające na stosunkowo 
prostą integrację z  systemami ciągłego monitoro-
wania i  diagnostyki maszyn. Poza bezpośrednim 
wykorzystaniem w  procesie diagnozowania, para-
metry procesu mogą być wykorzystywane pośrednio 
do objaśniania zdarzeń wykrywanych na podstawie 
przebiegów sygnałów procesów resztkowych, jak np. 
drgania, ultradźwięki. 

systemy informatyczne 
Układy pomiarowe dedykowane do ciągłego mo-

nitorowania maszyn stanowią warstwę sprzętową 
i aby w pełni mogły być wykorzystywane w diagno-
styce maszyn, konieczne jest ich sprzężenie z syste-
mami informatycznymi. Z reguły dostawcy sprzętu 
pomiarowego oferują dedykowane rozwiązania infor-
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stanowi jedynie oprogramowanie, a część sprzętowa 
realizowana jest przez sterowniki programowalne 
(PLC, ang. Programmable Logic Controler). Sterow-
niki mogą pochodzić od różnych dostawców i nie są 
integralną częścią systemu SCADA. W  przypadku 
systemów DCS, kontrolery są integralną częścią 
systemu, a  całość systemu pochodzi od jednego 
dostawcy.

systemy dcs
Systemy DCS o  pełnej integracji sprzętowo-

-programowej znajdują zastosowanie w  aplika-
cjach o znacznej liczbie kontrolowanych punktów 
procesowych (nawet powyżej 200 tys. – Emerson 
Ovation, źródło: https://www.emerson.com/pl-pl/
automation/ovation). Punkty procesowe używane 
w  warstwie sprzętowej i  w  warstwie wizualizacji 
w  przypadku systemów DCS oparte są o  wspólną 
bazę danych. Dzięki pełnej integracji zapewniona 
jest spójność już na poziomie projektu, który dla 
warstwy pomiarowej i logicznej wykonywany jest za 
pomocą tego samego narzędzia co wizualizacja. Zin-
tegrowanie sprzętowo-programowe systemu DCS 
sprawia, że programowanie tego typu systemów leży 
głównie po stronie producenta, a nie użytkowania. 
Ze względu na to systemy DCS są dostarczane jako 
kompletne i w pełni funkcjonalne rozwiązania dla 
danego procesu/instalacji. 

Producenci systemów DCS posiadają jednak 
w  swojej ofercie moduły sprzętowe oraz progra-
mowe do monitorowania stanu maszyn. Szczegól-
nie dobrze rozwinięte są moduły do prowadzenia 
diagnostyki drganiowej maszyn, z wydajnymi pro-
cesorami sygnałowymi i dużą liczbą wejść oraz wy-
trzymałymi czujnikami prędkości lub przyspieszeń 

drgań. Niemniej jednak pomiary przemieszczeń, 
prędkości obrotowej wałów, ciśnienia i przepływu 
mediów oraz temperatury są również często sto-
sowane do oceny stanu w systemach ciągłego mo-
nitorowania. Dzięki temu dodatkowo w systemach 
DCS zaimplantowane są algorytmy predykcyjne, 
przez co możliwe jest przewidywanie zmian stanu 
maszyn i zareagowanie na przyszłe awarie jeszcze 
przed ich wystąpieniem.

systemy pLc/scada
Systemy SCADA umożliwiają wizualizację zmie-

nnych pomiarowych, a  także innych, które mogą 
zostać obliczone na sterownikach swobodnie pro-
gramowalnych PLC. Dzięki rozdzielności warstwy 
programowej od sprzętowej systemy SCADA mają 
dużą skalowalność, czyli mogą być stosowane nawet 
w niewielkich aplikacjach. Dzięki zróżnicowanej poli- 
tyce sprzedaży, m.in. opłacie za punkt procesowy, 
rozwiązanie takie może być opłacalne ekonomicznie 
dla szerokiej gamy projektów: od prostych, z kilkoma 
punktami pomiarowymi do takich, gdzie ich liczba 
przekracza kilka tysięcy.  

W przypadku wielu urządzeń, które nie są połą-
czone w  jeden ciąg procesowy, dzięku integracji 
danych z wielu sterowników lokalnych w systemie 
SCADA możliwe jest ciągłe monitorowanie stanu 
wielu maszyn z  poziomu jednego systemu. Dodat-
kowo zaawansowane narzędzia do trendowania 
i generowania alarmów pozwalają na szybką detek-
cję niesprawności maszyn i  anomalii w  procesie. 
Dzięki otwartej architekturze systemów SCADA 
i możliwości tworzenia własnych skryptów, możliwe 
jest dodawanie przez użytkowanika własnych reguł 
diagnostycznych. Możliwość ta jest szczególnie 
przydatna, ponieważ w oparciu o normy oraz znajo-
mość infrastruktury istnieje możliwość dostrojenia 
mechanizmów diagnostycznych do różnych typów 
maszyn (pompy, wentylatory, czy ogólnie napędy), 
obiektów instalacji procesowych (rurociągi, zawory, 
wymienniki, reaktory, itp.), a także elemetów struk-
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programy dedykowane do ciągłego monitorowania 
posiadają takie cechy i możliwości, jak:

p r o G r a M y  d e d y k o w a n e 

•	 analiza trendów,
•	 prezentacja wartości granicznych, niekiedy z automatycznym 

wyznaczaniem wartości alarmowych i ostrzegawczych 
zgodnie z normami takimi jak np. iSo 10816,

•	 prezentacja i ocena wszystkich parametrów 
procesu oraz stanu maszyn,

•	 zbieranie wartości wszystkich dostępnych 
parametrów pracy maszyn, 

•	 zaawansowane analizy sygnałów pomiarowych (m.in. 
analiza częstotliwościowa, analiza obwiedni),

•	 dedykowane moduły i bazy danych do diagnostyki 
wybranych typów lub części maszyn (np. 
łożysk tocznych, przekładni zębatych),

•	 możliwość wykrywania typowych niesprawności maszyn 
(jak np. niewyrównoważenie, niewspółosiowość) 
na podstawie sygnałów pomiarowych.
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turalnych. Postępowanie takie umożliwia odciąże-
nie warswy sterowników polowych PLC od często 
skomplikowanych obliczeń, związanych z  analizą 
i przetwarzaniem sygnałów pomiarowych pod kątem 
uzyskania sygnałów diagnostycznych. Dzięki temu 

utrzymany jest reżim czasowy realizacji programu 
sterowania procesem. Należy mieć na uwadze, że 
systemy SCADA posiadają dużą bazę sterowników 
komunikacyjnych, dzięki czemu można za ich po-
mocą gromadzić i  przetwarzać dane z  czujników 
i sterowników wyposażonych w praktycznie dowolny 
interfejs komunikacyjny.

      ***
Stosowanie systemów ciągłego monitorowania 

maszyn i urządzeń jest bardzo skuteczne i przynosi 
korzyści finansowe w dłuższej perspektywie czaso-
wej. Szeroka oferta różnorodnego osprzętu i opro-

gramowania diagnostycznego pozwalają na projek-
towanie i  wdrażanie prostych i  bardzo złożonych 
rozwiązań systemów monitorowania i  diagnostyki 
działających w trybie on-line. 

Dzięki coraz niższym kosztom instalacji i  tech-
nologii bezprzewodowego transferu danych, sys-
temy ciągłego monitorowania stają się dostępne 
dla szerszego spektrum obiektów technicznych 
działających w  przedsiębiorstwie. Stosowanie 
systemów działających w  trybie on-line wiąże się 
z nieprzerwanym dostępem do informacji o stanie 
obiektu, co z jednej strony stanowi główną zaletę tych 
rozwiązań, a  z  drugiej może doprowadzić do prze-
ciążenia informacyjnego operatorów, diagnostów 
i systemów informatycznych. Dlatego decydując się 
na implementację ciągłego monitorowania, należy 
pamiętać, że najlepsze efekty uzyskamy tylko wtedy, 
gdy informacje diagnostyczne zostaną odpowiednio 
przygotowane i co najważniejsze dostarczone odpo-
wiedniemu personelowi.
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Remont poprzedzony był czasem przygotowa-
nia, w którym w oparciu o wyniki prowadzonej 
predykcji, monitorowania stanu technicznego 

płaszcza aparatów – komory spalania i kondensatora 
siarki oraz stanu wkładu rurowego wymiennika podjęto 
decyzję o wymianie tych urządzeń.

W związku z powyższym, opracowany został wielo-
branżowy projekt wymiany, w którym pierwszoplanową 
rolę odgrywała dostawa i montaż aparatów w branży 
mechanicznej, oczywiście z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa pracy w sąsiedztwie pracujących instalacji.
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Komora spalania to jednak nie tylko stalowy 

płaszcz aparatu, lecz przede wszystkim jego wyłoże-

dariusz solak, Dział infrastruktury technicznej i rozliczeń remontów pKn orlen s.a.
tomasz szyda, Dział utrzymania ruchu Kompleksu Gazów technicznych pKn orlen s.a.
Jarosław krzemiński, Dział utrzymania ruchu Kompleksu Gazów technicznych pKn orlen s.a.
tomasz tecmer, Wydział planowania i rozliczeń remontów pKn orlen s.a.

zgodnie z planem postojów remontowych wiosną 2020 roku przeprowadzony 
został w pKn orlen s.a. m.in. remont instalacji claus. przed służbami 
utrzymania ruchu postawione zostało bardzo ambitne wyzwanie – organizacji 
remontu w sposób terminowo dostosowany do niewielkiego, jak na 
planowany zakres, „okna postojowego”, co podyktowane było potrzebami 
produkcyjnymi instalacji rafineryjnych i petrochemicznych.

instaLacJa cLaUs w reMoncie

nie ogniochronne, kluczowe w aspekcie poprawnej 
eksploatacji. Montaż wyłożenia ogniochronnego jest 
operacją bardzo czasochłonną, wykonanie której 
stanowi 75% planowanego czasu remontu. Zabudowa 
wyłożenia ogniotrwałego komory spalania metodą 
konwencjonalną, tzn. po montażu i  scaleniu apa-
ratów, wykraczała poza zaplanowany czas postoju 
instalacji i z punktu widzenia biznesowego była nie 
do przyjęcia.

W związku z powyższym, podjęto rozważania nad 
innowacyjnym rozwiązaniem, tzn. montaż wyłożenia 
ogniotrwałego w komorze spalania na stanowisku 
montażowym zlokalizowanym w sąsiedztwie insta-
lacji przed jej transportem i zespoleniem z konden-
satorem w  miejscu przeznaczenia. Przedmiotowe 
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rozwiązanie obarczone było ryzykiem uszkodzenia 
wymurówki w czasie transportu i montażu, w razie 
niepowodzenia koniecznością jej wymiany i  zwią-
zanymi z  tym konsekwencjami finansowymi oraz 
terminowymi.

Biorąc pod uwagę przewidywane korzyści, po-
legające na skróceniu czasookresu remontowego 
nawet o 70% w stosunku do metody konwencjonalnej, 
finalnie zdecydowano się na realizację prac w nowej 
formule. W rezultacie, wymiana aparatów zakończo-
na została powodzeniem, zarówno w aspekcie tech-
nicznym, jak i organizacyjnym. Założenia w zakresie 
ograniczenia długości trwania postoju zostały osią-
gnięte, a urządzenie obecnie pracuje bez zakłóceń.

– PKN ORLEN, dążąc do maksymalizacji uzysków 
z przerobu ropy podejmuje działania w zakresie 
optymalizacji czasu postojów instalacji produkcyj-
nych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeń-
stwa oraz najwyższej jakości wykonywanych prac 
remontowych – mówi Albert Kołodziejski, Dyrektor 
Wykonawczy ds. Techniki w PKN ORLEN S.A.

Planowana na ten rok wymiana zespołu: komora 
spalania-kondensator na pozostałych dwóch Insta-
lacjach Claus będzie przeprowadzona w analogiczny 
sposób. 

intensyfikacja produkcji a wzrost podaży gazów 
siarkowodorowych

Pozostając w tematyce wyłożenia ogniotrwałych, 
należy wspomnieć, że ze względu na odnotowywany 
ciągły wzrost zapotrzebowania na produkty rafine-
ryjne, determinowana jest konieczność intensyfikacji 
produkcji, co z kolei generuje wzrost podaży gazów 
siarkowodorowych stanowiących wsad na Instalacje 
Clausa. Powyższe warunkuje wprowadzanie zmian 
technologicznych pozwalających na zaspokojenie 
pojawiających się potrzeb, w  pierwszej kolejności 
z  wykorzystaniem posiadanej infrastruktury tech-
nicznej. Pojawia się konieczność zmiany niektórych 
parametrów procesu, w  tym np. temperatury, co 
wymaga zabezpieczenia przed skutkami uboczny-
mi, np. przedwczesnym zużywaniem się elementów 
i w konsekwencji ograniczeniem dostępności danego 
urządzenia.  

Instalacje Clausa przeznaczone są do utylizacji 
gazu siarkowodorowego z amoniakiem lub bez amo-
niaku powstającego w instalacjach Zakładu Produk-
cyjnego w Płocku. Siarkowodór utlenia się do siarki 
metodą Clausa. Podkreślić należy, że wytwarzanie 
siarki ma tu znaczenie wtórne, najważniejszym 
bowiem zadaniem jest utylizacja bardzo silnie tok-
sycznego siarkowodoru do nietoksycznej siarki oraz 
rozkład amoniaku do azotu. Reakcja termiczna prze-
biega w jednym aparacie składającym się z komory 
spalania i kondensatora siarki i jest egzotermiczna. 
Ze względu na wysoką temperaturę, komora spalania 
jest wyłożona wymurówką ognioodporną pierwotnie 
zaprojektowaną do temp. pracy 1380oC.

Fot. 1  
poszczególne etapy 
prac na instalacji 
claus: montaż 
wymurówki, sposób 
zabezpieczenia 
i transport 
pionowy w miejsce 
przeznaczenia

Od wielu lat służby Utrzymania Ruchu, w  tym 
przypadku głównie eksperci w branży budowlanej, 
opracowują wspólnie z zewnętrznymi instytucjami 
naukowymi rozwiązania w  zakresie wymurówek 
pozwalające obecnie na prowadzenie procesu pro-
dukcyjnego na Instalacjach Clausa w temperaturze 
ok. 1480oC i ciśnieniu ok. 0,024 MPa.
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ryszard nowicki
ekspert, ryszard.nowicki@vp.pl

W wielu przedsiębiorstwach wykorzystywane są sprężarki śrubowe, których 
odbudowę realizuje się po przepracowaniu kilkudziesięciu godzin. za pomocą 
jakich środków technicznych możemy nadzorować ich stan techniczny on-line, 
który umożliwiłby realizację predykcyjnego ur?

sprężarki śrUbowe  
w predykcyJnyM Ur cz. 1
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Zróżnicowanie konstrukcji 
Sprężarki śrubowe są maszynami typu wyporowego. Sprężanie realizują dwa zazębiające się wirniki o 

kształcie podobnym do śruby i stąd nazwa. Sprężanie odbywa się przez zmniejszanie przestrzeni pomiędzy 
tymi dwoma, obracającymi się w przeciwnych kierunkach, śrubami w trakcie transportu gazu od otworów 
ssawnych do tłocznych. Do pierwszego z wirników podłączony jest napęd. Dlatego zwie się go głównym 
(także: czynnym lub ze względu na kształt płatów męskim). Wirnik ten wchodzi w profil drugiego, zwanego 
biernym (także: żeńskim). 

Moce napędów zawierają się w przedziale od kilku kW do kilku MW. Napędami najczęściej są silniki 
elektryczne (głównie stało obrotowe), czasami turbiny, a w zestawach mobilnych także silniki spalinowe. 
Między napędem a sprężarką bywają stosowane przekładnie zębate, a w przypadku małych jednostek 
pasowe. Prędkość wirników może dochodzić do 25000 RPM. 

Współpraca dwóch wirników wymaga ich harmonijnego współdziałania. Tę kwestię rozwiązuje się 
dwojako: (i) bezkolizyjny ruch wirników zapewnia para kół zębatych jak pokazano na RYS. 1A; takie sprężarki 
zwie się suchymi lub bezolejowymi; (ii) wirniki nie posiadają przekładni synchronizującej (RYS. 1B) i są 
smarowane olejem wtryskiwanym do sprężanego medium; wirnik czynny pozostaje w sprzężeniu poprzez 
medium z biernym i wymusza jego ruch. Olej dodany do medium winien zapewnić brak metalicznego 
kontaktu między wirnikami, szczelność przestrzeni między współpracującymi elementami oraz schładzać 
elementy sprężarki. Po wyjściu medium ze sprężarki olej jest odseparowywany, schładzany i  po 
przefiltrowaniu kierowany ponownie do komory sprężania.  

Sprawność sprężarki jest tym większa im mniejsza jest szczelina między wirnikami. Dla sprężarek suchych 
jest ona zawsze mniejsza niż dla mokrych, w nowoczesnych konstrukcjach <10μm.  

 

 

RYS. 1  Komponenty sprężarki śrubowej1: (A) suchej, (B) mokrej  

Liczba płatów wirników czynnego i biernego może być różna (typowo bierny ma ich więcej niż główny: 
4-6, 5-6, ….) i w konsekwencji ich prędkości obrotowe muszą się odpowiednio różnić. RYS. 2 pokazuje 
przykładowy przekrój wirników: męski z pięcioma płatami i żeński z sześcioma kieszeniami.  

Producenci sprężarek śrubowych, tak samo 
jak większości innych maszyn, są oczywiście 
zainteresowani ich sprzedaniem. O  zakupie 

najczęściej decyduje cena wynikająca z  wymagań 
przetargowych, a nie dodatkowe gadżety (do których 
zalicza się także system nadzoru), które zwiększają 
koszt i  tym samym zmniejszają prawdopodobień-
stwo sukcesu oferenta. W konsekwencji sprężarki 
są dostarczane na ogół bez, lub z bardzo podstawo-
wym systemem nadzoru stanu. Zauważmy, że taka 
polityka zakupowa inwestora wychodzi naprzeciw 
interesowi producenta, bowiem po wygraniu projek-
tu zwiększają się jego szanse na wyjście naprzeciw 
kolejnej potrzebie właściciela maszyny, jaką  jest 
jej bezproblemowe użytkowanie. Oferowane są 
outsourcingowe pakiety obsługi serwisowej. Naj-
częściej bazują one na prewencyjnym utrzymaniu 
ruchu (UR).

Przeciętnie odbudowę sprężarki realizuje się po 
przepracowaniu 25  000-35  000 godzin. Podejście 
prewencyjne nie sprzyja minimalizowaniu kosztów 
UR. Znane są przypadki sprężarek śrubowych pracu-
jących bezawaryjnie ~150 000 godzin, ale znacznie 

częściej do uszkodzeń dochodzi już po kilkunastu 
tysiącach godzin pracy. Zdarzały się także awarie 
w czasie uruchomień poremontowych, a nawet ta-
kie, do których doszło podczas ruchów próbnych po 
dostawie maszyny od producenta. 

Celem artykułu jest omówienie środków technicz-
nych umożliwiających nadzór stanu technicznego  
on-line sprężarek śrubowych, umożliwiający reali-
zację ich predykcyjnego UR (tzn. UR bazującego na 
bieżącej ocenie i prognozowanej zmianie stanu tech-
nicznego) w zależności od zróżnicowania konstrukcji 
agregatu oraz jego krytyczności dla realizowanego 
procesu produkcyjnego.

Temat zostanie omówiony w  dwóch częściach  
– w niniejszej przedyskutowano specyfikę konstruk-
cji, bowiem wpływa ona na dobór komponentów 
systemu nadzoru i ich implementację na maszynie, 
oraz wymieniono standardy, które odnoszą się do 
tych maszyn oraz ich nadzoru. W drugiej (zostanie 
opublikowana w czasopiśmie „Chemia Przemysłowa” 
3/2020) omówione zostaną pomiary wykorzystywane 
w systemach nadzoru stanu technicznego sprężarek 
śrubowych.

rys. 1
Komponenty 

sprężarki śrubowej1: 
(a) suchej, 
(b) mokrej 
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zróżnicowanie konstrukcji
Sprężarki śrubowe są maszynami typu wypo-

rowego. Sprężanie realizują dwa zazębiające się 
wirniki o kształcie podobnym do śruby i stąd nazwa. 
Sprężanie odbywa się przez zmniejszanie przestrzeni 
pomiędzy tymi dwoma, obracającymi się w przeciw-
nych kierunkach, śrubami w trakcie transportu gazu 
od otworów ssawnych do tłocznych. Do pierwszego 
z  wirników podłączony jest napęd. Dlatego zwie 
się go głównym (także: czynnym, lub – ze względu 
na kształt płatów – męskim). Wirnik ten wchodzi 
w profil drugiego, zwanego biernym (także: żeńskim).

Moce napędów zawierają się w przedziale od kilku 
kW do kilku MW. Napędami najczęściej są silniki elek-
tryczne (głównie stałoobrotowe), czasami turbiny, 
a  w  zestawach mobilnych także silniki spalinowe. 
Między napędem a  sprężarką bywają stosowane 
przekładnie zębate, a  w  przypadku małych jedno-
stek – pasowe. Prędkość wirników może dochodzić 
do 25000 RPM.

Współpraca dwóch wirników wymaga ich har-
monijnego współdziałania. Tę kwestię rozwiązuje 

się dwojako: (i) bezkolizyjny ruch wirników zapew-
nia para kół zębatych, jak pokazano na rysunku 1A; 
takie sprężarki zwie się suchymi lub bezolejowymi; 
(ii) wirniki nie posiadają przekładni synchronizują-
cej (rys. 1B) i są smarowane olejem wtryskiwanym 
do sprężanego medium; wirnik czynny pozostaje 
w sprzężeniu poprzez medium z biernym i wymusza 
jego ruch. Olej dodany do medium winien zapewnić 
brak metalicznego kontaktu między wirnikami, 
szczelność przestrzeni między współpracującymi 
elementami oraz schładzać elementy sprężarki. Po 
wyjściu medium ze sprężarki olej jest odseparowy-
wany, schładzany i po przefiltrowaniu kierowany 
ponownie do komory sprężania. 

Sprawność sprężarki jest tym większa, im 
mniejsza szczelina między wirnikami. Dla sprężarek 
suchych jest ona zawsze mniejsza niż dla mokrych, 
w nowoczesnych konstrukcjach <10 μm. 

Liczba płatów wirników czynnego i biernego może 
być różna (typowo bierny ma ich więcej niż główny: 
4-6, 5-6, ….) i w konsekwencji ich prędkości obrotowe 
muszą się odpowiednio różnić. Rysunek 2 pokazuje 
przykładowy przekrój wirników: męski z  pięcioma 
płatami i żeński z sześcioma kieszeniami. 

Sprężarki śrubowe występują najczęściej jako 
jednostopniowe, tak jak pokazane na rysunku 1, choć 
w przypadku potrzeby uzyskania wyższych ciśnień są 
również stosowane wielostopniowe.

Potrzeba systemów monitorowania i  zabez-
pieczenia sprężarek wzrasta wraz z  ich mocą oraz 
wzrostem krytyczności dla realizowanego procesu. 
Przykłady takich większych agregatów pokazano na 
rysunku 3.

sprężarki rootsa
Do grupy sprężarek wyporowych należą także 

sprężarki (lepiej: dmuchawy) Rootsa. Ich główne ele-
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RYS. 2  Przekrój przykładowej pary współpracujących wirników 

Sprężarki śrubowe występują najczęściej jako jednostopniowe, tak jak pokazane na rysunku 1, choć w 
przypadku potrzeby uzyskania wyższych ciśnień są również stosowane wielostopniowe. 

Potrzeba systemów monitorowania i zabezpieczenia sprężarek wzrasta wraz z ich mocą oraz 
wzrostem krytyczności dla realizowanego procesu. Przykłady takich większych agregatów pokazano na 
rysunku 3. 
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RYS. 3 Maszyny śrubowe zwiększające ciśnienie medium napędzane silnikami o mocy >1MW: (A) dmuchawa, (B) sprężarka 

SPRĘŻARKI ROOTSA 
Do grupy sprężarek wyporowych należą także sprężarki (lepiej: dmuchawy) Rootsa. Ich główne elementy 

pokazano na RYS. 4. Posiadają one najczęściej wirniki 2- lub 3-skrzydełkowe (rzadziej 4/5-skrzydełkowe) z 

rys. 2  
przekrój przykładowej pary współpracujących wirników

rys. 3 
Maszyny śrubowe 
zwiększające 
ciśnienie medium 
napędzane 
silnikami o mocy 
>1 MW:  
(a) dmuchawa,  
(b) sprężarka
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menty pokazano na rys. 4. Posiadają one najczęściej 
wirniki 2- lub 3-skrzydełkowe (rzadziej 4/5-skrzydeł-
kowe) z wirującymi tłokami (rys. 5). Wirniki na rys. 
4 i rys. 6A mają tłoki ustawione pod kątem 900, tak 
więc mają one osobliwą linię śrubową: jej skok jest 
nieskończony. Zdarzają się też maszyny z  tłokami 
ustawionymi pod innym kątem: na rys. 6B pokazano 
wirnik z tłokami ustawionymi pod kątem 600.

oddziaływania aerodynamiczne
Maszyny Rootsa przetłaczają medium na kierunku 

prostopadłym do osi wirników, a zatem nie potrzebują 
łożysk oporowych przenoszących duże siły osiowe. 
W sprężarkach śrubowych przepychanie i sprężanie 
medium następuje na kierunku osi wirników, tak 
więc wirniki są odpychane od siebie i działa na nie siła 
osiowa o zwrocie przeciwnym do kierunku przepływu.

W  czasie pracy maszyn Rootsa, ze względu na 
różne zorientowanie kątowe wirujących tłoków 

w  stosunku do wylotu, pojawiają 
się pulsacje ciśnienia (rys. 7). Ich 
częstotliwość jest uzależniona od 
prędkości obrotowej wirnika oraz 
liczby tłoków.

Podobnie pulsacje ciśnienia 
generują się w  sprężarkach śru-
bowych: ich częstotliwość na wy-
locie medium ze sprężarki będzie 
tyle razy wyższa od częstotliwości 
obrotów wirnika czynnego, ile ten 
wirnik ma płatów. 

Za sprężarką, w  instalacji po 
stronie wysokiego ciśnienia, do-
konuje się na ogół jego pomiaru. 
W  tym celu wykorzystywane są 
czujniki (lub transmitery) ci-

śnienia, które informują o  jego wartości średniej. 
Natomiast w rzeczywistości wokół tego średniego 
ciśnienia mają miejsce pulsacje, których amplituda 
może dochodzić do kilkudziesięciu % jego wartości 
(na rys. 7 ciśnienie średnie opisano jako 100%). 
Z tego względu wymagane jest stosowanie tłumików 
pulsacji.

standardy dotyczące sprężarek śrubowych
Przegląd dokumentów formułujących różne 

wymagania dla sprężarek zamieszczono w [1]. Naj-
bardziej szczegółowe dokumenty zostały opraco-
wane przez API: przede wszystkim [2]2, dedykowany 
systemom nadzoru [3], dedykowany systemom 
olejowym [4]. Z innych standardów należy wymienić 
dedykowane pomiarom drgań sejsmicznych ISO [5] 
wraz z rozszerzeniem VDI [6]. Rozszerzenie to klasy-
fikuje konstrukcje sprężarek śrubowych w czterech 
grupach (G):
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RYS. 4  Główne komponenty dmuchawy Rootsa 
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RYS. 5  Schematy maszyny Rootsa (A) 2- (B) 3-skrzydełkowej 
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•	 G 1: sprężarki z łożyskami ślizgowymi oraz z prze-
kładnią sterującą obrotami wirnika biernego 
(wykorzystywane głównie do sprężania gazów 
procesowych);

•	 G 2: sprężarki z łożyskami tocznymi lub tocznymi 
i ślizgowymi oraz z przekładnią sterującą obro-
tami wirnika biernego (typowo są to sprężarki 
suche wykorzystywane dla sprężania powietrza);

•	 G 3: sprężarki bez przekładni synchronizującej 
(mokre);

•	 G 4: doładowujące sprężarki Rootsa z łożyskami 
tocznymi i  przekładnią syn-
chronizującą wirnik bierny 
(wykorzystywane do sprężania 
powietrza w dużych ilościach).

Dla każdej grupy podano gra-
niczne wartości prędkości drgań 
RMS dla dwóch pasm częstotliwo-
ści oraz w rozróżnieniu na insta-
lacje sztywne i sprężyste. Na bazie 
[2] opracowano [7], który również 
ustosunkowuje się do pomiarów 
drgań, natomiast podane w  nim 
wartości kryterialne różnią się od 
zawartych w [6].

problemy eksploatacyjne
Każda maszyna wirnikowa 

posiada łożyska, które wcześniej 
czy później powodują problemy 
wynikające ze zmiany ich stanu technicznego. Wpły-
wa on na wzajemne usytuowanie wirników między 
sobą, a także ich położenie w stosunku do korpusu. 
Znaczny wzrost luzów łożyskowych może prowadzić 
do metalicznego kontaktu między wirnikami, a także 
między nimi a korpusem. 

Sprawność termodynamiczna sprężarki jest 
uzależniona od niezamierzonych przepływów zwrot-

nych (rys. 8). Występują one zawsze w sprężarkach 
suchych i są tym większe, im większe są ww. luzy. 
W przypadku luzów między wirnikiem i korpusem 
problemem nie jest wyłącznie luz promieniowy, 
ale także ten między korpusem a  powierzchnia-
mi czołowymi wirników (na co wpływa położenie 
osiowe wirników, czyli poprawność pracy łożyska 
oporowego).
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RYS. 6  Zróżnicowanie wirników Rootsa ze względu na kąt ustawienia tłoków 

Oddziaływania aerodynamiczne 
Maszyny Rootsa przetłaczają medium na kierunku prostopadłym do osi wirników, a zatem nie potrzebują 

łożysk oporowych przenoszących duże siły osiowe. W sprężarkach śrubowych przepychanie i sprężanie 
medium następuje na kierunku osi wirników, tak więc wirniki są odpychane od siebie i działa na nie siła 
osiowa o zwrocie przeciwnym do kierunku przepływu. 

W czasie pracy maszyn Rootsa, ze względu na różne zorientowanie kątowe wirujących tłoków w stosunku 
do wylotu, pojawiają się pulsacje ciśnienia (rys. 7). Ich częstotliwość jest uzależniona od prędkości obrotowej 
wirnika oraz liczby tłoków. 

 

RYS. 7  Pulsacje ciśnienia na wyjściu ze sprężarki Rootsa 

Podobnie, pulsacje ciśnienia generują się w sprężarkach śrubowych: ich częstotliwość na wylocie 
medium ze sprężarki będzie tyle razy wyższa od częstotliwości obrotów wirnika czynnego ile ten wirnik ma 
płatów.  

Za sprężarką, w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia, dokonuje się na ogół jego pomiaru. W tym celu 
wykorzystywane są czujniki (lub transmitery) ciśnienia, które informują o jego wartości średniej. Natomiast w 
rzeczywistości wokół tego średniego ciśnienia mają miejsce pulsacje, których amplituda może dochodzić do 
kilkudziesięciu % jego wartości (na RYS. 7 ciśnienie średnie opisano jako 100%). Z tego względu wymagane 
jest stosowanie tłumików pulsacji. 

Standardy dotyczące sprężarek śrubowych 
Przegląd dokumentów formułujących różne wymagania dla sprężarek zamieszczono w [1]. Najbardziej 

szczegółowe dokumenty zostały opracowane przez API: przede wszystkim [2]2, dedykowany systemom 
nadzoru [3], dedykowany systemom olejowym [4]. Z innych standardów należy wymienić dedykowane 
pomiarom drgań sejsmicznych ISO [5] wraz z rozszerzeniem VDI [6]. Rozszerzenie to klasyfikuje konstrukcje 
sprężarek śrubowych w czterech grupach (G): 
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 G 1: sprężarki z łożyskami ślizgowymi oraz z przekładnią sterującą obrotami wirnika biernego 
(wykorzystywane głównie do sprężania gazów procesowych); 

 G 2: sprężarki z łożyskami tocznymi lub tocznymi i ślizgowymi oraz z przekładnią sterującą obrotami 
wirnika biernego (typowo są to sprężarki suche wykorzystywane dla sprężania powietrza); 

 G 3: sprężarki bez przekładni synchronizującej (mokre); 

 G 4: doładowujące sprężarki Rootsa z łożyskami tocznymi i przekładnią synchronizującą wirnik bierny 
(wykorzystywane do sprężania powietrza w dużych ilościach). 

Dla każdej grupy podano graniczne wartości prędkości drgań RMS dla dwóch pasm częstotliwości oraz w 
rozróżnieniu na instalacje sztywne i sprężyste. Na bazie [2] opracowano [7], który również ustosunkowuje się 
do pomiarów drgań, natomiast podane w nim wartości kryterialne różnią się od zawartych w [6]. 

Problemy eksploatacyjne 
Każda maszyna wirnikowa posiada łożyska, które wcześniej czy później powodują problemy wynikające ze 

zmiany ich stanu technicznego. Wpływa on na wzajemne usytuowanie wirników między sobą, a także ich 
położenia w stosunku do korpusu. Znaczny wzrost luzów łożyskowych może prowadzić do metalicznego 
kontaktu między wirnikami, a także między nimi, a korpusem.  
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Powiększenie promieniowych luzów łożyskowych 
w sprężarkach suchych narusza poprawność pracy 
przekładni synchronizującej ruch wirników. Zmiana 
punktu pracy zazębienia prowadzi do szybszego 
uszkodzenia zębów. Zmiany w kołach zębatych mogą 
doprowadzić do pojawienia się kontaktu metaliczne-
go między śrubami wirników. 

Wszelkie cykliczne wymuszenia siłowe i momen-
towe mogą pobudzać drgania rezonansowe. Takie 
źródło pobudzeń na maszynie to np. siły/momenty 
o częstotliwości 1XA wałka czynnego, 1XP wałka bier-
nego, częstotliwości charakterystyczne dla uszko-
dzeń łożysk tocznych fREB, dla współpracującej pary 
kół zębatych fGBX, częstotliwość pulsacji ciśnienia fPP 
= N*1XA, gdzie N to liczba płatów wirnika czynnego. 

Na wykresie Cambella (rys. 9A) pokazano wybrane 
częstotliwości wymuszające (pionowe linie zielone 
odpowiadające prędkości nominalnej) oraz rezonan-
sowe fRN (poziome linie czerwone), natomiast linią 
niebieską – prędkość obrotową wirnika. Rezonanse 
fRi mogą np. dotyczyć: układu wydechowego sprę-
żarki, wirników, elementów korpusu, podłączonych 
rurociągów, etc. Niektóre z nich mogą być uzależnio-
ne od parametrów procesowych i  bieżącego stanu 
technicznego podzespołów, a więc częstotliwości te 
mogą się zmieniać w pewnym zakresie (częściej w dół 
niż w górę), co pokazano na rysunku 9B z pomocą 
rozmytych obszarów czerwonych.

Na rys. 5 pokazano kolorystyką, że temperatura me-
dium po stronie wylotu jest znacznie wyższa od tej na 
wlocie. Ten sam mechanizm zmiany temperatury me-
dium ma miejsce na poosiowym kierunku transportu 
przez sprężarkę, czemu towarzyszy wzrost temperatury 
jej elementów na kierunku przepływu. Oznacza to, że 
łożyska po stronie wylotowej znajdują się w środowisku 
o wyższej temperaturze niż te po stronie wlotowej. Tak 
więc spodziewać się należy uszkodzeń łożysk częściej 
po stronie wydechu niż ssania.

Ciepło generowane w procesie sprężania pociąga 
za sobą konieczność jego odprowadzania. Proces 
schładzania maszyny realizuje się przez schładzanie 

korpusu oraz wnętrza wirnika (vide rys. 1A). W przy-
padku sprężarek mokrych aktywną rolę schładzającą 
odgrywa także olej uszczelniający, który przejmuje 
ciepło tak od korpusu, jak i wirników. Zatem w pętli 
obiegu zwrotnego olej przechodzi nie tylko przez filtry 
oczyszczające, ale także przez chłodnicę, w  której 
musi zostać wystarczająco schłodzony.

Zużycie łożysk nośnych skutkuje powiększaniem 
ich luzu promieniowego, co może prowadzić finalnie 
do lokalnego (pod tym pojęciem rozumie się wyka-
sowanie luzu nie na całej długości śruby wirnika, 
a jedynie na jej poosiowym fragmencie) wykasowa-
nia szczeliny między wirnikiem a  korpusem i  jest 
równoznaczne z rozpoczęciem przycierania wirnika 
o korpus. Jego konsekwencją jest pojawianie się pro-
duktów zużycia w oleju. Wydawać by się mogło, że ono 
nie powinno nieść negatywnych skutków dla systemu 
olejowego, bowiem zawiera on filtry. Tu jednak należy 
sobie zadać następujące pytania:
•	 Jaka jest skuteczność filtru w  układzie czysz-

czenia oleju (zazwyczaj filtr zatrzymuje cząstki 
większe niż 20…30 μm)? 

•	 Jaka jest grubość warstwy oleju uszczelniającego 
w sprężarkach mokrych?

•	 Jak dalece produkty zużycia niewychwycone 
przez filtr wpływają negatywnie na przyspiesze-
nie procesu zużycia wirników i korpusu (i w kon-
sekwencji prowadzą do trwałego zwiększenia 
średnicy komory roboczej)?

•	 Jak dalece ww. uszkodzenia obniżają sprawność 
termodynamiczną maszyny?

•	 Jak mocno ww. procesy przyspieszają degradację 
oleju?

•	 Jak bardzo ta degradacja wpływa negatywnie na 
przyspieszenie zużycia łożysk?

•	 Jak dalece utrata drożności filtru olejowego wpły-
wać będzie na działanie maszyny? Przypomnijmy, 
że niektóre systemy olejowe posiadają dodatkowe 
zabezpieczenia na okoliczność wystąpienia „gło-
du olejowego”, tzn. sytuacji, w której ilość oleju 
jest za mała w  stosunku do wymaganej, a  jego 
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wirników, elementów korpusu, podłączonych rurociągów, etc. Niektóre z nich mogą być uzależnione od 
parametrów procesowych i bieżącego stanu technicznego podzespołów, a więc częstotliwości te mogą się 
zmieniać w pewnym zakresie (częściej w dół niż w górę) co pokazano na RYS. 9B z pomocą rozmytych 
obszarów czerwonych. 

 

 

RYS. 9 Hipotetyczny wykres Cambella dla sprężarki śrubowej 

Na 
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niedostatek będzie szkodził maszynie bardziej 
niż praca z  olejem zanieczyszczonym. W  takiej 
sytuacji włącza się zawór umożliwiający dostanie 
się do obwodów oleju czystego oleju, który prze-
szedł już przez maszynę, ale nie został jeszcze 
przefiltrowany. 

•	 Jaka jest temperatura najbardziej gorących 
punktów maszyny, z  którą spotyka się olej? 
Pamiętajmy, że pomiar temperatury medium 
na wylocie ze sprężarki nie jest równoznaczny 
z rozpoznaniem najwyższej temperatury, z jaką 
zetknął się olej, przechodząc przez sprężarkę. 
Wewnątrz maszyny mogą znajdować się gorące 
miejsca, których temperatura może być znacznie 
wyższa od pomierzonej na wylocie. Tak więc nie 
do końca będąc pewnym, co spotyka olej w wa-
runkach roboczych, należy zabiegać o utrzymanie 
takiego stanu technicznego, który gwarantuje po-
prawną pracę podzespołów mechanicznych, tzn. 
takiego, w którym nie generują się intensywnie 
mechaniczne produkty zużycia.

•	 Jak dalece podwyższone pole temperatury 
wpływa negatywnie na olej? Tutaj warto pa-
miętać o  przybliżonej regule, że średni wzrost 
temperatury w systemie oleju o 100 C przekłada 
się na skrócenie jego żywotności w przybliżeniu 
o połowę.  

•	 Olej w  systemie smarowania, doszczelniania, 
chłodzenia ma określoną żywotność (np. 8 000 
godzin). Zatem, jeśli występują dodatkowe przy-
czyny, prowadzące do jego destrukcji, to czy nie 
zachodzi konieczność jego częstszej wymiany? 

•	 Czy w  związku z  powyższym oraz ze względu 
na ważność oleju w  systemie, nie należy pod-
dawać go kontroli? Czy monitorowanie stanu 
technicznego oleju i  ciągła dobra świadomość 
posiadanych przez niego właściwości smarno- 
-chłodzących nie umożliwia opóźnienia czasu 
jego kolejnej wymiany, zmniejszając tym samym 
nakłady ponoszone na planową prewencję? 

•	 W przypadku każdej maszyny szczególnie niebez-
pieczne są dla niej stany przejściowe. Co stanie 
się ze sprężarką, jeśli w trakcie rozruchu będzie 
miała miejsce niewydolność układu olejowego 
i wystąpi głód olejowy (w ciągu kilku minut, a na-
wet krócej) sprężarka utraci nominalny wydatek 
w konsekwencji znacznego, trwałego pogorszenia 
stanu technicznego)? 

•	 Typowy luz łożysk po stronie tłocznej to kilkadzie-
siąt μm; producenci maszyny oczekują od nich 
nieprzerwanej pracy w czasie >40 000 godzin. Jak 
dalece podwyższenie temperatury i pogorszenie 
właściwości smarnych oleju wpływają negatyw-
nie na łożyska i skracają ich żywotność? 

•	 Jeśli ze względu na zły stan łożysk doszło 
do przytarć korpusu sprężarki przez wirnik  
(/wirniki), to czy naprawa węzłów łożyskowych 
doprowadzi do powrotu stanu technicznego 

maszyny do takiego, jaki miał miejsce przy po-
przednim uruchomieniu maszyny?

•	 Czyż wymienione w poprzednim punkcie przytar-
cia nie spowodują powiększenia przyściennych 
zwrotnych przepływów medium (jak pokazane 
na rys. 8)?

•	 Jaka jest skuteczność filtra na wejściu gazu do 
sprężarki?

•	 Wszystkie zanieczyszczenia, które przedostają 
się przez ten filtr, przechodzą również przez całą 
sprężarkę. W  przypadku dużego zanieczysz-
czenia filtra może dojść do jego zatkania, które 
następnie, w  konsekwencji podciśnienia, może 
spowodować jego trwałą deformację. Ta może 
skutkować fałszywym (tzn. medium surowego, 
nieoczyszczonego) wlotem medium do sprężarki.

Ww. pytania są postawione jedynie w kierunku 
wybranych problemów występujących bezpośrednio 
na sprężarce. Natomiast o poprawności pracy całego 
agregatu w  równym stopniu współdecyduje stan 
techniczny jego pozostałych komponentów, tzn. na-
pędu, przekładni (jeśli wykorzystywana), filtru, ukła-
du minimalizacji pulsacji ciśnienia, chłodnicy, etc. 

      ***
W  artykule omówiono cechy konstrukcyjne 

sprężarek śrubowych rzutujące na dobór pomiarów 
włączanych do systemu monitorowania (i zabezpie-
czeń). W części drugiej, która zostanie opublikowana 
w czasopiśmie „Chemia Przemysłowa” 3/2020, zosta-
ną omówione pomiary włączane do systemu nadzoru 
oraz zróżnicowanie funkcjonalne tych systemów.
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o awaryjności sprężarek współdecydują 
łożyska. w konstrukcji wykorzystywane są 
bądź to łożyska ślizgowe, bądź też toczne. 
zdarzają się również maszyny, w których 
stosowane są łożyska obu rodzajów
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Mobile Water serVices, Veolia Water technologies sp. z o.o.

Globalny raport ryzyka światowego forum ekonomicznego podkreśla 
niedobór wody jako główne ryzyko dla biznesu produkcyjnego. jakub jasiński  
z Veolia Mobile Water services podpowiada, jak zapewnić bezpieczeństwo 
wodne w przypadku niedoboru wody.

sUsze i brak wody  
w przeMyśLe  
Jak zabezpieczyć się przed utratą ciągłości produkcji  
z powodu niedoboru wody za pomocą Mobilnych Stacji Uzdatniania Wody 

Jest powszechnym, błędnym przekonaniem, że 
niedobór wody wpływa tylko na bardziej suche 
regiony planety. Komisja Europejska oszaco-

wała, że   co najmniej 11% populacji Europy i  17% jej 
terytorium było dotychczas dotkniętych niedoborem 
wody, a koszty susz w Europie w ciągu ostatnich trzy-
dziestu lat wyniosły 100 miliardów euro.

Rosnący niedobór wody słodkiej z powodu rosną-
cego zapotrzebowania na wodę i zmieniającego się kli-
matu stanowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw 
produkcyjnych. Główne wyzwania, przed którymi stoi 
przemysł w odniesieniu do wody, to zapewnienie od-
powiedniego zaopatrzenia w proces wymagający dużej 
ilości wody i zapewnienie, że zanieczyszczenia jej źródeł 

zostanie rozwiązane tam, gdzie ma miejsce. Tam, gdzie 
zasoby wody uległy zmniejszeniu, zwykle następowało 
pogorszenie jej jakości, ponieważ jest mniej wody do 
rozcieńczenia zanieczyszczonych wód procesowych. 
Ponadto, słona woda w coraz większym stopniu wpływa 
do przybrzeżnych warstw wodonośnych.

Zmiana klimatu prawie na pewno zaostrzy te nie-
korzystne skutki w przyszłości, przy czym w Europie 
spodziewane będą częstsze i poważniejsze susze. Aby 
obejść wszelkie problemy związane z  wodą, firmy 
wdrażają strategie oszczędzania, badają możliwości 
jej odzyskania i  ponownego wykorzystania, prze-
projektowują swoje procesy zużycia wody i  badają 
alternatywne źródła.
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Awaryjne zapewnianie tymczasowego uzdat-
niania wody jest dobrze ugruntowane, a mobilne 
usługi wodne Veolia są dobrze przygotowane do 
spełnienia tych pilnych wymagań. Tymczasowy 
system uzdatniania wody jest idealnym rozwią-
zaniem w  nagłych wypadkach i  może zapewnić 
ciągłość produkcji uzdatnionej wody w sytuacjach 
nieprzewidzianych, takich jak krótkoterminowe, 
sezonowe lub nieoczekiwane zmiany w zaopatrze-
niu w  wodę surową. Można zastosować mobilne 
stacje uzdatniania wody lub ścieków, aby zapewnić 
kontynuację procesów produkcyjnych i  uniknąć 
kosztownych przestojów.

Operatorzy z różnych branż w Europie współpra-
cowali już z dostawcami tymczasowych usług uzdat-
niania wody, aby zapewnić elastyczne rozwiązanie 
problemów wynikających z niedoboru wody i zmian 
wody zasilającej. Typowe zastosowania obejmują 
obróbkę wysokiej zawartości chlorków i  wysokiej 
przewodności, zawieszonych ciał stałych, wysokiej 
mikrobiologii, wysokiej zawartości substancji orga-
nicznych i alternatywnych źródeł wody zasilającej. 

ewoluujące rozwiązanie
Typowa instalacja mobilna może składać się 

z  dwóch lub trzech systemów montowanych na 
naczepie, ramie stalowej lub w  kontenerze, które 
można montować w sposób plug-and-play. Moduło-
wa konstrukcja mobilnych technologii uzdatniania 
pozwala łączyć różne konfiguracje procesów, umoż-
liwiając uzdatnianie z sieci wodociągowej, odwiertu, 
wody rzecznej lub ze zbiornika, a nawet ze ścieków. 
Mobilność jednostek umożliwia ustawienie ich w taki 
sposób, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną prze-
strzeń, eliminując lub zmniejszając potrzebę budo-
wania infrastruktury do przechowywania sprzętu. 
Można również zapewnić zbiorniki magazynowe/
buforowe oraz pompy tłoczące lub transferowe. Wraz 
z elastycznymi wężami czy ze stałymi rurociągami, 
wodomierzami i  armaturą oraz, w  razie potrzeby, 
generatorem prądotwórczym, mobilna instalacja 
może pracować jako niezależny system uzdatniania, 
oferując wydajności od 5 do 500 i więcej m3/h.  

studium przypadku – Mobilne stacje Uzdatniania 
łagodzą skutki suszy

Międzynarodowe przedsiębiorstwo naftowo- 
-gazowe boryka się z niedoborem wody, który może 
wpłynąć na jego produkcję. Z powodu utrzymującej 
się suszy lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe mu-
siało ograniczyć dostawy wody do firmy, aby zabez-
pieczyć zasoby wody pitnej dla miejscowej ludności.

W  rezultacie wymagane były dodatkowe ilości 
wody surowej z  innych źródeł, aby elektrownia 
i procesy firmy mogły być odpowiednio zaopatrywa-
ne. Ze względu na ich jakość, różne źródła musiały 
być odpowiednio uzdatniane. Veolia Mobile Water 
Services dostarczyła mobilną jednostkę filtracyjną 
MOFI 4x10 jako filtr piaskowy, dwie mobilne jednostki 
filtracyjne MOFI 1200 GAC z węglem aktywnym oraz 
mobilną odwróconą osmozę MORO 25 C. Dodatkowo, 
w celu utleniania, a także dezynfekcji, zastosowano 
mobilną stację dozującą chlor. Łącząc różne mobilne 
systemy wodne, Veolia Mobile Water Services zagwa-
rantowała zaopatrzenie klienta w  wodę i  spełniła 
stawiane wymagania.

react – darmowa rejestracja potrzeb klienta
Veolia Mobile Water Services, aby wyjść na-

przeciw rosnącym potrzebom, opracowała system 
darmowej rejestracji ReAct. Program ten polega na 
analizie potrzeb klienta oraz doborze dedykowanych 
mobilnych jednostek, spełniających jego indywidu-
alne wymagania. Dane klienta są przechowywane 
i  aktualizowane okresowo, dzięki czemu klient 
w sytuacji kryzysowej ma pewność możliwie jak naj-
szybszej reakcji, bez względu na dzień tygodnia oraz 
porę, ponieważ Veolia MWS ofertuje swoje usługi 24/7. 
Rejestracja jest w pełni darmowa, niezobowiązująca 
i dająca dodatkowe zabezpieczenie utrzymania cią-
głości produkcji w sytuacji nieprzewidzianej.
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Helga thomas
Market Manager ds. przemysłu Farmaceutycznego i chemicznego

efektywność energetyczna jest nadrzędną kwestią w przemyśle chemicznym, 
nie tylko z powodu ciągle rosnących kosztów energii, które stanowią istotny 
czynnik kosztotwórczy. Ważnym czynnikiem jest także fakt, że wysokie zużycie 
energii ma negatywny wpływ na bilans ekologiczny przedsiębiorstwa.

oszczędność kosztów  
enerGii przy niskicH nakładacH  

Często projekty związane z  efektywnością 
energetyczną wiążą się z wysokimi nakładami 
inwestycji kapitałowych. Usługi KlüberEnergy 

Services dostarczają usystematyzowane podejście do 
identyfikacji i wdrażania możliwości usprawniania. 
W  ramach projektu pilotażowego umożliwiły one 
pewnemu przedsiębiorstwu chemicznemu osiągnię-
cie zwrotu z inwestycji w zaledwie dwa lata.

Projekty w zakresie optymalizacji efektywności 
energetycznej często wiążą się ze znacznymi na-
kładami ponoszonymi przez zainteresowane przed-
siębiorstwa, co sprawia, że obiecane oszczędności 
pojawiają się w aspektach determinowanych czasem 
zwrotu zaangażowanego kapitału. Jedną z  zalet 
projektów KlüberEnergy jest to, że przy stosunkowo 
niewielkich nakładach można w  sposób weryfiko-
walny zaoszczędzić na kosztach energii. Udział firmy 
chemicznej ogranicza się przede wszystkim do kilku 
roboczogodzin przeznaczonych na wspólne dyskusje 
nad projektem, pomoc w pomiarach i nakłady wyma-
gane na wymianę środka smarnego.

Klüber Lubrication we współpracy z  przedsię-
biorstwem chemicznym opracowuje rozwiązanie 
dla konkretnych warunków, które nie ogranicza się 
tylko do zaleceń dotyczących środków smarnych. 
O  ile bowiem sama zamiana oleju mineralnego na 
olej syntetyczny od razu ogranicza zużycie energii 
i  kreuje sukces przedsięwzięcia, to istnieje jeszcze 

spory potencjał możliwości do wykorzystania, z któ-
rego istnienia nie zdawano sobie do tej pory sprawy. 

bardziej rygorystyczne przepisy audytowe 
Dla wielu firm certyfikacja zgodna z  ISO 50001 

stanowi kluczową kwestię w zarządzaniu energią, lecz 
wraz z jej nową wersją, ISO 50003, wdrożoną w paź-
dzierniku 2017 roku, wprowadzono istotne zmiany. 
Dlatego audytorzy przystępujący do recertyfikacji 
zobligowani są do stosowania nowej metodologii 
dokumentacji. Może to poskutkować wykazaniem 
wielu niezgodności z tym standardem, z wyjątkiem 
tych rozpoczętych projektów, które uwzględniają 
poprawę efektywności energetycznej zgodnie z mię-
dzynarodowymi normami. Wychodząc naprzeciw 
takim oczekiwaniom, KlüberEnergy oferuje usyste-
matyzowane rozwiązanie.

Projekt KlüberEnergy polega przede wszystkim na 
profesjonalnej identyfikacji potencjalnych oszczęd-
ności w  konkretnych systemach tribologicznych.  
Począwszy od pomiaru zużycia energii przed i  po 
wprowadzeniu rozwiązania, poprzez profesjonalną 
analizę uzyskanych danych oraz interpretację wy-
ników pomiarów pozwalającą generować konkretne 
zestawienia dotyczące osiągniętych oszczędności 
finansowych.

W oparciu o analizę danego układu tribologicz-
nego dobierany jest wysokowydajny środek smar-
ny, który po wstępnym pomiarze jest optymalnie 
wykorzystywany. Następnie dokonywany jest drugi 
pomiar. Ponadto, dany element jest analizowany 
kompleksowo. W zależności od jego stanu koniecz-
ne może być również przeprowadzenie procedury 
czyszczenia. Firma Klüber Lubrication opracowała 
w tym celu specjalistyczny produkt, który może usu-
wać z danego komponentu wieloletnie pozostałości 
produktów naftowo-mineralnych.

projekt klüberenergy polega przede 
wszystkim na profesjonalnej identyfikacji 
potencjalnych oszczędności w konkretnych 
systemach tribologicznych

alexander Leis
service business developer
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projekt pilotażowy ujawnia duży potencjał
Działający na całym świecie dostawca dla prze-

mysłu chemicznego złożył w  Klüber Lubrication 
zamówienie na oszacowanie możliwości uzyskania 
oszczędności energii w  jego zakładzie. W  ramach 
projektu pilotażowego, po wspólnych rozmowach 
z zespołem ds. energii i pracownikami utrzymania 
ruchu, wybrano przekładnię mieszadła w reaktorze 
polimerowym. Przede wszystkim, olej mineralny 
stosowany wcześniej do smarowania przekładni 
został zastąpiony syntetycznym olejem specjalnego 
przeznaczenia. Przed napełnieniem jej wysokowydaj-
nym olejem, przekładnia została oczyszczona przy 
użyciu wyżej wymienionego specjalnego produktu.

Pomiar zużycia energii wykazał, że doskonała wy-
dajność oleju opracowanego specjalnie dla przekładni 
umożliwiła znaczne zwiększenie poziomów wydajno-
ści, co daje okres zwrotu z inwestycji około dwóch lat.

Często, w  zależności od sytuacji eksploatacyj-
nej danej linii, osiąga się czas zwrotu inwestycji 

doskonała wydajność oleju opracowanego 
specjalnie dla przekładni umożliwiła znaczne 
zwiększenie poziomów wydajności

krótszy niż rok, a  także znaczną redukcję emisji 
CO2. Kolejnym plusem jest znaczne wydłużenie 
okresów wymiany oleju w  przypadku przekładni. 
Ten pilotażowy projekt, przeprowadzony na jednej 
tylko jednostce, przyniósł już roczne oszczędności 
w wysokości 3000 euro, na które składają się przede 

wszystkim oszczędność energii i niższe koszty kon-
serwacji. W przypadku dużych linii produkcyjnych 
liczba jednostek, które można przestawić na synte-
tyczne oleje przekładniowe o wysokiej wydajności, 
jest spora, co z kolei oznacza bardzo duży potencjał 
do oszczędności.

klüber Lubrication polska sp. z o.o. 
ul. pilotów 19, janikowo 

62-006 Kobylnica 
http://www.klueber.pl 
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katarzyna stolecka 
Katedra Maszyn i urządzeń energetycznych, politechnika śląska

procesy wytwarzania paliw, olejów, smarów i innych surowców w rafineriach 
odgrywają strategiczną rolę w funkcjonowaniu gospodarki każdego kraju. ich 
niewątpliwe zalety nie powinny jednak odwracać uwagi od wybranych 
niebezpiecznych właściwości fizykochemicznych tych substancji.

poważne awarie 
na poważnie

Ropa naftowa oraz rafineryjne produkty jej prze-
twarzania są znaczącymi źródłami energii oraz 
surowcami pozwalającymi na ciągły rozwój 

działalności i  życia współczesnych ludzi. Niestety 
ich nieracjonalne i  nieostrożne przetwarzanie czy 
pozyskiwanie ropy i  jej surowców może stanowić 
źródło niepożądanych w skutkach wypadków, awa-
rii i katastrof. Konsekwencjami tych zdarzeń mogą 

być pożary, wybuchy czy też uwolnienia substancji 
o właściwościach toksycznych i żrących, obejmujące 
swoim obszarem nie tylko granice rafinerii, ale rów-
nież jej najbliższe sąsiedztwo. 

W  artykule scharakteryzowano podstawowe 
zagrożenia mogące wystąpić na terenie rafinerii. 
Określono przykładowe strefy niebezpieczne zwią-
zane z uwolnieniem wybranych substancji.
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światowa produkcja ropy i produktów 
rafineryjnych

Obecnie prawie każdy kraj na świecie posiada 
rafinerie mające na celu zapewnienie rozwoju prze-
mysłu, transportu, handlu i innych gałęzi gospodarki 
związanych z  sektorem paliwowym. Do współcze-
snych największych światowych producentów ropy 
naftowej należą USA, Rosja, Arabia Saudyjska oraz 
Kanada, które w roku 2018 w sumie wyprodukowały 
ponad 2000 mln ton ropy. Do europejskich liderów 
należą Norwegia, Wielka Brytania i Dania, o łącznej 
produkcji ponad 180 mln ton. Światową produkcję 
ropy naftowej oraz produktów rafineryjnych w latach 
2011-2017 ukazano na rys. 1a. Na rys. 1b przedstawiono 
produkcję ropy naftowej przez czołowych producen-
tów w roku 2017 i 2018 [1].  

Ropa naftowa jest ciekłą mieszaniną różnych 
węglowodorów oraz innych związków zawierają-
cych azot, tlen, siarkę itp. Jej skład zależy przede 
wszystkim od miejsca jej występowania. Jest cieczą 
o specyficznym zapachu i barwie – od żółtej, poprzez 
brązową, do czarnej. Wśród produktów będących 
wynikiem jej przetwarzania w  instalacjach rafine-
ryjnych możemy wymienić m.in. paliwa (np. benzy-
na, olej napędowy), rozpuszczalniki naftowe, oleje 
woskowe, smary, woski parafinowe czy też asfalt. 

Głównym zadaniem rafinerii jest więc rozdział 
ropy naftowej na frakcje, które następnie mogą 
posłużyć do wytworzenia produktów o konkretnym 
zastosowaniu.

Wykorzystywane na terenie rafinerii instalacje 
składają się ze zbiorników, rurociągów, wież desty-
lacyjnych, wymienników ciepła itp. Ich rodzaj, liczba 
oraz rozmiar zależą od wielu czynników, w tym m.in. 
od rodzaju wykorzystywanej ropy naftowej [2-5].

Wielowymiarowość prowadzonych procesów, ich 
wzajemne interakcje oraz własności fizykochemicz-
ne wykorzystywanych i  wytwarzanych substancji 
powodują, że rafinerie są również instalacjami two-
rzącymi duże zagrożenie. Mimo ciągłego rozwoju 
technologii oraz zabezpieczeń nie da się całkowicie 
wyeliminować sytuacji awaryjnych związanych z ich 
pracą. Awarie na terenie rafinerii związane są przede 
wszystkim z pożarem, wybuchem i wyciekiem sub-
stancji toksycznych/żrących. Świat zna wiele tego 
rodzaju zdarzeń prowadzących do śmierci ludzi 
i  znaczących strat materialnych. Przykładem tego 
rodzaju wypadku jest pożar z 9 stycznia bieżącego 
roku w Rosji, który spowodował zniszczenie obszaru 
o powierzchni ok. 1000 m2 oraz poparzenie 1 osoby. 
Innym wydarzeniem związanym z eksplozją i w jej 
następstwie pożarem ropy naftowej jest zdarzenie 
na terenie rafinerii w Texas City w 2005 roku, które 
spowodowało śmierć 15 osób i zranienia 180. Z kolei 
w roku 2018 na terenie rafinerii w Pensylwanii na-
stąpił wyciek kwasu chlorowodorowego, powodując 
wymóg hospitalizacji 5 osób [6,7]. W Polsce najtra-
giczniejszym wypadkiem na terenie rafinerii był 

niewątpliwie mający miejsce w 1971 roku w Czecho-
wicach-Dziedzicach pożar zbiornika z ropą naftową, 
którego następstwem była eksplozja. W jej wyniku 
nastąpił pożar pozostałych zbiorników, przepompow-
ni oraz innych miejsc na terenie zakładu. Ostatecznie 
na skutek tej awarii śmierć poniosło 37 osób, a ponad 
100 doznało poparzeń oraz innych urazów. Starty ma-
terialne, oprócz zniszczenia zakładu, objęły również 
uszkodzenia wozów strażackich [6-8].

O zagrożeniach związanych z etapami transpor-
tu, magazynowania i  przetwarzania ropy naftowej 
świadczą również awarie występujące nie tylko na te-

rys. 1a 
światowa produkcja ropy naftowej i produktów rafineryjnych

rys. 1b 
produkcja ropy 

naftowej
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renie rafinerii. Jedną z nich jest wybuch, a następnie 
pożar, na platformie wiertniczej w Zatoce Meksykań-
skiej w 2010 roku. Spowodował on śmierć 11 osób oraz 
zranienia 17. Trwający 87 dni wyciek do wody prawie  
5 mln baryłek ropy naftowej był największą katastrofą 
ekologiczną ostatnich lat. Innym przykładem awarii 
związanej z procesem transportu ropy naftowej jest 
eksplozja i pożar wagonów-cystern w 2013 roku w Ka-
nadzie. W  jego wyniku zginęło 47 osób, a  centrum 
miejscowości Lac-Megantic uległo całkowitemu 
zniszczeniu. Kolizja i pożar przyczyniły się również do 
zatonięcia tankowca na Morzu Wschodniochińskim 
w 2018 roku. Śmierć poniosły 32 osoby [6,7].

podstawowe zagrożenia na terenie rafinerii
W trakcie technologicznych procesów wydobycia 

ropy naftowej, ale również jej przeróbki w instalacjach 
rafineryjnych i petrochemicznych, pracownicy nara-
żeni są na dużą ilość różnych zagrożeń wynikających 
z właściwości fizykochemicznych wykorzystywanych 
substancji. Tego rodzaju zagrożenia dotyczą również 
etapów transportu czy też magazynowania. Wśród 
najważniejszych zagrożeń wymienić należy pożary, 
wybuchy oraz oddziaływanie substancji toksycznych/
żrących/duszących. 

W  miejscach występowania ropy naftowej 
i produktów jej przerobu wymagane jest więc m.in. 
zachowanie szczególnych środków ostrożności, 
wyposażenie zakładów w  odpowiedni sprzęt prze-
ciwpożarowy, szkolenie załogi, stałe monitorowanie 
systemów ostrzegania czy też procedur awaryjnych. 
Takie działania prowadzą bowiem do minimalizacji 
ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych oraz 
obniżenia oddziaływania na ludzi i  otoczenie ich 
negatywnych skutków [2,4,9-11].

Główne zdarzenia niepożądane w rafineriach to po-
żar i wybuch. Początkiem tego typu zjawisk jest najczę-
ściej niekontrolowane uwolnienie substancji palnych, 
a skutkami – bezpośrednie oddziaływanie płomienia 
oraz oddziaływanie powstałego strumienia ciepła.

Wśród pożarów mogących wystąpić na terenie 
rafinerii wymienić należy pożar powierzchniowy, 
błyskawiczny, strumieniowy oraz w  kształcie kuli 
ognistej. Zjawiska te dotyczą różnych instalacji 
oraz substancji i  mogą występować samodzielnie 
lub łącznie. Pożar powierzchniowy powstaje, gdy 
wypływająca np. z instalacji palna ciecz tworzy na 
powierzchni gruntu otwarty zbiornik. Płomień do-
starcza ciepło do cieczy, powodując jej odparowanie, 
a powstałe pary intensyfikują pożar. 

Pożar błyskawiczny charakteryzuje się szybkim 
spalaniem mieszaniny substancji oraz powietrza, 
któremu towarzyszy gwałtowny płomień. Pożar 
strumieniowy występuje, gdy uwalniająca się 
z  instalacji ciecz lub gaz palny ulegnie zapłonowi. 
Zwykle wypływ ten zachodzi z  otworu, a  substan-
cja znajduje się pod ciśnieniem. Pojawia się wtedy 
długi, ciągły płomień. Pożar w postaci kuli ognistej 

powstaje przy gwałtownych uwolnieniach, którym 
towarzyszy gwałtowne mieszanie i zapłon. Spalanie 
chmury paliwowo-powietrznej zachodzi wówczas 
z wytworzeniem wysokiej temperatury i ciśnienia. 

Eksplozje występujące na terenie rafinerii to m.in. 
wybuch substancji (gazu) w określonej objętości, po-
łączony z detonacją (lub nie) oraz eksplozja substancji 
w  przestrzeni otwartej połączona z  generowaniem 
fali uderzeniowej. Wystąpić może również zjawisko 
BLEVE związane z  awarią zbiornika zawierającego 
ciecz o temperaturze wrzenia w warunkach normal-
nych. Uszkodzenie zbiornika może być skutkiem od-
działywania czynników zewnętrznych, np. zderzenia 
z innym obiektem lub też wynikać z oddziaływania 
ciśnienia wewnętrznego na osłabione, np. poprzez 
wady materiałowe, ścianki zbiornika. Zjawisko BLEVE 
powoduje rozerwanie zbiornika i  wyrzucenie jego 
fragmentów na dalekie odległości oraz powstanie 
silnej fali uderzeniowej [2,4,9-11]. 

Oprócz zjawisk w postaci pożaru i eksplozji w rafi-
nerii występują zagrożenia związane z toksycznością 
oraz działaniem żrącym i  duszącym chemikaliów 
występujących na jej obszarze. Oddziaływanie tego 
rodzaju zależne będzie przede wszystkim od czasu 
ekspozycji na stężenie danego czynnika niebez-
piecznego. 

konsekwencje awarii na obszarze rafinerii
Poziom zagrożenia i konsekwencje awarii na ob-

szarze rafinerii zależne są od bardzo wielu czynników. 
Są to m.in.: rodzaj i liczba prowadzonych procesów 
technologicznych oraz wykorzystywanych w  nich 
substancji, geometria i parametry pracy instalacji, 
stosowane środki bezpieczeństwa czy też warunki 
atmosferyczne. Na rysunkach 2 i  3 przedstawiono 
maksymalne zasięgi przykładowych stref niebez-
piecznych powstałych w  wyniku różnych zdarzeń 
niepożądanych, zapoczątkowanych niekontrolowa-
nym uwolnieniem substancji.

wśród substancji stosowanych lub mogących powstać w wyniku 
prowadzonych na terenie rafinerii procesów wymienić należy m.in.:

n a  t e r e n i e  r a F i n e r i i

•	 substancje toksyczne (np. siarkowodór, metanol, ropa naftowa), 
które w przypadku połknięcia/wchłonięcia drogą oddechową lub 
poprzez skórę mogą spowodować niekorzystne skutki dla zdrowia 
ludzkiego czy zgon,

•	 substancje żrące (np. wodorotlenek sodu, kwas solny, kwas siar-
kowy) powodujące zniszczenie tkanek,

•	 substancje drażniące (np. amoniak, chlor, tlenki azotu), które 
w przypadku kontaktu ze skórą lub błoną śluzową mogą powo-
dować ich stany zapalne,

•	 substancje genotoksyczne, mutagenne i  kancerogenne (np. 
benzen, WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 
węglowodory alifatyczne) [2,4,9-11].
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Na rysunku 2 przedstawiono 
maksymalne zasięgi stref niebez-
piecznych związanych z wyciekiem 
i zapłonem rozlewiska benzyny oraz 
oleju napędowego w  ilości 10 m3. 
Zasięgi stref związane są z oddzia-
ływaniem strumienia ciepła gene-
rowanego z  pożaru o  wartościach 
powodujących śmierć lub poważne 
zranienia ludzi. 

Z kolei na rysunkach 3a i 3b uka-
zano zasięgi stref niebezpiecznych 
związanych z uwolnieniem i oddzia-
ływaniem siarkowodoru oraz benze-
nu w ilości 1 m3 [12]. Przedstawione 
strefy dotyczą koncentracji tych 
substancji na poziomie śmiertelnym 
dla człowieka oraz powodującym 
dyskomfort np. w postaci duszności 
[13,14]. 

  ***
Przemysł rafineryjny niewątpliwie stanowi 

istotny element gospodarki każdego kraju. Złożone 
procesy pozyskiwania ropy naftowej oraz produktów 
jej przerobu obecnie są dobrze rozpoznane i  pro-
wadzone w  sposób zapewniający maksimum bez-
pieczeństwa. Sytuacji awaryjnych nie zawsze da się 
jednak uniknąć. Niekontrolowane uwolnienie ropy 
naftowej i innych substancji na terenie rafinerii może 
skutkować zagrożeniem dla ekosystemu oraz życia 
i zdrowia ludzkiego. Wiąże się również ze znaczącymi 
stratami materialnymi. 

Przedstawione analizy pokazują, że w zależności 
od rodzaju i  ilości uwolnionej substancji obszary 
niebezpieczne (zgony ludzi) powstałe na skutek awa-
rii na terenie rafinerii mogą osiągnąć zasięg nawet 
50 metrów. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń 
i udoskonalanie procedur bezpieczeństwa powinny 
więc być prowadzone na szeroką skalę i  w  sposób 
ciągły przyczyniać się do minimalizowania ryzyka 
poważnych awarii.
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Grupa azoty

zarządy i rady nadzorcze spółek Grupy azoty bardzo szybko podjęły decyzję  
o wsparciu instytucji i jednostek zwalczających epidemię coViD-19. Do tej pory 
na ten cel przekazały łącznie 3 mln 200 tys. złotych.

GrUpa azoty poMaGa  
w waLce z koronawirUseM

Już w połowie marca spółki Grupy Azoty podjęły 
decyzję o przekazaniu po 750 tys. zł darowizny 
na walkę z COVID-19, z kolei w kwietniu zarząd 

Grupy Azoty Puławy zwiększył darowiznę o kolejne 
200 tys. zł. W ramach całej Grupy Azoty kwota pomo-
cy wyniosła więc łącznie 3 mln 200 tys. zł. Również 
Prezes Grupy, dr Wojciech Wardacki, zaangażował się 
w walkę z koronawirusem, przeznaczając na pomoc 
prywatne środki.

aktywność Grupy na rzecz walki z coVid-19
Środki te są na bieżąco przekazywane w porozu-

mieniu z  Ministerstwem Zdrowia i  Ministerstwem 
Aktywów Państwowych szpitalom, zakładom opieki 
zdrowotnej i  służbom sanitarnym zlokalizowanym 
przede wszystkim w regionach, z których wywodzą 
się poszczególne spółki. Darowizny mają charak-
ter pieniężny i  rzeczowy. Te ostatnie obejmą m.in. 
specjalistyczny sprzęt medyczny, lekarstwa i środki 
higieniczne. 

Blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów 
dla szpitala w Policach przekazał również Hyundai 
Engineering – koreańska spółka odpowiedzialna za 
realizację inwestycji „Polimery Police”. Koncern pod 
koniec ubiegłego roku przeniósł swój polski oddział 
z Warszawy do Polic. Włączenie się do walki z epi-
demią na terenie powiatu polickiego nie było więc 
przypadkowe.

środek dezynfekcyjny
Biorąc pod uwagę zwiększony popyt na środki 

dezynfekcyjne wywołany przez COVID-19 oraz ich 
okresowe niedobory, Grupa Azoty Puławy podjęła 
się przygotowania własnych oryginalnych środków 
dezynfekcyjnych opartych o wytwarzany nadtlenek 
wodoru. 4 kwietnia br. Prezes Urzędu Rejestracji 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wy-
dał pozwolenie dla produktu biobójczego PULSEPT, 
w  sprawie udostępniania na rynku i  stosowania 

– bardzo poważnie podchodzimy do zagrożenia związanego 
z koronawirusem. rozumiemy powagę sytuacji i wspieramy wysiłki 
rządu, władz lokalnych i wszystkich służb zaangażowanych w walkę 
o powstrzymanie epidemii. to wielki wysiłek całego państwa 
i wszystkich obywateli, i każdy musi pomagać na miarę swoich 
możliwości. Dlatego w zupełnie nadzwyczajnym trybie uzyskaliśmy 
wszystkie zgody korporacyjne, aby darowizny mogły trafić jak 
najszybciej do potrzebujących – mówi  
dr wojciech wardacki, prezes zarządu Grupy azoty. – z uznaniem 
przyjęliśmy informację o wsparciu, które zdecydowała się 
udzielić firma hyundai. odpowiedzialność i zaangażowanie to 
kolejny dowód na to, że udało nam się pozyskać właściwego 
i godnego zaufania partnera. sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, 
wymaga zdecydowanych i odważnych kroków, ale również 
solidarności i odpowiedzialności – zaznacza prezes Grupy azoty.

d r  w o J c i e c H  w a r d a c k i :  s y t U a c J a  w y M a G a 
z d e c y d o w a n y c H  i  o d w a ż n y c H  k r o k ó w 
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produktów biobójczych na okres nieprzekraczający 
180 dni. Produkt przeznaczony jest do dezynfekcji 
skóry dłoni i charakteryzuje się działaniem bakte-
riobójczym i wirusobójczym. Stosowanie środka do 
dezynfekcji na bazie nadtlenku wodoru zaleca WHO 
w  swoich materiałach dotyczących zabezpieczeń 
przed koronawirusem.

Obecne zdolności wytwórcze środka dezynfek-
cyjnego w spółce wynoszą ok. 15 000 litrów na dobę, 
jednak aktualnie realizowana jest inwestycja, dzięki 
której osiągnięte zostaną zdolności na poziomie do 
70 000 litrów na dobę. Puławska spółka pracuje 
równocześnie nad opracowaniem innych formuł 
środków dezynfekcyjnych, bazujących na tej samej 
substancji czynnej.

bezpieczna rękawiczka
Grupa Azoty dysponuje technologiami i możliwo-

ściami pozwalającymi produkować środki minima-
lizujące ryzyko infekcji. Centrum Badawczo-Rozwo-
jowe Grupy Azoty w Tarnowie rozpoczęło produkcję 
rękawiczek o  właściwościach antywirusowych. 
„Bezpieczna rękawiczka”, o której mowa, jest pokryta 
warstwą srebra, powszechnie i od dawna stosowa-
nego do zwalczania wirusów i bakterii. 

drukarze dla szpitali
Tarnowskie Centrum Badawczo-Rozwojowe włą-

czyło się również w inicjatywę #DrukarzeDlaSzpitali 
i przekazało na jej cel filamenty Tarfuse do druku 3D, 

z których są produkowanie i dostarczone do szpitali 
osłony ochronne i gogle. Filament został też bezpłat-
nie przekazany jako wsparcie projektu pierwszego 
polskiego respiratora @VentilAid. To projekt typu 
open source realizowany przez polskich inżynierów 
i projektantów udostępniających dokumentację respi-
ratora, który można wykonać w dowolnym miejscu za 
pomocą drukarki 3D i bardzo podstawowych części.

Z kolei Prezes Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki, 
zakupił prywatnie w  sklepie internetowym Grupy, 
jako pierwszy klient, 20 kg filamentów do druku 3D. 
Filamenty za pośrednictwem fundacji Anioły lubią 
Żywioły trafią do Zachodniej Grupy Medycznej, która 
wspiera instytucje publiczne w  walce z  epidemią 
koronawirusa.

samochody dla służby zdrowia
W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Aktywów 

Państwowych, Grupa użyczyła placówkom służby 
zdrowia 40 samochodów osobowych. Będą one 
wykorzystywane do przewozu próbek, materiałów 
medycznych, personelu medycznego i  pacjentów. 
Aktualnie rozdysponowanych zostało 38 z nich, które 
skierowano do placówek ochrony zdrowia wskaza-
nych przez Ministerstwo Zdrowia, w  lokalizacjach 
najbliższych siedzibom i oddziałom spółek Grupy.

bezpieczeństwo przede wszystkim
Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem 

Grupy Azoty. W związku z epidemią koronawirusa już 
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od końca lutego spółki Grupy stopniowo wprowadzały 
coraz bardziej restrykcyjne zasady, aby minimalizo-
wać ryzyko zarażenia pracowników. W tym celu nie 
tylko wprowadzone zostały procedury gwarantujące 
natychmiastową reakcję właściwych służb, ale rów-
nież wydano dodatkowe zalecenia dotyczące ogra-
niczenia ryzyka zakażenia, wśród których znalazły 
się m.in. ograniczenie przekazywania dokumentów 
w formie papierowej, czy też ograniczenie spotkań 
oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zmieniona została również organizacja pracy. 
Celem nadrzędnym jest zminimalizowanie ryzyka 

zarażenia, dlatego też Grupa ogranicza bezpośredni 
kontakt pomiędzy pracownikami. W związku z tym 
około 10 proc. załogi pracuje zdalnie w  systemie 
rotacyjnym, a część tych, którzy muszą realizować 
swoje obwiązki w zakładzie, pojawia się tam w róż-
nych godzinach – spółka stara się uelastyczniać 
godziny pracy.

Z kolei w przypadku osób zajmujących się bezpo-
średnio produkcją, tam, gdzie jest to możliwe, Grupa 
nie dopuszcza do kontaktu pomiędzy pracownika-
mi, na przykład zmiany brygad odbywają się bez 
bezpośredniego kontaktu między nimi, a wymiana 
informacji następuje na odległość. 

Dodatkowo, w związku z decyzją rządu dotyczącą 
zamknięcia placówek oświatowo-wychowawczych, 
zarządy głównych spółek Grupy Azoty zdecydowały 
o przyznaniu dodatkowego świadczenia, które może 
wspomóc organizację opieki nad dziećmi w okresie 
zamknięcia placówek oświatowo-wychowawczych. 
Propozycja ta skierowana jest do rodziców dzieci, 
którzy mogą skorzystać z zasiłku płatnego przez ZUS 
i  obejmuje pracowników opiekujących się dziećmi 
w wieku od 8 do ukończenia 12 roku życia.

Dodatkowe świadczenie w postaci udzielenia dni 
wolnych od pracy na zasadach zasiłku opiekuńczego 
dla zwiększonej grupy pracowników, finansowane 
jest ze środków Grupy Azoty.

wybrane działania podjęte przez spółki Grupy azoty 
w trosce o bezpieczeństwo pracowników:

w  t r o s c e  
o  b e z p i e c z e Ń s t w o 

•	 Sukcesywne zaopatrywanie pracowników w środki 
ochrony osobistej i płyny dezynfekujące.

•	 Wewnętrzna służba ochrony wyposażana jest  
w kombinezony, rękawiczki i przyłbice ochronne. 
zabezpieczenia te trafiają również do osób, które mają 
kontakt z kierowcami odbierającymi nasze produkty.

•	 Pomiary temperatury u osób wchodzących/wjeżdżających 
na teren spółki. W przypadku wskazania temperatury 
ciała 38 st. C i wyższej następuje zakaz wstępu.

•	 instalacja przeszkleń w biurze obsługi klienta.
•	 Montaż przy bramach wejściowych oraz w kluczowych 

obiektach dozowników z płynem dezynfekcyjnym.
•	 zmiana organizacji pracy.
•	 Wprowadzenie dodatkowego świadczenia 

dla rodziców dzieci w wieku do 12 lat.
•	 ograniczenie delegacji służbowych na rzecz tele-  

i wideokonferncji.

40 
saMocHodów 
osobowych 
użyczyła 
Grupa azoty 
placówkom 
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drUkU 3d 
W marcu Grupa 
azoty rozpoczęła 
sprzedaż 
filamentów 
tarfuse do 
druku 3D, dzięki 
temu mogła się 
przyłączyć do 
inicjatywy 
#DrukarzeDlaszpitali
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jak pandemia wpłynęła na działalność Grupy azoty? – zarówno pracownicy, 
jak i związki zawodowe, podeszli do sprawy bardzo odpowiedzialnie  
– niezwykle szybko udało się przygotować kilka wariantów systemów pracy na 
wypadek zwiększenia zagrożenia. cały czas mam nadzieję, że nie będziemy 
musieli w pełni korzystać z tych rozwiązań – mówi artur kopeć, członek 
zarządu Grupy azoty s.a.

MieLiśMy wieLe  
scenariUszy awaryJnycH

aleksandra Grądzka-walasz: spotkaliście się państwo 
z sytuacją, która nigdy wcześniej nie miała miejsca 
w  historii działalności spółki. chodzi oczywiście 
o pandemię koronawirusa, która trwa już od połowy 
marca. Jakie rozwiązania wprowadziliście na ten 
trudny czas?
artur kopeć:  Rozwiązania, jakie podjęliśmy, wy-
nikały z  wiedzy i  doświadczeń, które nabyliśmy 
w przypadku wcześniejszych działań kryzysowych; 
w  niektórych aspektach bazowaliśmy na zapisach 
zawartych w  dokumentach, takich jak chociażby 
Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. 
 Jak wiemy, sytuacja w kraju rozwijała się dyna-
micznie na przestrzeni czasu. Najpierw wprowadzono 
stan zagrożenia epidemicznego, następnie stan epide-
mii, a później dokładano różne dodatkowe zalecenia 
i restrykcje. W takich przypadkach najważniejsza jest 
„chłodna głowa”, ocena zagrożenia oraz racjonalne 
podejście do tematu, ponieważ zbyt pochopne decyzje 
mogłyby wpłynąć negatywnie na działalność Grupy. 

Jakie zatem podjęto decyzje?
 Jeszcze na początku marca, jako Zarząd, przy-
jęliśmy wytyczne postępowania w  spółkach Grupy 
Azoty w związku z wystąpieniem zagrożenia epide-
miologicznego koronawirusem w Polsce. Zalecenia 
w  głównej mierze skupiły się na informowaniu 
wszystkimi dostępnymi kanałami o zagrożeniu: jak 
mu przeciwdziałać oraz jak szybko zgłaszać wszel-
kiego rodzaju zdarzenia nietypowe. 
 Następnie decyzją Zarządu Grupy powołaliśmy 
zespół ds. koordynacji działań w  związku z  zagro-
żeniem epidemiologicznym. W  bardzo szybkim 
tempie przygotował on „Instrukcję postępowania 
na wypadek zakażenia i szerzenia się chorób zakaź-
nych”, którą wdrożono w trybie pilnym we wszystkich 
spółkach Grupy. W międzyczasie uruchomiliśmy za-
kupy środków ochrony indywidualnej oraz środków 
dezynfekcyjnych. Tutaj nie muszę przypominać, że 
w pierwszych tygodniach takie zakupy były niesły-
chanie trudne, ponieważ wszyscy chcieli się wyposa-

żyć i zabezpieczyć, a potrzebnych ilości asortymentu 
po prostu nie było na rynku. 

bardzo szybko udało się wam również uruchomić 
produkcję środka dezynfekcyjnego w  zakładach 
w puławach.
 Pod tym względem mieliśmy pełen komfort, po-
nieważ dobowe zdolności produkcyjne tych środków 
były znaczące. 
 A wracając do przeciwdziałania skutkom epide-
mii… W naszych zakładach, w miarę upływu czasu, 
wprowadzaliśmy określone działania – w pierwszej 
kolejności wszystkie siły zostały skierowane na 
zabezpieczenie zakładu i  naszych pracowników. 
Ograniczyliśmy do zera spotkania, delegacje służ-
bowe, szkolenia itp. W zasadzie musieliśmy odciąć 
kluczowe osoby i kluczowych pracowników od świata 
zewnętrznego. 
 Wielu pracowników przeszło na pracę zdalną 
w  domu, natomiast wszyscy ci, którzy mogli mieć 
kontakt z osobami zarażonymi, np. przyjeżdżającymi 
członkami rodzin z zagranicy, kierowaliśmy na swo-
istą kwarantannę domową. 
 Następnie z kadrą kierowniczą zaczęliśmy two-
rzyć różne scenariusze awaryjne na wypadek po-
jawienia się przypadku zarażenia pracownika oraz 
ewentualnego wzrostu absencji chorobowej wśród 
załogi. Tutaj należy przyznać, że zarówno pracow-
nicy, jak i  związki zawodowe, podeszli do sprawy 
bardzo odpowiedzialnie – niezwykle szybko udało 
się przygotować kilka wariantów systemów pracy 
na wypadek zwiększenia zagrożenia. Cały czas mam 
nadzieję, że nie będziemy musieli w pełni korzystać 
z tych rozwiązań.

są to rozwiązania, które z pewnością w jakimś stopniu 
zminimalizują ryzyko wystąpienia przestojów pro-
dukcji. czy natomiast pomogą utrzymać jej wysoki 
poziom efektywności?
 W trudnym okresie, jakim jest epidemia, wysoki 
poziom efektywności w dużej mierze zależy od do-
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artUr kopeć 
członek zarządu 
Grupy azoty s.a.

stępności pracowników, dostępności mediów ener-
getycznych i surowców do produkcji oraz sprawnej 
logistyki. W przypadku dostaw, jak również wywozu 
produktów, nie mieliśmy większych problemów, co 
w  sytuacji zamkniętych granic oraz okresowych 
problemów z logistyką samochodową należy uznać 
za duży sukces. Jeżeli zaś chodzi o pracowników, to 
minimalizacja ryzyka związanego z zarażeniem była 
i jest kluczowym aspektem. 
 W  pierwszej kolejności liczyliśmy na odpowie-
dzialność załogi, na szczerość w  informowaniu 
o zagrożeniach, tak abyśmy mogli szybko reagować. 
Drugą kwestią jest dbałość o zabezpieczenie własne 
pracowników poprzez używanie środków ochrony 
indywidualnej. Ustalono określone zasady pracy, 
wymiany brygad, kontaktów między pracownikami 
– wszystko po to, aby minimalizować kontakt między 
większą liczbą osób. Zgodnie z tym, co wskazywali 
specjaliści epidemiolodzy, najskuteczniejszym 
środkiem zapobiegawczym transmisji wirusa jest 
izolacja. Dlatego większość działań, jakie musieliśmy 
podjąć, dotyczyła ograniczenia kontaktów między-
ludzkich, obiegu dokumentów oraz maksymalnego 
zabezpieczenia i wyposażenia w środki ochronne.

Jak obecna sytuacja wpłynęła na Grupę azoty?
 Nie wpłynęła aż tak znacząco w pierwszym okre-
sie trwania pandemii, natomiast widzimy obszary, 

w  których nastąpiło pogorszenie i  spadek popytu 
– głównie tam, gdzie dostarczaliśmy komponenty 
do dalszego wykorzystania. Mam tu na myśli obszar 
tworzyw sztucznych, melaminy czy alkoholi oxo. Jest 
to oczywiste w związku z zatrzymaniem wielu fabryk 
produkujących np. samochody, meble czy też różnego 
rodzaju podzespoły do branży AGD itp. 
 To, co dla nas jest najważniejsze, to stan go-
spodarki polskiej i światowej po epidemii, gdyż bez 
wątpienia każdy z nas odczuje spowolnienie. Kryzys, 
który będzie trwał, ma wielowymiarowe aspekty 
i w dzisiejszym globalnym świecie tak mocne tąpnię-
cie musi przełożyć się na wszystkich przedsiębiorców, 
ponieważ jesteśmy połączeni szeregiem zależności. 
Na pewno przed nami duże wyzwania, którym mu-
simy sprostać, dlatego w  GA rozpoczęliśmy szereg 
działań korygujących nasze plany budżetowe oraz 
pozwalających na oszczędności kosztowe. Robimy 
to, aby nasze kluczowe zadania i priorytety nie uległy 
zmianom. 
 Mam nadzieję, że po tych trudnych doświadcze-
niach uda się jak najszybciej powrócić gospodarce 
światowej na ścieżkę wzrostu. Będzie nam to wszyst-
kim bardzo potrzebne.
__________________________________________________________

Rozmawiała Aleksandra Grądzka-Walasz, 
redaktor czasopisma „Chemia Przemysłowa”  

i portalu www.kierunekCHEMIA.pl

to, co dla nas jest 
najważniejsze, to stan 
gospodarki polskiej 
i światowej po epidemii, 
gdyż bez wątpienia 
każdy z nas odczuje 
spowolnienie
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norbert nijak
biuro bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy, Grupa lotos s.a.

zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w czasie pandemii to szczególne 
wyzwanie dla każdego pracodawcy. natomiast jeśli mówimy  
o przedsiębiorstwie, do którego należy rafineria, to ta kwestia staje się 
priorytetowa.

Lotos dba  
o bezpieczeŃstwo

Zakład Grupy LOTOS to element infrastruktury 
krytycznej, której ciągłość pracy jest kluczowa 
z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycz-

nego kraju. To dlatego kierownictwo gdańskiego kon-
cernu natychmiastowo podjęło działania mające na 
celu minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem 
koronawirusem. 

na najwyższych obrotach
Ostatnie miesiące wymagały od wszystkich 

szybkiej mobilizacji do wspólnego działania. Grupa 
LOTOS, we współpracy z  Ministerstwem Aktywów 
Państwowych, natychmiast włączyła się w  pomoc 
w walce z koronawirusem. Ponad 8 mln zł to łączna 
wartość wsparcia, jakie koncern przekazał prawie 
50 podmiotom (głównie placówkom medycznym) 
w całej Polsce. Należy pamiętać, że działalność Gru-
py LOTOS ma strategiczne znaczenie dla krajowego 
bezpieczeństwa w sektorze energii. Dlatego istotne 
było również utrzymanie ciągłości produkcji oraz 
dystrybucji produktów. Dzięki podjętym działaniom 
rafineria cały czas pracowała niemal na najwyższych 
obrotach. 

Wyzwaniem było też dostosowanie stacji paliw do 
nowych warunków funkcjonowania. W sieci LOTOSU 
działa ponad 500 obiektów w całym kraju, przez które 
codziennie przewijają się tysiące kierowców. Wszyst-
kie stacje kompleksowo wyposażono w środki czysto-
ści, maksymalnie dbając o bezpieczeństwo klientów 
i pracowników. W rezultacie wszystkie obiekty pozo-
stały dostępne przez cały okres pandemii.

szczegółowe wytyczne i scenariusze 
Ograniczenie bezpośrednich kontaktów między-

ludzkich odgrywa kluczową rolę w szybkości rozprze-
strzeniania się koronawirusa. Zgodnie z  decyzjami 
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Lotos dba  
o bezpieczeŃstwo

Sztabu Kryzysowego powołanego przez Zarząd Grupy 
LOTOS, większość pracowników administracyjnych 
gdańskiej rafinerii została skierowana do pracy zdal-
nej. Osoby zatrudnione w obszarze produkcji nato-
miast musiały przestawić się na nowy harmonogram 
pracy i dłuższe godziny spędzone na stanowisku. 

W miejsce 8-godzinnego dnia pracy wprowadzono 
12-godzinny, utrzymując system 5-brygadowy. Har-
monogram przewiduje 6 dni pracy, po których pra-
cownicy udają się na 9-dniowy odpoczynek. W tym 
systemie pracują 2 brygady, a 3 pozostają w domu. 
Dzięki temu w  znaczny sposób ograniczono liczbę 
przekazywanych zmian, a  co za tym idzie – ilość 
kontaktów między pracownikami. 

Pracownicy administracyjni Grupy LOTOS w mia-
rę możliwości świadczą pracę w systemie zdalnym, 
a  spotkania organizują w  formie telekonferencji, 
ograniczając kontakty ze współpracownikami. Dzięki 
temu wiele osób uniknęło wychodzenia z  domu. 
Jednak przepisy nie regulują zasad BHP oraz odpo-
wiedzialności za ich przestrzeganie podczas wykony-

wania przez pracownika pracy zdalnej. Brak jest także 
odrębnych norm regulujących kwestie wypadku 
przy pracy dla pracowników na home office. Dlatego 
też w  Grupie LOTOS opracowano i  udostępniono 
wytyczne BHP zawierające zasady bezpiecznego 
wykonywania pracy zdalnej oraz związane z  tym 
prawa i  obowiązki pracowników. Ważne jest, aby 
pracownicy zyskali jasne zasady, tym bardziej, że na 
chwilę obecną trudno określić, jak długo ten tryb 
będzie zalecany i wykorzystywany. 

zakład pod specjalnym nadzorem
Informacja o pracownikach zakładu, którzy odby-

wają kwarantannę, oraz u których można podejrze-
wać zarażenie koronawirusem, jest odnotowywana 
w specjalnym rejestrze. Takie osoby otrzymują też 
odpowiednie wytyczne, jak mają dalej postępować. 
Wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do zachowa-
nia bezpiecznej odległości minimum 2 m pomiędzy 
współpracownikami oraz kontraktorami. Każdy 
pracownik raportuje na koniec dnia pracy wszystkie 
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sytuacje, w których doszło do bezpośredniego kon-
taktu, określonego w  wytycznych, z  jakimkolwiek 
współpracownikiem. 

W  ramach każdej brygady część aparatowych 
została tymczasowo przeniesiona (zarówno w zakre-
sie szatni, jak i pomieszczeń socjalnych) do innych 
pomieszczeń, bądź dodatkowych miejsc socjalno-
-sanitarnych o  budowie kontenerowej. Wszystkie 
pomieszczenia socjalne, w  których przebywają 
pracownicy ruchu ciągłego, wyposażone zostały 
w dozowniki środków dezynfekujących dłonie oraz 
powierzchnie styku. Dokonano podziału załogi na 
minimum 4 mniejsze grupy zlokalizowane w niezależ-
nych pomieszczeniach (sterowniczych, prowadzących 
zmianę oraz minimum dwa zespoły aparatowych).

Na terenie zakładu wyznaczono miejsce do kwa-
rantanny osób z podejrzeniem wystąpienia objawów 
COVID-19 oraz pomieszczenia wyposażone w dodat-
kowe zestawy środków ochrony indywidualnej oraz 
pomieszczenia, których można używać do przebiera-
nia się w tę odzież. Na wszystkich pracowników na-
łożono obowiązek bezwzględnego stosowania się do 
wytycznych zewnętrznych i wewnętrznych. Zmiany 
wprowadzono w wielu sferach, również w transporcie 
zbiorowym funkcjonującym na terenie rafinerii – do 
połowy miejsc siedzących ograniczono liczbę pra-

cowników przewożonych autobusem zakładowym. 
Wprowadzono też obostrzenia dotyczące liczby osób 
przebywających w  palarniach zlokalizowanych na 
terenie Grupy LOTOS. Również korespondencja pocz-
towa poddawana jest m.in. 24-godzinnej kwarantan-
nie oraz w miarę możliwości odbywa się dezynfekcja 
listów/paczek. 

Ograniczono wstęp na teren Grupy LOTOS pra-
cowników firm zewnętrznych, podwykonawców 
oraz dostawców – do tych, którzy mają krytyczny 
wpływ na ciągłość funkcjonowania w Grupie LOTOS 
systemów i obiektów infrastruktury. Opracowano 
też wytyczne oraz zalecenia obowiązujące na tere-
nie Grupy LOTOS w zawiązku z SARS-CoV-2 dla firm 
zewnętrznych, dotyczące zasad minimalizujących 
ryzyko narażenia na COVID-19 poprzez transport 
na terenie zakładu. 

po pierwsze dezynfekcja
Ogromnie ważnym elementem w walce z korona-

wirusem jest dezynfekcja rąk, najbliższego otoczenia, 
stosowanie środków ochrony oraz innych środków 
zapobiegających ryzyku zakażenia. Kiedy rozpoczęła 
się epidemia, udostępnienie pracownikom płynów 
do dezynfekcji czy rękawiczek nie było łatwe. Takich 
podstawowych środków brakowało wszędzie, nawet 

w Grupie Lotos przygotowano trzy scenariusze organizacyjne mające na celu zapewnienie 
ciągłości produkcji w związku z zagrożeniem coVid-19. Uwzględniono w nich potencjalne 
zmiany m.in. harmonogramu pracy (na 5-, 4- lub 3-brygadowy), częstotliwości dodatkowej 
dezynfekcji pomieszczeń krytycznych.  opracowane scenariusze dotyczą:

s c e n a r i U s z e  p o s t ę p o w a n i a

•	 zakażenia osób przebywających na terenie zakładu oraz pomieszczeń biurowych w Gdańsku,
•	 zakażenia osób, które nie mogą opuścić stanowiska pracy (sterownie, dyspozytornie),
•	 zakażenia osób przebywających poza miejscem pracy.
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CHROŃ SIEBIE I INNYCH PRZED KORONAWIRUSEM

BĄDŹ BEZPIECZNY
I PAMIĘTAJ!

Poddaj się pomiarowi temperatury.

Wchodząc na zakład zdezynfekuj dłonie.

Zachowaj bezpieczną odległość 
w kolejkach przed przejściem przez 
bramę, w jadalniach, stołówkach.

Pamiętaj o zasadach bezpiecznego 
poruszania się autobusem zakładowym.

Unikaj komunikacji miejskiej. 
Jeśli to możliwe korzystaj 
z własnego pojazdu.

Jeśli masz objawy COVID-19, nie 
przychodź do pracy. 
Powiadom przełożonego.

!

CHROŃ SIEBIE I INNYCH PRZED KORONAWIRUSEM

BĄDŹ BEZPIECZNY
I PAMIĘTAJ!

Myj ręce przez minimum 30 sekund.

Zachowaj higienę kaszlu i kichania, zakrywaj 
nos i usta. Kichaj, kaszl w zagłębienie łokcia. 

Nie dotykaj oczu, nosa i ust. 

CHROŃ SIEBIE I INNYCH PRZED KORONAWIRUSEM

BĄDŹ BEZPIECZNY
I PAMIĘTAJ!

w szpitalach. Grupa LOTOS z wyprzedzeniem zamó-
wiła pojemniki ze środkami do dezynfekcji i udało się 
je zainstalować w odpowiednich miejscach. Z czasem 
rafineria rozpoczęła produkcję płynu do dezynfekcji, 
przeznaczonego początkowo przede wszystkim dla 
pracowników zakładu. 

Na terenie zakładu, przy wejściach/wyjściach 
do budynków oraz na bramach wjazdowych zostały 
umieszone dozowniki z  płynem dezynfekującym 
wraz z  instrukcją dezynfekcji rąk. Cały czas do 
wszystkich części zakładu na bieżąco dystrybu-
owane są środki ochrony, typu rękawice ochronne 
oraz płyny do dezynfekcji rąk i płyny do dezynfekcji 
powierzchni. 

Po wprowadzeniu obowiązku zakrywania ust 
i  nosa w  miejscach oraz na zasadach określonych 
w przepisach prawa czy wewnętrznych wytycznych 
BHP, Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i  Bezpie-
czeństwa Pracy, zaczęło wydawać maseczki jed-
norazowe i  maseczki wielorazowe pracownikom. 
Dzięki temu zwiększono poziom bezpieczeństwa oraz 
ułatwiono pozyskanie masek. Podczas wejścia na 
teren zakładu, na wszystkich bramach dokonywane 
są pomiary temperatury ciała. Pomiarów dokonują 
pracownicy LOTOS Ochrona każdej osobie, która 
przechodzi przez bramę zakładu, niezależnie czy jest 
to pracownik LOTOSU, czy firmy zewnętrznej. War-
townicy zostali wyposażeni w rękawiczki lateksowe, 
maseczki oraz przyłbice. Ponadto na wszystkich bra-
mach wejściowych znajduje się dozownik z płynem 
do dezynfekcji rąk. 

komunikacja i edukacja
Pojawiające się w  mediach wiadomości często 

straszą, nie przekazując rzetelnych informacji. 
Istotne jest udostępnianie sprawdzonej wiedzy 
i promowanie działań profilaktycznych. W tym celu 

w  intranecie LOTOSU stworzono specjalną sekcję, 
w której można znaleźć aktualizowane na bieżąco in-
formacje dotyczące koronawirusa. Pracownicy mają 
dostęp do wielu materiałów edukacyjnych, w tym do 
specjalnie opracowanych filmików instruktażowych 
dot. prawidłowego zakładania/zdejmowania masek 
ochronnych i  rękawic ochronnych, a  także grafik 
edukacyjnych, np. dotyczących bezpiecznego wyj-
ścia z domu. Pracownicy są edukowani w zakresie 
informacji dotyczących walki z  koronawirusem. 
Działania profilaktyczne promowane są również 
poprzez inne, wewnętrzne środki komunikacji, takie 
jak miesięcznik, gabloty z  informacjami, plakaty 
w widocznych miejscach w budynkach, itp. Na plat-
formie e-learningowej Grupy LOTOS udostępniono 
również pracownikom dwa szkolenia: „Koronawirus 
w pytaniach i odpowiedziach” oraz „Jak chronić się 
przed wirusami?”. 

Dodatkowo, specjalnie dla pracowników, którzy 
po złagodzeniu obostrzeń zaczęli powoli wracać 
do pracy stacjonarnej, uruchomiono kampanię 
plakatową „Bądź bezpieczny i  pamiętaj”. Na tere-
nie zakładu pojawiły się afisze z  krótkimi hasłami 
i grafikami, przedstawiającymi zasady ochrony przed 
koronawirusem. Wprowadzono też oznakowanie 
poziome oraz banery w  intranecie. Ponadto na 
bieżąco, zgodnie z wprowadzanymi lub znoszonymi 
obostrzeniami, przekazywano pracownikom wy-
tyczne dotyczące m.in. używania rękawic, maseczek 
wielokrotnego i jednorazowego użytku, zasłaniania 
nosa i ust, następnie przywracania pracowników do 
pracy stacjonarnej.

Następne tygodnie, a może miesiące, pokażą, jak 
koronawirus zmieni życie i sposób pracy wielu osób. 
Grupa LOTOS podejmowała i  będzie podejmować 
wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić wszyst-
kim pracownikom bezpieczeństwo.

bĄdŹ bezpieczny 
i paMiętaJ!
na terenie 
gdańskiej rafinerii 
pojawiły się afisze 
z krótkimi hasłami 
i grafikami, które 
przedstawiają 
zasady 
ochrony przed 
koronawirusem
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wpływ procesU odazotowania  
spaLin na Jakość popiołU LotneGo

izabella Maj, sylwester kalisz, przemysław Garbacz
Katedra Maszyn i urządzeń energetycznych, politechnika śląska

popiół lotny to cenny materiał odpadowy z procesu spalania. jest szeroko stosowany 
w branży budowlanej, jednak musi spełnić szereg wymagań, zanim zostanie wykorzystany. 
jednym z nich jest zawartość amoniaku przypadająca na kilogram popiołu.  
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Wykorzystanie popiołu lotnego do celów 
budowlanych, np. do produkcji betonu, 
wymaga, aby popiół ten spełnił określone 

kryteria co do właściwości fizycznych i chemicznych. 
Popiół lotny uzyskiwany z  kotłów wyposażonych 
w instalację odazotowania spalin zawiera pewną ilość 
związków amonowych z uwagi na tzw. prześlizg (ulot, 
slip) amoniaku. Amoniak wiąże się bezpośrednio 
z popiołem jako substrat nieprzereagowany w reak-
cjach denitryfikacji. W przypadku prowadzenia insta-
lacji SCR i SNCR ze znacznymi nadmiarami molowymi 
NH3/NO, może wystąpić znaczny ulot NH3 w spalinach 
oraz popiele. W zależności od zastosowanej metody, 
źródłami amoniaku są [1, 2]:
•	 SCR (selective catalytic reduction – selektywna 

redukcja katalityczna) – wodny roztwór NH3,
•	 SNCR (selective non-catalytic reduction – selek-

tywna redukcja niekatalityczna) – 40% wodny 
roztwór mocznika CO(NH2).

W środowisku alkalicznym (beton, zaprawy itp.) 
amoniak jest uwalniany do otoczenia w  postaci 
cząsteczkowej (gazowej) i jest przyczyną charaktery-
stycznego, niepożądanego zapachu. Obecność związ-
ków amonowych w betonie nie wpływa niekorzystnie 
na jego właściwości, jednak stanowi niewątpliwą 
wadę handlową, szczególnie gdy beton ma być stoso-
wany w zamkniętych pomieszczeniach. Obecnie brak 
jest oficjalnych norm zawartości amoniaku w popiele 
lotnym, lecz ich wprowadzenie wydaje się być kwe-
stią czasu. W  zależności od specyfikacji badanego 
miejsca (w tym wentylacji) stwierdzono, że zapach 
amoniaku nie jest wyczuwalny w przypadku popio-
łu lotnego zawierającego nie więcej niż 100 do 200 
mg NH3/kg. Odbiorcy popiołu zazwyczaj przyjmują, 
że maksymalna zawartość amoniaku w popiele nie 
powinna przekraczać 100 mg NH3/kg (USA), pojawiają 
się także wartości niższe, do 50 mg NH3/kg (Niemcy). 
Tymczasem popiół z  elektrowni posiadających in-
stalację SCR może zawierać do 2500 mg NH3/kg, co 
czyni go niezdatnym do zastosowania w przemyśle 
budowlanym. Usuwanie amoniaku z popiołu lotnego 
jest więc korzystne z punktu widzenia zarówno pro-
ducenta, jak i odbiorcy.  

Ilość amoniaku i soli amonowych znajdujących 
się w popiele lotnym jest związana z ilością amoniaku 
obecnego w  spalinach. Według danych literaturo-
wych, do 80% nieprzereagowanego amoniaku z SCR 
jest pochłaniane na popiele lotnym [3]. W większości 
amoniak w popiele lotnym występuje w postaci soli 
amonowych (głównie siarczan amonu i dwusiarczanu 
amonu). Występują również mniejsze ilości innych 
soli, takich jak chlorek amonu. Oprócz powstawania 
soli amonowych amoniak może również zostać za-
adsorbowany powierzchniowo na węglu, jeśli popiół 
go zawiera. Reakcja węgla z amoniakiem ma miejsce 
w temperaturze 200-400°C i prowadzi do przyłączania 
grupy funkcyjnej na powierzchni węgla [3]. Znane są 

badania [4] pokazujące, że próbka popiołu zawiera-
jącego węgiel wykazała większy wychwyt amoniaku 
niż próbka niezawierająca węgla. Dodatkowo popiół 
węglowy wykazuje spadek wychwytu amoniaku ze 
wzrostem temperatury, tzn. w niższej temperaturze 
więcej amoniaku przechodzi do popiołu, mniej do 
spalin [4]. 

bilans związków amonowych w procesie 
odazotowania spalin w kotle rusztowym

Dla kotła rusztowego WR-25 pracującego w jednej 
z polskich ciepłowni zestawiono bilans związków amo-
nowych w procesie odazotowania spalin metodą SNCR. 
Do kotła podawano 40% roztwór wodny mocznika, bę-
dący substratem w procesie. Produktami były związki 
amonowe obecne w popiele i amoniak w postaci slipu 
w  spalinach. W  obliczeniach uwzględniono także 
stechiometryczną ilość mocznika zużytą w  reakcji 
redukcji tlenków azotu z poziomu 310 do 125 mg/m3

n. 
Zawartość amoniaku oraz tlenków azotu w spalinach 
była mierzona w sposób on-line analizatorem FTIR 
marki Gasmet. Udział amoniaku w  popiele lotnym 
pobranym spod elektrofiltra został oznaczony metodą 
spektrofotometryczną wg normy PN-ISO 7150-1:2002. 
Dodatkowo określono niezgodność bilansu δ jako 
różnicę między wejściowym i wyjściowymi strumie-
niami związków amonowych. Wejściowe i wyjściowe 
strumienie związków amonowych uwzględnione 
w bilansie przedstawia poniższa tabela:

Jako strumień wejściowy uwzględniono zawar-
tość mocznika w 40% roztworze wodnym podawanym 
do kotła w ilości 24 l/h. W celu określenia strumieni 
wyjściowych mierzono udział amoniaku w spalinach 
w mg/m3

n oraz w popiele lotnym w mg/kg. Zgodnie 
z reakcją rozkładu amoniaku:

CO(NH2)2 + H2O → CO2 + 2NH3

Z 1 kmola mocznika powstają 2 kmole amoniaku. 
Można zatem wyznaczyć ratio masowe mocznik/
amoniak:

Tak więc 1 kg amoniaku jest produktem rozkładu 
1,765 kg mocznika. Bazując na powyższym, przeli-
czono strumienie amoniaku w  popiele i  spalinach 
na odpowiadający im ekwiwalent mocznika, aby 
zestawić bilans. Dane wejściowe i wyjściowe procesu 
zebrano w tabeli 2.

Dla powyższego bilansu obliczono jego niezgod-
ność δ jako różnicę między wejściowymi i wyjścio- 

wejściowe wyjściowe

roztwór mocznika
(40% roztwór wodny)

amoniak w popiele lotnym
amoniak w spalinach (slip)

ilość mocznika zużyta do stechiometrycznej redukcji nox 

tab. 1 
Wejściowe 
i wyjściowe 
strumienie 
związków 
amonowych 
w procesie 
odazotowania

amoniak w popiele lotnym występuje w postaci soli amonowych (głównie siarczan amonu i 
dwusiarczanu amonu). Występują również mniejsze ilości innych soli, takich jak chlorek 
amonu. Oprócz powstawania soli amonowych amoniak może również zostać zaadsorbowany 
powierzchniowo na węglu, jeśli popiół go zawiera. Reakcja węgla z amoniakiem ma miejsce 
w temperaturze 200-400°C i prowadzi do przyłączania grupy funkcyjnej na powierzchni 
węgla [3]. Znane są badania [4] pokazujące, że próbka popiołu zawierającego węgiel 
wykazała większy wychwyt amoniaku niż próbka niezawierająca węgla. Dodatkowo popiół 
węglowy wykazuje spadek wychwytu amoniaku ze wzrostem temperatury, tzn. w niższej 
temperaturze więcej amoniaku przechodzi do popiołu, mniej do spalin [4].  

 

Bilans związków amonowych w procesie odazotowania spalin w kotle 
rusztowym 
 Dla kotła rusztowego WR-25 pracującego w jednej z polskich ciepłowni zestawiono 
bilans związków amonowych w procesie odazotowania spalin metodą SNCR. Do kotła 
podawano 40% roztwór wodny mocznika będący substratem w procesie. Produktami były 
związki amonowe obecne w popiele i amoniak w postaci slipu w spalinach. W obliczeniach 
uwzględniono także stechiometryczną ilość mocznika zużytą w reakcji redukcji tlenków azotu 
z poziomu 310 do 125 mg/m3

n. Zawartość amoniaku oraz tlenków azotu w spalinach była 
mierzona w sposób on-line analizatorem FTIR marki Gasmet. Udział amoniaku w popiele 
lotnym pobranym spod elektrofiltra został oznaczony metodą spektrofotometryczną wg 
normy PN-ISO 7150-1:2002. Dodatkowo określono niezgodność bilansu δ jako różnicę 
między wejściowym i wyjściowymi strumieniami związków amonowych. Wejściowe i 
wyjściowe strumienie związków amonowych uwzględnione w bilansie przedstawia poniższa 
tabela: 
 
TAB. 1 Wejściowe i wyjściowe strumienie związków amonowych w procesie odazotowania 

Wejściowe Wyjściowe 

Roztwór mocznika 
(40% roztwór wodny) 

Amoniak w popiele lotnym 
Amoniak w spalinach (slip) 
Ilość mocznika zużyta do stechiometrycznej 
redukcji NOx  

 

 Jako strumień wejściowy uwzględniono zawartość mocznika w 40% roztworze 
wodnym podawanym do kotła w ilości 24 l/h. W celu określenia strumieni wyjściowych 
mierzono udział amoniaku w spalinach w mg/m3

n oraz w popiele lotnym w mg/kg. Zgodnie z 
reakcją rozkładu amoniaku: 
 

CO(NH2)2 + H2O → CO2 + 2NH3 

 
Z 1 kmola mocznika powstają 2 kmole amoniaku. Można zatem wyznaczyć ratio masowe 
mocznik/amoniak 𝛾𝛾: 

𝛾𝛾 𝛾  ���(���)�
� ����

𝛾 1,764706 
 
Tak więc 1 kg amoniaku jest produktem rozkładu 1,765 kg mocznika. Bazując na 
powyższym, przeliczono strumienie amoniaku w popiele i spalinach na odpowiadający im 
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parametr symbol wartość Jednostka

strumień 
wejściowy Dawka mocznika

0,003019 kg/s

100 %

strumienie 
wyjściowe

amoniak w popiele lotnym
0,000583 kg/s

19,33 %

amoniak w spalinach
0,0001668 kg/s

5,52 %

Mocznik zużyty w reakcji 
redukcji nox 

0,001943 kg/s

64,35 %

suma strumieni wyjściowych
0,0026926 kg/s

89,20 %
 niezgodność bilansu δ 10,80 %

wymi strumieniami związków amonowych wyrażoną 
w procentach: 

Ostatecznie bilans zestawiono wg tabeli 3 i  na 
rysunku 1. Wynika z niego, że 64,23% mocznika zo-
stało wykorzystane w reakcji redukcji tlenków azotu, 
19,33% zostało związane w popiele lotnym, a 5,52% 
było obecne w spalinach w postaci ulotu. Uzyskano 
niezgodność bilansu na poziomie 10,80%.

Metody usuwania amoniaku z popiołu lotnego
Konieczność dotrzymania przyjętych standardów 

zawartości amoniaku w  popiele lotnym wymusza 

poszukiwanie skutecznych metod jego usuwania. 
Metody takie muszą cechować się niską energochłon-
nością i opłacalnością ekonomiczną. Większość do-
stępnych metod jest oparta na desorpcji wysokotem-
peraturowej lub zakłada mieszanie popiołu z wodą.

Metody termiczne
Metody termiczne usuwania amoniaku z popiołu 

cechują się niższymi kosztami inwestycyjnymi niż 
metody chemiczne. Zazwyczaj metody te bazują na 
fizycznej desorpcji amoniaku w temperaturze 300-
-450°C [5]. 

•	 Metoda ERC (Energy Research Center)
Metoda polega na wprowadzaniu popiołu z silosa 

do reaktora ze złożem fluidalnym, w którym czyn-
nikiem jest powietrze. Podczas procesu ogrzane 
powietrze przepływa w  sposób ciągły przez złoże 
popiołu. Ewentualne aglomeraty popiołowe są roz-
bijane metodą akustyczną, poprzez fale generowane 
przez głośniki. Metoda jest stosowana dla popiołu 
o zawartości amoniaku 500-1000 mg/kg. Uwalnianie 
amoniaku rozpoczyna się w 150°C, a stała tempera-
tura procesu wynosi 343-398°C. Proces umożliwia 
usunięcie do 90% amoniaku. Technologia ta nie jest 
na razie wykorzystywana przemysłowo i  pozostaje 
w fazie testowej. Niewątpliwą wadą jest konieczność 
stosowania systemów dźwiękowych w celu rozbijania 
aglomeratów popiołu w reaktorze. Testy metody ERC 
dotyczą popiołu o zawartości amoniaku powyżej 500 
mg/kg. Dotychczas nie przedstawiono danych o jej 
efektywności dla niższych stężeń [6].

•	 Carbon Burn-out
Metoda zakłada dopalanie węgla zawartego 

w popiele wraz z rozkładem związków amonowych. 
Proces przebiega w reaktorze ze złożem fluidalnym 
w temperaturze około 700°C z czasem przebywania 
popiołu w  reaktorze 45 minut. Proces pozwala na 
otrzymanie popiołu o zawartości amoniaku poniżej 
5 mg/kg. Dodatkowo następuje dopalenie węgla 
zawartego w  popiele (zmniejszenie TOC), co powo-
duje poprawę jego właściwości pod kątem używania 
w budownictwie. Metoda ta jest stosowana w dużej 
skali w USA [7].

Metody chemiczne
•	 Metoda STI

W roztworach soli amonowych przy wzroście pH 
powyżej 7 następuje uwolnienie amoniaku do fazy 
gazowej. Mechanizm ten jest podstawą większości 
metod chemicznych usuwania amoniaku z popiołu 
lotnego. Już samo dodanie wody do popiołu po-
woduje wzrost jego pH, a  tym samym uwolnienie 
amoniaku do otoczenia na skutek neutralizacji reszt 
kwasowych, które tworzyły wiązania z amoniakiem. 
Reakcja ta zachodzi np. w procesie produkcji cemen-
tu z dodatkiem popiołu i jest przyczyną pojawienia 

parametr symbol wartość Jednostka
roztwór mocznika

strumień masowy roztworu mocznika 24 l/h

Gęstość roztworu mocznika ρ 1132 kg/m3

stężenie mocznika w roztworze 40 %

dawka czystego mocznika 0,003019 kg/s

amoniak w popiele lotnym
strumień popiołu 0,194 kg/s
zawartość amoniaku w popiele 1704 mg nh3/kg
strumień amoniaku w popiele 0,0003306 kg/s

ekwiwalent mocznika w popiele 0,0005834 kg/s

amoniak w spalinach (slip)

strumień spalin z kotła 10,5 m3
n/s

udział amoniaku w spalinach 9 mg/m3
n

strumień amoniaku w spalinach 0,0000945 kg/s

ekwiwalent mocznika w spalinach 0,0001668 kg/s

redukcja nox 
stężenie nox w spalinach bez sncr 310 mg/m3

n

stężenie nox w spalinach po redukcji sncr 125 mg/m3
n

strumień mocznika zużyty na redukcję 
nox z 310 do 125 mg/m3

n

0,0019425 kg/s

ekwiwalent mocznika, aby zestawić bilans. Dane wejściowe i wyjściowe procesu zebrano w 
tabeli 2. 
 
TAB. 2 Wejściowe i wyjściowe strumienie związków amonowych w procesie odazotowania 

Parametr Symbol Wartość Jednostka 
Roztwór mocznika 

Strumień masowy roztworu mocznika 𝑉𝑉�� 24 l/h 
Gęstość roztworu mocznika ρ 1132 kg/m3 

Stężenie mocznika w roztworze  40 % 
Dawka czystego mocznika 𝐦𝐦� 𝐮𝐮 𝐮𝐮𝐮𝐮 0,003019 kg/s 

Amoniak w popiele lotnym 
Strumień popiołu 𝑚𝑚� ��� 0,194 kg/h 

Zawartość amoniaku w popiele  1704 mg NH3/kg 
Strumień amoniaku w popiele m� ��� 0,0003306 kg/s 

Ekwiwalent mocznika w popiele 𝐦𝐦� 𝐮𝐮 𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮 0,0005834 kg/s 
Amoniak w spalinach (slip) 

Strumień spalin z kotła 𝑉𝑉��� 10,5 m3
n/s 

Udział amoniaku w spalinach  9 mg/m3
n 

Strumień amoniaku w spalinach m� � 0,0000945 kg/s 
Ekwiwalent mocznika w spalinach 𝐦𝐦� 𝐮𝐮 𝐮𝐮𝐠𝐠 0,0001668 kg/s 

Redukcja NOx  
Stężenie NOx w spalinach bez SNCR  310 mg/m3

n 
Stężenie NOx w spalinach po redukcji 

SNCR  125 mg/m3
n 

Strumień mocznika zużyty na redukcję 
NOx z 310 do 125 mg/m3

n 𝐦𝐦� 𝐮𝐮 𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮 0,0019425 kg/s 
 

 Dla powyższego bilansu obliczono jego niezgodność δ jako różnicę między 
wejściowymi i wyjściowymi strumieniami związków amonowych wyrażoną w procentach:  
 
 

δ =  m� � �� − m� � ���
m� � ��

=  m� � �� − (m� � ��� + m� � �� + m� � ���)
m� � ��
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m� � ��
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ekwiwalent mocznika, aby zestawić bilans. Dane wejściowe i wyjściowe procesu zebrano w 
tabeli 2. 
 
TAB. 2 Wejściowe i wyjściowe strumienie związków amonowych w procesie odazotowania 

Parametr Symbol Wartość Jednostka 
Roztwór mocznika 

Strumień masowy roztworu mocznika 𝑉𝑉�� 
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Gęstość roztworu mocznika ρ 
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Stężenie mocznika w roztworze  40 % 

Dawka czystego mocznika 𝐦𝐦� 𝐮𝐮 𝐮𝐮𝐮𝐮 
 0,003019 kg/s 

Amoniak w popiele lotnym 

Strumień popiołu 𝑚𝑚� ��� 
 0,194 kg/h 

Zawartość amoniaku w popiele  1704 mg NH3/kg 

Strumień amoniaku w popiele m� ��� 
 0,0003306 kg/s 

Ekwiwalent mocznika w popiele 𝐦𝐦� 𝐮𝐮 𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮 
 0,0005834 kg/s 

Amoniak w spalinach (slip) 

Strumień spalin z kotła 𝑉𝑉��� 
 

10,5 m3
n/s 

Udział amoniaku w spalinach  9 mg/m3
n 

Strumień amoniaku w spalinach m� � 
 0,0000945 kg/s 

Ekwiwalent mocznika w spalinach 𝐦𝐦� 𝐮𝐮 𝐮𝐮𝐮𝐮 
 0,0001668 kg/s 

Redukcja NOx  
Stężenie NOx w spalinach bez SNCR  310 mg/m3

n 
Stężenie NOx w spalinach po redukcji 

SNCR  125 mg/m3
n 

Strumień mocznika zużyty na redukcję 
NOx z 310 do 125 mg/m3
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się charakterystycznego, niepożądanego zapachu 
[8].

Metoda STI polega na dodawaniu do popiołu 
niewielkich ilości wody ze związkami o  odczynie 
alkalicznym. Amoniak uwolniony z popiołu podlega 
następnie redukcji katalitycznej lub jest usuwany 
w  mokrych absorberach. W  procesie STI możliwa 
jest redukcja udziału masowego amoniaku w popiele 
do wartości poniżej 100 mg/kg, co stanowi przyjętą 
granicę wyczuwalności w produktach budowlanych. 
Technologia zakłada użycie wody, która sama w so-
bie powoduje uwolnienie części amoniaku do fazy 
gazowej, jednak dodatek związków o  charakterze 
alkalicznym zwiększa efektywność procesu. Techno-
logia zakłada dodatek wody w ilości ok. 5% (<20%), 
a związków alkalicznych ok. 5% (<10%). Dodatkowo 
dodaje się 0,25-1% CaO lub Ca(OH)2. Proces przebiega 
w temperaturze 15-65,5°C przez 15 do 30 minut [9].

•	 Metoda ASMTechnology
Metoda ASMTechnology zakłada stosowanie 

podchlorynu wapnia Ca(ClO)2 jako czynnika silnie 
utleniającego. Sprawność tego procesu wynosi do 95%. 
Amoniak zawarty w popiele ulega utlenieniu do azotu 
cząsteczkowego, dodatkowo uwalniane są jony chloru. 
Stopień usunięcia amoniaku jest zależny od pH popiołu, 
czasu i temperatury reakcji oraz ilości stosowanego 
reagenta. W praktyce stosuje się 1.0-1.5- krotny nadmiar 
molowy podchlorynu wapnia do amoniaku [10].

•	 Ozonowanie
Badania laboratoryjne pokazane w [11] prezentują 

wyniki usuwania amoniaku z popiołu metodą utle-
niania ozonem. Popiół może wykazywać własności 
katalityczne w  procesie utleniania amoniaku ozo-
nem w temperaturze pokojowej (23°C) [12]. Opisany 
proces polega na doprowadzaniu do popiołu wody 
w postaci mgły lub ogrzanego powietrza wilgotne-
go do otrzymania udziału wody w popiele 1-5%. Do 
otrzymanego w ten sposób półsuchego popiołu do-
prowadzano ozon, mieszaninę powietrza z ozonem 
lub tlenu z ozonem jako czynnik utleniający. W tabeli 
1 przedstawiono wyniki eksperymentu dla początko-
wej zawartości NH3 w popiele 1200 ppm. W każdym 
przypadku ozon spowodował redukcję amoniaku, 
a  najlepszy rezultat uzyskano dla mieszaniny 2% 
ozonu w temperaturze 150°C.

•	 Metody katalityczne
Metody te bazują na reakcji selektywnego ka-

talitycznego utleniania amoniaku (SCO – selective 
catalytic oxidation) wg reakcji:

      4 NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O

Katalizatory stosowane w  tym procesie to np.: 
CuO, Fe2O3, Co3O4, MnO, V2O5, CuO/La2O3, CuO/RuO2. 
Najlepsza uzyskana skuteczność to 60% konwersji 

amoniaku do N2 przy selektywności względem azotu 
ponad 90%. Temperatura procesu to 300-450°C. Za-
letą katalitycznych metod usuwania amoniaku jest 
możliwość prowadzenia procesu w  strumieniu za-
pylonych spalin, bez konieczności separacji popiołu. 
Wadą jest konieczność zabudowy katalizatora oraz 
możliwość jego dezaktywacji („zatrucia”) przez SO2 
lub metale ciężkie zawarte w spalinach. Dotychczas 
prowadzone badania zakładają stosowanie katali-
zatorów odpornych na działanie pary wodnej [12-13].

•	 Metody mokre
Badania nad rozpuszczalnością związków amono-

wych pokazują, że po 10 minutach ekstrakcji wodnej 
około 85% amoniaku zostaje uwolnione z  popiołu 
do wody. Bada się procesy usuwania amoniaku 
w reaktorach fluidalnych w kontakcie z wilgotnym 
powietrzem  lub poprzez płukanie zapylonych spalin 
w reaktorze z silnie turbulentnym przepływem. Po-
zwala to usunąć ze spalin popiół o średnicy cząstki do 
0,5 μm, jak również składniki gazowe rozpuszczalne 
w wodzie, w tym NH3[14-16]. 

potencjał desorpcji amoniaku
Badania przeprowadzone w  kotle rusztowym  

WR-25 z instalacją SNCR pokazują, że 64,23% moczni-
ka zostaje wykorzystane w reakcji redukcji tlenków 
azotu, 19,33% zostaje związane w popiele lotnym, a do 
5,52% przechodzi do spalin w postaci ulotu (przy nie-
zgodności bilansu na poziomie 10,80%). Taki rozkład 
związków amonowych w produktach spalania odpo-
wiada danym literaturowym i jest jasną informacją 
dla operatora instalacji, że nadmiar molowy reagenta 
będzie w widoczny sposób obecny w popiele. Wraz 
z  wprowadzaniem coraz bardziej restrykcyjnych 
norm emisji tlenków azotu dotrzymanie jakości po-
piołu lotnego, wymaganej przez odbiorców z branży 
budowlanej, staje się coraz trudniejsze – w badanym 
kotle zawartość amoniaku w popiele lotnym została 
oznaczona na poziomie 1704 mg NH3/kg przy slipie 
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w spalinach 9 mg/m3
n. Znaczna zawartość amoniaku 

w  popiele lotnym jest wadą handlową, która znie-
chęca odbiorców do jego wykorzystania. Desorpcja 
amoniaku z  popiołu może być istotnym procesem 
znajdującym zastosowanie w  przemyśle. Dobór 
metody usuwania amoniaku z  popiołu powinien 
uwzględniać wpływ poszczególnych związków wy-
stępujących w  popiele, jego skład pierwiastkowy 
oraz rozmiar cząstek popiołu na wpływ procesu 
desorpcji NH3. Większość obecnie znanych metod 
usuwania amoniaku z popiołu bazuje na procesach 
wysokotemperaturowych lub zakłada mieszanie 
popiołu z  wodą. Wpływa to na niską opłacalność 
i niewielkie zainteresowanie ze strony producentów 
i odbiorców popiołu. 
 W związku z coraz bardziej restrykcyjnymi wy-
maganiami odbiorców konieczne wydaje się opra-
cowanie nieenergochłonnej metody desorpcji NH3. 
Dodatkowo badania desorpcji termicznej amoniaku 
z popiołu lotnego prowadzone na Politechnice Ślą-
skiej pokazują, że desorpcja w  pierwszej fazie (ok. 
30 minut) jest procesem gwałtownym, który może 
stanowić zagrożenie dla osób pracujących przy 
instalacji, a  także odpowiedzialnych za załadunek 
i transport, a nawet pobór próbek do analizy zawar-
tości NH3, zwłaszcza w przypadku dużych początko-
wych zawartości amoniaku w popiele wynikających 
z nieprawidłowo działającej instalacji deNOx. 

__________________________________________________________
Podziękowania 

Badania zrealizowano w ramach 
projektu „Optymalizacja procesu spalania 

i waloryzacja ubocznych produktów spalania 
dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu 

zamkniętym, UPS-Plus” (www.ccf.polsl.pl) 
finansowanym w programie TEAM-TECH Core 

Facility Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
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dr hab. Małgorzata burchard-dziubińska
Katedra ekonomii rozwoju, uniwersytet łódzki
przewodnicząca polskiego stowarzyszenia ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych

rewolucja przemysłowa otworzyła nowe perspektywy, w których gospodarka  
o obiegu zamkniętym zyskała na znaczeniu, szczególnie w przemyśle 
chemicznym, pod którego adresem kierowane są coraz większe oczekiwania.

to coś więceJ  
niż recykLinG 
rola bodźców ekonomicznych  
w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

Zyskująca dzisiaj na znaczeniu gospodarka 
o obiegu zamkniętym (GOZ) jest tak naprawdę 
powrotem do korzeni, do pierwotnych form 

gospodarowania zasobami, kiedy to, co zostało 
wyprodukowane, podtrzymywano w gospodarczym 
wykorzystaniu tak długo, jak to było możliwe, a to, 
czego się pozbywano, trafiało do biologicznego 
cyklu przemian, nie burząc naturalnego porządku 
rzeczy. 

Dzięki rozwojowi wiedzy i zdobyczom techniki lu-
dzie zaczęli zaspakajać coraz bardziej wyrafinowane 
potrzeby, ale też wprowadzili do obiegu całe mnóstwo 
substancji obcych naturze, takich które nie podlegają 
procesom biodegradacji i  na długo kumulują się 
w środowisku. Stało się to głównie za sprawą prze-
mysłu chemicznego, pod adresem którego są dzisiaj 
kierowane szczególne oczekiwania.

Potanienie produkcji ułatwiło zwiększenie jej 
skali. Przesuwanie granic tego, co technicznie 
możliwe dodało ludzkiej cywilizacji pewnej zu-
chwałości w sięganiu po więcej, a to oznacza nie 
tylko wyższy popyt na surowce, materiały i więcej 
towarów na rynku, ale również więcej odpadów 
i zanieczyszczeń. 

Gdy góry „śmieci” przestają rosnąć
Gospodarka o  obiegu zamkniętym (GOZ) jest 

systemem, w którym góry „śmieci” przestają rosnąć, 
a  nawet zaczynają stopniowo znikać dzięki wyko-
rzystaniu znajdujących się tam surowców. Jest to 
próba naśladowania przyrody, w której producenci, 

konsumenci i reducenci tworzą 
zamknięty krąg, trwale pod-
trzymujący dostęp do substan-
cji odżywczych. W  praktyce 
mamy do czynienia z dwoma pętlami: 
biologiczną i techniczną. 

W  GOZ biologiczne i  techniczne „składniki od-
żywcze” bezpiecznie krążą odpowiednio w bio- lub 
technosferze, jako strumienie materiałów 
i energii przydatne w następnych cyklach 
produkcyjnych. To coś więcej niż recykling. 
Należy jednak uwzględnić, że niektóre 
substancje nie pasują ani do systemu biolo-
gicznego, ani przemysłowego metabolizmu, 
ponieważ są niebezpieczne i/lub toksyczne. 
W takich przypadkach potrzeba specjalnych 
technologii ich utylizacji/detoksykacji, które 
często jeszcze nie istnieją, lub rozwoju produk-
cji bez ich stosowania. Dlatego tak szczególne 
znaczenie ma zaangażowanie się podmiotów 
z  szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, 
z  którego te substancje się wywodzą, aby dla tych 
niepożądanych elementów znajdować odpowiednie 
zamienniki z  zastosowaniem podejścia „safe by 
design”. Dodatkowa trudność wynika z  globalizacji 
gospodarki i międzynarodowego charakteru łańcu-
chów dostaw w wielu branżach. To oznacza transport 
surowców, półfabrykatów i  wyrobów gotowych na 
tysiące kilometrów, co generuje dodatkowy popyt 
na surowce, zwłaszcza paliwa, presję na środowisko 
i utrudnia wprowadzenie GOZ. 
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od kołyski do kołyski
Upowszechnienie GOZ wymaga możliwie najbar-

dziej dokładnego rozpoznania cykli życia produktów 
i takiego ich projektowania, aby podejście „od kołyski 
po grób” zastąpić podejściem „od kołyski do kołyski”. 
Niekiedy odpowiednie sygnały płyną wprost z ryn-
ku. Przykładowo, wzrost cen niektórych surowców 
powoduje, że przedsiębiorcy wracają na stare hałdy 
kopalniane, w których koncentracja różnych metali 
okazuje się dziś wystarczająco atrakcyjna z ekono-
micznego punktu widzenia, żeby je powtórnie prze-
rabiać. Wcześniej z uwagi na istniejące ograniczenia 
techniczne i kosztowe było to nieopłacalne. 

Wzrost cen surowców powoduje wyjście z cienia 
znanych wcześniej technologii i  stymuluje rozwój 
nowych metod produkcji. Szerokie perspektywy 
rozwoju ma dziś „górnictwo miejskie”, czyli pozy-
skiwanie różnych surowców wtórnych z  odpadów 
komunalnych czy osadów ściekowych. To już się 
dzieje np. w przypadku złota, platyny, palladu, renu, 
miedzi czy niektórych metali ziem rzadkich, a  ro-
snąca liczba przedsiębiorstw zajmujących się ich 
odzyskiem potwierdza przyszłościowy charakter tego 
segmentu gospodarki. O tym, że jest to możliwe, ale 
niekoniecznie proste, świadczy inicjatywa Komitetu 
Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpij-
skich Tokio 2020, który postanowił wszystkie medale 
wykonać wyłącznie z metali pozyskanych z recyklin-
gu. W tym celu w całej Japonii zbierano małe urzą-
dzenia elektroniczne (takie jak używane tablety czy 
telefony komórkowe). Od kwietnia 2017 r. do marca 
2019 r. władze komunalne zebrały około 78 985 ton 
takich odpadów, a sklepy NTT Docomo dostarczyły 
6,21 mln używanych telefonów komórkowych. To 
wystarczyło, aby 100% metali potrzebnych do wy-
produkowania 5000 złotych, srebrnych i brązowych 
medali pochodziło z  odzysku. Zebrano około 32 kg 
złota, 3500 kg srebra i 2200 kg brązu. Choć działanie 
okazało się skuteczne i miało pozytywny wydźwięk 
wizerunkowy, biorąc pod uwagę czas zbiórki (dwa 
lata!) i ilość odzyskanych surowców, sukces trudno 
uznać za spektakularny z  ekonomicznego punktu 
widzenia. Uświadamia, jak trudno będzie osiągnąć 
skalę na miarę rzeczywistych potrzeb. 

ekonomia w Goz
Jak zatem ten proces przyspieszyć i  rozszerzyć 

na kolejne sektory oraz zapewnić trwałość powiązań 
ekonomicznych w ramach GOZ? Najlepszym rozwią-
zaniem jest podejście kompleksowe z zastosowaniem 

odpowiednio dobranych instrumentów polityki go-
spodarczej, w  tym bodźców ekonomicznych, które 
będą stymulować podmioty gospodarcze do wejścia 
i pozostania w GOZ. Bodźce te powinny jednoznacznie 
zachęcać do zachowań pożądanych z punktu widzenia 
tworzenia nowego, cyrkularnego modelu funkcjo-
nowania gospodarki, a to wiąże się z koniecznością 
określenia zasięgu ich oddziaływania. 

Wobec silnego umiędzynarodowienia powią-
zań gospodarczych poziom krajowy wydaje się być 
niewystarczający, jednak większe pętle oznaczają 
wyższe koszty nie tylko w sensie ekonomicznym, ale 
także ekologicznym. Pomocne może tu być śledzenie 
śladu węglowego i  środowiskowego produktu czy 
usługi w całym cyklu ich życia. Rozwój gospodarki 
cyrkularnej nie powinien bowiem przesłaniać pro-
blemu emisji zanieczyszczeń związanych z logistyką 
zwrotną oraz ponownym dostosowaniem produktów 
do potrzeb użytkownika (np. powstawania zanie-
czyszczeń w fazie poużytkowej podczas transportu, 
demontażu, regeneracji, mycia itp.). Każdy przypadek 
produktu i jego opakowania jest inny i wymaga od-
rębnego traktowania. Prowadzenie polityki na rzecz 
GOZ w sytuacji braku dokładnych informacji o istnie-
jących w tym zakresie możliwościach technicznych, 
logistycznych i materiałowych naraża na popełnianie 
błędów. Jeśli chcemy osiągnąć określone poziomy 
odzysku, bez zwracania szczególnej uwagi na koszty, 
należy sięgać po instrumenty ilościowe. Natomiast, 
jeśli zależy nam na tym, żeby podmioty gospodarcze 
nie ponosiły nadmiernych kosztów uczestnictwa 
w GOZ, jednak bez gwarancji osiągnięcia celów ilo-
ściowych, lepsze są instrumenty cenowo-podatkowe. 

W Unii Europejskiej z uwagi na ograniczenia w za-
kresie nakładania podatków na poziomie Wspólnoty, 
z konieczności nacisk kładziony jest na instrumenty 
ilościowe. Jednak, jak z  samej nazwy GOZ wynika, 
chodzi przecież o gospodarkę i  jej podmioty. Dlate-
go należy zdawać sobie sprawę z  różnic pomiędzy 
efektywnością ekonomiczną, kiedy porównujemy 
sumaryczne koszty i korzyści społeczne, a wykonal-
nością finansową, która interesuje przedsiębiorców. 
Przykładowo, jeśli zgodnie z aktualnymi regulacjami 
UE do 2035 r. tylko 10% odpadów komunalnych ma 
trafiać na składowiska, to oznacza, że reszta musi 
zostać wcześniej zawrócona do obiegu, z czego 65% 
ma zostać poddane recyklingowi. Tak naprawdę nie 
wiadomo, ile to będzie kosztowało w poszczególnych 
krajach i kto faktycznie za to zapłaci. Koszt rozwoju 
gospodarki cyrkularnej w UE do 2025 roku oszacowano 
na niebagatelną kwotę 320 mld EUR (Accelerating the 
transition to the circular economy – Improving access 
to finance for circular economy projects European 
Commission 2019). Rozszerzenie GOZ stało się proce-
sem politycznym, gdyż siła oddziaływania sygnałów 
płynących z rynku okazała się zbyt słaba, aby w obiegu 
zamkniętym znalazła się większość wykorzystywa-
nych w gospodarce surowców i materiałów. 

koszt rozwoju gospodarki cyrkularnej w Ue do 
2025 roku oszacowano na niebagatelną kwotę 
320 mld eUr
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opłaty, podatki ekologiczne 
i kary pieniężne

W  celu przyspieszenia zmian 
można wykorzystać już znane 
z  praktyki instrumenty polityki 
ekologicznej ukierunkowane na 
internalizację negatywnych efek-
tów zewnętrznych związanych 
z odprowadzaniem do środowiska 
odpadów i  zanieczyszczeń. W  tej 
roli sprawdzają się opłaty i podatki 
ekologiczne oraz kary pieniężne za 
nieprzestrzeganie obowiązujących 
norm i standardów. Znacząco wyż-
sze i rosnące powinny być opłaty 
za składowanie odpadów, zwłasz-
cza zmieszanych. Należy w  tym 
przypadku jasno określić ramy 
czasowe, w jakich powinien zostać 
osiągnięty pożądany poziom od-
zysku/recyklingu i stopniowo, ale 
nieuchronnie podnosić wysokość 
opłat za umieszczanie odpadów na 
składowiskach. 

Aby zapobiec negatywnym 
konsekwencjom ulegania pokusie 
nielegalnego pozbywania się odpadów, konieczne 
jest równoległe prowadzenie działań kontrolnych, 
co faktycznie się z nimi dzieje i stosowanie dotkli-
wych kar w przypadku nieprzestrzegania regulacji. 
To wyrównywałoby szanse podmiotów pozostają-
cych w systemie gospodarki linearnej i tych otwar-
tych na GOZ. Cennym uzupełnieniem mogą być 
też systemy depozytowe powiązane z produktami  
i/lub ich opakowaniami, dzięki którym powstaną 
strumienie w miarę jednorodnych surowców wtór-
nych. Jeśli system depozytów trwale przypisywałby 
wartość np. opakowaniom do napojów, to zawsze 
znalazłby się ktoś, komu opłacałoby się dostar-
czyć puszkę czy butelkę do odpowiedniego punktu 
zbiórki. Można to rozszerzyć także na opakowania 
stosowane w obrocie przemysłowym i wykorzysty-
wać dwukierunkowo kanały dystrybucji pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Takie rozwiązania są już sto-
sowane przez niektóre przedsiębiorstwa i warto je 
upowszechnić. 

Pewien potencjał kryje też reforma systemu 
fiskalnego, który powinien ewoluować w  kierunku 
zwiększenia opodatkowania zużycia surowców pier-
wotnych i  premiować wykorzystywanie surowców 
wtórnych. Można w tym celu zastosować zróżnico-
wanie stawek podatku od wartości dodanej (VAT) od 
produktów i usług skierowanych do konsumentów. 
Przykładowo, produkty wyprodukowane z tworzyw 
biodegradowalnych lub kompostowalnych opodat-
kować obniżoną stawką podatku VAT, w odróżnieniu 
od ich mniej przyjaznych dla środowiska substytu-
tów, które powinny być objęte stawką maksymalną. 

Znaczny potencjał kryje też rynek usług napraw-
czych, gdzie również można by stosować obniżone 
stawki VAT. Dobre efekty może także przynieść 
tworzenie rynków i interwencje cenowe w stosunku 
do wciąż „nieoczywistych” surowców wtórnych, np. 
odpadów z agrobiznesu, co wzmocniłoby produkcję 
nawozów naturalnych, biogazu, biodegradowalnych 
polimerów o różnych zastosowaniach. 

      ***
Wykorzystywanie subsydiów, w  postaci dotacji 

celowych, ulg i  zwolnień podatkowych czy prefe-
rencyjnych kredytów, wymaga dobrze opracowanej 
wieloletniej strategii. Ich stosowanie powinno ogra-
niczać się do (współ)finansowania prac naukowo-ba-
dawczych w  przemyśle i  instytucjach naukowych, 
projektów pilotażowych oraz inwestycji w infrastruk-
turę, która będzie trwale służyć GOZ. Należy unikać 
subsydiowania projektów inwestycyjnych, które 
mają małe szanse przetrwania w konkurencyjnym 
otoczeniu gospodarczym po ustaniu finansowego 
wsparcia. Źródłem takich środków powinny być 
przede wszystkim fundusze ekologiczne, fundacje 
i  organizacje pozarządowe. W  Unii Europejskiej 
przewidziano utworzenie specjalnego instrumentu 
wspierania inwestycji w postaci Funduszu InvestEU, 
w  którym uwzględniono także potrzeby rozwoju 
GOZ. Można wykorzystywać również pozytywne 
doświadczenia związane z  czystszą produkcją lub 
programem Odpowiedzialność i Troska (Responsible 
Care), który powstał z inicjatywy i dedykowany jest 
branży chemicznej.

kto za to 
zapłaci?
Do 2035 r. tylko 
10% odpadów 
komunalnych 
ma trafiać na 
składowiska. 
to oznacza, że 
reszta musi 
zostać wcześniej 
zawrócona do 
obiegu, z czego 
65% ma zostać 
poddane 
recyklingowi. 
ile będzie to 
kosztować 
poszczególne kraje 
i kto za to zapłaci  
– nie wiadomo
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Pod pojęciem czwarta rewolucja przemysło-
wa, rozpropagowanym przez K. Schwaba, 
założyciela Światowego Forum Ekonomicz-

nego, rozumie się zastosowanie technologii in-
formatycznej do wytwórczości wykorzystującej 
internet do łączenia ze zbiorami danych, innymi 
maszynami, itp. W  rezultacie idea inteligentnej 
fabryki staje się urzeczywistnieniem, stąd też inne 
określenie dla tej koncepcji to przemysł 4.0, a w od-
niesieniu do sektora chemicznego – Chemia 4.0.  

przemysł 4.0 – technologie współtworzące
W  literaturze przedmiotu nie ma zgodności 

odnośnie tego, jakie technologie należy zaliczyć 
do przemysłu 4.0, a  jest to istotne z  perspektywy 
przedstawienia relacji między tymi dwoma pojęcia-
mi. Autorska kwerenda opisów rozwiązań wykorzy-
stywanych w  badaniach nad gospodarką o  obiegu 
zamkniętym (GOZ) i  przemysłem 4.0 prowadzi do 
następującego zestawienia:
•	 produkcja addytywna, przyrostowa, oznaczająca 

najczęściej wykorzystanie technologii druku 3D,
•	 Big Data łączące się z  analizą różnorodnych 

zbiorów danych charakteryzujących się dużą 
objętością,

•	 wytwarzanie w  chmurze umożliwiające współ-
dzielenie zdolności produkcyjnych poprzez 
internet, często korzystające z  systemów klasy 
Enterprise Resource Planning,

•	 systemy cyberfizyczne przejawiające się do-
daniem do produktu funkcji pozwalających na 
zdalną komunikację i  poprzez to oferowanie 
nowych usług,

•	 internet rzeczy oznaczający połączenie przed-
miotu z internetem.

dr hab. Marek ćwiklicki
uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

Wdrażanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym do praktyki działania 
przedsiębiorstw może się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych przynależących do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. 
celem artykułu jest omówienie tych związków oraz wskazanie obszarów 
synergii.

Goz a przeMysł 4.0  
Czy możliwa jest synergia?

Powyższe zestawienie uzupełnia technologia 
blokchain, robotyzacja, sztuczna inteligencja i sen-
sory. Wspólną ich cechą jest digitalizacja środowiska 
wytwórczego i  możliwość zarządzania nim z  per-
spektywy szerszej niż tej ograniczonej murami hal 
fabrycznych bądź granicami organizacji.
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synergia czy jednokierunkowy wpływ?
Literatura przedmiotu od stosunkowo niedawna, 

bo od około trzech lat, podejmuje temat GOZ i prze-
mysłu 4.0 łącznie, na co wskazują badania w projekcie 
„Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej 
rewolucji przemysłowej”, realizowanego w Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w  Krakowie3. Powszechnie 
dominuje pogląd, że technologie czwartej rewolucji 
przemysłowej pomagają we wdrożeniu gospodarki 
cyrkularnej. Uzupełniająco do tej opinii należy wspo-
mnieć o potencjalnym sprzężeniu zwrotnym, które 
wyraża następujący wywód: technologie oferują nowe 
możliwości w  tworzeniu zrównoważonego, cyrku-
larnego łańcucha wartości, a to z kolei prowadzi do 
wzrostu popularności tychże technologii.

Co ciekawe, zestawienie rodzajów branż wskazuje, 
że łączenie GOZ z przemysłem 4.0 nie jest charaktery-
styczne dla jednego sektora. Oznacza to, że takiej sy-
nergii można szukać także i w przemyśle chemicznym. 

obszary synergii Goz i przemysłu 4.0  
– perspektywa organizacji

Interesujące jest postrzeganie obiektów analizy, 
w  których takie połączenie występuje najczęściej. 
Badania w obrębie przedsiębiorstw wskazują na trzy 
główne obszary. Są to: modele biznesowe, inteligent-
na produkcja i zarządzanie cyklem życia produktu. 
Perspektywę zewnętrzną, czyli sferę łączącą te dwie 

najczęściej podawaną definicją Goz jest 
propozycja zawarta w raportach fundacji 
ellen Macarthur. zgodnie z nią jest to 
system wytwórczy, który został zaplanowany 
jako regenerujący się1. W podobny sposób 
Geissdoerfer ze współautorami objaśnia 
Goz, dookreślając, że chodzi o minimalizację 
utraty zasobów i strat z odpadów, 
emisji, energii poprzez spowolnienie, 
zamykanie i zawężenie pętli materiałowej 
i energetycznej2. autorzy dodają, że możliwe 
jest to poprzez odpowiednie projektowanie, 
utrzymanie ruchu, naprawy, ponowne 
wykorzystanie, przetwarzania i recykling. 

d e F i n i c J a  G o z
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koncepcje poza organizacją, uzupełnia – choć pod 
względem liczby badań jest to największy obszar  
– zrównoważony łańcuch wartości. 

cyrkularny model biznesowy
W pierwszej kolejności omówię modele biznesowe, 

ponieważ jest to stosunkowo obszerny termin. Dodat-
kowa przeprowadzona analiza źródeł literaturowych 
omawiających zmianę modelu biznesowego na zgodny 
z zasadami GOZ, określany skrótowo cyrkularnym mo-
delem biznesowym, prowadzi do obserwacji o spraw-
czym charakterze wdrożenia technologii z czwartej 
rewolucji przemysłowej. 

Ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawia się na-
stępująco. Rozwiązania przynależące do przemysłu 4.0 
umożliwiają przede wszystkim digitalizację procesów 
w firmie. O tym, że cyfryzacja działalności przyczynia 
się do zrównoważonej produkcji wiemy z badań nad 
efektywnością wykorzystania zasobów. W przypad-
ku cyrkularnych modeli biznesowych umożliwia to 
stworzenie systemu produktowo-usługowego, a za-
tem takiego, w którym do produktu dołączona jest 
usługa, zwiększająca wartość dla klienta, związana 
z użytkowaniem towaru. Najprostszym przykładem 
będzie sprzedaż produktu połączona z doradztwem 
odnośnie  eksploatacji towaru. Jeśli dodamy do 
tego funkcjonalności zdalnego raportowania stanu 
produktu (na przykład poprzez umieszczenie sen-
sorów przesyłających dane o  zużyciu podzespołu), 
to umożliwiamy serwisowanie dokładnie wtedy, 
kiedy jest to niezbędne dla wydłużenia czasu życia 
produktu. Jednakże żeby wdrożyć taki system pro-
duktowo-usługowy niezbędna jest także zmiana 
myślenia o  projektowaniu, oznaczająca wdrożenie 
logiki cyklu życia produktu, głównie w  obszarze 
ekoprojektowania. 

Kończąc opis wątku prowadzenia do zmiany na 
skutek przemysłu 4.0, warto wspomnieć o jeszcze jed-
nym czynniku pojawiającym się w tym kontekście. To 
odpowiednie polityki publiczne, które mogą zachęcać 
przedsiębiorców do inwestycji w nowe technologie 
i zmiany produkcji na bardziej ekologiczną. Pozostałe 
dwa elementy, tj. inteligentna produkcja i ocena cy-
klu życia są składowymi modelu biznesowego. 

 
zrównoważony łańcuch wartości

Wsparcie technologii przemysłu 4.0 dla wdrożenia 
GOZ wyraźnie widać w  odniesieniu do łańcuchów 
wartości, pod którymi rozumie się także łańcuchy 

dostaw. Wtedy kluczową rolę przypisuje się przed-
siębiorstwu będącego głównym aktorem w  całym 
procesie produkcyjnym. Może on wtedy na swoich 
kontrahentach wymuszać zmiany, na przykład na 
skutek modyfikacji składu materiałowego produktu, 
wdrożenia nowego systemu składania zamówień, 
określenia wymogu spełnienia nowych standardów 
jakości itp. 

obszary synergii Goz i przemysłu 4.0 
– perspektywa technologiczna

W  poprzednim punkcie scharakteryzowano 
adekwatność zastosowań technologii czwartej 
rewolucji przemysłowej z perspektywy elementów 
składowych biznesu. Warto to uzupełnić o perspek-
tywę technologii, czyli przedstawić które z nich są 
najczęściej uwzględniane w  badaniach nad GOZ 
i  przemysłem 4.0. Otóż największą liczbę wzmia-
nek uzyskało wytwarzanie przyrostowe. Ten rodzaj 
produkcji wykazuje najwięcej związków z  cyklem 
życia produktu, a  w  konsekwencji z  recyklingiem 
i przetworzeniem, czyli użyciem niektórych części 
zużytego produktu w nowym produkcie o tej samej 
funkcji. Jednakże najszerszy zakres zastosowań 
z  perspektywy GOZ ma internet rzeczy. Można go 
wykorzystać na etapie projektowania produktu, 
produkcji oraz logistyki.

      ***
Na zakończenie warto też wspomnieć o  poten-

cjalnych barierach związanych ze zmianą modelu 
biznesowego w  kierunku GOZ, uwzględniającego 
technologie przemysłu 4.0. Do głównych z nich za-
licza się dostosowanie strategii przedsiębiorstwa 
oraz akceptację modyfikacji oferty przez klientów. 
Oznacza to zatem konieczność uwzględniania opinii 
interesariuszy w procesie wdrożenia GOZ. 

W  niniejszym artykule wskazano obszary, na 
których firmy planujące podjąć działania mające 
na celu realizację GOZ poprzez osiągnięcia czwartej 
rewolucji przemysłowej powinny się koncentrować. 
Wymienić w tym miejscu należy ekoprojektowanie 
połączone z internetem rzeczy, realizowane za pomo-
cą wytwarzania addytywnego, uwzględniającego nie 
tylko obszar pojedynczej firmy, ale także partnerów 
biznesowych uczestniczących w łańcuchu dostaw.

przypisy
1 Ellen MacArthur Foundation. (2012). Towards a Circular Econ-

omy – Economic and Business Rationale for an Accelerated 
Transition (No. 1). Coves: Ellen MacArthur Foundation, s. 7.

2 Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. 
(2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? 
Journal of Cleaner Production, 143, s. 579.

3 Ćwiklicki M. (2019), Circular Economy and Industry 4.0 Re-
lationships, prezentacja na konferencji „Gospodarka o  obie-
gu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami” 
w  dniach   2-0.07.2019 r.  w  Racławice, zorganizowana przez 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – 
Pracownię Badań Strategicznych.

łączenie Goz z przemysłem 4.0 nie jest 
charakterystyczne dla jednego sektora. 
oznacza to, że takiej synergii można szukać 
także i w przemyśle chemicznym

60   CHEMIA PRZEMYSŁOWA   2/2020

G o z  w  p r a k t y c e



Goz w koksownictwie
Mateusz klejnowski
Główny specjalista ds. zarządzania energią, jsW KoKs s.a. 

unia europejska w powszechnej opinii uważana jest za światowego lidera 
w walce z postępującymi zmianami klimatu. Wspólnota wdraża rozmaite 
mechanizmy proklimatyczne, wśród których szczególną popularność 
zdobywają ostatnio rozwiązania mające na celu transformację gospodarki 
liniowej w gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Sama idea jest stosunkowo młoda, gdyż pierwsze 
regulacje unijne w  tym zakresie pojawiły się 
pod koniec 2015 r. Podstawowym elementem 

różniącym te dwa modele jest podejście do kwestii 
zagospodarowania odpadów. Według definicji, odpad 
to każda substancja lub przedmiot, które posiadacz 
usuwa, zamierza usunąć lub jest do tego zobowiąza-
ny [1]. W gospodarce liniowej odpad stanowi finalny 
produkt w  myśl zasady: „weź – wyprodukuj – użyj  
– wyrzuć”, natomiast w  gospodarce o  obiegu za-
mkniętym odpad ma być możliwie długo wyko-
rzystywany i/lub przetwarzany w  sposób możliwie 
efektywny. Schemat ideowy gospodarki o  obiegu 
zamkniętym przedstawiono na rysunku nr 1 [2].

W jaki sposób filozofia ta realizowana jest w branży 
koksowniczej, a konkretnie w zakładach produkcyj-
nych należących do JSW KOKS S.A.? Samo słowo „kok-
sownictwo” w pierwszym odruchu budzi często nega-
tywne skojarzenia, zwłaszcza że szeroko rozumiany 
sektor górniczy przeżywa ostatnimi czasy spory kryzys 
wizerunkowy. W dalszej części artykułu postaram się 
udowodnić, że nasza spółka, dzięki swoim działaniom 
dąży do ciągłego doskonalenia, poprzez minimalizację 
zużycia surowców i wytwarzania odpadów, a tym sa-
mym zmniejszenia emisji do środowiska naturalnego 
oraz ograniczenia strat energii.

Podstawową działalność spółki stanowi produk-
cja koksu i  produktów węglopochodnych, w  czym 
jesteśmy jednym z liderów w ramach całej Unii Euro-
pejskiej. Warto podkreślić, że do produkcji koksu wy-
korzystujemy głównie węgiel koksowy, który w prze-
ciwieństwie do węgla energetycznego uważany jest za 
niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania unijnej 
gospodarki, czego zwieńczeniem było umieszczenie 
w 2014 roku węgla koksowego w wykazie surowców 
krytycznych dla Unii Europejskiej [3]. W ramach JSW 
KOKS S.A. funkcjonują aktualnie trzy czynne zakłady 
produkcyjne: Koksownia Przyjaźń, Koksownia Radlin 
i Koksownia Jadwiga. Samo koksowanie węgla polega 
na wysokotemperaturowym odgazowaniu mieszanki 
węglowej w  bateriach koksowniczych bez dostępu 

powietrza. W procesie tym, w wyniku termicznego 
rozkładu węgla, następuje uwolnienie składników 
lotnych tworzących surowy gaz koksowniczy [4].

Jak wspominano wcześniej, gospodarka o obiegu 
zamkniętym jest konceptem o stosunkowo krótkim 
rodowodzie. Pomimo to należy podkreślić, że jej 
główne założenia są w  koksownictwie stosowane 
od dawna. Koks, po odpowiednim ochłodzeniu oraz 
posortowaniu, jest w zasadzie gotowym produktem, 
który może trafić do odbiorcy końcowego. Trochę 
inaczej prezentuje się kwestia surowego gazu kok-
sowniczego, który wprawdzie wykazuje duży poten-
cjał energetyczny, ze względu na stosunkowo wysoką 
kaloryczność, wynikającą z  zawartości wodoru, 
metanu, tlenku węgla oraz węglowodorów, niemniej 
jednak w jego składzie znajduje się również szereg 
zanieczyszczeń w postaci związków smoły, benzolu, 
amoniaku czy siarkowodoru, które sprawiają, że 
paliwo w tej formie nie nadaje się do dalszego wyko-
rzystania, a jedynie do utylizacji.

Brak zagospodarowania surowego gazu koksow-
niczego byłby całkowicie nieuzasadniony ze wzglę-
dów biznesowych, natomiast jego utylizacja z uwagi 
na ochronę środowiska – niemożliwa, dlatego też 
jest on poddawany gruntownemu oczyszczaniu 
w  poszczególnych instalacjach oddziału węglopo-
chodnych. Co więcej, wymienione związki chemiczne 
zawarte w paliwie, po ich ekstrakcji oraz odpowied-

komora baterii 
koksowniczej
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niej obróbce, cieszą się dużym uznaniem w innych 
gałęziach przemysłu. Przykładowo:
•	 benzol jest stosowany przede wszystkim do 

przeróbki na drodze destylacji i  otrzymywania 
benzenu oraz jego pochodnych,

•	 siarczan amonu wykorzystuje się w  rolnictwie 
jako nawóz,

•	 siarka płynna jest stosowana jako surowiec na 
potrzeby przemysłu chemicznego i gumowego,

•	 smoła jest wykorzystywana przede wszystkim 
do przeróbki na drodze destylacji, ale również 
jako reduktor w metalurgii czy paliwo do prze-
mysłowych źródeł energii (indywidualnie lub 
w mieszaninie z innymi olejami).

Dzięki zastosowaniu gospodarki o obiegu za-
mkniętym uzyskujemy oczyszczony gaz koksowniczy 
– pełnowartościowe i ekologiczne paliwo, o blisko 
60% zawartości wodoru. Paliwo to podlega dalszemu 
przetwarzaniu, co opisano w dalszej części artykułu. 
Dodatkowo, otrzymujemy szereg cennych produk-
tów węglopochodnych, które stanowią dodatkową 
wartość dla spółki.

zastosowanie oczyszczonego gazu koksowniczego
Oczyszczony gaz koksowniczy w  około 45-50% 

zużywany jest na potrzeby technologiczne koksowni 
związane z  opalaniem baterii koksowniczych czy 
zasilaniem aparatów technologicznych w produkcji 
węglopochodnych. Pozostała ilość pozostaje do za-
gospodarowania. Możliwości zbytu są ograniczone, 
gdyż krajowa sieć gazu ziemnego nie pozwala na 
wprowadzenie do niej gazu koksowniczego. Sieci gazu 
koksowniczego mają natomiast charakter jedynie 
lokalny, nierzadko w postaci pojedynczego rurociągu 
bezpośredniego do indywidualnego odbiorcy. Co więcej, 
w przypadku kontrahentów działających w branżach 
podatnych na wahania koniunktury istnieje poważny 
problem w zakresie stałego odbioru paliwa. Powstające 
nadwyżki powodują wzrost ciśnienia w sieci gazowej, 
w związku z czym ze względów bezpieczeństwa muszą 
być kompensowane poprzez spalanie gazu koksowni-
czego w odpustnicy technologicznej (tzw. pochodni). 
A przecież uwalniana w ten sposób energia, zawarta 
w gorących spalinach, jest ciepłem odpadowym.

Z powyższych względów, JSW KOKS S.A. od dawna 
rozwija technologie pozwalające na przetworzenie 
posiadanego gazu koksowniczego, umożliwiając 
tym samym jego pełne wykorzystanie przez cały 
rok. Gałęzią przemysłu, która w naszej ocenie gwa-
rantuje harmonijny rozwój, jest energetyka, gdyż 
zezwala na produkcję mediów energetycznych na 
potrzeby własne, wykluczając tym samym koniecz-
ność ich pozyskania od dostawców zewnętrznych, 
oraz daje możliwość sprzedaży nadwyżek na rynku. 
Gaz koksowniczy, który jest paliwem niecieszącym 
się dużym popytem, poprzez zastosowanie szeregu 
procesów technologicznych umożliwia wytworzenie 

energii elektrycznej, która jest produktem wysoko 
przetworzonym i zbywalnym.

Aktualnie eksploatujemy dwie instalacje energe-
tyczne w Koksowni Przyjaźń: elektrociepłownię oraz 
elektrownię o  sumarycznej zainstalowanej mocy 
elektrycznej 110 MW. Obiekty te pełnią kluczową rolę 
w gospodarce energetycznej nie tylko samej koksowni, 
lecz również całej spółki, a szerzej również Grupy Ka-
pitałowej. Elektrociepłownia jest jednostką pracującą 
w wysokosprawnej kogeneracji, która w pełni zaspo-
kaja potrzeby zakładu na energię elektryczną oraz 
ciepło w parze wodnej i wodzie grzewczej. Do produkcji 
tych mediów energetycznych, oprócz oczyszczonego 
gazu koksowniczego, wykorzystywane są również 
ciepło odpadowe i gaz nadmiarowy, pochodzące z in-
stalacji suchego chłodzenia koksu. Elektrownia jest 
z  kolei jednostką kondensacyjną, ukierunkowaną 
wyłącznie na produkcję energii elektrycznej. Gdy 
elektrownia pracuje z mocą nominalną, wytwarzana 
energia zaspokaja całość zapotrzebowania pozo-
stałych lokalizacji JSW KOKS S.A.: Koksowni Radlin, 
Koksowni Jadwiga, Koksowni Dębieńsko (w likwidacji) 
i siedziby zarządu spółki. Powstające nadwyżki trafiają 
do kopalń w ramach Grupy Kapitałowej JSW, a pozo-
stała ilość (jeżeli występuje) jest sprzedawana poprzez 
Towarową Giełdę Energii. Celem optymalizacji obie 
jednostki wytwórcze posiadają część wspólnych insta-
lacji technicznych, w tym między innymi gospodarkę 
w zakresie wody zdemineralizowanej czy nastawnie 
cieplne i elektryczne. Oba obiekty korzystają również 
z tej samej infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej.

elektrociepłownia radlin
Obecnie w JSW KOKS S.A. realizowany jest również 

projekt inwestycyjny związany z budową w Koksowni 
Radlin elektrociepłowni o mocy elektrycznej ok. 32 
MW. Zakończenie tego przedsięwzięcia planowane 

rys. 1 
schemat ideowy 

gospodarki  
o obiegu 

zamkniętym

62   CHEMIA PRZEMYSŁOWA   2/2020

G o z  w  p r a k t y c e



jest w IV kwartale 2021 r. (stan na styczeń 2020 r.). Bu-
dowa tego obiektu jest jednym z zadań strategicznych 
dla Grupy Kapitałowej, gdyż prowadzi do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o własne 
zasoby paliwowe. Pewnym novum względem dotych-
czas eksploatowanych instalacji będzie fakt, że projekt 
inwestycyjny w Koksowni Radlin będzie pełnił również 
ważną funkcję społeczną. Paliwem podstawowym za-
silającym obiekt będzie gaz koksowniczy, nie tylko ten 
aktualnie spalany w odpustnicy, ale również ten, który 
kierowany jest na sprzedaż. Obecnie jedynym odbiorcą 
paliwa z Koksowni Radlin jest Elektrociepłownia Mar-
cel, będąca jednostką wyeksploatowaną, której park 
maszynowy funkcjonował już w latach 50. XX wieku. 
Z tego względu, oraz zważywszy na nowe regulacje śro-
dowiskowe, obiekt ten będzie mógł pracować wyłącznie 
do końca 2022 r. Nowy blok energetyczny przejmie rolę, 
jaką pełniła dotychczas Elektrociepłownia Marcel na 
lokalnym rynku mediów energetycznych: będzie pro-
dukować parę technologiczną i energię elektryczną 
na potrzeby Koksowni Radlin, będzie stanowić źródło 
ciepła systemowego dla odbiorców komunalnych 
i przemysłowych na terenie miasta Radlin oraz dyspo-
nować nadwyżką energii elektrycznej, która zostanie 
wprowadzona do Krajowego Systemu Elektroenerge-
tycznego. Historia zatoczy swoiste koło, gdyż niegdyś 
gaz koksowniczy, jako tzw. „gaz miejski”, był szeroko 
wykorzystywany w sieciach komunalnych oraz gospo-
darstwach domowych, jak również w instalacjach prze-
mysłowych. Wkrótce ekologiczne ciepło wytworzone 
z gazu koksowniczego popłynie do mieszkańców oraz 
firm zlokalizowanych na terenie Radlina.

Goz w zakładach Jsw koks s.a.
Docelowo wszystkie zakłady produkcyjne wcho-

dzące w skład JSW KOKS S.A. mają w pełni zagospo-

darowywać dostępny gaz koksowniczy i  w  oparciu 
o jego zasoby zabezpieczać potrzeby własne na ciepło 
użytkowe i energię elektryczną, a dostępne nadwyżki 
sprzedawać odbiorcom zewnętrznym. Modelem, do 
którego dążymy, jest samowystarczalność – układ,  
w jakim eksploatowane instalacje i urządzenia umoż-
liwią efektywne wykorzystanie surowców technolo-
gicznych i energetycznych, posiadanych w związku 
z prowadzeniem działalności podstawowej. Docelowy 
model biznesowy JSW KOKS S.A. w ramach Grupy Ka-
pitałowej JSW przedstawiono na rysunku 2 [5].

JSW KOKS S.A. od lat stosuje i dąży do dalszego 
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Odzwier-
ciedleniem tego jest proces przetwarzania surowego 
gazu koksowniczego na poziomie koksowni, dzięki 
czemu uzyskujemy oczyszczony gaz koksowniczy 
do dalszych zastosowań oraz pozostałe produkty 
węglopochodne, które wykorzystywane są w innych 
gałęziach przemysłu. Dodatkowo, spółka produkuje 
media energetyczne z oczyszczonego gazu koksow-
niczego, gazu nadmiarowego oraz pozostałej energii 
odpadowej, co sprawia, że posiadane paliwa wyko-
rzystywane są w sposób efektywny, z minimalizacją 
wpływu na środowisko naturalne.
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krzysztof romaniuk
Dyrektor ds. analiz rynku paliw, polska organizacja przemysłu i handlu naftowego

Gospodarka krajowa rosła, polacy posiadali coraz więcej samochodów i coraz 
więcej podróżowali. ceny paliw do ich samochodów były na akceptowalnym 
poziomie, a państwowe służby trzymały szarą strefę w ryzach. czynniki te 
sprawiły, że konsumpcja paliw w polsce kolejny rok wzrosła. czy pandemia 
zmieni ten trend?

koniec rekordów  
na rynkU paLiw?

Wzmożony oficjalny popyt notowano dla 
trzech głównych gatunków paliw trans-
portowych – benzyn silnikowych, oleju 

napędowego i autogazu. Lepszy od ubiegłorocznego 
wynik zanotowała też sprzedaż paliwa lotniczego Jet. 
Mniejsze zainteresowanie rynek wykazał paliwami 
grzewczymi – lekkim i ciężkim olejem opałowym. 

krajowa sprzedaż paliw płynnych rosła mimo 
niższego importu

W segmencie paliw do silników samochodowych 
wzrosty procentowe oficjalnej konsumpcji benzyn 
w 2019 r. były największe, choć oczywiście w porów-
naniu do ilości zużytego oleju napędowego było to 
i tak o ponad 3 razy mniej. Popyt na autogaz osiągnął 
poziom 66% sprzedaży benzyn silnikowych. Minio-
ny rok był piątym z rzędu, kiedy popyt na benzyny 
silnikowe wzrastał. Dla wszystkich gatunków paliw 
samochodowych (benzyny silnikowe, olej napędowy 
i autogaz) rynek zwiększył się w stosunku do 2018 r. 
o 4%, a cały sektor paliw płynnych zanotował dodat-
nią dynamikę też na poziomie 4%. 

Dobre wyniki sprzedaży benzyn były rezultatem 
wyższych dochodów obywateli, zwiększeniem floty 
pojazdów oraz kontynuacją większego zaintereso-
wania pojazdami z  silnikami o  zapłonie iskrowym 
i  hybrydami – szczególnie przy zakupach nowych 
pojazdów osobowych i używanych o niskim przebie-
gu. Wzrost zakupów pojazdów z podwójną instalacją 
paliwową, uszczelnienie rynku oraz korzystna dla 
paliwa gazowego relacja cenowa do benzyny 95 skut-
kowały wzrostem oficjalnej konsumpcji autogazu. 
Większe zakupy autogazu przełożyły się na wyniki 
całego rynku gazu płynnego LPG, który zanotował 
5% dynamikę wzrostu. 

Łączna oficjalna krajowa konsumpcja 6 gatun-
ków paliw płynnych objęła prawie 35 mln m3 – o 1,2 
mln m3 ponad wynik z 2018 r. Jednocześnie import 
obniżono o 2%, a jego udział w całości rynku został 
oszacowany na 30% (o 2 punkty procentowe mniej 
niż w roku poprzednim). Oficjalnie do Polski spro-
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wadzono 10,5 mln m3 paliw – o nieco ponad 0,2 mln 
m3 mniej niż w roku poprzednim. Krajowa produkcja 
paliw została w  znakomitej większości skierowa-
na na rynek wewnętrzny, a przy tym wzrosła o 1% 
w  stosunku do roku poprzedniego – głównie za 
sprawą wytworzenia większej ilości paliw silniko-
wych. Więcej niż w 2018 r. wyprodukowano benzyn 
motorowych, oleju napędowego, gazu płynnego LPG 
i paliwa lotniczego JET. Mniej – obu gatunków ole-
jów opałowych. Całkowita produkcja paliw ciekłych 
w 2019 r. wyniosła 27,7 mln m3, a to oznacza, że na 
rynek trafiło o  3 mln m3 omawianych produktów 
więcej. 

Wynik importu jest ujemny w stosunku do ubie-
głorocznego z powodu mniejszych ilości, zakupionych 
za granicą i wykazanych w oficjalnych statystykach, 
benzyn silnikowych, oleju napędowego, paliwa lot-
niczego JET oraz ciężkiego oleju opałowego. Paliwa, 
które z różnych względów nie zostały ulokowane na 
rynku krajowym (razem około 3,0 mln m3), sprzedano 
za granicę – też mniej o 0,7 mln m3 niż w 2018 r. Polskie 
rafinerie przerobiły 27,2 mln ton ropy naftowej – o 1% 
ponad poziom rafinacji z roku poprzedniego. Około 
67% przetworzonej ropy stanowiła ropa typu REBCO, 
dostarczana z kierunku wschodniego, głównie trans-
portem rurociągowym. Skala dywersyfikacji dostaw 
ropy do rafinerii krajowych wzrosła do 33%. Najwięcej 
ropy, pomijając kierunek wschodni, sprowadzono 
z Arabii Saudyjskiej. 

rynek stacji paliw podlegał dalszej konsolidacji
Sieć stacji paliw, obejmująca stacje ogólnodo-

stępne, sprzedające co najmniej benzyny silnikowe 
i  olej napędowy, liczyła na koniec ubiegłego roku  
7 628 obiektów. W porównaniu do szacunków POPiHN 
z końca 2018 r. ilość ta była mniejsza o 137 obiektów. 
Spadek liczby stacji paliw wynikał z coraz dokładniej-
szego określania rynku (skuteczne działania URE), ale 
też z naturalnej zmiany tego rynku, który przystoso-
wuje się do nowych realiów działania poprzez mody-
fikację metod i struktury sprzedaży. Dostosowania 
objęły wymagania klientów, ale też odzwierciedlały 
przekształcenia wynikające z nowych inwestycji czy 
zmiany brandu. Przejęcia były głównie realizowane 
w segmencie stacji niezależnych i dokonywane przez 
największe sieci krajowe, również te nienależące do 
koncernów paliwowych.

Stacje ulegały przeobrażeniom w stronę centrum 
zakupowo-usługowego, gdzie można zatankować 
pojazd i  jednocześnie zrobić podstawowe zakupy, 
wypocząć podczas podróży, zrealizować usługi finan-
sowe, zjeść posiłek czy dokonać prostych czynności 
serwisowych przy pojeździe. 

Po przystąpieniu w 2019 r. ANWIM S.A. do POPiHN, 
podział rynku pomiędzy spółki należące do organi-
zacji i pozostałych operatorów rynku kształtował się 
w proporcji 53 do 47%. Przy innym podejściu można 
wskazać, że w ogólnej liczbie stacji 30% należało do 
koncernów krajowych, a 20% do koncernów między-

MnieJ ropy 
zdaniem 
ekspertów z branży 
energetycznej 
zapotrzebowanie 
na ropę naftową 
w 2019 r., na 
poziomie 
prawie 100 mln 
baryłek dziennie, 
było szczytem 
globalnego popytu, 
a zmiany takie 
jak praca z domu, 
mniej podróży 
czy wzrost floty 
pojazdów na paliwa 
alternatywne już 
trwale zmniejszą 
jej zużycie
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popyt na benzynę 
rośnie 

Miniony rok był 
piątym z rzędu, 
kiedy popyt na 

benzyny silnikowe 
wzrastał. Dla 

wszystkich 
gatunków paliw 

samochodowych 
(benzyny silnikowe, 

olej napędowy 
i autogaz) rynek 

zwiększył się 
w stosunku do 

2018 r. 
 o 4%, podobny 

wzrost odnotował 
cały sektor paliw 

płynnych

narodowych. Tym samym, 50% rynku wciąż należało 
do pozostałych operatorów, którymi byli prywatni 
właściciele stacji oraz hipermarkety. Do tych ostat-
nich należało prawie 3% rynku stacji paliw, a grupa 
określana jako sieci właścicieli niezależnych (stacje 
pod jednym logo w liczbie większej niż 10) stanowi-
ła prawie 15% tego zestawienia. Wciąż dokonywał 
się proces przejmowania stacji niezależnych przez 
operatorów o  większym potencjale. Główną formą 
pozyskiwania nowych obiektów do sieci pozostała 
franczyza koncernu lub innego operatora prywatne-
go. Mimo trwającej konsolidacji rynku, spora grupa 
operatorów, dysponująca dobrymi lokalizacjami dla 
swoich stacji, nadal działała samodzielnie. 

ceny paliw sprzyjały sprzedaży
W  2018 r. roku POPiHN w  swoich prognozach 

cenowych trafnie przewidziała nieznaczne wzrosty 
cen detalicznych głównych gatunków paliw silniko-
wych w 2019 r. oraz wyższą średnią cenę detaliczną 
oleju napędowego od ceny benzyny 95. Paliwa drożały 
w hurcie, a to przełożyło się na podwyżki w detalu. 

Od 3 lat obserwuje się nieznaczne wzrosty śred-
nich rocznych cen detalicznych. Poprzednio, w latach 
2013-2016, corocznie notowano obniżki cen. W 2019 r. 
ceny oleju napędowego często przekraczały poziom 
5 zł/litr. Zdarzało się to też benzynie 95. Jej litr był 
w  roku ubiegłym droższy średnio o  7 gr, a  oleju 
napędowego o  15 gr niż w 2018 r. Były to podwyżki 
niższe od notowanych w 2018 r., kiedy to benzyna 95 
podrożała o 34 gr/l, a olej napędowy o 48 gr/l. Biorąc 
jednak pod uwagę wzrost dochodów Polaków, moż-
na przyjąć, że podwyżki cen paliw nie odstraszyły 

kierowców od dystrybutorów. W  2019 r. potaniał 
za to autogaz i  to średnio o  9 gr/l, co powiększyło 
opłacalność wykorzystywania tego paliwa zamiast 
benzyny w  pojazdach wyposażonych w  instalacje, 
które to umożliwiały. Jedynie w okresie wakacyjnym 
ceny benzyny 95 przewyższały poziom cen oleju na-
pędowego, aczkolwiek różnica w cenie obu gatunków 
paliw nie była zbyt duża. Średnioroczna różnica ceny 
detalicznej obu gatunków paliwa wyniosła 6 gr, ale 
na korzyść oleju napędowego. W 2018 r. to benzyna 
95 była droższa średnio w roku o 2 gr/l od paliwa do 
silników wysokoprężnych. 

rynek polski ma nadal potencjał do wzrostu
W oparciu o najnowsze trendy obserwowane na 

rynku światowym i  krajowym, Polska Organizacja 
Przemysłu i Handlu Naftowego, jak co roku, przygo-
towała aktualizację scenariuszy popytu na paliwa 
płynne do 2030 r. Obecną wersję prognoz wykonano 
przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej pracowników 
firm członkowskich i biura organizacji. Uwzględniono 
dostępne dane o konsumpcji paliw w Polsce za 2019 r. 
i wyniki oraz trendy z lat poprzednich. 

W  momencie tworzenia prognozy nikt jeszcze 
nie myślał o  wpływie epidemii koronawirusa na 
zatrzymanie gospodarki i skutkach tego zastoju dla 
rynku paliw płynnych. Szacunki konsumpcji krajo-
wej za miniony rok wskazywały, że oficjalny popyt 
na paliwa w  Polsce osiągnął poziom przewidziany 
w poprzedniej prognozie dla wariantu optymistycz-
nego scenariusza. 

Sprawnie realizowane przez służby kontrolne 
państwa procedury prawne – uchwalone w  latach 

2016-2017 (pakiet paliwowy, pakiet 
energetyczny i  pakiet transpor-
towy) – skutecznie utrzymywały 
szarą strefę na minimalnym pozio-
mie, a zwiększenie popytu na olej 
napędowy, benzyny silnikowe i au-
togaz doprowadziły do ulokowania 
na rynku większych ilości paliw 
niż w roku poprzednim. Wpływ na 
rynek paliw miało powiększenie 
floty pojazdów poruszających się 
po kraju o kolejne 1,5 mln samo-
chodów zakupionych z  salonów 
i sprowadzonych z zagranicy. 

Przygotowane scenariusze 
uwzględniały najnowsze zmiany 
zachodzące w  gospodarce krajo-
wej oraz na międzynarodowym 
rynku naftowym, zarówno pod 
kątem zapotrzebowania na paliwa, 
jak i  zmieniających się realiów 
uwzględniających transformację 
na rynku motoryzacyjnym spowo-
dowaną nowymi – bardziej ostry-
mi – normami w zakresie ochrony 
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łączna oficjalna krajowa konsumpcja  
6 gatunków paliw płynnych objęła prawie  
35 mln m3 – o 1,2 mln m3 ponad wynik z 2018 r.

środowiska. Nie uwzględniły jednak zaistnienia tak 
kryzysowej sytuacji, jak praktycznie półtoramie-
sięczny okres zastoju ruchu samochodów osobo-
wych i  znaczne ograniczenie ruchu w  transporcie 
ciężkim związane z wprowadzonymi ograniczeniami 
epidemicznymi. Oczekiwano, że 2020 r. będzie kolej-
nym okresem wzrostu konsumpcji paliw i również 
w następnych latach ten trend zostanie utrzymany, 
choć tempo wzrostu procentowego nieco zwolni po 
2022 r. W obecnej sytuacji scenariusze trzeba będzie 
zmodyfikować, choć prognozy ekspertów mówią 
o szybkim powrocie na ścieżkę wzrostu po opanowa-
niu pandemii. Tak, czy inaczej część rynku – nawet 
z mniejszymi wzrostami procentowymi konsumpcji, 
będzie musiała być nadal zaspokojona dostawami 
z zagranicy. 

krajowy sektor paliw ma dobre perspektywy, 
ale wyzwania są już za rogiem

W  najbliższej perspektywie światowy sektor 
produkcji paliw płynnych – już po opanowaniu pan-
demii koronawirusa – stanie przed dużymi wyzwa-
niami dotyczącymi nowych wytycznych dla ochrony 
środowiska. Branża naftowa należy do grona firm, 
które ciągle inwestują w ochronę klimatu, zarówno 
w  zakresie swoich instalacji produkcyjnych, jak 
i w udoskonalanie produktów, które oferują swoim 
klientom. Postęp w  dziedzinie jakości paliw jest 
ogromny. Redukcje emisji szkodliwych substancji, 
powstających przy spalaniu paliw w  silnikach, nie 
byłyby możliwe bez postępu w jakości produkowa-
nych przez rafinerię paliw. 

W nowej perspektywie budżetowej Unii Europej-
skiej programy dotyczące ochrony środowiska będą 
odgrywały bardzo istotną rolę. W tej transformacji 
energetycznej swój udział muszą znaleźć również 
zakłady przemysłu rafineryjnego i sprzedawcy pa-
liw. Osiągnięcie kompromisu pomiędzy potrzebami 
kierowców a  ekologią odciśnie znaczące piętno 
na planowanych działaniach sektora w  najbliższej 
perspektywie. Z jednej strony wciąż przez najbliższe 
lata będzie zapotrzebowanie na paliwa tradycyjne, 
a z drugiej obserwować będziemy wdrażanie nowych 
technologii produkcji w  samych rafineriach i  na 
ogólnie rozumianym rynku pojazdów. 

W Polsce benzyna, olej napędowy i autogaz będą 
dominować w  transporcie drogowym, w  najbliż-
szych kilkunastu latach. Zachodnia Europa i  Azja 
coraz bardziej wskazuje na energię elektryczną 
jako paliwo przyszłości dla transportu. Na razie po-
jazdy elektryczne w naszym kraju stanowią jedynie 
ułamek w  całej flocie samochodowej i  ta sytuacja 
w najbliższej, a nawet w dłuższej perspektywie, naj-
prawdopodobniej się nie zmieni. Również inne paliwa 
alternatywne, jak biopaliwa, CNG/LPG czy wodór  
muszą jeszcze na szerokie zastosowanie poczekać. 
Tym bardziej, że budowa infrastruktury do zasilania 
tych pojazdów jeszcze potrwa. 

W przewidywalnej przyszłości można oczekiwać 
ograniczenia zakupów pojazdów osobowych z silni-
kami Diesla na rzecz pojazdów zasilanych benzynami 
i pojazdów hybrydowych (również plug-in). Ten trend 
jest już widoczny, szczególnie w  przypadku zaku-
pów nowych samochodów osobowych i  na pewno 
będzie kontynuowany. Operatorzy stacji paliw już 
zaczęli przygotowania do wprowadzenia na rynek 
paliw alternatywnych, zaczynając od instalowania 
ładowarek elektrycznych w  obecnych punktach 
tankowania w  miastach i  przy głównych szlakach 
transportowych. To początek zmian, bo trwają już 
przymiarki do budowy stacji tankowania LNG i wo-
doru. Nawet zakładając, że klasyczne pojazdy na 
paliwa konwencjonalne wciąż jeszcze mają spore 
rezerwy techniczne i mogą spełniać rosnące wyma-
gania dotyczące redukcji emisji spalin, to z czasem 
będą one z rynku wypierane i zastępowane środkami 
transportu z nowymi rodzajami napędu.

czy epidemia zmieni rynek?
Szacuje się, że załamanie sprzedaży paliw płynnych 

związane z pandemią może wyeliminować z rynku 
około 10 do 15% ropy potrzebnej gospodarce światowej 
każdego dnia. To niepowetowane straty dla sektora 
naftowego, ale też – pewnie krótkotrwały – efekt 
poprawy dla środowiska naturalnego naszej planety. 
Eksperci naftowi studzą jednak optymizm ekologów, że 
pandemia koronawirusa ograniczy na dłużej popyt na 
ropę i w efekcie zmniejszy się emisja gazów cieplarnia-
nych wpływających na zmiany klimatyczne. Zdaniem 

części przedstawicieli branży energetycznej, wynik 
zapotrzebowania na ropę naftową w 2019 r., na poziomie 
prawie 100 mln baryłek dziennie, mógł być szczytem 
globalnego popytu, a zmiany, takie jak powszechna 
praca z domu, mniej podróży zagranicznych, wzrost 
floty pojazdów na paliwa alternatywne, czy polityka 
proklimatyczna już trwale zmniejszą zużycie ropy. 

Wydaje się jednak, że koronawirus tylko na krótko 
zmniejszy popyt na surowiec dla rafinerii. W 2020 r. 
prognozuje się spadek zakupów do około 91 mln bary-
łek dziennie, a następnie w kolejnych latach powinno 
być obserwowane odbicie, choćby za sprawą zwiększo-
nego popytu na paliwa dla kierowców poruszających 
się transportem indywidualnym, zamiast publicznym 
i podejmowanych działań w odbudowę przemysłu mo-
toryzacyjnego i szerzej – gospodarki światowej. Mię-
dzynarodowa Agencja Energii prognozuje, że globalne 
zapotrzebowanie na ropę będzie nadal rosło w ciągu 
najbliższej dekady, zanim ustabilizuje się około 2030 r.
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Grupa Lotos s.a.

Gdański koncern konsekwentnie buduje pozycję lidera w obszarze paliw 
alternatywnych będących szansą dla polskiej gospodarki. lotos dostrzega  
m.in. potencjał wodoru oraz promuje go jako zeroemisyjne paliwo przyszłości 
wśród organizatorów i operatorów transportu miejskiego. potwierdzają to 
ostatnio podpisane porozumienia oraz prowadzone projekty inwestycyjne  
i badawczo-rozwojowe.

Lotos rozwiJa  
proJekty wodorowe

W maju Grupa LOTOS rozpoczęła współpracę 
z  miastem Tczew ws. dostaw wodoru do 
napędu autobusów komunikacji miejskiej. 

Wcześniej podobne listy podpisano z władzami Gdyni 
i Wejherowa. 

Lotos deklaruje gotowość dostarczania wodoru
Koncern, będąc partnerem pomorskich miast, 

brał również aktywny udział w  opracowywaniu 
wniosku konkursowego, dzięki któremu kon-
sorcjum samorządów z  Gdyni, Gdańska, Tczewa 
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pUre H2
Grupa lotos 
realizuje projekt 
pure h2, zgodnie 
z którym na terenie 
rafinerii powstanie 
instalacja do 
oczyszczania 
i dystrybucji 
wodoru oraz dwa 
punkty tankowania 
tego paliwa

i  Wejherowa otrzyma stuprocentowe wsparcie 
Unii Europejskiej na kompleksowe doradztwo przy 
wdrażaniu pojazdów wodorowych w komunikacji 
miejskiej. 

– Jako lider paliw nowej generacji staramy się 
wykorzystywać swoje doświadczenie w  dziedzinie 
wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako 
zeroemisyjne paliwo przyszłości. Wykorzystanie 
tego alternatywnego źródła energii przyczyni się do 
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, szczegól-
nie na terenie aglomeracji miejskich. Jako spółka 
Skarbu Państwa zdajemy sobie sprawę, że rozwijanie 
nowoczesnych technologii wspiera działania rządu 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
– mówi Paweł Jan Majewski, Prezes Zarządu Grupy 
LOTOS.

17,5 tony wodoru na godzinę
Wodór jest jedną z kluczowych substancji wyko-

rzystywanych w nowoczesnym przemyśle rafineryj-
nym i petrochemicznym. Gdańska rafineria posiada 
zdolności do produkcji około 16,5 tony wodoru na 
godzinę. Finalizowana właśnie budowa instalacji 
Węzła Odzysku Wodoru zwiększy tę zdolność pro-
dukcyjną do 17,5 t/h. Do zasilania ogniw wodorowych 
napędzających silnik elektryczny potrzebny jest 
wodór o  bardzo wysokiej czystości (99,999%). To 
dlatego Grupa LOTOS realizuje właśnie projekt Pure 

H2, zgodnie z którym na terenie rafinerii powstanie 
instalacja do oczyszczania i  dystrybucji wodoru 
oraz 2 punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku 
i Warszawie).

elektrolizery z Grupy Lotos
Grupa LOTOS uruchamia także projekt ba-

dawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich 
integracji w  rynku energii. Przy jego realizacji 
współpracować będzie z  Polskimi Sieciami Elek-
troenergetycznymi. LOTOS zamierza pozyskać 
elektrolizery, by produkować zielony wodór oraz 
zweryfikować możliwość współpracy tych urzą-
dzeń ze zmienną generacją energii elektrycznej 
pochodzącej z OZE.

projekt pure H2
Spółka finalizuje też prace nad mapą drogową 

wdrożenia strategii wodorowej. Ma ona wskazać ko-
nieczne działania i harmonogram. Założenia mapy 
zostaną oparte na dotychczasowej działalności 
LOTOSU związanej z produkcją wodoru na własne 
potrzeby oraz na zrealizowanych projektach badaw-
czych, takich jak wspomniany Pure H2. Koncern za-
mierza też stworzyć strategię paliw alternatywnych 
w perspektywie do roku 2030.
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oprac. aleksandra Grądzka-walasz
redaktor czasopisma „chemia przemysłowa” i portalu www.kierunekcheMia.pl

W połowie ubiegłego roku firma basf zakończyła rozbudowę zakładu 
produkcji katalizatorów samochodowych w środzie śląskiej. inwestycja 
zwiększyła istniejący zakład produkcyjny o około 14 000 m2 – czyli o ponad 
50% obecnego obszaru produkcyjnego.

kataLizatory  
prosto z Fabryki
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150 MLn eUro 
fabryka katalizatorów basf w środzie 
śląskiej to największy, należący do basf, 
zakład produkcji katalizatorów w europie. 
inwestycja o wartości 150 mln euro została 
uruchomiona w 2014 roku, umożliwiając 
firmie podwojenie produkcji katalizatorów 
na starym Kontynencie. Głównym celem 
prowadzonej działalności jest pomoc 
producentom samochodów w spełnianiu 
coraz surowszych norm emisji spalin

powiększenie zakładU o ponad połowę 
rozbudowa fabryki w środzie śląskiej  

(zakończona w 2019 r.) powiększyła zakład 
produkcyjny o około 14 000 m2 – czyli o ponad 

50% obecnego obszaru produkcyjnego

bUdowa Masy 
kataLityczneJ 
produkcja 
katalizatorów 
składa się z kilku 
głównych etapów 
procesu: budowa 
masy katalitycznej, 
powlekanie, 
suszenie 
i kalcynacja oraz 
marking i kontrola 
jakości. budowa 
masy katalitycznej 
rozpoczyna się 
w obszarze 9 metra, 
gdzie łączone 
są odpowiednie 
surowce z wodą. 
zawiesina 
transportowana 
jest za 
pośrednictwem 
instalacji do 
zbiorników 
magazynowych, 
z których następnie 
trafia na obszar 
coatingu, czyli 
powlekania
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powLekanie
proces powlekania polega na nanoszeniu 

masy katalitycznej na substraty – różne 
w zależności od pożądanej funkcjonalności 

w pojeździe

sUszenie i kaLcynacJa
powleczone substraty trafiają do 

suszarki, by następnie znaleźć się w piecu 
kalcynacyjnym, gdzie w temperaturze 

ok. 600 stopni nabierają funkcjonalności 
katalitycznych
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– rolą biznesu jest nie tylko maksymalizacja zysku, ale również tworzenie wartości dla społeczeństwa – powiedziała  
katarzyna byczkowska, dyrektor zarządzająca basF polska podczas sfinalizowania w czerwcu 2019 r. rozbudowy fabryki  
w środzie śląskiej.

i n n o w a c y J n e  r o z w i Ą z a n i a  d L a  M o t o r y z a c J i

Podczas wydarzenia DriVe iNNoVAtioN, firma BASf 
Polska zaprezentowała innowacyjne rozwiązania 
dla branży motoryzacyjnej. oprócz produkowanych 
w zakładzie katalizatorów, spełniających najsurowsze 
normy emisji eUro 6, zaprezentowano tworzywa 
techniczne (PA, PoM, PBt) i  poliuretany (PU, tPU). 
Produkty te są szeroko stosowane w  motoryzacji 
nie tylko dla nowoczesnego wzornictwa, ale również 
w  celu zmniejszenia masy aut, poprawy komfortu 
i  zwiększenia bezpieczeństwa. BASf w środzie ślą-
skiej zaprezentował również materiały do baterii 
wykorzystywanych w  samochodach elektrycznych, 
podkreślając tym samym ważny kierunek rozwoju 
motoryzacji, jakim jest elektromobilność.

MarkinG i kontroLa Jakości 
ostatnim etapem procesu jest tzw. marking, czyli znakowanie gotowych produktów z wykorzystanie specjalnych oznaczeń oraz kodów pozwalających na identyfikację 
wg potrzeb klienta. następnie każdy katalizator przechodzi szczegółową kontrolę jakości. po pozytywnej weryfikacji jest pakowany, a następnie trafia do magazynu 
wysokiego składowania
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17 maja zakończył się pewien etap w  historii 
polskiego gazu. Polska przestała być państwem 

tranzytowym. Nie czerpiemy już, na własne zresztą 
życzenie, korzyści z  naszego położenia geograficz-
nego między największym światowym eksporterem 
a największym rynkiem zużycia gazu. Między Rosją 
a Europą. Ta rezygnacja to nie tylko sprawa gazu, gdyż 
cała państwowa strategia jest nastawiona dokładnie 
odwrotnie, niż wskazuje to nasza geografia. Ignoru-
je położenie Polski jako mostu między wschodem 
a zachodem Europy, a zamiast tego usiłuje się nas 
częstować pomysłami w rodzaju Północ - Południe. 
Wystarczy jednak popatrzeć na mapę, żeby wiedzieć, 
że coś tu nie gra...

ale cóż się stało? W niedzielę, 17 maja 2020 roku, 
o  godz. 8.00, zakończył się kontrakt z  1996 r. 

między EuRoPol Gazem (skrót od Europa-Rosja-Pol-
ska-Gaz) a  Gazpromem, dotyczący przesyłu przez 
Polskę gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Był on dru-
gim elementem „kontraktu stulecia”, uzupełniając 
umowę o dostawach gazu z Rosji do Polski. Równo-
ważył i  zabezpieczał warunki dostaw gazu, tworząc 
podwójny układ surowcowy, gdzie Rosja miała mieć 
bezpieczny tranzyt, a  Polska tani gaz. Rzeczywiście 
był on historyczny, na miarę naszej nowo odzyskanej 
suwerenności i  naszych potrzeb gazowych, które 
rosną w miarę jak zamykamy kopalnie. Z Rosji ode-
braliśmy już  335 miliardów m3 gazu, także w ramach 
poprzednich dostaw. To wystarcza na 20 lat dzisiejszej 
naszej konsumpcji.

ale o  takich drobiazgach nie mówiło się przy tej 
ostatniej „uroczystości” zakończenia umowy. 

A o czym się mówiło? Podstawowym hasło było za-
klęcie: „Polska uniezależnia się od rosyjskiego gazu”. 
Słowo „uzależnienie”, podstawa naszej  strategii bez-
pieczeństwa energetycznego, bardziej  zaciemnia ob-
raz sytuacji niż cokolwiek wyjaśnia. Ciekawe bowiem, 
jak dwustronny kontrakt, który może (podkreślam: 
może) przynosić nam korzyści, jest jakimś „uzależnie-
niem”? Może być źródłem dochodów dzięki naszemu 

położeniu geograficznemu, tworzenia miejsc pracy, 
przyczyniać się do dobrobytu ludzi, gmin i państwa, 
... ale jak może „uzależniać”?

pisze się też o „powrocie do zdrowych relacji”. Prze-
dziwne, gdy zerwane, wręcz wrogie stosunki (nie 

tylko przecież gazowe) z  Rosją, to „zdrowa relacja”. 
Ponoć ma to nastąpić, gdy nie będzie obowiązywała 
już umowa między państwami i kontrakt między spół-
kami. Ponoć były one „polityczne”, a teraz nastąpiły 
„przejrzyste zasady”. Dość zabawne stwierdzenie, gdy 
zasady są tak „przejrzyste i rynkowe”, że nawet nie wia-
domo, KTO dzisiaj przesyła przez Polskę gaz, bo w całej 
tej przejrzystości to jest „sowierszenno siekrietno...”. 
To tak à propos „przejrzystości”. Co ważniejsze, owe 
„zasady” są efektem czysto politycznej decyzji, żeby 
NIE  współpracować. Odwrotnie niż Niemcy, Węgrzy, 
Słowacy, Czesi, Turcja, Serbia, Bułgaria i wielu innych 
odbiorców rosyjskiego gazu. Oni podjęli polityczną 
decyzję, że współpracują, my – równie polityczną, że 
NIE współpracujemy.

towarzyszy też tym sygnałom o naszych sukcesach 
przekaz uspokajający (jakby ktoś się niepokoił...), 

że „dostawy gazu do Polski przebiegają bez przeszkód”. 
To z kolei brzmi jak komunikat z  frontu i rzeczywi-
ście... coś  w tym jest.

na koniec jeszcze pełen obietnicy tytuł „Jamalska 
rura da wyższy zysk”. To już bardzo ciekawe, bo 

ani w artykule oprócz zapowiedzi, że „za tranzyt bę-
dziemy otrzymywali znacznie większe pieniądze niż 
dotychczas”, ani w rzeczywistości – zysków tych nie 
widać. Ale to temat na osobną historię. Może kiedyś...

Jamał, czyli historyczny
kontrakt stulecia

andrzej szczęśniak

niezależny ekspert rynku gazu i paliw
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