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Szanowni Państwo,
Polecam Państwa uwadze trzeci w 2021 roku numer Magazynu Polska Chemia, czyli publikacji wydawanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego dla jednej z najważniejszych i największych branży tworzących gospodarkę, a więc
branży chemicznej.

Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert w PIPC, która prezentuje plan prac Komisji Europejskiej w 2022 i wskazuje najważniejsze obszary regulacyjne dla przemysłu chemicznego
na najbliższe miesiące. Enel X opowiada o programie Demande Side Response i rekomendacjach dla KE.

Ostatnie tegoroczne wydanie Magazynu jest wyjątkowe,
ponieważ jego premiera ma miejsce przy okazji TECHCO
Forum, a więc spotkania biznesu odpowiadającego na aktualne trendy, wyzwania legislacyjne i instrumenty finansowania w odniesieniu do trzech projektów: Programu Bezpieczna Chemia, Projektu Chemia 4.0 i Forum Ekologicznego
Branży Chemicznej. Więcej o tym wydarzeniu, jak i jego
programie, opowiadają w artykule otwierającym przedstawiciele Zespołu PIPC na czele z Prezesem Zarządu PIPC –
dr. inż. Tomaszem Zielińskim.

W tym numerze nie zabrakło również artykułu przedstawicieli Sieci Badawczej „Łukasiewicz”. Eksperci Instytutu Ciężkiej
Syntezy Organicznej ”Blachownia” przybliżają temat wzrostu
znaczenia biosfenoli dla rozwoju tworzyw konstrukcyjnych.
Z kolei Amargo prezentuje rozwiązania związane z bezciśnieniowymi zbiornikami z tworzyw termoplastycznych.

W tym numerze przeczytamy o kluczowych aspektach związanych z zieloną transformacją. Nad projektami wodorowymi pochylają się eksperci PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Air
Liquide prezentuje technologię spalania w atmosferze tlenu.
Nie brakuje także treści o Gospodarce Obiegu Zamkniętego,
czemu miejsce poświęcają BASF Polska oraz Clariter. Fundacja Plastics Europe opowiada o założeniach Programu Operation Clean Sweep®. Poza tym polecam interesujące wywiady
z prezesami Grupy Azoty – Tomaszem Hincem i Mostostalu
Puławy – Tadeuszem Rybakiem.

Na podzielenie się doświadczeniami dotyczącymi aspektów bezpieczeństwa czy rozwiązań 4.0 jak zawsze można
liczyć ze strony spółek: Dräger Polska, Honeywell, Dachser czy StatSoft Polska.
Czytelnicy Magazynu – dzięki JWP
Rzecznicy Patentowi – mogą dowiedzieć się o szczegółach dotyczących
tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
Życzę udanej lektury!

Marcin Przygudzki
Redaktor Naczelny

W kwestiach legislacyjnych wypowiadają się prawnicy kancelarii zrzeszonych w PIPC – CMS poświęca artykuł tematyce ESG, z kolei DWF pisze o CBAM-ie. Temat ESG i taksonomii UE podejmuje także firma Atmoterm. Szczególnej
uwadze polecam tekst Klaudii Kleps, Koordynator Pionu
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TECHCO Forum

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO
I DIGITALIZACJA – TECHCO FORUM
POWRACA
Po sukcesie pierwszej edycji TECHCO Forum zorganizowanym – z uwagi na trudną sytuację
związaną z pandemią COVID-19 – w formule online przyszedł czas na kolejną odsłonę, tym
razem stacjonarną. Wszystkim chętnym – zgodnie z trendami 4.0, jak na innowacyjną branżę przystało – po zakończeniu wydarzenia stacjonarnego umożliwiamy również obejrzenie
transmisji konferencji online. TECHCO Forum to nowoczesne rozwiązania obecne w każdym
z kluczowych dla Polskiej Chemii obszarów, czyli: środowiska, bezpieczeństwa i digitalizacji.

TECHCO Forum stanowi unikalną możliwość spotkań przedstawicieli całego krajowego przemysłu
Wydarzenie to, jak żadne inne, jest płaszczyzną dyskusji, prezentacji, case studies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całej branży. TECHCO Forum
to – obok Kongresu Polska Chemia – największy projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC).
Zagadnienia, na których oparta jest agenda wydarzenia, są odpowiedzią na bieżące wyzwania legislacyjne, aktualne trendy branżowe i biznesowe,
a także potrzeby Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. TECHCO Forum w formule stacjonarnej to także powrót możliwości spotkań „twarzą
w twarz”, budowania relacji, nawiązywania nowych
kontaktów i bezpośredniej wymiany doświadczeń
pomiędzy ludźmi chemicznego biznesu.
Zakres tematyczny TECHCO Forum kompensuje trzy
kluczowe wydarzenia PIPC w trzech blokach tematycznych: Forum Ekologiczne Branży Chemicznej,
Program Bezpieczna Chemia oraz Projekt Chemia
4.0. Wiemy, że budowanie relacji jest w biznesie kluczowe, dlatego tym bardziej cieszymy się, że w tym
roku możemy podyskutować bezpośrednio. Idąc jednak zgodnie z duchem nowoczesności, wszystkim,
którzy nie będą mogli wziąć w niej udziału fizycznie
udostępnimy transmisję całego wydarzenia. Pandemia przedefiniowała życie nas wszystkich, także to
zawodowe, a nowoczesne technologie stały się w nim
obecne jeszcze bardziej niż wcześniej. Zdajemy sobie
z tego sprawę, dlatego chcemy zapewnić wszystkim
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c h ę tnym opt ym alny
i dostosowany do ich
potrzeb i oczekiwań sposób uczestnictwa w tym
wyjątkowym wydarzeniu
– mówi dr inż. Tomasz
Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.
Tegoroczne TECHCO Forum to najwyższa jakość
merytoryczna – program łączy w sobie zagadnienia
trzech kluczowych projektów PIPC: bloków związanych tematycznie z Programem Bezpieczna Chemia i Projektem Chemia 4.0., a także Forum Ekologicznym Branży Chemicznej – w postaci bloku
środowiskowo-energetycznego. Każda część to unikalna tematyka, przedstawiona z perspektywy sektora chemicznego i wyzwań, jakie przed nim stoją. –
Naszą konferencję rozpocznie obszar bezpieczeństwa,
który jest jednym z filarów funkcjonowania branży
chemicznej. Musimy mierzyć się z licznymi zagrożeniami, dbać o pracowników, mając na uwadze ogromną złożoność procesów, różnorodność chemikaliów
i rozbudowaną infrastrukturę przemysłową. TECHCO
Forum stanowi okazję do rozmów na ważne z punktu widzenia branży zagadnienia - bezpieczeństwa
powiązanego z technologiami, regulacjami, dialogiem z administracją. Podczas tej części przyjrzymy się
także wodorowi w zupełnie nowej „odsłonie”- z perspektywy bezpieczeństwa procesowego , jak również
porozmawiamy nt. najważniejszych wyzwań legislacyjnych stojących przed Polską Chemią – podkreśla

TECHCO Forum

dr inż. Anna Zalewska,
Senior Ekspert, Pion
Rzecznictwa i Legislacji
w PIPC.
Program TECHCO Forum,
podobnie jak rok temu,
jest bardzo kompleksowy i wielowymiarowy,
a oprócz obszernego bloku dotyczącego Programu
Bezpieczna Chemia, to także część środowiskowa,
która pojawi się podczas obydwóch dni wydarzenia.
– W bloku poświęconym środowisku między innymi
poruszymy bieżące, najważniejsze zagadnienia klimatyczno-energetyczne, mające szczególne znaczenie,
zwłaszcza w kontekście ogłoszonego w lipcu br. pakietu unijnego „Fit for 55”. Ten zbiór kilkunastu inicjatyw – zupełnie nowych lub stanowiących aktualizacje
już istniejących – w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie całej branży. Oczywiście porozmawiamy
również o najważniejszych trendach środowiskowych,
takich jak wodór, zielona energia, GOZ czy transformacja przemysłu. Poruszymy kwestie związane z bieżącymi wyzwaniami regulacyjnymi – Europejskim Zielony
Ładem, transformacją energetyczną, zrównoważonymi chemikaliami, Rozszerzoną Odpowiedzialnością
Producenta, gospodarką odpadową i wodną; przyjrzymy się również obszarowi
inwestycji i technologii
prośrodowiskowych oraz
możliwościom ich wsparcia – wskazuje Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa
i Legislacji, Senior Ekspert PIPC.
Drugi dzień wydarzenia otworzy blok poświęcony nowoczesnym technologiom. Polska Chemia to
jedna z najbardziej innowacyjnych branż, wyznaczająca nie od dziś trendy w całym przemyśle.
– W programie TECHCO Forum nie mogło zabraknąć

tematów związanych z obszarem 4.0. Wszyscy jesteśmy świadkami trwającej czwartej rewolucji przemysłowej, a branża chemiczna chce jak najlepiej odpowiadać na wyzwania, zmiany i nowe kierunki rozwoju
wynikające z wdrażania nowoczesnych rozwiązań.
Pokazują to także prowadzone przez PIPC badania
– co trzeci ankietowany uczestniczący w tegorocznym Kongresie Polska Chemia wskazał, że interesującym dla niego obszarem są właśnie rozwiązania 4.0.
Podczas konferencji zaprezentujemy dobre praktyki
z branży, a także zróżnicowane możliwości wykorzystania technologii 4.0 w codziennym funkcjonowaniu
przedsiębiorstw. Porozmawiamy o tym, jak sprawić, by inwestycje w cyfryzację były opłacalne i co
zrobić, aby wdrażane rozwiązania dawały namacalne efekty. Panel dyskusyjny będzie punktem wyjścia
do bloku prezentacji prowokacyjnie nazwanym „Chemia 4.0 sposobem na…”, aby skonfrontować mnogość
dostępnych narzędzi, systemów i rozwiązań z możliwością ich praktycznego
i konkretnego umiejscowienia w odpowiednim
miejscu w łańcuchu wartości branży chemicznej –
mówi Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu
Projektów i Komunikacji PIPC.
O wszystkich kluczowych zagadnieniach w ramach
wymienionych bloków i obszarów tematycznych rozmawiać będziemy z licznymi ekspertami i przedstawicielami branży. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako ekspercka organizacja branżowa, realizując
wydarzenia takie jak TECHCO Forum, pokazuje, że
warto rozmawiać, dzielić się dobrymi praktykami,
a ciekawe prezentacje, panele dyskusyjne i case studies z pewnością przyczynią się do wymiany wiedzy
i doświadczeń.
Więcej informacji o TECHCO Forum znajduje się na
stronie: www.techco.pipc.org.pl.

TECHCO
FORUM
Magazyn „Polska Chemia” 3/2021
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NASZ NAJPILNIEJSZY CEL TO ZAINSTALOWANIE
OZE, KTÓRYCH MOCE W 2030 ROKU OSIĄGNĄ
W PRZYBLIŻENIU 300 MW
Wywiad z Tomaszem Hincem, Prezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.
Zakładamy, że nasze inwestycje w obszarze OZE
będziemy realizować głównie na własnych aktywach,
w siatkach naszych fabryk. Oczywiście bierzemy pod
uwagę możliwość zaangażowania się w realizację
projektów zewnętrznych. Będziemy poszukiwać rozwiązań takich jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa czy produkcja energii z biomasy – mówi Tomasz
Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

nam również na tym, aby
w dokumencie jak najwięcej uwagi przeznaczyć na
kwestie związane z Europejskim Zielonym Ładem. To
idea, która nierozerwalnie łączy się z naszym biznesem. Zarówno w moim przekonaniu, jak i przekonaniu wszystkich członków zarządu, zagadnienia te
wymagały rozbudowania w dokumencie Strategii.

Grupa Azoty opublikowała dziś strategię
do roku 2030. To chyba jeden z najbardziej
wyczekiwanych dokumentów firm sektora
przemysłowego…

Dlaczego Europejski Zielony Ład jest tak
istotny dla Grupy Azoty i co w praktyce
oznacza wdrożenie jego założeń do Waszego
dokumentu?

Globalna pandemia COVID-19, z którą przyszło nam
się mierzyć jest przykładem na to, jak szybko i gwałtownie zmieniają się w dzisiejszych czasach warunki
prowadzenia biznesu. W takich okolicznościach kluczowa jest umiejętność elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.
Nie mogliśmy pominąć w strategii wyzwań, które
są związane z pandemią, a to oczywiście wymagało od nas dodatkowych analiz. Z drugiej strony, dalekowzroczna organizacja w czasach kryzysu
tworzy wariantowe plany na przyszłość. Zależało

Realizacja wymogów Europejskiego Zielonego Ładu
to droga w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W praktyce oznacza to, że
aby spełniać założenia europejskiej polityki klimatycznej, musimy już teraz wdrażać w poszczególnych segmentach konkretne projekty odpowiadające
na stawiane wymagania. Naszym celem jest ochrona zasobów naturalnych m.in. dzięki efektywnemu
zagospodarowaniu surowców czy wprowadzaniu na
rynek nowych katalizatorów, które zmniejszają ładunek gazów cieplarnianych.
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Konkretne projekty dotyczące m.in. zielonej energii
przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji przedstawiliśmy w naszym Strategicznym
Projekcie Korporacyjnym „Zielone Azoty”, czyli przede wszystkim: zielone produkty, zielona organizacja,
zielone technologie.
W jaki sposób „Zielone Azoty” znajdą
odzwierciedlenie w biznesie AGRO Grupy
Azoty?
Przykładowo, w segmencie AGRO będziemy wprowadzać do naszego portfolio biodegradowalne otoczki nawozowe opracowane we współpracy z naszą niemiecką spółką Compo Expert czy nawozy dla terenów
leśnych na bazie strumieni odpadowych i fosfogipsu.
Będziemy kontynuować nasze działania związane z rozwojem technik obrazowania satelitarnego wykorzystywanego w rolnictwie precyzyjnym. Naszym celem jest
również uzupełnienie portfolio produktowego o nowoczesne formuły nawozowe odpowiadające na potrzeby
zrównoważonego rolnictwa, w tym m.in. linię produktów dla rolnictwa ekologicznego. Mówiąc najkrócej –
chcemy być postrzegani nie jako producent nawozów,
a jako dostawca kompleksowych systemów nawożenia.
Chcemy proponować rolnikom nawozy zgodne z zasadami zrównoważonego rolnictwa, pomagając im jednocześnie osiągnąć ich cele produkcyjne.
Oczywiście założenia Europejskiego Ładu odnoszą się
do wszystkich naszych segmentów. Tylko dla przykładu wskażę jeszcze na tworzywa, gdzie rozbudowanie
naszego portfolio produktowego będzie odbywać się

przy zachowaniu idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Nowe produkty będą powstawać z wykorzystaniem recyklingu odpadów – zarówno z własnych
instalacji produkcyjnych, jak również tych, które
pozyskamy z rynku zewnętrznego. Naszym celem
będzie wprowadzenie produktów tworzywowych
o minimalnym wpływie na środowisko.
Jaką rolę w drodze do zeroemisyjności Grupy
Azoty odegra energetyka? I jakie są Wasze
plany w zakresie OZE?
Energetyka „zielona” to bez wątpienia pierwszy etap
w drodze do naszej zeroemisyjności. Wśród głównych celów z tego obszaru możemy wskazać dywersyfikację źródeł energii i stopniowe odchodzenie od
źródeł węglowych na rzecz gazu ziemnego i źródeł
ekologicznych OZE. Będziemy również wprowadzać
nowe rozwiązania techniczne, w tym m.in. wykorzystywanie nowych rodzajów urządzeń o wyższej
efektywności energetycznej.
Zakładamy, że nasze inwestycje w obszarze OZE
będziemy realizować głównie na własnych aktywach, w siatkach naszych fabryk. Oczywiście bierzemy pod uwagę możliwość zaangażowania się
w realizację projektów zewnętrznych. Będziemy
poszukiwać rozwiązań takich jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa czy produkcja energii z biomasy.
Do 2024 roku przeprowadzimy również analizy dotyczące małych modułowych elektrowni atomowych,
tzw. SMR. Byłby to krok w stronę stabilizacji naszego miksu energetycznego.
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Nasz najpilniejszy cel to zainstalowanie OZE, których moce w 2030 roku osiągną w przybliżeniu
300 MW. Chcemy również, aby do tego czasu średni udział OZE we własnej produkcji energii elektrycznej wyniósł minimum 40 proc.
Rozważając konkretne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii musimy mieć oczywiście na
uwadze jeden z najważniejszych celów ESG Grupy
Azoty, czyli dekarbonizację. W ramach naszego flagowego projektu „Zielone Azoty” w perspektywie
najbliższej dekady wdrożymy własny program dekarbonizacji, inwestycyjny i technologiczny.

Tak jak w przypadku pozostałych obszarów działalności, również w przypadku strategii surowcowej
będziemy stawiać na wzrost udziału zielonej energii w naszym miksie energetycznym. Również kontrola poziomu śladu węglowego surowców, które
pozyskujemy od dostawców zewnętrznych, to kwestia która wymaga naszej uwagi.
W strategii zakładacie wydatki na poziomie
2–3 proc. przychodów w przypadku obszaru
badań, rozwoju i innowacji. Na jakich
działaniach będziecie się koncentrować
w ramach strategii innowacji?

Realizacja planowanych inwestycyjnych projektów
dekarbonizacyjnych pozwoli nam na obniżenie szacowanej emisji CO2 w 2030 roku dodatkowo o ponad
800 tys. ton. Całościowe nakłady inwestycyjne na projekty „zielone”, w tym dekarbonizacyjne i OZE wyniosą 2,7 mld PLN. Tę kwotę traktujemy jako inwestycję, dzięki której będziemy mogli dostarczać naszym
klientom nisko lub zeroemisyjne produkty, z gwarancją śladu węglowego na jak najniższym poziomie.

Przede wszystkim musimy powiedzieć, że z naszej
perspektywy innowacyjne technologie nie będą
wydatkiem, ale inwestycją w naszą konkurencyjność.
Liczba i obszerność regulacji związanych z Europejskim Zielonym Ładem powoduje, że aby nadążyć nad
tempem zmiany, musimy nieustannie poszukiwać
rozwiązań, które zoptymalizują nasz biznes i stworzą
wartość dodaną dla naszych klientów. Naszym celem
nie jest jedynie nadążanie za tymi zmianami, a wytyczanie trendów i osiąganie jak najlepszych wyników.

A co z polityką surowcową Grupy Azoty?
Surowce produktowe i energetyczne to niemal
70 proc. łącznych kosztów naszej działalności. Nie da
się ukryć, że w naszej branży w dużym stopniu jesteśmy uzależnieni od dostawców zewnętrznych, stąd
musimy koncentrować się na zwiększeniu naszych
działań w zakresie wykorzystania własnych aktywów
surowcowych.

Innowacje są nieodzownym elementem transformacji klimatyczno-energetycznej Grupy Azoty.
Naszym celem w tym obszarze jest dostarczanie
wysokiej jakości nowych i ulepszonych produktów,
a także utrzymanie przewag konkurencyjnych. Aby
to osiągnąć musimy być i jesteśmy przygotowani na
kreowanie własnych trendów w zakresie nowych
technologii.
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Zielone technologie

materiały prasowe Grupy Azoty

W strategii został również uwzględniony
nowy segment biznesu, czyli polioelefiny.
Jakie są główne założenia dla tego segmentu?
To segment, który jest ściśle powiązany z uruchomieniem naszej flagowej inwestycji, czyli Polimery Police. Ta inwestycja to kolejny duży, krok Grupy Azoty
w kierunku dywersyfikacji działalności. Tym razem
o perspektywiczny i rozwijający się rynek tworzyw
sztucznych, zwłaszcza polipropylenu.
Projekt ten pozytywnie wpłynie na pozycję Polski
w segmencie tworzyw sztucznych – nasz kraj dołączy do czołówki, jeśli chodzi o produkcję polipropylenu w Europie i będzie największym wytwórcą
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Instalacja
Polimery Police to blisko 400 nowych miejsc pracy
w samej spółce oraz dodatkowe miejsca pracy w jej
otoczeniu, związane m.in. z transportem polipropylenu czy też z utrzymaniem ruchu.
Jak wszyscy wiemy, wybuch pandemii zwiększył
zapotrzebowanie na medyczne wyroby z tworzyw
sztucznych. Ułatwiło to producentom i przetwórcom polimerów przejście przez okres zawirowań
rynkowych związanych z kolejnymi falami pandemii. Zakładamy, że gdy przyjdzie czas na podsumowanie pandemii, zostaną dostrzeżone niezaprzeczalne zalety wykorzystania tworzyw sztucznych
zarówno w kontekście opakowań, środków ochrony, jak również branży medycznej. W konsekwencji

wzmocnione zostaną podstawy „lokalne” i postrzeganie projektu Polimery Police.
W odniesieniu do nowego segmentu Poliolefiny –
jako kluczowe założenia należy tu wskazać m.in.
osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej oraz obecność na rynku zaawansowanych produktów polimerowych. Celujemy również w rozwój w obszarze badawczo-rozwojowym, w tym wykorzystanie
wodoru powstającego w procesie PDH.
Poruszył Pan temat wodoru, którego Grupa
Azoty jest obecnie największym producentem
w Polsce. W jaki sposób będziecie
wykorzystać swój potencjał w tym zakresie?
Działania z obszaru technologii wodorowych będą
stanowić jeden z filarów naszego projektu „Zielone Azoty”. Prowadzimy analizy w zakresie produkcji energii elektrycznej z OZE, co z jednej strony przyczyni się do ograniczenia śladu węglowego
naszej produkcji, ale również pozwoli nam produkować tzw. „zielony wodór” z elektrolizerów zasilanych OZE. Dużo uwagi w zakresie technologii
wodorowych kierujemy na branżę automotive. Prowadzimy prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i tworzymy laboratorium akredytacji wodoru
do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Aktualnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzana jest
analiza wszystkich parametrów wymaganych dla
Magazyn „Polska Chemia” 3/2021

|

9

Zielone technologie

branży automotive, stąd też decyzja o uruchomieniu takiego laboratorium w Grupie Azoty w Kędzierzynie Koźlu.
Angażujemy się w wiele inicjatyw na rzecz budowy
gospodarki wodorowej i już teraz mogę potwierdzić,
że zamierzamy aktywnie uczestniczyć w pracach nad
regulacjami europejskimi dotyczącymi klasyfikacji
wodoru jako zielonego paliwa.
W strategii podkreślacie znaczenie
zrównoważonego rozwoju dla Grupy Azoty.
W jaki sposób znajdzie to odzwierciedlenie
w Waszej strategii ESG?
Grupa Azoty to jeden z europejskich liderów branży
nawozowo-chemicznej. Naszą siłę buduje 15 tysięcy pracowników zatrudnionych w ponad 50 spółkach. Produkty Grupy Azoty znajdują uznanie wśród
klientów na pięciu kontynentach – w obu Amerykach, Azji, Afryce oraz oczywiście Europie. Działalność skoncentrowana jest na czterech głównych

segmentach – nawozach, tworzywach, chemii i energetyce. Nasze produkty wykorzystywane są w każdym strategicznym sektorze gospodarki, co oznacza,
że bez udziału firm takich jak nasza nie będzie możliwe zrealizowanie celu neutralnej klimatycznie, innowacyjnej i cyrkularnej Europy.
W ramach naszej strategii ESG zdefiniowaliśmy
5 kluczowych filarów, to jest: Klimat i środowisko,
Zrównoważone produkty, Zrównoważony łańcuch
dostaw, Najbliższe otoczenie, Przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.
W ramach tych obszarów podejmujemy aktywnie działania, które pomogą nam tworzyć bardziej
zrównoważoną przyszłość. Przyszłość, w której –
zgodnie z naszą misją – w harmonii ze środowiskiem
produkujemy nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne, podnosząc jakość życia mieszkańców Europy i uczestnicząc w budowaniu jej bezpieczeństwa
żywnościowego.

materiały prasowe Grupy Azoty

10

|

Magazyn „Polska Chemia” 3/2021

Wodór

NISKO I ZEROEMISYJNY WODÓR
KLUCZEM DO DEKARBONIZACJI
Wodór uznawany jest za jeden z kluczowych elementów łańcucha wartości prowadzącego do zielonej transformacji – może być wykorzystywany jako surowiec, paliwo lub nośnik i magazyn energii. Ze względu na jego potencjał energetyczny połączony z minimalną emisyjnością, jest on przedmiotem rosnącego zainteresowania w Europie i na świecie,
co dobrze widać na przykładzie ogłoszonych i planowanych krajowych strategii wodorowych. Na początku 2019 roku wstępne prace nad wodorem ogłosiła tylko garstka krajów,
m.in. Chiny, Francja, Japonia i Korea Południowa. Dwa lata później już 18 krajów posiada
zdefiniowaną politykę wodorową (ostatnie to Polska, UK, Rosja, Maroko i Luksemburg),
a kolejne 14 krajów przygotowuje swoje strategie (m.in. Malezja, Rumunia czy Turcja).
Podstawowym powodem zainteresowania wodorem
jest fakt, iż jego spalaniu nie towarzyszą emisje dwutlenku węgla, a jedynie powstaje woda i może być
wytwarzany bezpośrednio z OZE w procesie elektrolizy wody. Jest to niemal doskonały obieg zamknięty,
który przy maksymalnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii pozwoli zminimalizować oddziaływanie naszej cywilizacji na środowisko i klimat.
Wodór posiada jednak kilka cech, które powodują,
że transformacja energetyczna z gospodarki napędzanej węglowodorami do gospodarki wodorowej
wymaga dużych inwestycji zarówno w prace badawczo-rozwojowe, jak i infrastrukturę. Do największych
wyzwań zaliczyć należy:
• niską gęstość, co wymusza stosowanie wysokich
ciśnień przy magazynowaniu i transporcie
wodoru,
• rozpuszczalność wodoru w metalach przy
wysokim ciśnieniu, która także utrudnia jego
magazynowanie i transport,
• rozwijające się technologie ogniw wodorowych.
Oprócz kwestii technologicznych należy także
zwrócić uwagę na zagadnienia rynkowe i legislacyjne. Zero- i niskoemisyjny wodór stanowi obecnie
niewielki odsetek światowej produkcji, której znaczna większość oparta jest na reformingu parowym
gazu ziemnego. Co więcej, wodór obecnie wykorzystywany jest w dużej mierze w miejscu wytworzenia, aby ograniczyć koszty i problemy związane
z jego logistyką. Szerokie zastosowanie wodoru jako
paliwa w sektorze automotive czy w ciepłownictwie
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wymagało będzie albo rozproszonej generacji, albo
sprawnego systemu transportowo-przesyłowego. Obie te kwestie będą musiały być rozwiązane,
gdyż z jednej strony ciężko sobie wyobrazić, aby
każdy konsument wodoru miał do dyspozycji własną generację, a z drugiej ograniczenia geograficzne
czy dostępności surowców mogą nie pozwolić na
jego generację w każdym miejscu zużycia.
Po stronie ustawodawców szczególnie istotne jest
zapewnienie stabilnego otoczenia legislacyjnego, które pozwoli rozwijać tę nową gałąź przemysłu w perspektywie najbliższych 10-20 lat. Obecnie
dominujący trend promujący tylko wodór pochodzący z elektrolizy wody zasilanej energią z odnawialnych źródeł energii może doprowadzić do silnego ograniczenia rozwoju sektora wodorowego
i zagrażał będzie osiągnięciu celów redukcji emisji na poziomie Wspólnoty. Istnieje niewiele obszarów w Europie, gdzie instalacje OZE (wiatrowe czy
fotowoltaiczne) mogą pracować w optymalnych
warunkach zarówno pod względem intensywności,
jak i ciągłości dostarczanej energii. Ponadto, tempo
rozwoju instalacji OZE może nie być wystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie zarówno ze strony elektrolizerów, jak i bezpośrednich konsumentów
energii elektrycznej.
Z tego powodu dla rozwoju gospodarki wodorowej
niezbędne jest wykorzystanie wszystkich potencjalnych źródeł produkcji wodoru, które zapewnią odpowiednio niską emisyjność uzyskanego produktu.

Wodór

Wodór z biomasy odpadowej lub biogazu, czy wodór
z przetwarzania odpadów komunalnych połączony z CCUS będą niezbędne do zapewnienia podaży
surowca odpowiedniej do zapotrzebowania rynkowego. Pamiętać należy, że flagowy obecnie kierunek, czyli paliwo dla automotive, to tylko fragment
szerokiego wachlarza sektorów, które w najbliższej
przyszłości będą potrzebowały zero- i niskoemisyjnego wodoru. Najwcześniej wodór będzie potrzebny
w przemyśle nawozowym, petrochemicznym i hutnictwie oraz oczywiście transporcie. W dalszej kolejności może on znaleźć miejsce w sektorze lotniczym,
ciepłownictwie oraz jako element magazynowania
nadmiarów energii z OZE (w zależności od lokalizacji, zapotrzebowania na energię elektryczną i przepustowość sieci). Wolumeny wodoru, wymagane przez
każdą z tych branż w powiązaniu z celami redukcyjnymi stawianymi w dokumencie Fit For 55, znacząco przekraczają możliwości generacyjne OZE i będą
wymagały uzupełniania z innych, niskoemisyjnych
źródeł, nawet przy dynamiczniejszym niż obecnie
rozwoju odnawialnych źródeł energii.

przedsiębiorstwami, ale także między sektorem publicznym i prywatnym. W tym celu Grupa ORLEN
wspiera i promuje duże, krajowe jak i międzynarodowe, ekosystemy w całym łańcuchu wartości wodoru, w których rozwój technologiczny, inwestycje
i współpraca sektora publiczno-prywatnego mocno
się przenikają. Przekładają się one bezpośrednio na
realizowane przez koncern projekty. Dwa z nich Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase
I) i Hydrogen Eagle pozwolą na utworzenie korytarzy wodorowych na kluczowych trasach w obrębie sieci TEN-T oraz w największych miastach. Ze
względu na strategiczną lokalizację Polski, Czech
i Słowacji, na głównych korytarzach transportowych, nasza sieć stacji tankowania wodoru stanie się
częścią większej paneuropejskiej sieci, w tym przede
wszystkim korytarzy północ - południe oraz wschód
- zachód. Przyczyni się tym samym do rozwoju sektora mobilności opartego na paliwie wodorowym
w całej Europie. Grupa ORLEN stawia zarówno na
transport kołowy, jak i budowę ekosystemu wodoryzacji kolei w Polsce.

Grupa ORLEN, zgodnie ze swoją strategią do 2030
roku i zobowiązaniem osiągnięcia neutralności emisyjnej netto w 2050 roku, będzie wdrażać projekty
w całym łańcuchu wartości nisko i zeroemisyjnego
wodoru na rzecz obniżenia emisyjności swoich aktywów, a także rozwoju branży związanej z transportem wykorzystującym wodór jako nowe paliwo.

Cel osiągnięcia neutralności emisyjnej jest niewątpliwie bardzo ambitny i wiąże się z podejmowaniem szeregu wyzwań technologicznych oraz biznesowych, ale jest to przede wszystkim szansa dla
naszego regionu na lepsze warunki życia i rozwój
gospodarczy.

W rozwoju tego wschodzącego rynku decydujące
znaczenie będzie miała współpraca nie tylko między

Krzysztof Łokaj
Kierownik projektu, Dział Rozwoju
Nowych Strumieni Biznesowych, PKN ORLEN
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Kampania
„Polska Chemia”
Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność

www.polskachemia.org.pl
Najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania

Kampania „Polska Chemia” to jedyny projekt

społeczna,

promujący tak istotny dla polskiej gospodarki

której

celem

jest

wskazywanie

znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej

sektorprzemysłu.

gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora
chemicznego jako dbającego o środowisko,

PARTNERZY STRATEGICZNI

promującego innowacyjność, tworzącego miejsca
pracy, respektującego zasady zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

PARTNERZY GŁÓWNI

Wodór

NOWY WODOROWY PROJEKT
LOTOSU
Gdański koncern, w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, uruchomił nowy projekt w obszarze wodoru.
Jego celem jest skonstruowanie pilotażowej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe (SOE). Oficjalny kick-off projektu zorganizowano pod koniec września br. w Jaśle,
gdzie docelowo stanie wspomniana instalacja. Wartości inwestycji to blisko 10 mln zł.
Celem projektu VETNI jest opracowanie wysoce
efektywnej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł. Urządzenia te umożliwią wysokosprawną produkcję wodoru o wysokiej czystości. W ramach
projektu przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe zorientowane na opracowanie, budowę
i badania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych systemu z elektrolizerem zintegrowanym z procesem rafineryjnym, który dostarczać będzie parę
procesową do produkcji wodoru. Parametry elektrolizera pozwolą na produkcję ok. 16 kg wodoru na
dobę o czystości 99,999%, co umożliwi zatankowanie kilku samochodów zasilanych wodorem.
Projekt doskonale wpisuje się w założenia projektu „Polskiego porozumienia wodorowego”. Stanowi
ono wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podjęcia wspólnych działań na rzecz

Materiały prasowe Grupy LOTOS
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rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Porozumienie będzie stanowić kluczowy instrument wykonawczy „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030
z perspektywą do 2040 r.”, określając listę długofalowych działań.
– Strategicznym wyzwaniem Grupy LOTOS jest właściwe przygotowanie się do zbliżających się rewolucyjnych zmian na rynku paliwowym. Budowa silnej
pozycji konkurencyjnej musi odbywać się poprzez
wdrażanie unikalnych, innowacyjnych rozwiązań
technologicznych, tworzonych we współpracy z najlepszymi partnerami, w co w pełni wpisuje się projekt
VETNI – mówi Zofia Paryła, Prezes Zarządu Grupy
LOTOS.
Na lokalizację inwestycji wybrano Jasło. Przemawiają za tym m.in. uwarunkowania techniczne,
w tym potwierdzona ze spółką LOTOS Infrastruktura
dostępność pary technologicznej o wymaganych dla

Wodór

elektrolizera parametrach. Co więcej, producentem
ważnych elementów elektrolizera będzie mieszczący się w Boguchwale k. Rzeszowa – Oddział Ceramiki CEREL – samodzielna jednostka rozwojowa Instytutu Energetyki.
– W ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy
LOTOS, Instytutu Energetyki i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie chcemy osiągnąć dwa cele. Pierwszym jest opracowanie,
budowa i weryfikacja w rzeczywistych warunkach
pracy unikalnej instalacji ze stałotlenkowymi elektrolizerami, które są najbardziej sprawnymi urządzeniami do produkcji wodoru. Drugim celem jest
realizacja postulatów Polskiej Strategii Wodorowej,
w szczególności w zakresie dekarbonizacji procesów
i zwiększania udziału niskoemisyjnych paliw w wielu
gałęziach gospodarki – mówi prof. Jakub Kupecki,
kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki.
Projekt VETNI jest przedsięwzięciem unikalnym na
skalę światową ze względu na głęboką integrację
elektrolizerów SOE z istniejącym procesem, który
będzie przystosowany do nadania mu nowej roli.
Wykorzystanie obiektu rafineryjnego jako źródła pary w instalacji wytwarzania wodoru pozwala nie tylko na poprawę efektywności procesu, ale
także na zagospodarowanie aktywów przemysłowych w nowych zastosowaniach, w tym dla potrzeb
wytwarzania wodoru i paliw pochodnych. Perspektywicznie projekt VETNI wyznacza nowe kierunki modernizacji obiektów przemysłowych, obejmujące ich przystosowanie do nowych celów, które
będą wynikały z sukcesywnego rozwoju gospodarki wodorowej.
– Realizacja projektu VETNI wspólnie z Grupą LOTOS
oraz Instytutem Energetyki to ambitne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w strategię działania
naszej uczelni. Projekt charakteryzuje się wysokim
stopniem innowacyjności oraz bazuje na polskich rozwiązaniach technologicznych i materiałowych. Jego
realizacja będzie ważnym krokiem na drodze transformacji energetycznej w kierunku wykorzystania
źródeł niskoemisyjnych – mówi prof. Konrad Świerczek, prodziekan ds. współpracy i nauki Wydziału
Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie.

Koncepcja Grupy LOTOS, Instytutu Energetyki oraz
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie została bardzo wysoko oceniona
przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój otrzymał
pozytywną decyzję. Łączny budżet projektu VETNI
wynosi ponad 9,5 mln zł, z czego dofinansowanie dla
konsorcjum wyniesie około 7,8 mln zł (czyli ponad
80%). Umowę z NCBiR w tym zakresie podpisano
7 września br.
– Realizacja projektów B+R jest obarczona dużym
ryzykiem biznesowym, dlatego też zależy nam na
korzystaniu z dostępnego dofinansowania zewnętrznego. Kluczową kwestią decydującą o powodzeniu
prac badawczo-rozwojowych jest natomiast właściwy dobór partnerów. W przypadku projektu VETNI
takimi partnerami są czołowe krajowe instytucje
badawcze: Instytut Energetyki oraz AGH w Krakowie. Grupa LOTOS dostrzega bardzo duży potencjał
związany ze współpracą z krajowymi jednostkami
naukowymi. Taka kooperacja realizowana jest obecnie w wielu obszarach merytorycznych działalności
Grupy Kapitałowej LOTOS – mówi Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji
Grupy LOTOS.
– Nazwa projektu nie jest przypadkowa: VETNI
w języku islandzkim oznacza wodór. Razem z dr. Markiem Skrzypkiewiczem, który pełni w projekcie rolę
członka kluczowej kadry B+R, jesteśmy absolwentami Uniwersytetu Islandzkiego i Uniwersytetu w Akureyri. To właśnie na Islandii rozpoczęła się nasza
działalność naukowa w obszarze technologii wodorowych pod opieką prof. Thorsteinna Ingi Sigfussona
(1954–2019), którego pamięć chcemy tym projektem
i jego nazwą symbolicznie uhonorować – dodaje prof. Jakub Kupecki.

Mikołaj Szlagowski
Kierownik Działu
Komunikacji Zewnętrznej
Grupy LOTOS
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Zielone technologie

ZIELONA TRANSFORMACJA POLSKIEJ
ENERGETYKI WĘGLOWEJ – MOŻLIWA
M.IN. DZIĘKI TECHNOLOGII
SPALANIA W ATMOSFERZE TLENU
Wśród krajów Unii Europejskiej polska energetyka w największym stopniu zależy od
węgla. Wypełnienie założeń Zielonego Ładu wiązać się będzie dla Polski z podjęciem
odmiennych kroków niż dla wielu państw członkowskich. Air Liquide Engineering & Construction oferuje wyjątkowe rozwiązanie technologiczne dla dekarbonizacji bloków energetycznych, które może stać się istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu zielonej
transformacji nad Wisłą.

Wśród czterech filarów zielonej transformacji, tj. poprawy efektywności energetycznej, rozwoju energetyki
odnawialnej, wychwytywania i sekwestracji lub utylizacji dwutlenku węgla (CCS/CCU) oraz rozpowszechnienia bezemisyjnych nośników energii (elektryfikacja
i wodór), szczególną rolę pełnią dostawcy innowacyjnych technologii. Firma Air Liquide od wielu dekad
zajmuje się produkcją, transportem i wykorzystaniem
wodoru, a także separacją, wykraplaniem i dystrybucją CO2 w różnych gałęziach przemysłu. Nasze portfolio technologiczne i doświadczenie operacyjne stawiają
nas w wyjątkowej pozycji, by zaoferować polskiej energetyce i przemysłowi realistyczne środki do osiągnięcia
neutralności klimatycznej.
Skala tego wyzwania dla Polski wynika w dużej mierze z faktu, że nasza energetyka w przeważającej
większości oparta jest na węglu. Stanowi on >50%
polskiego koszyka energetycznego i służy do produkcji >80% energii elektrycznej, podczas gdy średnia unijna wynosi odpowiednio 16% i ~25%*. Biorąc
pod uwagę również fakt, że z 30 GW zainstalowanej
mocy bloków węglowych >9 GW stanowią instalacje
uruchomione w ostatnich 30 latach, z czego >4 GW
w ostatnich 10**, eksperci nie mają powodów sądzić,
* Dias P. et al. (2018) EU coal regions: opportunities and challenges ahead
** https://globalenergymonitor.org/, dostęp 21.10.2021

18

|

Magazyn „Polska Chemia” 3/2021

że proporcja ta drastycznie zmieni się do roku 2030
i dalej. W obliczu tych realiów staje się oczywiste, że
dekarbonizacja polskiej energetyki nie odbędzie się
bez udziału technologii CCS/CCU.
Najczęściej rozważane rozwiązania do wyłapywania CO2 w kontekście elektrowni węglowych bazują
na separacji dwutlenku węgla z gazów spalinowych
(post-combustion). W przemyśle naftowym i gazowym powszechnie stosuje się technologię mycia aminowego, w której mieszaninę gazową zrasza się roztworem, który selektywnie absorbuje CO2, tworząc
z nim nietrwałe połączenia chemiczne. Dwutlenek
węgla odpędza się z aminy w osobnej kolumnie regeneracyjnej pod obniżonym ciśnieniem i podwyższoną
temperaturą. W przypadku zastosowania przy bloku

Zielone technologie

węglowym, proces ten wymaga dostarczenia pokaźnych ilości niskociśnieniowej pary wodnej jako źródła
ciepła dla kolumny regeneracyjnej, a także sprzężenia i osuszenia dużych objętości oczyszczonego CO2,
a więc znacznego poboru prądu przez kompresor.
O ile zasilenie takiej instalacji elektrycznością nie stanowi problemu, taka ingerencja w delikatnie skalibrowany obieg pary i kondensatu elektrowni w celu
poboru pary niskociśnieniowej jest poważną barierą
dla aplikacji tej technologii.
Przeszkody tej nie posiadają metody separacji kriogenicznej, jak technologia Cryocap™ FG licencjonowana przez Air Liquide Engineering & Construction.
W rozwiązaniu tym CO2 zostaje zatężony w instalacji adsorpcyjnej, a następnie wykroplony z mieszaniny
gazowej w obiegu chłodniczym i oczyszczony w procesie destylacji kriogenicznej. W ten sposób między
80 a 95% dwutlenku węgla może zostać usunięte
z gazów spalinowych i dostarczone w postaci ciekłej
lub gazowej przy marginalnych kosztach dostosowania, podczas gdy w przypadku mycia aminowego uzyskanie ciekłego CO2 wymagałoby osobnej instalacji
skraplania. Głównym odbiorcą energii w procesie Cryocap™ FG jest kompresor gazów spalinowych. W przypadku elektrowni węglowych są to gigantyczne objętości o stosunkowo niskiej zawartości CO2 (~14%), co
wymaga jednostki sprężania o znacznych rozmiarach
(i związanych z nią kosztów inwestycyjnych).
Niezwykle obiecującą alternatywą dla powyższych
rozwiązań jest technologia spalania w atmosferze
tlenu z recyrkulacją CO2 (oxy-combustion). Jej podstawowym założeniem jest eliminacja inertów (N2)
z gazów spalinowych, dzięki czemu dwutlenek węgla
wychwytywany jest z dużo mniejszego strumienia
gazu o wysokim stężeniu. Wymaga to zastąpienia
powietrza do spalania węgla w kotle elektrowni czystym tlenem otrzymywanym w instalacji rozdziału powietrza (ASU). Aby utrzymać temperaturę

w granicach, na które kocioł został zaprojektowany, do palników wprowadza się mieszaninę czystego tlenu i recyrkulowanego strumienia gazu spalinowego, w tych warunkach składającego się w ~85%
z CO2. Spaliny o takim składzie znacznie łatwiej
poddają się kriogenicznej separacji, w wyniku której oddziela się 90–98% dwutlenku węgla w postaci ciekłej lub gazowej od niewielkich ilości czystych
gazów nie kondensujących. Mimo drastycznej zmiany w składzie chemicznym strumieni gazowych,
wymagane modyfikacje w samym bloku węglowym są minimalne, z czego największą z nich jest
instalacja rurociągu zawracającego CO2. Kompletny
pakiet technologiczny oferowany przez Air Liquide
Engineering & Construction zawiera ASU, mieszalnik tlenu i recyrkulowanych spalin (Floxinator™) oraz
instalację wychwytu CO2 (Cryocap™ Oxy).
Zarówno produkcja tlenu, jak i separacja dwutlenku węgla są niemal w całości zasilane prądem elektrycznym, co pozwala uniknąć naruszenia bilansu
pary elektrowni. Eliminacja inertów z gazów spalinowych powoduje znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych po stronie wychwytu CO2.
Dodatkową zaletą schematu oxy-combustion jest jej
bliska zeru emisja zanieczyszczeń powietrza: niemal
całkowite wyeliminowanie SO2 i pyłów zawieszonych oraz ograniczenie emisji NOx o 95%. Ponadto możliwość nadprodukcji i magazynowania tlenu
w okresach niskiego zapotrzebowania na prąd jest
czynnikiem zwiększającym elastyczność systemu
elektroenergetycznego.
Rozwiązanie to zostało z powodzeniem zademonstrowane przez Air Liquide w nowych i istniejących
kotłach w Hiszpanii (Ciuden) i Australii (Callide)
i jest w pełni gotowe do
implementacji w ~1 GW
blokach energetycznych.

Schemat spalania w atmosferze tlenu z wyłapaniem CO2
na bazie technologii Air Liquide E&C

Tomasz Baranik
Menadżer ds. sprzedaży
licencji i technologii
Air Liquide Engineering
& Construction
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ZAMYKANIE OBIEGU W GLOBALNYM
ŁAŃCUCHU WARTOŚCI BASF
Wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w dużym uproszczeniu oznacza
oddzielenie produkcji i tym samym wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów naturalnych. BASF, dzięki swoim działaniom na wszystkich poziomach zaangażowania w łańcuch wartości, konsekwentnie wdraża zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, maksymalnie wykorzystując ograniczone zasoby naszej planety: utrzymujemy je w użyciu tak
długo, jak to możliwe, minimalizujemy ilość odpadów i tworzymy wartość dzięki zasobom
odnawialnym.
W 2020 r. podczas dorocznej konferencji R&D firma
BASF zadeklarowała kolejne cele na drodze w kierunku przejścia na model cyrkularny w ramach Programu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, stawiając na rozwój innowacji przyczyniających się do
zamykania pętli, a także ich wydłużania. Mianowicie, wdrażamy rozwiązania cyrkularne zarówno dla pozyskiwanych przez nas surowców, optymalizujemy także własną działalność produkcyjną,
jak również oferujemy niemal dla wszystkich branż
produkty i usługi zasobooszczędne, które wspierają naszych klientów w tranzycji gospodarki obiegu
zamkniętego.

Trzy filary GOZ w BASF
Program Gospodarki Obiegu Zamkniętego BASF
opiera się na trzech strategicznych filarach, zdefiniowanych po przeanalizowaniu całego łańcucha wartości funkcjonowania firmy:
1. Rozszerzanie potencjału cyrkularnej bazy
surowcowej;
2. Praca nad nowymi cyklami materiałowymi;
3. Tworzenie nowych modeli biznesowych.
Z tranzycją tą powiązane są konkretne, ambitne cele.
Między innymi do roku 2030 firma zamierza podwoić sprzedaż generowaną dzięki rozwiązaniom dla
gospodarki o obiegu zamkniętym do 17 miliardów
euro. Od 2025 r. natomiast BASF zamierza zużywać
rocznie 250 000 ton odnawialnej bazy surowcowej
pochodzącej z recyklingu, zastępując tym samym
surowce kopalne.
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Cyrkularna baza surowcowa
Poszukiwanie alternatywnej bazy surowcowej dla
źródeł kopalnych stanowi istotny filar działań BASF
w kierunku oddzielenia procesów produkcyjnych
od zużycia surowców. Z jednej strony konsekwentnie zwiększamy udział surowców odnawialnych, czy
to w przypadku pozyskiwania biomasy pochodzącej z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł, czy
też roślinnej bazy surowcowej, także certyfikowanej w odpowiednim standardzie. Przykładem tego
ostatniego podejścia jest stuprocentowa certyfikacja
RSPO oleju palmowego w zastosowaniach kosmetycznych osiągnięta w 2021 roku. Drugim źródłem
dywersyfikacji bazy surowcowej jest pozyskiwanie jej
z recyklingu chemicznego w projekcie C
 hemCycling™,
dzięki któremu zmieszane odpady tworzywowe, jak
również zużyte opony, niemożliwe do zagospodarowania w inny sposób, podlegają procesowi pirolizy i tym samym stają się surowcem do produkcji
oleju pirolitycznego, komplementarnie zasilającego
miks bazy surowcowej BASF. Zarówno odnawialna
baza surowcowa, jak i ta pochodząca z recyklingu
chemicznego, jest alokowana do portfolio produktowego na zasadzie bilansu masowego, certyfikowanego w standardzie REDcert2, a użycie alternatywnej
bazy surowcowej obniża ślad węglowy produktów,
dzięki oszczędności surowców kopalnych.

Nowe cykle materiałowe
Całkowite przejście na cyrkularne łańcuchy wartości może się dopełnić tylko wtedy, gdy już na etapie projektowania i rozwoju ostatecznego produktu
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zostanie uwzględnione domknięcie obiegu. Dla
BASF proces zaczyna się od projektowania wspólnie
z naszymi partnerami biznesowymi trwałych materiałów o wysokiej wartości również pod koniec cyklu
życia. I na przykład w celu optymalnego zarządzania produktami z tworzyw sztucznych po fazie ich
użytkowania opracowaliśmy specjalizowane portfolio dodatków do tworzyw pod nazwą handlową
IrgaCycle™, które usprawniają lub umożliwiają recykling mechaniczny produktów końcowych. Pracujemy również nad tworzeniem technologii domykających obiegu konkretnych produktów, jak na przykład
poliuretanowe materace czy baterie do samochodów
elektrycznych. Klucz do sukcesu w tego typu projektach to odpowiednie partnerstwa w łańcuchu wartości, dzięki którym zagwarantowany jest dostęp do
odpowiedniego surowca wtórnego oraz możliwe jest
wspólne rozwijanie technologii recyklingu.

Nowe modele biznesowe
Aby domykanie pętli mogło być wdrażane w sposób
inteligentny i dostosowany do bieżących potrzeb
uwzgledniających także odpowiedzialne i zrównoważone zużycie portfolio produktowego BASF,
opracowujemy także nowe modele biznesowe jako
usługę komplementarną do oferowanych produktów, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów. Innowacje cyfrowe odgrywają w tym wypadku
kluczową rolę. I tak na przykład BASF rozwija technologię trinamiX, bazującą na spektroskopii NIR,
dzięki której można precyzyjnie określić dokładny
skład tworzyw sztucznych w ciągu kilku sekund,

znacząco ułatwiając sortowanie i recykling tworzyw.
Jest to wykonalne z pomocą prostego, przenośnego
urządzenia połączonego z mobilną aplikacją, która
umożliwia szybką analizę danych. Spektrum rozpoznawalnych tworzyw zaczyna się od klasycznych
poliolefin, takich jak PE, PP i PVC (polietylen, polipropylen i polichlorek winylu), po PET (politereftalan etylenu), który jest najlepiej znany jako materiał
na butelki do napojów. Ponadto tworzywa techniczne, takie jak ABS (akrylonitryl butadien-styren) czy
PA (poliamid), których odsortowanie jest szczególnie ważne dla firm recyklingowych, również mogą
być prawidłowo identyfikowane, zwłaszcza w mieszankach z innymi tworzywami sztucznymi.

Warunki sprzyjające zmianie modelu
gospodarki w kierunku cyrkularnym
Aby zmiana modelu gospodarki na obieg zamknięty mogła się dopełnić, a tym samym aby było możliwe znaczne ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, jak również maksymalne obniżenie poziomu
generowanych odpadów, jak i emisji gazów cieplarnianych, konieczna jest odpowiednia rama prawna, która pozwoli na zwiększenie konkurencyjności
innowacyjnych, cyrkularnych rozwiązań względem
obecnie powszechnych modeli linearnych. Warunkiem koniecznym jest także takie ukształtowanie
legislacji, która umożliwi dalsze działania w obszarze alternatywnej bazy surowcowej dla źródeł kopalnych, holistyczne spojrzenie na cykl życia produktów
czy zharmonizowane kryteria dotyczące zarządzania odpadami. Drugim czynnikiem koniecznym dla
tranzycji w kierunku gospodarki obiegu
zamkniętego jest dostęp do energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Tylko
w takim podejściu zmiana modelu gospodarczego z linearnego na cyrkularny będzie mogła
zaistnieć w pełnym wymiarze.

dr Agata Kruszec
Starsza Menedżerka ds. Marketingu
Korporacyjnego i Projektów
Ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju
BASF Polska
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AECI, MIĘDZYNARODOWA GRUPA
CHEMICZNA DOŁĄCZA DO GRONA
INWESTORÓW CLARITER
AECI i Clariter chcą zmniejszyć szkody spowodowane globalną epidemią odpadów plastikowych poprzez przekształcanie ich w zaawansowane produkty petrochemiczne, które
stanowią zieloną alternatywę dla produktów ropopochodnych.
Oprócz inwestycji, strony rozważają możliwości
współpracy w zakresie budowy zakładów działających w oparciu o technologię Clariter w Stanach
Zjednoczonych, Niemczech i RPA. AECI nie wyklucza również zaangażowania się w toczące się projekty budowy instalacji Claritera realizowane w Polsce,
Holandii i Izraelu. Strony planują także współpracę
w zakresie badań i rozwoju produktów Clariter, które
przyczyniają się do zmniejszenia zależności branży
petrochemicznej od ropy naftowej.

do uczestnictwa w charakterze udziałowców. Clariter
oferuje przyłączenie się do innowacyjnego przedsięwzięcia budowy zrównoważonego i odpowiedzialnego przemysłu, który przekształca problematyczne
odpady w cenne zasoby. W obecnej rundzie pozyskania kapitału inwestycja AECI w Clariter wyniosła 2,5 mln EUR z opcją uczestniczenia w przyszłych
rundach o wartości do 10 milionów euro.

Clariter, jeden ze światowych pionierów w dziedzinie
zielonych innowacji przyczyniających się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, aktywnie działa w Polsce, RPA, Holandii i Izraelu. Dotychczas firma
zainwestowała ponad 40 milionów euro w rozwój
swojego unikalnego procesu chemicznego (chemical
upcycling), w którym przekształca plastik pochodzenia odpadowego w wysokiej jakości oleje, woski
i rozpuszczalniki, które z kolei są wykorzystywane
jako składniki setek produktów końcowych w różnorodnych gałęziach przemysłu.

AECI jest międzynarodową grupą chemiczną działającą w ponad 22 krajach. Firma została założona w 1924 roku, a od 1966 roku jest notowana na
giełdzie JSE Securities Exchange. Zatrudnia ponad
7500 osób, a jej obroty wynoszą około 2 mld USD.

Od 2003 roku Clariter rozwija polską myśl technologiczną w instalacji pilotażowej oraz centrum badawczo-rozwojowym zlokalizowanym w Gliwicach.
W pierwszym przemysłowym zakładzie demonstracyjnym Clariter w East London w Republice Południowej Afryki pomyślnie przeprowadzane są testy
technologii. Firma prowadzi obecnie działania związane z uruchomieniem kilku zakładów działających
na podstawie jej unikalnego procesu. Plan budowy
jednego z nich realizowany jest w Polsce.
Współpraca z AECI jest częścią strategii rozwoju
firmy Clariter, opierającej się na nawiązywaniu relacji ze strategicznymi graczami, którzy zapraszani są
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AECI

Dyrektor Generalny AECI Mark Dytor, powiedział:
„Biorąc pod uwagę rozległą wiedzę AECI w zakresie
zastosowań chemicznych, doświadczenie przemysłowe, dostęp do rynku w kluczowych regionach geograficznych i możliwości rozwoju produktów, jesteśmy
dobrze przygotowani do tej współpracy. Oprócz możliwości pozytywnego wpływu na rynek w RPA i inne
rynki międzynarodowe, to partnerstwo dobrze wpisuje się w strategię internacjonalizacji Grupy i nasze
ambicje zwiększania zysków. To szansa, która pozwala
AECI stać się pionierem w branży przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na produkty i pozycjonuje firmę jako silnego gracza na rynku przemysłowym”.
„Jest to też istotne z punktu widzenia Założeń Zrównoważonego Rozwoju, które niedawno ustanowiliśmy. Better Chemistry to projekt, na który kładziemy
szczególny nacisk. Obejmuje on ewaluację procesu
produkcji, pakowania oraz konsumpcji produktów
w kierunku bardziej zrównoważonych procesów.”

Gospodarka cyrkularna

STATYSTYKI
Na świecie produkuje się ponad 370 milionów ton
plastiku rocznie, z czego tylko 9% jest poddawane
recyklingowi (14% odpadów plastikowych), część
jest spalana (proces ten powoduje znaczną emisję CO2 oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery),
a zdecydowana większość trafia na wysypiska śmieci i stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska. Prognozy pokazują, że do 2029 roku zapotrzebowanie
na ten surowiec wzrośnie do ponad 550 milionów
ton rocznie, co stwarza potrzebę znalezienia alternatywnego, zrównoważonego rozwiązania zagospodarowującego odpadowe tworzywa sztuczne.
Technologia upcyclingu chemicznego nie przetwarza odpadów plastikowych w nowy plastik lub rodzaj
paliwa czy dodatku energetycznego, lecz kończy cykl
życia tworzyw sztucznych i przekształca je w nowe,
użyteczne produkty. Proces Clariter charakteryzuje się ujemnym śladem węglowym, co sprawia, że
jest lepszym rozwiązaniem niż składowanie, spalanie
czy inne rozwiązania pirolizy odpadowych tworzyw
sztucznych oferowane obecnie na rynku światowym.
Prezes i dyrektor generalny firmy Clariter Ran
Sharon, dodał: „Ponieważ nasza technologia wykorzystuje odpady plastikowe jako surowiec dla zielonych produktów petrochemicznych, pomagamy tym
samym rozwiązać palący problem zanieczyszczenia
nimi środowiska. Procesy i produkty, które są ekologiczne i bardziej cyrkularne mają do odegrania znaczącą rolę w globalnym trendzie w kierunku zrównoważonego rozwoju, a ostatecznie w zmniejszeniu
emisji dwutlenku węgla w przyszłości.”
„Dzisiejsza branża doskonale rozumie potrzebę dostosowania się do zmieniającego się świata,
a szczególny nacisk kładzie się na ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance). Clariter,
jako firma działająca w obszarze zielonych innowacji,
rozwija swoją polską, opatentowaną technologię od
prawie 20 lat. Nasza współpraca z AECI wykorzystuje potencjał i doświadczenie obu firm, dzięki czemu
obydwie strony odnoszą korzyści.”
Obecnie Clariter realizuje budowę zakładu w Polsce,
którzy ma przetwarzać rocznie 60 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych na około 50 tys. ton olejów, wosków i rozpuszczalników. Firma rozwija partnerskie relacje z dostawcami odpadowych tworzyw

sztucznych oraz rozpoczęła testy różnych strumieni
surowca w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Ponadto, firma zawarła
umowy sprzedaży swoich produktów, które głównie przeznaczone są na eksport. Wciąż jednak pracuje nad zwiększeniem współpracy z lokalnymi
odbiorcami.
Grzegorz Lada, Dyrektor Rozwoju Biznesu w Clariter odpowiedzialny za działalność w Polsce, skomentował podpisanie umowy: „Jesteśmy bardzo
zadowoleni z uznania nas przez AECI za wiarygodnego i perspektywicznego partnera do współpracy. Utwierdza to nas w przekonaniu o przydatności
i konieczności stosowania technologii Clariter. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę zarówno w skali
lokalnej, jak i globalnej.”
„Zachęcamy przedsiębiorców, inwestorów i firmy,
którym leży na sercu przyszłość świata, aby przyłączyli się do nas. Tylko wspólne działanie może
zapewnić realne rozwiązanie globalnego problemu,
jakim jest zanieczyszczenie odpadami plastikowymi.”
– dodaje Lada.
Dbając o rentowność i zrównoważony rozwój - Clariter pozwala na pełne wykorzystanie potencjału
gospodarki o obiegu zamkniętym.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.clariter.com
Kontakt z mediami:
Clariter
Barbara Ciesielska
Public Relations
media@clariter.com

Zakład Clariter
w Republice Południowej Afryki

Zakład Clariter
w Republice Południowej Afryki
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OPERATION CLEAN SWEEP® –
WALKA Z ZANIECZYSZCZENIEM
ŚRODOWISKA GRANULATEM
TWORZYW
Zapobieganie zaśmieceniu środowiska morskiego odpadami tworzyw, w tym mikroplastikami, to jeden z priorytetów branży tworzyw sztucznych. Szczególnym obszarem tych działań
jest zapobieganie przedostawaniu się do środowiska granulatu tworzyw i ograniczenie jego
strat, realizowane przez przemysł tworzyw w ramach programu Operation Clean Sweep®.
Zanieczyszczenie środowiska morskiego odpadami, w tym odpadami tworzyw, to problem globalny
wymagający podjęcia zdecydowanych skoordynowanych działań. Choć nie wiadomo dokładnie, ile odpadów tworzyw trafia do mórz i oceanów (najnowsze
badania* wskazują, że ilość tworzyw spływających
rzekami do mórz może być 100–1000 razy mniejsza
niż dotychczas przewidywano), jednak bezsprzeczny pozostaje fakt, że tworzywa sztuczne w środowisku wodnym są nieakceptowalne. Mikrocząstki tworzyw, zarówno pochodzące z rozpadu większych
plastikowych odpadów, jak i polimerowe granulki,
stanowią zagrożenie dla morskiej fauny i pośrednio
dla człowieka.

przez stowarzyszenie Plastics Europe – od 2019 r.
wszyscy członkowie stowarzyszenia są sygnatariuszami OCS®. Celem programu jest wspieranie firm
z całego łańcucha wartości we wdrażaniu dobrych
praktyk dążąc do zahamowania wycieku granulatu
w każdym procesie związanym z produkcją i przetwórstwem tworzyw. Rozwój programu i postępy w redukcji wycieku granulatu do środowiska są
dokumentowane w postaci corocznych raportów,
zawierających m.in. przegląd praktycznych rozwiązań zapobiegających stratom granulatu zastosowanych w firmach realizujących program.

Światowe organizacje, m.in. UNEA, podejmują liczne
inicjatywy, w tym nowe regulacje prawne, które mają
przyczynić się do zmniejszenia zaśmiecanie środowiska wodnego. Również europejska Strategia na rzecz
Tworzyw w Gospodarce Obiegu Zamkniętego widzi
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu mórz i oceanów
odpadami tworzyw, w tym granulatem tworzyw,
jako jedno z kluczowych zadań w drodze do realizacji idei obiegu zamkniętego. Przemysł tworzyw realizuje ten cel poprzez dobrowolne programy, z których
najważniejszy to Operation Clean Sweep® (OCS®),
prowadzony w ramach światowej Deklaracji ws. znalezienia rozwiązań problemu zaśmiecenia środowiska
morskiego. W Europie program koordynowany jest

Firmy, które chcą przystąpić do programu Operation Clean Sweep® podpisują deklarację (do pobrania
na stronie www.opcleansweep.eu), zobowiązującą
do wdrożenia programu zgodnie z sześciopunktowym planem obejmującym: wprowadzenie zmian
i usprawnień na terenie zakładów w celu zapobiegania stratom granulek, stworzenie w tym celu
wewnętrznych procedur, szkolenia podnoszące świadomość i odpowiedzialność, okresową ocenę postępów (audyt wewnętrzny), zapewnienie zgodności
procedur z wszystkimi lokalnymi normami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i BHP oraz
zachęcenie partnerów biznesowych do wprowadzenia podobnych procedur.

Zostań sygnatariuszem OCS®

* L. Weiss et al., The missing ocean plastic sink: Gone with the rivers, Science, 373 (6550), 107–111 2021
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Sygnatariusze mogą korzystać z materiałów pomocnych przy wdrażaniu programu: podręcznika OCS®
(zawierającego m.in. opis podstawowych działań dla
kadry zarządzającej, praktyczne wskazówki dotyczące organizacji miejsca pracy czy procedury ograniczenia wycieku granulek), list kontrolnych dla zarządzania projektem i dla stanowisk pracy, plakatów
i filmów promujących OCS®. Dla firm transportowych przygotowano infografiki i plakaty z instrukcjami załadunku i rozładunku dla kierowców ciężarówek. Materiały w kilku wersjach językowych,
również w języku polskim, są dostępne na stronie
www.opcleansweep.eu.

dla środowiska w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia, przynosi także wiele korzyści dla biznesu,
m.in. poprawę bezpieczeństwa pracy (zmniejszenia
ryzyka wypadków w pracy związanych z poślizgnięciami), poprawę wydajności i dochodów poprzez
zmniejszenie strat produktu. Z tego powodu program Operation Clean Sweep® intensywnie się rozwija (rys.) – obecnie sygnatariuszami OCS® jest blisko
1500 organizacji: producentów tworzyw, stowarzyszeń branżowych, firm transportowych oraz zajmujących się przetwórstwem i recyklingiem tworzyw.
Celem długoterminowym jest objęcie programem
całego łańcucha wartości tworzyw.

W Polsce informacji na temat OCS® udziela Plastics
Europe Polska, korzystając z najlepszych doświadczeń wdrażania tego programu w różnych firmach
członkowskich Plastics Europe i oferując swoją
pomoc polskim firmom z branży tworzyw sztucznych, które zdecydowały się na przystąpienie do
programu OCS®. O wydarzeniach, m.in. organizowanych wspólnie z partnerami webinarach online na temat programu, na które zapraszamy firmy
z całego łańcucha wartości tworzyw, informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej
plasticseurope.org (zainteresowanych zapraszamy
do kontaktu connect.pl@plasticseurope.org).

Również w Polsce wzrasta świadomość konieczności
włączenia się przez przemysł w działania zapobiegające przedostawaniu się granulatu tworzyw do środowiska, jednak wciąż liczba polskich sygnatariuszy
OCS® jest mała w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Dlatego tak ważne jest promowanie programu w całej branży tworzyw sztucznych w Polsce.
Tego rodzaju inicjatywy są wyrazem dbałości i zaangażowania przemysłu w ochronę środowiska.
Liczba sygnatariuszy programu OCS®
w Europie

Rozwój programu OCS®
Kolejną fazą rozwoju programu jest audyt zewnętrzny sygnatariuszy OCS®, który rozpocznie się
1 stycznia 2022 r. Plastics Europe we współpracy
z europejskim stowarzyszeniem przetwórców tworzyw EuPC i uczestnikami łańcucha wartości tworzyw opracowało procedurę certyfikacyjną zintegrowaną z systemami zarządzania środowiskowego ISO
14001. Aby uzyskać certyfikat OCS® firmy podczas
audytu prowadzonego przez zewnętrzne akredytowane jednostki kontroli jakości i bezpieczeństwa
będą musiały wykazać zgodność z Zasadniczymi
Wymaganiami OCS, obejmującymi m.in. procedury zarządzania granulatem zgodne z wymaganiami
Komisji Europejskiej.

Rozwój programu w Europie
Prawidłowe zarządzanie granulatem, oprócz spełnienia wymogów prawnych dotyczących przedostawania się granulatu do środowiska zawartych w wielu
systemach legislacyjnych oraz oczywistego pożytku

dr inż. Edyta Wielgus-Barry
Menedżer Projektów
Plastics Europe Polska
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Program Operation Clean Sweep®
– Stop dla granulek w środowisku
Problem zaśmiecenia środowiska wodnego odpadami tworzyw to zjawisko globalne.
Jakiekolwiek śmieci w środowisku, również granulki tworzyw, są nieakceptowalne.
Priorytetem przemysłu tworzyw sztucznych jest zatrzymanie przedostawania się
granulatu do środowiska.

Zachęcamy wszystkich, którzy mają do czynienia z granulatem tworzyw:
• producentów i przetwórców granulatu • stowarzyszenia branżowe
• firmy logistyczne i transportowe • pozostałych uczestników łańcucha wartości branży tworzyw
do przyłączenia się do programu Operation Clean Sweep®, który pomoże i ułatwi odpowiednie
zarządzanie granulatem.
Zapoznaj się z materiałami pomocnymi przy wdrażaniu Operation Clean Sweep®
(dostępne w kilku językach, w tym w polskim) i zgłoś swoją firmę do programu
– deklaracja przystąpienia do programu i pozostałe szczegóły na www.opcleansweep.eu
W Europie program koordynuje Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope
– wszyscy członkowie stowarzyszenia są sygnatariuszami Operation Clean Sweep®.
Informacji w Polsce udziela Fundacja PlasticsEurope Polska: info.pl@plasticseurope.org

www.opcleansweep.eu
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PLAN PRAC KOMISJI EUROPEJSKIEJ
– CO NAS CZEKA W 2022 ROKU?
NOWY ROK – NOWY PLAN
Każdego roku Komisja Europejska przedstawia plan prac dotyczący najważniejszych działań i zobowiązań politycznych, takich jak nowe inicjatywy ustawodawcze czy przegląd
obowiązujących unijnych przepisów.
19 października br. pod hasłem Razem czynimy
Europę silniejszą został opublikowany program prac
Komisji Europejskiej na 2022 rok. Program opracowano na podstawie priorytetów polityki UE ogłoszonych przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej
podczas tegorocznego, wrześniowego orędzia o stanie Unii Europejskiej. Dokument opiera się na realizacji sześciu naczelnych celów:
1. Europejski Zielony Ład
2. Europa na miarę ery cyfrowej
3. Gospodarka służąca ludziom
4. Silniejsza pozycja Europy na świecie
5. Promowanie naszego europejskiego stylu życia
6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej
Jak wskazała Przewodnicząca Ursula von der Leyen,
plan uwzględnia również dotychczasowe doświadczenia związane z pandemią COVID-19: Ubiegły rok
pokazał, jakim wyzwaniom potrafimy sprostać i co
możemy osiągnąć dla obywateli Unii, kiedy działamy zjednoczeni. W tym samym duchu musimy działać także w przyszłym roku, aby realizować politykę
na rzecz neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.,
kształtować naszą cyfrową przyszłość, wzmacniać
naszą wyjątkową społeczną gospodarkę rynkową
oraz bronić naszych wartości i interesów w kraju i za
granicą. Połączone siły długoterminowego budżetu
Unii i instrumentu NextGenerationEU, które łącznie
dysponują 2018 bln EUR pomogą budować lepszą
i bardziej nowoczesną Europę.

Przede wszystkim nowe lub oczekujące
inicjatywy
W nadchodzącym roku liczba inicjatyw, które zostaną przedstawione przez Komisję jest mniejsza o niemal połowę w porównaniu z rokiem 2021. Można się

w sumie spodziewać 68 inicjatyw – w tym 42 nowych
wniosków ustawodawczych oraz 26 przeglądów istniejących przepisów realizowanych w ramach REFIT
(ang. Regulatory Fitness and Performance Program,
część programu Komisji dotyczącego lepszego stanowienia prawa) podzielonych na sześć głównych celów.
W ostatnich miesiącach Komisja przedstawiła już
wiele wniosków i koncentruje się na ich przyjęciu
przez Parlament i Radę – aż 76 obecnie procedowanych wniosków określono w planie jako priorytetowe, do szybkiego przyjęcia przez instytucje.
Komisja wskazuje również na wycofanie w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy 6 dokumentów ze
względu na ich nieaktualne brzmienie.
Mimo że w ostatnich miesiącach zostały już przedstawione kluczowe dokumenty, takie jak chociażby
Pakiet Fit for 55, to w planie na 2022 rok znajdują się
liczne inicjatywy, na które warto zwrócić uwagę. Dla
przemysłu chemicznego z pewnością istotne będą
działania związane z wdrożeniem celów Europejskiego
Zielonego Ładu, mające wpływ na przepisy środowiskowe czy klimatyczne. Ważne będą również inicjatywy dotyczące cyfrowej transformacji oraz gospodarki,
w tym także nowe instrumenty gospodarcze.

Energia, klimat i środowisko
Główne inicjatywy dotyczące klimatu i energii zostały już ujęte w ramach Pakietu Fit for 55 opublikowanego w lipcu 2021 r. Dalsze działania będą kontynuowane dzięki czterem dokumentom w tym obszarze:
• Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla
• Przegląd unijnych przepisów dotyczących
fluorowanych gazów cieplarnianych
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Unijne ramy zharmonizowanego pomiaru emisji
sektora transportu i logistyki
Przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich

Komisja będzie kontynuować prace nad wdrożeniem
Planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia
(Zero pollution action plan) ogłoszonego w maju
2021 r. Pojawiają się również inicjatywy dotyczące
gospodarki cyrkularnej, w tym pakiet działań dotyczący tworzyw sztucznych. Komisja wymieniła inicjatywy dotyczące zrównoważonych produktów
jako kluczowe dla realizacji celów gospodarki obiegowej. Planowane nowe inicjatywy to:
• Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
• Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione
wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych
i podziemnych
• Zmiana dyrektywy UE w sprawie jakości
powietrza
• Ramy polityki dotyczące biodegradowalnych
i kompostowalnych tworzyw sztucznych
pochodzenia biologicznego
• Ograniczenia dotyczące mikrodrobin plastiku
• Środki ograniczające uwalnianie mikrodrobin
plastiku do środowiska
• Inicjatywa dotycząca prawa do naprawy
Dodatkowo wskazano, że w zakresie REACH Komisja „kontynuować będzie prace nad ukierunkowaną
nowelizacją rozporządzenia REACH”.
Warto nadmienić, że w zakresie wdrażania Strategii „Od pola do stołu” przewiduje się zmianę przepisów unijnych w zakresie stosowania zrównoważonych pestycydów.
Inicjatywy takie jak dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych oraz dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych nie zostały uwzględnione w programie prac na rok 2022 – były częścią planu na 2021 r.
W ramach przeglądu obowiązującego prawodawstwa, inicjatywy REFIT, w obszarze Europejskiego
Zielonego Ładu znalazły się między innymi:
• Horyzontalny wniosek dotyczący ponownego
przekazania unijnym agencjom prac technicznych
i naukowych UE dotyczących chemikaliów
zgodnie z zasadą „jedna substancja – jedna ocena”
• Zmiana rozporządzenia w sprawie udostępniania
i wprowadzania do obrotu detergentów
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Zmiana ograniczeń stosowania niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (RoHS)

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
Oprócz kwestii związanych z klimatem i środowiskiem, Komisja ma wydać wnioski, wytyczne
i strategie dotyczące szeregu innych zagadnień i obszarów. Do takich dokumentów należą między innymi:
• Instrument nadzwyczajny jednolitego rynku jako
plan wsparcia UE w zapobieganiu przyszłym
kryzysom takim jak pandemia
• Zmiana unijnych przepisów prawa celnego
• Ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom
dostępu do kapitału
• Zmiana prawodawstwa farmaceutycznego
• Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie
dochodu minimalnego
• Nowa strategia dotycząca międzynarodowych
zobowiązań energetycznych

Lepsze stanowienie prawa?
W komunikacie w sprawie planu prac na 2022 rok
Komisja podejmuje również kwestie wdrożenia zasad lepszego stanowienia prawa. Władze
wykonawcze UE będą „w pełni stosować podejście „one in, one out”, które objaśnia się jako
„systematyczne i proaktywne dążenie do zmniejszenia obciążeń związanych z już istniejącym prawodawstwem. Spodziewane koszty przestrzegania
unijnego prawodawstwa będą oceniane ilościowo
w sposób bardziej przejrzysty, o ile jest to wykonalne
i proporcjonalne, oraz systematycznie prezentowane
w ocenach skutków.” Pomimo, że w przyszłym roku
spodziewana jest mniejsza liczba inicjatyw, to prace
Komisji Europejskiej nie zwalniają tempa. Zarówno przyszły rok, jak i kolejne
lata, będą niezwykle ważne
dla przemysłu chemicznego
ze względu na istotny wpływ
Europejskiego Zielonego Ładu
na branżę.
Opracowano na podstawie: materiały i publikacje Komisji Europejskiej, materiały CEFIC

Klaudia Kleps
Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji,
Senior Ekspert PIPC

Czego można się spodziewać w 2022 roku? Wybrane inicjatywy

I kwartał

•
•
•
•
•

Inicjatywy w zakresie zrównoważonych produktów
Rewizja Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR)
Przegląd Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
Nadzwyczajny instrument na rzecz jednolitego rynku
Strategia na rzecz międzynarodowego zaangażowania energetycznego

II kwartał

•
•
•
•
•
•
•

Przegląd rozporządzenia CLP
Przegląd dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
Ramy polityczne dla biopochodnych, biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw
sztucznych
Przegląd dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
Rewizja rozporządzenia w sprawie F-gazów
Rewizja unijnych reguł konkurencji dotyczących porozumień wertykalnych
Rewizja aspektów proceduralnych Kontroli połączeń w UE

III kwartał

•
•
•
•

Zmienione wykazy substancji zanieczyszczających wody powierzchniowe i podziemne
Wniosek dotyczący narażenia na działanie azbestu
Wniosek legislacyjny w sprawie dostępu MŚP do kapitału
Realokacja praw do opodatkowania

IV kwartał

•
•
•

Rewizja dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego
Rewizja dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
Przegląd dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych
w sprzęcie elektronicznym (RoHS)
Środki mające na celu ograniczenie uwalniania mikroplastiku
Przenoszenie prac do agencji UE, jedna substancja, jedna ocena
Rewizja rozporządzenia w sprawie detergentów
Zharmonizowane pomiary emisji z transportu i logistyki
Przegląd przepisów celnych
Przegląd prawodawstwa farmaceutycznego
Przegląd Horyzontalnego Rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych
Rewizja dyrektywy w sprawie dostępu do informacji dotyczących środowiska
Przegląd Dyrektywy INSPIRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dokładny
termin nie
został jeszcze
określony

•
•
•
•
•
•

Przegląd dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko
Przegląd Inicjatywy UE w sprawie zapylaczy
Przegląd rozporządzenia w sprawie rtęci
Rewizja rozporządzenia w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)
Akty wykonawcze do rozporządzenia w sprawie baterii
Sprawozdania Komisji w sprawie państw członkowskich zagrożonych nieosiągnięciem
celów w zakresie recyklingu

Inicjatywy dotyczące chemikaliów
Ograniczenia REACH: 10 zmian w załączniku XIV,
w tym:
• mikroplastiki
• PFAS
• ołów w PCW
• PAHS
Identyfikacje SVHC: 5
klasyfikacje zgodnie z CLP: 2 akty delegowane
Zezwolenia: 80 decyzji
Wdrażanie strategii dotyczącej chemikaliów na rzecz
zrównoważonego rozwoju (CSS)
• Rewizja REACH
• Rewizja CLP
• Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie „jednej
substancji, jednej oceny”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego
ECHA
Ustanowienie unijnego repozytorium wartości
granicznych opartych na zdrowiu ludzi i środowiska
Mapa drogowa priorytetowych ograniczeń w ramach
REACH
Kryteria dotyczące istotnych zastosowań
Kryteria dla projektowania zrównoważonych
i bezpiecznych chemikaliów
Opracowanie wskaźników dla chemikaliów
Mechanizm zakazu produkcji w celu wywozu
substancji niedozwolonych na rynku UE
Ustanowienie otwartej platformy danych
dotyczących bezpieczeństwa chemicznego
Wniosek dotyczący usunięcia przeszkód dla
ponownego wykorzystania danych oraz rozszerzenia
zasad otwartości danych i przejrzystości
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ESG – TRZY KLUCZOWE LITERY
DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
Czym jest ESG?

Czy tylko wymogi prawne?

Skrót ESG (environmental, social and governance)
odnosi się do trzech głównych obszarów analizy
sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw. Analiza
ta umożliwia łączną ocenę stopnia wpływu danego
przedsiębiorstwa na środowisko, jego oddziaływanie
społeczne, rozwiązania wdrażane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi oraz zgodność działań biznesowych ze standardami uczciwości kupieckiej. Za każdą
z liter skrótu ESG stoi konkretny filar i zakres działań:

Brak jest jednego aktu prawnego (polskiego czy
unijnego), który regulowałby kompleksowo kwestie ESG. Wydaje się, że nie będzie to nigdy możliwe – choćby z uwagi na ogromny zakres ESG, który
będzie prawdopodobnie się rozszerzał wskutek dalszego rozwoju współczesnego obrotu gospodarczego. Można jednak wyróżnić konkretne obszary, które
powinny być szczególnie interesujące dla podmiotów
zainteresowanych wdrażaniem ESG. Przykładowo
będą to regulacje z obszaru ochrony środowiska i klimatu, prawa pracy, finansów, kontroli i zarządzania
przedsiębiorstwami oraz szeroko rozumianej „zgodności” (compliance).

„E” w ESG to kryteria środowiskowe obejmujące
energię wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa
i odprowadzane przez nią odpady, zasoby, których
potrzebuje oraz wynikające z tego konsekwencje dla
środowiska. W szczególności chodzi o emisję gazów
cieplarnianych i zmiany klimatyczne.
„S” to kryteria społeczne, które dotyczą relacji i reputacji, jakie przedsiębiorstwo utrzymuje z ludźmi
i innymi podmiotami w społecznościach, na które
oddziałuje jego działalność. Obejmuje to między
innymi stosunki pracy, w tym także różnorodność
i integrację (diversity & inclusion).
„G” to zarządzanie, czyli wewnętrzne praktyki i procedury, które przyjęto w celu ustalenia zasad organizacji przedsiębiorstwa, podejmowania skutecznych
decyzji, przestrzegania prawa i spełniania potrzeb
interesariuszy zewnętrznych, w tym w szczególności tzw. ład korporacyjny (corporate governance).
Dla przedsiębiorców, w tym także inwestorów
i instytucji finansujących, ESG jest skrótem, który
powinien oznaczać nową, bardziej „zieloną” i skupioną na dbaniu o klimat i środowisko rzeczywistość
biznesu. Już obecnie może ona wymagać przeprowadzenia głębokiej weryfikacji dotychczasowych modeli inwestycyjnych i operacyjnych oraz wprowadzenie
zmian w sposobie dokonywania inwestycji, finansowania oraz prowadzenia działalności operacyjnej.
Dotyczy to biznesu w ogóle, w tym w szczególności
przemysłu chemicznego.
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Oprócz „twardych” wymogów prawnych, do których przestrzegania zobowiązani są przedsiębiorcy warto zwrócić uwagę na szerszy, pozaprawny
aspekt ESG. Przede wszystkim stosowanie (różnych) wzorców i modeli realizacji ESG w działalności
przedsiębiorstw, w tym działalności inwestycyjnej,
jest kształtowane na bieżąco przez rynek. Wymagania w tym zakresie coraz powszechniej stawiane są
przez instytucje finansujące i choć nie zawsze mają
one prawnie wiążący charakter, to z reguły odwołują się do norm prawa międzynarodowego lub unijnego oraz standardów międzynarodowych.

Zmiany nadchodzące i następujące
już teraz
Do niedawna zrównoważony rozwój i ESG kojarzyły się z działaniami marketingowymi i miłą, choć
nieobowiązkową (zarówno od strony prawnej, jak
i praktycznej) strategią wizerunkową. Przełomem
było umieszczenie zrównoważonego rozwoju w centrum strategii na rzecz zrównoważonego finansowania Unii Europejskiej, a w tzw. Europejskim Zielonym
Ładzie – strategii Unii Europejskiej, zgodnie z którą
wszystkie dziedziny gospodarki mają przyczyniać się
do ochrony klimatu. W ślad za nimi idzie także ogłoszony w tym roku pakiet legislacyjny określany roboczo jako „Fit for 55”.
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Jednym z kluczowych działań Unii Europejskiej było
także przyjęcie w czerwcu 2020 roku rozporządzenia
w sprawie tzw. Taksonomii, którego celem jest stworzenie zapewnienie jasności i wspólnego rozumienia
tego, jakie działania mogą być uznane za „zrównoważone”. Spełnienie kryteriów „zrównoważoności”
będzie decydować w szczególności o możliwości
finansowania danej inicjatywy. Taksonomia wprowadza również nowe obowiązki w zakresie raportowania dla niektórych podmiotów. Komisja Europejska pracuje także nad kolejnymi inicjatywami
precyzującymi, które podmioty będą mogły określać się jako „zielone” (zrównoważone), a które nie,
i tym samym ich działalność będzie uznawana za
tzw. „greenwashing”.
Polski ustawodawca dotychczas nie wyprzedza rozwiązań planowanych i przyjmowanych przez Unię
Europejską. Nie znaczy to jednak, że dalej nie pójdą
inne kraje lub szeroko rozumiany rynek. Przykładowo
Wielka Brytania ustanowiła już Techniczną Grupę
Doradczą ds. Ekologii i do końca 2022 r. ma mieć
własną Zieloną Taksonomię (prawdopodobnie opartą na rozporządzeniu UE ws. Taksonomii), co pokazuje, że ESG nie jest rozwiązaniem zarezerwowanym
tylko dla Unii Europejskiej.

Co ESG oznacza dla przemysłu
chemicznego?
W niedługiej perspektywie dla przedsiębiorców włączenie się do transformacji ESG będzie koniecznością
z kategorii biznesowego być albo nie być. Będzie nie
tyle warunkować sukces, co po prostu umożliwiać
utrzymanie się na rynku.
Przedsiębiorstwa, które nie dostosują sposobu swojego funkcjonowania do wymogów ESG, mogą stracić
dostęp do kapitału i długu na standardowych czy preferencyjnych warunkach. W oczach inwestorów czy
banków mogą one także utracić status podmiotów
konkurencyjnych. Co więcej, mogą zacząć go tracić
także w rzeczywistości. Jak pokazują badania w okresie pandemii najszybciej i najskuteczniej zareagowały na zmiany funkcjonowania gospodarki i najwięcej
zyskały konkurencyjnie te firmy, które w wyższym
niż przeciętny stopniu dostosowały model funkcjonowania swoich przedsiębiorstw do wymogów ESG.
Doświadczenie pokazuje, że firmy spełniające wymogi ESG, mają łatwiejszy dostęp do kapitału, gdyż

uzyskują w oczach inwestorów i banków status firm
mogących skutecznie opierać się kryzysom i błyskawicznie adaptujących się do nowych wyzwań.

Co dalej?
Doświadczenie pokazuje, że ESG to nie hasło przyszłości, ale jeden z realiów teraźniejszości. Wyścig
już ruszył. Rynek odchodzi od filantropijnych i charytatywnych działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa w duchu modelu CSR, ale stawia przed jego
uczestnikami wymogi ESG, które muszą być wplecione w codzienne funkcjonowanie biznesu.
Bez wątpienia należy śledzić zarówno poszczególne inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej. Nie
można także zapominać o inicjatywach oddolnie
wymuszanych przez rynek obok zmian w prawie,
a także ewentualnych regulacjach polskich. W celu
spełnienia kryteriów ESG zasadne jest rozważenie
analizy działalności przedsiębiorstwa z prawnego
i środowiskowego punktu widzenia. Kompleksowe
podejście umożliwia identyfikację obszarów narażonych i zapewnienie zgodności biznesu z filarami ESG.
Dostosowanie się do wymogów ESG wydaje się być
dla przemysłu chemicznego z jednej strony wyzwaniem, a z drugiej szansą dla poszczególnych przedsiębiorstw na budowanie lub umacnianie swojej
pozycji na rynku. Zrównoważony rozwój jest trendem, który nie wydaje się, żeby miał w najbliższej
przyszłości słabnąć. Pewne jest, że te przedsiębiorstwa, które szybko i efektywnie wdrożą ESG znajdą
się o krok przed innymi w coraz bardziej „zielonej”
rzeczywistości.

Agnieszka
Skorupińska
adwokat i lider
praktyki prawa
ochrony środowiska
w kancelarii CMS

Wojciech
Szopiński
radca prawny
w zespole prawa
ochrony środowiska
kancelarii CMS
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BIZNES W OBLICZU TAKSONOMII UE
Neutralność klimatyczna staje się wyzwaniem ukierunkowującym decyzje biznesowe
i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na te wyzwania m.in.
powstała Taksonomia UE. Czym jest i jak wpływa na biznes opowiedzą nasi eksperci –
Ksenia Jechna i Anna Gallus z Atmoterm SA.
Czym jest Taksonomia UE?
Taksonomia UE jest systemem jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
stworzonym, aby umożliwić przedsiębiorcom, inwestorom i uczestnikom rynku finansowego podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Ułatwia
identyfikację i klasyfikację inwestycji, wyznaczając
warunki jakie musi spełniać działalność, aby została
zakwalifikowana jako zrównoważona.
Obok rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2020/852 ws. Taksonomii UE, mamy rozporządzenie dot. ujawniania informacji związanych ze
zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Trafne lokowanie środków finansowych
przez te instytucje oraz ocena własnego portfela inwestycyjnego ściśle wiąże się z informacjami ujawnianymi przez podmioty gospodarcze w raportach niefinansowych. Obecnie ich użyteczność jest ograniczona ze
względu na brak obowiązku stosowania jednolitego
standardu. To sprawia, że przedstawiane dane trudno porównać i ocenić. W celu wyeliminowania tego
problemu powstał projekt dyrektywy CSRD, która ma
zastąpić obowiązującą obecnie dyrektywę NFRD oraz
zapewnić rzetelność i porównywalność danych przedstawianych w nowych raportach ESG. Co ważne, projekt zakłada także rozszerzenie obowiązku raportowania o mniejsze podmioty. Celem jest przekierowanie
kapitału na zrównoważone inwestycje i wspieranie
zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Jakie są kryteria kwalifikacji? Co powinno
ujawniać przedsiębiorstwo?
Przedsiębiorstwa podlegające rozporządzeniu
w sprawie Taksonomii UE będą musiały wykazać,
że ich działalność w istotnym stopniu przyczynia się
do realizacji jednego z sześciu celów środowiskowych, bez jednoczesnego negatywnego oddziaływania na inne wymienione cele oraz że działalność
jest zgodna z minimalnymi gwarancjami.
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Aby precyzyjnie określić jakie działalności są przyjazne dla środowiska i zadbać o transparentność oraz
porównywalność przedsiębiorstw dla uczestników
rynków finansowych, KE będzie sukcesywnie przedstawiała akty delegowane do ww. rozporządzenia,
które określą szczegółowe techniczne kryteria kwalifikacji działalności w odniesieniu do poszczególnych
celów Taksonomii UE.
Pierwszy akt delegowany dla działalności gospodarczych mających znaczący wkład w dwa pierwsze cele,
tj. działania łagodzące skutki zmiany klimatu i działania adaptacyjne określi kryteria m.in. dla takich
branż jak: leśnictwo, rolnictwo, przemysł, zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę oraz gospodarowanie ściekami i odpadami. Warto śledzić pojawiające
się zmiany, bo będą one miały znaczący wpływ na
kształtowanie się całego mechanizmu rynkowego.
Obowiązki w zakresie ujawniania informacji zarówno przez przedsiębiorstwa niefinansowe, jak i finansowe na mocy art. 8 rozporządzenia 2020/852 ws.
Taksonomii UE wynikać będą z odrębnego aktu
delegowanego. Zasady w nim określone umożliwią
przedsiębiorstwom przełożenie technicznych kryteriów kwalifikacji zawartych w aktach delegowanych
na ilościowe wskaźniki efektywności ekonomicznej –
KPI – które będą podawane do wiadomości publicznej
(np. procentowy udział zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej w obrotach lub wydatkach kapitałowych przedsiębiorstwa). Ujawnienie to
pomoże inwestorom i opinii publicznej zrozumieć
drogę spółek w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Jakie znaczenie ma stosowanie Taksonomii UE
dla biznesu?
Ujawniane informacje mają ogromny wpływ na
przepływ kapitału, co skłoni świadomych przedsiębiorców do poprowadzenia działalności w bardziej zrównoważonym kierunku z uwzględnieniem
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długofalowego podejścia. Zastosowanie w modelach biznesowych przedsiębiorstw wskazań Taksonomii UE daje przedsiębiorcom jak i inwestorom nowe
możliwości i szereg korzyści, m.in.:
• dostęp do środków w ramach emisji zielonych
obligacji,
• zwiększenie przejrzystości dla Inwestorów,
• przychylność banków do kredytowania
zrównoważonych inwestycji - wyższa ocena
ratingowa,
• możliwość stosowania systemu oznakowania
ekologicznego,
• zmniejszenie wpływu działalności na klimat,
• przewagę rynkową,
• zwiększoną dostępność środków UE na
zrównoważone inwestycje.
W przypadku uchylania się przedsiębiorców od zastosowania Taksonomii UE efekt będzie wręcz odwrotny
– stracą w oczach inwestorów, będą mniej „atrakcyjni” na rynku, mogą utracić swoją pozycję. Przedsiębiorcy naruszający zasady przejrzystości wskazane
w rozporządzeniu 2020/852 mogą zostać objęci sankcjami ustanowionymi przez państwo członkowskie.
Jak właściwie przygotować się do ujawniania
danych?
Przede wszystkim trzeba zastanowić się jak ułożyć
procesy gromadzenia danych przedsiębiorstwa, które
posłużą do wyliczenia odpowiednich wskaźników
oraz przedstawienia informacji ujawnianych w nowym
raporcie ESG, w tym także informacji dotyczących

zgodności z Taksonomią UE. Dane z zakresu ESG
najlepiej gromadzić za pomocą narzędzi, ułatwiających zarządzanie zbiorami danych i ich raportowanie
w dowolnych konfiguracjach. W zależności od grup
zbieranych danych (E, S czy G) narzędzia mogą się
różnić. Przykładem systemu, który pozwala przetwarzać informacje środowiskowe (E) jest platforma ekostrateg.com. Porządkuje ona procesy środowiskowe
w taki sposób, aby zbierane dane mogły być użyte
nie tylko do spełniania obowiązków środowiskowych
ale również do analizy pod wyznaczanie wskaźników,
które mogą posłużyć do innych celów jak np. raportowanie. Dlaczego gromadzenie i analiza danych jest
taka kluczowa? W odniesieniu do Taksonomii UE, jeśli
przedsiębiorstwo nie będzie w stanie wykazać informacji (popartych odpowiednimi danymi), że jest z nią
zgodne, wówczas dla funduszy oznacza to 100% niezgodności spółki. Niewątpliwie trudno wtedy będzie
planować rozwój i cieszyć się przewagą rynkową.

Anna Gallus
Atmoterm SA

Ksenia Jechna
Atmoterm SA
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CBAM – CZY SPEŁNI SIĘ MARZENIE
O WYEKSPORTOWANIU POLITYKI
KLIMATYCZNEJ POZA GRANICE UE?
Ogłaszając w grudniu 2019 r. strategię Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska już
na wstępie postawiła Unii Europejskiej niezwykle ambitny cel, jakim było osiągnięcie neutralności klimatycznej w połowie obecnego stulecia. Razem z tym celem, Komisja nakreśliła
cały szereg środków, które miałyby pozwolić europejskiej gospodarce na zrealizowanie tego
zamierzenia. Wśród nich znaleźć można wiele rozwiązań dobrze już znanych z poprzednich
lat, gdy Unia Europejska wytyczała sobie kolejne cele redukcyjne na kolejne dekady. Stąd
też nie powinny nikogo dziwić zapowiedzi kolejnych zmian w europejskim systemie handlu
uprawnieniami do emisji (EU ETS) zakładające dalsze zaostrzanie trajektorii, po jakiej zmniejszany jest rok do roku ogólnounijny pułap uprawnień do emisji, zmniejszanie przydziału
darmowych uprawnień czy też kolejne mechanizmy obliczone na utrzymanie ceny uprawnień do emisji na możliwie wysokim poziomie. Zaskoczeniem nie są także ambitniejsze cele
w zakresie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym oraz
coraz większy nacisk efektywność energetyczną. Na tym tle wyróżnia się niewątpliwie plan
zakładający rozszerzenie EU ETS o sektor transportu morskiego oraz, budzący szereg kontrowersji, plan w zakresie stworzenia równoległego systemu handlu uprawnieniami do emisji dotyczącego budownictwa oraz transportu drogowego.
Nie ulega jednak kwestii, że jedną z propozycji Komisji Europejskiej, jakie wzbudzają największe zainteresowanie praktycznie od dnia, w którym założenia
Europejskiego Zielonego Ładu ujrzały światło dzienne, jest koncepcja tzw. Carbon Border Adjustment
Mechanism (CBAM), szybko okrzyknięta mianem
„cła węglowego”. Jest to bowiem pierwszy przypadek konkretnego mechanizmu, za pomocą którego
Komisja Europejska pragnie „wyeksportować” europejskie ambicje w zakresie polityki klimatycznej poza
unijne granice i zaangażować w ich realizację – niekoniecznie na zasadach dobrowolności – partnerów
gospodarczych Unii Europejskiej. Szczegółowa propozycja nowego mechanizmu została zaprezentowana w dniu 14 lipca 2021 r. w ramach tzw. pakietu
„Fit for 55” stanowiącego zestaw propozycji legislacyjnych mających doprowadzić gospodarkę europejską w 2030 r. do redukcji emisji gazów cieplarnianych
o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r.
Nowy, ambitny projekt wszedł w tym właśnie
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momencie na ścieżkę procedury legislacyjnej, warto
więc przy tej okazji nakreślić jego założenia oraz kluczowe elementy.
Kluczowym zadaniem, jakie postawiono wobec proponowanego mechanizmu, jest niwelowanie jednej z największych wad europejskiej polityki klimatycznej opartej głównie na EU ETS, która polega na
tym, że unijni przedsiębiorcy objęci EU ETS ponosić muszą niebagatelne koszty uczestnictwa w systemie, podczas gdy ich zagraniczni konkurenci wolni
są od tego typu obciążeń, dzięki czemu ich oferta
może być dużo bardziej atrakcyjna cenowo. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest występowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji (ang. carbon leakage), które
polega na przenoszeniu się kolejnych branż przemysłu poza granice Unii Europejskiej w poszukiwaniu
lokalizacji dużo bardziej liberalnych w zakresie regulacji środowiskowych. Jak dotąd jedynym rozwiązaniem służącym ograniczaniu tego zjawiska w ramach
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EU ETS są przydziały darmowych uprawnień dla sektorów uznawanych za szczególnie narażone na ryzyko ucieczki emisji. Problem z darmowymi przydziałami uprawnień, który dostrzegła Komisja Europejska
polega jednak na tym, że niwelują one negatywny wpływ EU ETS na koszty prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej, ale jednocześnie
w żaden sposób nie wymuszają na jej partnerach
zagranicznych podejmowania działań zmierzających
do redukcji emisji CO2 w ich rodzimych gospodarkach. Celem wprowadzenia CBAM ma być zmiana
tej tendencji.
Adresatem obowiązków związanych z CBAM mają
być importerzy wprowadzający określone towary na
rynek europejski. W momencie, w którym CBAM
wejdzie w życie w pełnym zakresie, podmioty takie
zobowiązane będą do uzyskania stosownego upoważnienia do wprowadzania wspomnianych towarów na obszar celny Unii Europejskiej, dzięki czemu
uzyskają status tzw. „upoważnionych zgłaszających”.
Do dnia 31 maja każdego roku każdy upoważniony

zgłaszający zobowiązany będzie do przekazania
właściwemu organowi wyznaczonemu przez dane
państwo członkowskie stosownej deklaracji za rok
kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składana jest deklaracja, w której to deklaracji określi
przede wszystkim ilość towarów wprowadzonych
na teren Unii Europejskiej w roku poprzednim oraz
całkowitą wielkość „emisji wbudowanych” wyrażoną w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla
przypadających na jednostkę towaru (megawatogodziny – w przypadku energii elektrycznej albo tony
– w przypadku pozostałych towarów). Wspomniana
wielkość „emisji wbudowanych” ma stanowić miarę
emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych objętych mechanizmem CBAM, jaka została wyemitowana do atmosfery w związku z wyprodukowaniem towarów zaimportowanych do Unii
Europejskiej.
Jednocześnie w tym samym terminie, to jest do dnia
31 maja każdego roku upoważniony zgłaszający
zobowiązany będzie do „opłacenia” wspomnianych
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emisji poprzez umorzenie odpowiedniej ilości tzw.
„certyfikatów CBAM”. W tym miejscu należy podkreślić, że wbrew nasuwającej się analogii, certyfikaty CBAM, niezbędne do dokonania takiego rozliczenia, będą instrumentem odrębnym od uprawnień
do emisji gazów cieplarnianych (EUA), stanowiącym
przedmiot obrotu w ramach systemu EU ETS. Przede
wszystkim certyfikaty CBAM można będzie nabyć
tylko od wyznaczonych organów państw członkowskich po cenach z góry ustalonych, co odróżniać je
będzie od EUA, których cena ustalana jest w trakcie
aukcji uprawnień albo w transakcjach rynku wtórnego. Z drugiej strony, cenę certyfikatów CBAM
wyznaczać będzie Komisja Europejska jako średnią cenę cen zamknięcia uprawnień EUA ustaloną
w ramach EU ETS na wspólnej platformie aukcyjnej
w odniesieniu do każdego tygodnia kalendarzowego. Reguła ta ma zapewnić porównywalność kosztów emisji gazów cieplarnianych ponoszonych przez
importerów dóbr objętych mechanizmem CBAM
z analogicznymi kosztami ponoszonymi przez ich
europejskich konkurentów objętych EU ETS. To nie
koniec różnic pomiędzy EUA a certyfikatami CBAM.
W związku z tym bowiem, że mechanizm CBAM
ma być lustrzanym odbiciem EU ETS dedykowanym
importerom, same certyfikaty CBAM nie będą przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, co ma zapobiegać „oderwaniu się” cen tych instrumentów od cen
uprawnień EUA.
Pomysł wprowadzenia mechanizmu CBAM wzbudza szereg kontrowersji, zwłaszcza po stronie zagranicznych partnerów Unii Europejskiej. Podstawowym zarzutem formułowanym przez nich wobec
tego rozwiązania, jest naruszenie zasad Światowej
Organizacji Handlu, w tym zwłaszcza zakazu dyskryminacji. Naruszenie to miałoby polegać na tym, że
przedsiębiorcy z obszaru Unii Europejskiej – z założenia wyłączeni poza zakres mechanizmu CBAM –
korzystaliby z ochrony przed kosztami polityki klimatycznej poprzez darmowe przydziały uprawnień
EUA, uzyskując przewagę nad zagranicznymi konkurentami objętymi systemem CBAM. Odpowiedzią na
ten zarzut jest propozycja Komisji Europejskiej, aby
sektory unijnej gospodarki objęte EU ETS oraz regulacją CBAM były wyłączone z darmowych przydziałów uprawnień EUA. To założenie, jak nietrudno się
domyśleć, nie spotkało się z przychylnym odbiorem
wśród europejskich przedsiębiorców.
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Wprowadzenie mechanizmu CBAM ma następować stopniowo i na początku obejmie jedynie kilka
sektorów przemysłu, tj. produkcję energii elektrycznej, branżę cementową, nawozową, produkcję żelaza
oraz aluminium. W początkowym okresie po wejściu
w życie przepisów o CBAM, które planowane jest
na 1 stycznia 2023 r., obowiązki importerów ograniczać się będą do uzyskania wspomnianych wcześniej
upoważnień (od 1 września 2025 r.) oraz składania
deklaracji CBAM bez konieczności zakupu i umarzania certyfikatów CBAM. Zasadnicza część omawianego mechanizmu miałaby zacząć obowiązywać od
1 stycznia 2026 r.
Propozycja wprowadzenia mechanizmu CBAM stanowi z całą pewnością ogromny postęp w europejskiej polityce klimatycznej. Już choćby w wymiarze
symbolicznym stanowić może odpowiedź na pytanie, jakie stawia sobie wielu przedsiębiorców i obywateli w Unii Europejskiej, dotyczące tego, jak długo
jeszcze i za jaką cenę Unia Europejska powinna toczyć
samotną walkę ze zmianami klimatu powodowanymi przez działalność człowieka w sytuacji, gdy reszta
świata na tym polu zdaje się ograniczać swoje wysiłki do deklaracji. Wdrożenie CBAM ma szansę wymusić podjęcie konkretnych wysiłków redukcyjnych po
stronie zagranicznych partnerów Unii Europejskiej.
Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem determinacja Unii Europejskiej zwycięży nad postawami pozostałych państw i nie pozwoli, aby ich bierność oraz
opór zatrzymał projekt CBAM na etapie ambitnej
koncepcji.

adw. Zbigniew
Kozłowski
Partner,
Komplementariusz

r. p. Miłosz Tomasik
Local Partner
DWF Poland
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DSR Z NAJNOWSZYMI
REKOMENDACJAMI KOMISJI
EUROPEJSKIEJ TO DOSKONAŁY
SPOSÓB NA ZWIĘKSZANIE
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Mówiąc efektywność energetyczna wielu przedsiębiorców wymienia wymianę oświetlenia, nową kotłownię czy instalację, termomodernizację… Jednak należy pamiętać, iż istnieje wiele nowoczesnych technologii, które doskonale wspierają zwiększanie efektywności energetycznej bez konieczności ponoszenia inwestycji. Jedną z nich są programy
Demand Side Response (DSR).
Komisja Europejska (KE) opublikowała w końcu
września 2021 roku istotne rekomendacje w zakresie stosowania dyrektywy dotyczącej efektywności
energetycznej i dokumentów krajowych z tym związanych. KE nawołuje do stosowania zasady priorytetowego wykorzystania efektywności energetycznej
w całym systemie energetycznym.

Wiąże się to z przejściem od tradycyjnego modelu produkcji i zużycia energii, opartego na dużych
wytwórcach, których technologie są oparte w znaczącej mierze o paliwa kopalne i pasywnych konsumentach, w kierunku bardziej elastycznego systemu,
który obejmuje technologie odnawialne i premiuje
aktywnego odbiorcę energii.

Obejmuje to nadanie priorytetu rozwiązaniom związanym ze zwiększaniem efektywności po stronie
popytu, ilekroć są one bardziej opłacalne niż inwestycje w infrastrukturę energetyczną. Rozwiązania takie mogą być bardziej skuteczne pod względem realizacji celów i właściwego odzwierciedlenia
efektywności cyklu życia różnych nośników energii,
w tym konwersji, transformacji, przesyłu, transportu i magazynowania energii w kontekście rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii w dostawach
energii elektrycznej.

Zasada implikuje przyjęcie holistycznego podejścia, które uwzględnia ogólną efektywność zintegrowanego systemu energetycznego i promuje najbardziej efektywne rozwiązania zgodne z zasadami
neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości (od produkcji energii, poprzez przesył do końcowego zużycia energii), tak aby osiągnąć efektywność zarówno w zużyciu energii pierwotnej, jak
i końcowej. Podejście to dotyczy wydajności systemu i dynamicznego zużycia energii, gdzie zasoby
po stronie popytu i elastyczności systemu są uważane za rozwiązania zwiększające efektywność. Jednocześnie zasada ta może być również stosowana
na niższym poziomie zasobów, gdy należy zidentyfikować wydajność energetyczną konkretnych
rozwiązań i dostosować rozwiązania, aby preferować te, które są najbardziej opłacalne finansowo
i energetycznie.

Efektywność energetyczna powinna być rozważana
w pierwszej kolejności, zanim podejmie się decyzje
o inwestycjach w nowe rozwiązania energetyczne.
Zasada ma na celu równe traktowanie efektywności
energetycznej, podobnie jak samodzielnego źródła
energii, w które sektor publiczny i prywatny mogą
inwestować przed innymi bardziej złożonymi lub
kosztownymi źródłami energii („zaoszczędź, zanim
zbudujesz ”).

38

|

Magazyn „Polska Chemia” 3/2021

Państwa członkowskie mają zapewnić, aby zasada
efektywności energetycznej przede wszystkim była
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stosowana w polityce, planowaniu i decyzjach inwestycyjnych na różnych szczeblach decyzyjnych, gdy
ma to wpływ na popyt oraz podaż energii.
W takim podejściu podkreśla się również dużą
rolę programów DSR, które są już z powodzeniem
wykorzystywane na rynku mocy dla zapewnienia
wystarczalności rezerw mocy w zakresie niezbędnym zbilansowania systemu elektroenergetycznego
w sytuacjach deficytu mocy. Programy DSR powinny
być także wykorzystywane priorytetowo w innych
obszarach, w których ich wykorzystanie jest ekonomicznie uzasadnione, np. dla uniknięcia przewymiarowania budowy kosztownej infrastruktury do przesyłu czy magazynowania energii.
Do tej pory modele taryfowe dla przedsiębiorstw
sieciowych wynagradzały te przedsiębiorstwa za

inwestycje w kosztowną infrastrukturę. Przy priorytetowym traktowaniu technologii, które nie
wymagają inwestycji wprowadzanie usług elastyczności u odbiorców energii powinno być wykorzystywane w pierwszej kolejności, przy uwzględnieniu opłacalności takiej usługi. Ramy programów
DSR powinny być atrakcyjne również dla mniejszych odbiorców energii, aby zachęcić ich do udziału w programach. Rolę elastyczności jako narzędzia
zwiększania efektywności energetycznej podkreśla
również kilka punktów z opublikowanej 20 października 2021 rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wytycznych w sprawie pomocy państwa na cele
związane z klimatem, energią i ochroną środowiska
(2021/2923(RSP)). W rezolucji tej znalazło się również kilka punktów związanych z wdrażaniem i optymalizowaniem działań w zakresie efektywności energetycznej, które brzmią jak poniżej:

Parlament Europejski:
z zadowoleniem przyjmuje ogólne cele rozszerzenia zakresu wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią na nowe obszary, takie jak ekologiczna mobilność, zwiększenie elastyczności i uproszczenie obecnych przepisów; zauważa jednak, że konieczne są bardziej ambitne założenia
w zakresie pomocy państwa na rzecz klimatu, ochrony środowiska, projektów w dziedzinie energii ze źródeł
odnawialnych i efektywności energetycznej oraz że potrzebne są jasne definicje i metodyka przeprowadzania
oceny nowych koncepcji wprowadzonych w wytycznych w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska;
podkreśla, że osiągnięcie docelowego poziomu 15 % transgranicznych efektywnych elektroenergetycznych
połączeń międzysystemowych, usunięcie krajowych wąskich gardeł, zwiększenie zdolności magazynowania
energii ze źródeł odnawialnych oraz inteligentniejsze sieci przesyłowe i dystrybucyjne to dodatkowe elementy umożliwiające rozwój transgranicznych połączeń międzysystemowych, który jest niezbędny do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, ograniczenia niestabilności i zwiększenia autonomii energetycznej UE;
wzywa Komisję, by wyraźnie włączyła do wytycznych w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim”, w szczególności poprzez:
i) stosowanie tej zasady jako priorytetowego punktu odniesienia przy ocenie, czy dany środek w sektorze energetycznym jest konieczny, w szczególności w odniesieniu do środków pomocy na rzecz produkcji energii (sekcja 4.1), pomocy na rzecz bezpieczeństwa dostaw, w szczególności w kontekście mechanizmów zdolności
wytwórczych (sekcja 4.8), oraz pomocy na infrastrukturę energetyczną (sekcja 4.9);
ii) uwzględnienie tej zasady przy uzasadnianiu środków w odniesieniu do systemów efektywności energetycznej (np. procedur przetargowych dotyczących poszczególnych technologii w ramach pierwszej kategorii pomocy – sekcja 4.1) oraz poprawy charakterystyki energetycznej i efektywności środowiskowej budynków (sekcja 4.2) lub systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sekcja 4.10);
Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi rekomendacjami KE w zakresie efektywności energetycznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do
kontaktu za pomocą poczty elektronicznej: enelxpolska@enel.com
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Chemia a bezpieczeństwo

DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA
NA DROGACH: BLOKADA
ALKOHOLOWA DRÄGER INTERLOCK®
W transporcie publicznym, towarowym i w miejscu pracy szczególne znaczenie ma systematyczne eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Zwiększa to bezpieczeństwo pracowników, pasażerów i innych użytkowników dróg.
Blokady alkoholowe, takie jak Dräger Interlock®,
instalowane są w pojazdach w celu uniemożliwienia prowadzenia pod wpływem alkoholu. Po instalacji w pojeździe dowolnego typu urządzenie gwarantuje, iż kierowca będący pod wpływem alkoholu
nie włączy się do ruchu drogowego. Blokada umożliwia także systematyczną redukcję zagrożeń ze
strony powiązanych z alkoholem wypadków wózków widłowych, dźwigów czy innych pojazdów
specjalistycznych.

Materiały prasowe firmy Dräger
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Zastosowanie takich urządzeń w transporcie pasażerskim i towarowym zwiększa bezpieczeństwo
w firmach i pomaga zapobiegać szkodom osobowym
i majątkowym, jak również negatywnym wpływom
na wizerunek firmy spowodowanym spożywaniem
alkoholu. Urządzenie chroni także przed potencjalnym ryzykiem wynikającym z wpływu alkoholu
resztkowego, co redukuje ryzyko szkód osobowych
i majątkowych włącznie ze związanymi z nimi kosztami dla firmy. Szybka gotowość pomiarowa i niski

Chemia a bezpieczeństwo

Materiały prasowe firmy Dräger

pobór mocy Dräger Interlock® gwarantują brak wpływu na przebieg pracy. Stosowanie blokad alkoholowych wykazuje odpowiedzialność wobec pracowników, klientów i innych użytkowników dróg.

znajdującego się pod wpływem alkoholu. Dräger
Interlock® niezawodnie zapobiega rozruchowi silnika po wykryciu alkoholu w stężeniu przekraczającym
określoną wartość graniczną.

Blokady alkoholowe montowane są także w pojazdach flotowych oraz użytkowych i specjalnych.
W wielu krajach, w tym i w Polsce, blokady alkoholowe używane są w charakterze środka prawnego, jako część tak zwanych „programów dla nietrzeźwych kierowców”. Gdy kierowca zostaje skazany za
prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, sąd
może nakazać instalację blokady alkoholowej zamiast
zawieszenia prawa jazdy takiej osoby. Umożliwia to
osobom złapanym na prowadzeniu pod wpływem
alkoholu dalsze uczestnictwo w ruchu drogowym,
jednak pod ścisłą kontrolą. Dla osób objętych takim
programem szczególne znaczenie posiada niezawodność urządzenia i precyzja pomiarów. Zabezpieczenie
danych przed manipulacjami i zarządzanie nimi również odgrywa kluczową rolę. Dräger Interlock® spełnia wszystkie z tych wymagań.

Blokada Interlock® składa się z dwóch części: ręcznej
i jednostki sterującej. Próbka wydychanego powietrza
analizowana jest w części ręcznej. Jednostka sterująca jedynie uwalnia rozrusznik pojazdu przy zaliczonym
teście wydechu, pozwalając na uruchomienie silnika
lub zapobiega jego uruchomieniu, gdy w wydychanym
powietrzu zostanie wykryty alkohol. Zapewnia to niezawodną redukcję ryzyka ze strony wypadków powiązanych z alkoholem, jak również chroni przed ryzykami
wynikającymi z wpływu alkoholu resztkowego*.

Zasada działania Dräger Interlock®
Blokada alkoholowa gwarantuje bezpieczne włączenie się do ruchu drogowego po prostym pomiarze alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie
zapobiega uruchomieniu pojazdu przez kierowcę

Dräger Interlock® charakteryzuje się ekstremalnie
szybką gotowością do pracy. Przy temperaturach
powyżej 0°C urządzenie jest natychmiast gotowe
do użycia i działa sprawnie w zakresie temperaturowym pomiędzy –45°C i 85°C. Blokady alkoholowe
Dräger są z powodzeniem używane na całym świecie od ponad dwóch dekad.
Istnieje możliwość wynajęcia blokady alkoholowej.
Detaliczny koszt dzierżawy blokady w okresie od
3 do 6 miesięcy wynosi 147 zł netto. Więcej informacji oraz szczegóły dostępne w firmie Dräger Polska Sp. z o.o.

* Stężenie alkoholu we krwi typowej osoby spada co godzinę o wartość pomiędzy 0,1 i 0,15‰. Po spożyciu alkoholu poprzedniego wieczoru,
nieodczuwalne jego stężenia nadal mogą występować we krwi następnego poranka, przy rozpoczynaniu pracy i negatywnie wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdu (alkohol resztkowy).
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Chemia a bezpieczeństwo

TRZY KORZYŚCI DLA
BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW
Z MONITOROWANIA W CZASIE
RZECZYWISTYM
Zgodnie z szacunkami unijnych ekspertów niebezpieczne substancje chemiczne obecne
w przedsiębiorstwach są w Unii Europejskiej przyczyną śmierci aż 75 tys. pracowników
rocznie. Liczba ta wzrosłaby diametralnie gdyby pod uwagę wziąć dodatkowo zwolnienia chorobowe pracowników i trwałą niezdolność do pracy. Co więcej, polscy specjaliści
dodają, że zebrane dane najprawdopodobniej są mocno niedoszacowane, a problem jest
dużo większy niż wydaje się na pierwszy rzut oka.

Dowiedz się, jak Connected Safety, najnowsze zintegrowane oprogramowanie firmy Honeywell, może
pomóc Ci w zapobieganiu incydentom, szybkim reagowaniu na sytuacje awaryjne, uproszczeniu zarządzania zgodnością z przepisami i obniżeniu kosztów.
1. Monitorowanie bezpieczeństwa pracowników
w czasie rzeczywistym w celu szybkiego
reagowania w sytuacjach awaryjnych
Connected Safety to zintegrowane oprogramowanie, które monitoruje narażenie pracowników na
działanie gazu, zmiany parametrów życiowych oraz

materiały prasowe firmy Honeywell
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warunki pogodowe w czasie rzeczywistym, przekazując dane z floty monitorów bezprzewodowych do
scentralizowanego systemu.
Platforma Connected Safety firmy Honeywell, która
bezproblemowo integruje się z operacjami zakładowymi, łączy się bezprzewodowo z urządzeniami
do wykrywania gazu, umożliwiając scentralizowane monitorowanie aktywów i pracowników. Oprogramowanie pomaga wyeliminować procesy ręczne,
maksymalizuje dokładność i wydajność oraz minimalizuje koszty bezpieczeństwa.

Chemia a bezpieczeństwo

materiały prasowe firmy Honeywell

Kierownicy ds. bezpieczeństwa mogą korzystać
z platformy do monitorowania pracowników w miejscu pracy i przeglądać odczyty gazów, alarmy, statusy zgodności i inne informacje na opartym na mapie
wyświetlaczu, który można przeglądać z centrum
dowodzenia lub dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. Rozwiązanie umożliwia szybkie
podejmowanie świadomych decyzji i zostało zaprojektowane z myślą o łatwym wdrożeniu, w zależności od potrzeb operacyjnych, za pomocą oprogramowania w chmurze lub w siedzibie firmy.
2. Rozszerzenie scentralizowanego
monitoringu w celu ochrony zdalnych
pracowników
Pracownicy przemysłowi często pracują w środowiskach pozbawionych stałego połączenia bezprzewodowego. Korzystając z Connected Safety, aplikacji
dostępnej zarówno dla smartfonów klasy przemysłowej, jak i nieprzemysłowej, centralne centra dowodzenia z pakietem Connected Safety mogą odbierać dane
z urządzeń pracowników za pośrednictwem Bluetooth.
Mogą one wyświetlać i odbierać alerty dotyczące
bezpieczeństwa pracowników oraz sprawdzać ich
lokalizację, aby w razie potrzeby szybko i na czas
udzielić pomocy. Safety Communicator to świetny
sposób na uzyskanie łączności bezprzewodowej bez
konieczności posiadania prywatnej sieci, ponieważ
do transmisji danych wykorzystuje łączność komórkową. A jeśli dostępna jest łączność Wi-Fi, Safety

Communicator pomaga zapewnić ciągłe monitorowanie bezprzewodowe, gdy pracownik znajduje się
poza zasięgiem sieci komórkowej.
Connected Safety i Safety Communicator zapewniają operatorom dyspozytorni i samotnym pracownikom łączność za pośrednictwem sieci komórkowych. Dzięki temu oprogramowaniu można w czasie
rzeczywistym sprawdzić lokalizację pracownika i status detektora, niezależnie od jego miejsca pobytu.
Można również odbierać alarmy „man-down”, alarmy napadowe oraz komunikować się za pomocą
dwukierunkowych wiadomości SMS lub wiadomości tekstowych na detektorze gazu, dzięki czemu
samotni pracownicy mają możliwość natychmiastowego kontaktu.
3. S zybka integracja z aplikacjami innych
firm w celu tworzenia rozwiązań
niestandardowych
Zestaw narzędzi programistycznych Connected
Safety umożliwia integrację danych z aplikacjami innych firm, takimi jak systemy kontroli decyzji,
systemy ostrzegania publicznego i systemy analizy
predykcyjnej. Zestaw SDK udostępnia usługi sieciowe, które komunikują się wewnętrznie z Connected
Safety w celu udostępniania danych w czasie rzeczywistym aplikacjom innych firm.
Jeśli potrzebujesz porady eksperta, skontaktuj się
z przedstawicielem firmy Honeywell.
Magazyn „Polska Chemia” 3/2021
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JAK ROZPOCZĄĆ DOBRĄ
DIGITALIZACJĘ I NIE SKOŃCZYĆ ŹLE?
Digitalizacja i związane z nią inicjatywy: Przemysł 4.0, wdrażanie sztucznej inteligencji (AI)
i uczenia maszyn (ML) są coraz popularniejsze, coraz więcej się o nich mówi i coraz częściej wdraża się je w praktyce w przemyśle. W zasadzie nikogo nie trzeba przekonywać,
że warto wykonywać digitalizację i stosować sztuczną inteligencję. No może nikogo na
poziomie strategicznym czy zarządczym – ale więcej o tym poniżej.
W tegorocznym badaniu Big Data and AI Executive Survey (https://www.newvantage.com/thought
leadership) aż 96% ankietowanych przedsiębiorstw
wyraziło przekonanie, że działania w sferach Big Data
i sztucznej inteligencji przynoszą rzeczywiste korzyści. Podobnie w 92% firm wzrosły nakłady na projekty związane ze sztuczną inteligencją (AI). Zarysowuje się nam optymistyczny obraz… Czy rzeczywiście
jest tak dobrze? Otóż nie za bardzo: jednocześnie
tylko 12% ankietowanych przedsiębiorstw stosuje AI
produkcyjnie na dużą skalę. Co gorsza, jest to mniej
niż w badaniu z 2020 roku! Co prawda wzrósł udział
firm, które w jakimś zakresie wykorzystują AI produkcyjnie, ale i tak jest to bardzo rozczarowujące.
Dlaczego tak się dzieje? Otóż trudność to raczej
nie bariery technologiczne czy pandemia Covid-19.
We wstępie do wspomnianego raportu czytamy:
„Zmiana kulturowa wydaje się jednak bardziej znaczącą barierą dla długoterminowego sukcesu. Przez
lata przeprowadzania tego badania komentowaliśmy
wyzwanie, jakim jest zmiana kultur korporacyjnych
w kierunku bardziej opartym na danych. Tegoroczne
wyniki pokazują to wyzwanie w jeszcze większym
stopniu. Wszystkie pytania dotyczące długoterminowego postępu korporacyjnych inicjatyw w zakresie danych wykazały spadek w stosunku do poziomów z lat 2019 i 2020”.

Digitalizacja w firmie: kluczowa rola
zarządu
Zastanówmy się chwilę, jak uniknąć barier kulturowych, organizacyjnych i uruchomić proces digitalizacji, który rzeczywiście przyniesie korzyści i będzie
stosowany na szeroką skalę w przedsiębiorstwie.
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Na początek musi zostać podjęta strategiczna decyzja o digitalizacji: określony plan, cele i ogólne kierunki działań. I to jest rola zarządu.
W drugim etapie inicjatywa przechodzi do osób
bezpośrednio zarządzających konkretnymi procesami i realizujących je. Powinny one zaproponować
listę uszczegółowionych zadań zgodnych z kierunkami wyznaczonymi na pierwszym etapie. Ważne jest,
aby zadania te ułatwiały prowadzenie procesu i przynosiły namacalne korzyści nie tylko firmie jako całości, ale również ludziom bezpośrednio zaangażowanym w produkcję.
Po drugim etapie inicjatywa wraca do zarządu, który
akceptuje wybrane zadanie i, co bardzo ważne, przeznacza na jego wykonanie wymagane zasoby.

Analiza danych i wdrożenie
Przy wyborze zadania – zwłaszcza na początku digitalizacji – warto wziąć pod uwagę czas jego realizacji, żeby przyniosło ono widoczne efekty i dało
łatwo mierzalny zwrot z inwestycji. Dobrym zagadnieniem na start jest konserwacja zapobiegawcza
(predictive maintenance). Ważna uwaga: lepiej nie
myśleć w kategoriach „projektu”, który się w pewnym momencie skończy, ale procesu na trwałe wbudowanego w działanie przedsiębiorstwa.
Po wykonaniu trzech pierwszych kroków przechodzimy do czwartego: analizy danych i tworzenia modeli z wykorzystaniem uczenia maszyn. Tu warto kierować się metodykami prowadzenia projektów ML,
takimi jak CRISP-DM (więcej na ten temat: https://
bit.ly/2XdxcM3).

Rozwiązania 4.0

Piąty etap to wdrożenie modelu w praktyce. Co
zaskakujące, często stworzenie modelu procesu zajmuje mniej czasu niż jego wdrożenie. Tu pomocne
mogą być rozwiązania klasy ModelOps (zob. https://
bit.ly/3DDlv0E).
Po wdrożeniu modelu, należy go rozszerzać na kolejne maszyny, linie, procesy itp. Ten etap jest często
określany jako scale-up.

Największe pułapki w procesie
digitalizacji
W całość zadania zaangażowane są różne strony:
zarząd, finanse, IT, produkcja, jakość, technologia,
analitycy. Bardzo istotne jest wyważanie roli, interesów i zaangażowania wszystkich stron. W szczególności, trzeba pamiętać, dla kogo jest realizowane
zadanie. Zdarza się, że projekt digitalizacji widziany jest jako zadanie, którego wyłącznym właścicielem i gospodarzem jest IT – takie podejście nie jest
najlepsze…
Jest wiele pułapek w procesie digitalizacji. Pierwsza
z nich to przydzielenie budżetu i zasobów. Trudno
liczyć na sukces procesu realizowanego za darmo,
jako dodatkowe zadanie wykonywane po godzinach.
Kolejna trudność to kultura organizacji: sprawy związane z komunikacją poziomą między działami oraz
współpracą i konfliktami interesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Trzeba też przełamać naturalny konserwatyzm, obawy i niechęć do zmian. Lekarstwem
może być danie pracownikom poczucia, że projekt
jest dla nich, właśnie im ma pomóc i jest ich projektem – stąd drugi etap zadania digitalizacji, w którym inicjatywa oddawana jest w ręce pracowników.
Wdrożenie digitalizacji nie jest możliwe bez wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin: szeroko rozumianej analizy danych (statystyki, uczenia maszyn,
wizualizacji), informatyki, automatyki, dziedzinowej
wiedzy o procesach. Wiedzę i umiejętności można
uzyskać na różne sposoby: budując wewnętrzne
kompetencje, tworząc centrum doskonałości dla
pewnej dziedziny, a także współpracując z firmami
zewnętrznymi.

Projekty digitalizacji opierają się na wykorzystaniu
danych o procesach. Trudno sobie wyobrazić pomyślną realizację projektu bez danych odpowiedniej jakości. Szczęśliwie dzięki postępowi technologii zbierania, przesyłania i gromadzenia danych, pozyskanie
danych i przetworzenie ich nie stanowi już wielkiego wyzwania. Czasami konieczne będzie rozbudowanie sieci pomiarowej, stworzenie nowej składnicy danych itp., ale często wystarczy to, co jest już
dostępne w przedsiębiorstwie.

Wydobywanie z danych użytecznej
wiedzy
Zwróćmy uwagę na jedną pułapkę w kontekście
zbierania danych i opomiarowania. Samo stworzenie
nawet bardzo rozbudowanej sieci pomiarowej (innymi słowy wdrożenie Internetu rzeczy, IoT) i przechowywanie wszystkich danych w jeziorze danych (data
lake), a nawet ich wizualizacja, to za mało. W najlepszym wypadku zatrzymujemy się wtedy w pół
drogi – zgromadzone dane trzeba zaprząc do pracy,
wydobywać z nich użyteczną wiedzę, tworzyć na
ich podstawie modele wspomagające działanie
przedsiębiorstwa.
Pewnym problemem może być przejście z laboratorium analitycznego do stosowania AI/ML na co
dzień. Tu utrudnieniem bywa zastosowanie narzędzi uczenia maszynowego, które co prawda jest
wygodne dla analityków, lecz kłopotliwe do wdrożenia w środowisku przedsiębiorstwa z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa, zgodności z procedurami, udokumentowania, skalowalności itd. Do usunięcia takich trudności służą rozwiązania ModelOps
(zob. https://bit.ly/3DDlv0E).
Na koniec podkreślmy, że na digitalizację trzeba
patrzeć optymistycznie: prawidłowo wdrożona daje
ona duże praktyczne korzyści. Należy jednak zdawać
sobie sprawę z pewnych trudności, barier, na których
można się potknąć. Mając świadomość tych trudności, można im zaradzić. Warto zauważyć, że większość z nich nie leży w sferze technologii, lecz organizacji i zarządzania.
Tomasz Demski
Dyrektor ds. rozwoju
StatSoft Polska
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CYFRYZACJA PRZYSZŁOŚCIĄ
LOGISTYKI
Przepływowi towarów od zawsze towarzyszą dane. Wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych wzrosła ich ilość i znaczenie. Dziś cyfryzacja czy danologia,
czyli dziedzina związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i analizą danych, stanowią integralną część usług logistycznych. W przypadku branży chemicznej poza usprawnieniem
procesów ich rolą jest też zwiększenie bezpieczeństwa.
Interfejsy EDI (ang. Electronic Data Interchange) ułatwiają rejestrowanie zamówień, platformy śledzenia
przesyłek zapewniają przejrzystość procesu dostawy, a narzędzia do zarządzania zdarzeniami w łańcuchu dostaw dostarczają informacji o opóźnieniach
i umożliwiają natychmiastowe poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Wszystko to stawia wysokie
wymagania w zakresie systemów informatycznych.
Transformacja cyfrowa operatorów logistycznych
jest również wynikiem rosnących wymagań klientów. Firmy z branży chemicznej potrzebują systemowych rozwiązań logistycznych dla dostawców,
konsumentów, a także sieci produkcyjnych i handlowych. Muszą one obejmować przepływ towarów,
magazynowanie oraz logistykę informacji.

Dla małych i dużych przedsiębiorstw
Firmy z branży chemicznej są na różnych etapach
digitalizacji. Wiele z nich podjęło już w tym kierunku odpowiednie kroki, podczas gdy inne dopiero to rozważają. Tempo opracowywania i wdrażania rozwiązań cyfrowych wcale nie jest uzależnione
od wielkości firmy i nie wymaga dużego zespołu IT.
Przykładem są platformy typu low-code/no-code
(LCNC), które zapewniają nawet małym i średnim
przedsiębiorstwom możliwość szybkiego wdrożenia,
co pozwala odnieść sukces w obszarze cyfryzacji bez
dużych inwestycji.

Tablety zamiast kartki papieru
Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, specjalizujący się w usługach dla przemysłu chemicznego, wykorzystuje rozwiązania LCNC w wielu
różnych sytuacjach związanych z obsługą przesyłek.
Na przykład podczas rutynowych kontroli pojazdów
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przewożących towary niebezpieczne dokumentacja
była zazwyczaj sporządzana z notatnikiem w ręku.
Wykorzystanie tabletów zwiększyło wydajność,
ponieważ eliminuje lukę pomiędzy dokumentami
w wersji papierowej a programami takimi jak Word
czy Excel. „Dzięki zastosowaniu aplikacji mobilnych
dokumenty są szybciej dostępne w centralnej bazie,
co zapewnia lepszą przejrzystość i pozwala na lepszą
analizę informacji. Oprócz takich prostych zastosowań, platformy LCNC mogą być również wykorzystywane do cyfrowego mapowania bardziej złożonych procesów biznesowych. Zachęca to wszystkich
pracowników do zmiany sposobu myślenia, promując
jednocześnie kreatywność i innowacyjność, ułatwiając funkcjonowanie całej organizacji” – mówi Ewelina Staszewska-Kobiela, kierownik rozwoju biznesu
Dachser Chem Logistics w Polsce.

Elektroniczny obieg dokumentów
Tym, co funkcjonuje w sieci Dachser już od pewnego czasu, są systemy elektronicznego obiegu dokumentów. W ten sposób operator logistyczny integruje dokumenty pochodzące z różnych źródeł ze
swoimi głównymi systemami, takimi jak system
zarządzania transportem. Dzięki temu dokumenty
wysyłane pocztą elektroniczną, z cyfrowego interfejsu lub za pośrednictwem EDI są dostępne w całym
łańcuchu dostaw. Na przykład, w przypadku multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych
deklaracja morska (zgodnie z kodem IMDG 5.4) jest
przesyłana pocztą elektroniczną bezpośrednio przez
nadawcę na adres techniczny, gdzie zostaje połączona z danymi przesyłki, dzięki czemu dokument
można sprawdzić w dowolnym miejscu łańcucha
dostaw. Obejmuje to proces kontroli. Korzyścią dla
nadawcy jest to, że nie musi już ręcznie podpisywać
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dokumentu; wszystko, co przewoźnik musi zrobić,
to dodać „oryginał dostarczony drogą elektroniczną” podczas fizycznego przekazywania przesyłki firmie spedycyjnej.

Technologia blockchain
Przyszłość logistyki produktów chemicznych i towarów niebezpiecznych to także technologia blockchain, która zapewnia przejrzystość w przeprowadzaniu
i dokumentowaniu transakcji w bezpiecznym środowisku, co sprawia, że ta technologia jest odpowiednia dla łańcuchów dostaw. Jednym z przykładów
zastosowań mogą być informacje o towarach niebezpiecznych, do których wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw, w zależności od posiadanych uprawnień,
mogą uzyskać dostęp i prześledzić ich drogę. Szczególnie pod względem regulacji prawnych technologia blockchain jest jeszcze stosunkowo we wczesnym
stadium rozwoju. Nie ulega jednak wątpliwości, że
ma ona potencjał, aby stać się wielkim atutem w logistyce towarów niebezpiecznych i podnieść poziom
automatyzacji.

Chemia w pewnych rękach
Rozwój rynku, ciągła ewolucja łańcuchów dostaw
i coraz większe wymagania w zakresie ochrony środowiska kształtują przyszłość logistyki w branży chemicznej. W obliczu tych wyzwań wybór odpowiedniego partnera staje się kluczowy. Dachser w ramach

rozwiązania branżowego Dachser Chem Logistics
zapewnia swoim klientom dostęp do zintegrowanej
sieci transportowej i magazynowej przystosowanej
do obsługi produktów chemicznych, wykwalifikowanego personelu, a także zaawansowanych rozwiązań
IT. Jeden globalny system, na który składają się m.in.
centrum EDI jako centralna platforma komunikacyjna, portal internetowy eLogistics oraz narzędzie do
zarządzania zdarzeniami w łańcuchu dostaw ActiveReport gwarantuje płynną wymianę informacji
i najwyższy poziom bezpieczeństwa.
„Nasze nowoczesne rozwiązania IT pomagają nam
zapewniać wysoką jakość oraz terminowość dostaw.
Klienci mają bieżący dostęp do informacji o swoich przesyłkach –w czasie rzeczywistym, na każdym
etapie transportu. Nadajemy przesyłce jeden numer
przewozowy, który pozostaje taki sam. Ponadto nasz
system umożliwia bieżące wychwytywanie wszelkich opóźnień czy innych problemów. Pozwala to
na wczesne podjęcie odpowiednich działań i zapewnienie bezpiecznego dostarczenia przesyłki na czas”
– podkreśla Ewelina Staszewska-Kobiela z Dachser
Chem Logistics.
Innowacyjne rozwiązania pomagają operatorom
logistycznym w zapewnieniu sprawnej obsługi oraz
maksymalnej kontroli nad całym procesem transportowym. Jest to szczególnie ważne wszędzie tam,
gdzie tak jak w przypadku transportu chemii priorytetem jest bezpieczeństwo.
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4.0

Chemia

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

O PROJEKCIE CHEMIA 4.0
Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego będący
odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające
z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej.
Cały projekt jako pierwszy w Polsce stworzy platformę łączącą
wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Będzie
okazją do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości,
komplementarne potrzeby oraz ułatwi ich współdziałanie. Wymiana
doświadczeń praktyków z obszarów technicznych, które są istotnym
elementem wpływającym na funkcjonowanie i rozwój Polskiej Chemii
jest jednym z ważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed
całym sektorem.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

Innowacje

WZROST ZNACZENIA BISFENOLI
DLA ROZWOJU TWORZYW
KONSTRUKCYJNYCH
Bisfenole to organiczne związki chemiczne zbudowane z dwóch pierścieni aromatycznych,
posiadające dwie grupy hydroksylowe. Powstają najczęściej w wyniku reakcji kondensacji
fenolu, bądź pochodnej fenolu ze związkiem karbonylowym, najczęściej aldehydem lub
ketonem w obecności katalizatorów kwasowych. Największe znaczenie przemysłowe ma
bisfenol A (produkt kondensacji fenolu z acetonem, BPA), stosowany na dużą skalę do
wytwarzania najpopularniejszych tworzyw konstrukcyjnych, poliwęglanów i żywic epoksydowych. Rozwój nowych kierunków zastosowań tworzyw na bazie bisfenoli zależy od
ich dostępności w skali technicznej.
Poliwęglany to tworzywa przezroczyste, lekkie,
mocne – aż 200 razy bardziej odporne na uderzenia od szkła, a przy tym o połowę lżejsze. W większym stopniu zatrzymują promieniowanie UV, izolują ciepło i odznaczają się wyjątkową odpornością na
warunki atmosferyczne. Można je łatwo przetwarzać metodą wtrysku oraz wytłaczania, ale w przypadku poliwęglanów o najwyższych ciężarach cząsteczkowych potrzebna jest modyfikacja polegająca
na wprowadzeniu bisfenolu TMC (produkt kondensacji fenolu z 3,3,5-trimetylocykloheksanonem, TMC),
zastępującego częściowo BPA. Tak poprawia się właściwości reologiczne (lepkość) stopionego poliwęglanu, co ułatwia jego przetwórstwo. Z bisfenolu TMC

otrzymuje się też tworzywa konstrukcyjne o podwyższonej odporności na temperaturę i wilgoć, stosowane do produkcji m.in. reflektorów samochodowych, sprzętu AGD oraz w medycynie i wojskowości.
Poliwęglany są wytwarzane metodą fosgenową lub
bezpieczniejszą dla środowiska naturalnego bezfosgenową metodą transestryfikacji stopowej, która
zapewnia całkowite przereagowanie BPA i brak jego
obecności w produkcie finalnym. To bardzo ważne
z uwagi na negatywny wpływ wolnego BPA na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki hormonalnej
człowieka i podejrzenie o kancerogenność.
Surowce do metody bezfosgenowej muszą charakteryzować się wysoką czystością (zawartość izomeru p,p-BPA ≥99,9%) i stabilnością termiczną;
dotyczy to zwłaszcza BPA, który nie może zmieniać barwy w stanie stopionym przez kilka godzin.
BPA o takiej czystości jest gwarantowany w polskiej technologii ISOBIS. W procesie tym selektywność reakcji kondensacji fenolu z acetonem do
p,p-BPA wynosi nie mniej niż 97,5%. Część produktów ubocznych poddawana jest transformacji
do BPA. Produkt główny jest wydzielany w układzie ciągłym obejmującym krystalizację suspensyjną adduktu BPA-fenol i filtrację, rozkład adduktu
i oczyszczanie surowego BPA metodą krystalizacji
frakcjonowanej. W węźle regeneracji fenolu i acetonu odzyskuje się nieprzereagowane surowce i usuwa
Magazyn „Polska Chemia” 3/2021
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śladowe ilości fenolu ze ścieków wodnych metodą
destylacji ekstrakcyjnej, gwarantując bardzo niską
zawartość zanieczyszczeń organicznych w wodzie
poprocesowej. ISOBIS jest procesem wielkotonażowym, może być realizowany w skali nawet 200–250
tys. ton produktu na rok.
Synteza żywic epoksydowych nie wymaga stosowania BPA o wysokiej czystości. Istotą są koszty
wytwarzania. W wyniku zastosowania nowatorskich rozwiązań z zakresu wydzielania i oczyszczania BPA w znacznym stopniu uproszczono proces
ISOBIS - dotyczy to głównie krystalizacji zawiesinowej. Rozwój technologii doprowadził do powstania
nowego procesu ISOBIS2, którego cechą charakterystyczną jest brak krystalizacji zawiesinowej włącznie
z filtracją adduktu BPA-fenol. Zastosowane w technologii ISOBIS2 modyfikacje korzystnie wpłynęły na obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz operacyjnych. Parametry produktu w procesie ISOBIS 2
zasadniczo nie różnią się od produktu z procesu ISOBIS. Obniżenie kosztów ma znaczenie w przypadku modyfikowanych żywic epoksydowych. Jednym
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z najważniejszych modyfikatorów ich własności są
żywice otrzymywane na bazie bisfenolu F (produkt
kondensacji fenolu z formaldehydem, BPF).
W Europie BPF produkowany jest przez nielicznych wytwórców, takich jak Dow Chemical i Leuna
Harze. Stosowany jest do modyfikowania właściwości reologicznych żywic epoksydowych. Żywice na bazie BPF charakteryzują się niską lepkością
i dzięki temu mogą być stosowane do laminatów dla
elektroniki i tworzyw dla optoelektroniki, w materiałach powłokowych, w wykładzinach rur i zbiorników oraz do produkcji łopat wiatraków dla elektrowni wiatrowych. Jak wiadomo rozwój odnawialnych
źródeł energii (OZE) spowodował znaczny wzrost
zapotrzebowania na modyfikowane żywice epoksydowe, a dla większych zdolności produkcyjnych
potrzebny jest ciągły proces wytwarzania BPF oraz
możliwie jak największe zintegrowanie z procesem
wytwarzania BPA.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” oferuje technologie

Innowacje

wytwarzania BPA o jakości wymaganej przez producentów poliwęglanów metodą bezfozgenową
(ISOBIS), posiada także technologię z wydzielaniem produktu metodami destylacyjnymi i krystalizacją frakcjonowaną (ISOBIS2). Opracowane zostały
podstawy technologiczne dla procesu wytwarzania
bisfenolu TMC, oferowanego w kompleksie z technologią bisfenolu A. Z kolei proces wytwarzania
BPF będzie dostępny jako pakiet technologii razem
z BPA, korzystnie z technologią ISOBIS2, z możliwością pełnej integracji tych technologii. Obecnie
w Polsce nie jest wytwarzany żaden z tych bisfenoli, co należy szybko zmienić, by krajowy przemysł
mógł w większym stopniu uczestniczyć w transformacji zwłaszcza energetyki i budownictwa, o produkcji środków transportu nie wspominając.
Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem
wielkości sieć badawcza w Europie. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej
niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Co najważniejsze

– przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze.
Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie
tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.
gov.pl/biznes/, ale także w Instytutach Łukasiewicza
i ich oddziałach w całej Polsce.

Andrzej Krueger
Lider Obszaru
Komercjalizacja
Badań

Bogusław Tkacz
Główny Specjalista

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej
Syntezy Organicznej ”Blachownia”
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ELEMENT WSKAŹNIKOWY JAKO
NARZĘDZIE DO MERYTORYCZNEJ
OCENY STANU BEZCIŚNIENIOWYCH
ZBIORNIKÓW Z TWORZYW
TERMOPLASTYCZNYCH
Żywotność zbiornika dozorowego wyrażoną w latach określa producent na etapie projektowania konstrukcji. Może to być okres np. 5, 10, 15 czy 20 lat i w zależności od tego, jaki
zostanie przyjęty, program stosowany do wyliczenia statyki zbiornika wskazuje na odpowiednią grubość dna i pobocznicy wynikającą z zadanego czasu żywotności.
Z rozmów z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego wynika, że zdarzają się sytuacje, w których
producenci ze względu na chęć obniżenia kosztów
(ceny) skracają żywotność zbiorników. Ich użytkownicy po pewnym czasie mogą zetknąć się z potrzebą wydłużenia okresu eksploatacji, natomiast UDT
nie ma możliwości dokładnej weryfikacji, czy po
upływie zadanego czasu zbiornik może być nadal
użytkowany.
W przypadku zbiornika z krótszym okresem żywotności (np. 5 lub 10 lat) należy przyjąć, że po tym
czasie zgodnie z dokumentacją powinien być on
wymieniony na nowy. Wynika to z faktu, że w rzeczywistości – bazując na ocenie wizualnej – nie da
się ocenić stopnia degradacji struktury tworzywa (tj. czy powstały np. spękania naprężeniowe).
Merytoryczna ocena jest możliwa jedynie po wykonaniu testów za pomocą maszyny wytrzymałościowej, które wedle decyzji Inspektora mogą być
wykonane na ocechowanej próbie w laboratorium
własnym wytwórcy (uznanym przez Oddział UDT
uprawniający zakład) lub laboratorium akredytowanym przez UDT.
Wybór nieco droższego zbiornika, np. z okresem
żywotności 20 lat oraz z większą grubością ścianek

w dłuższej perspektywie sprawia, że koszty eksploatacyjne będą mniejsze.

Ocena stanu bezciśnieniowego
zbiornika magazynowego
Weryfikacja stanu danego zbiornika jest związana z badaniami wykonywanymi przez UDT. W tym
miejscu warto przytoczyć zapisy Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 roku*,
które wskazują, że rewizja wewnętrzna powinna być
przeprowadzana nie rzadziej niż co 10 lat. Według
tablicy nr 1 załączonej do ww. rozporządzenia dla
zbiorników z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych rewizja wewnętrzna oraz próba szczelności powinny być wykonywane nie rzadziej niż co
10 lat, natomiast rewizja zewnętrzna – nie rzadziej
niż co 2 lata.
W tym miejscu warto wspomnieć o Klientach, którzy zakupili zbiorniki z 10-letnim okresem żywotności. Wracając do tablicy, możliwość rewizji co 10 lat
dotyczy przypadków, w których zbiornik jest przeznaczony do pracy np. na 20 lat, dlatego też przedsiębiorstwa, które wybrały mocno ekonomiczne rozwiązanie z krótszą żywotnością mają w tym miejscu
kłopot.

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny
odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.
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Idąc dalej, kolejnym kluczowym zapisem jest par.
68. 1. mówiący o rodzaju badań doraźnych zbiornika
(eksploatacyjnych, po niebezpiecznym uszkodzeniu
zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym
z jego eksploatacją, kontrolne). Ostatnie dotyczą
sytuacji, gdy zbiornik pracuje i nic poważnego się
nie dzieje, ale profilaktycznie dokonujemy sprawdzenia i pobrania próbek, aby potwierdzić, że konstrukcja jest wytrzymała i z powodzeniem będzie pracować przez kolejny okres. Do takiego badania zbiornik
dozorowy powinien być odpowiednio przygotowany
poprzez całkowite opróżnienie oraz czyszczenie (par.
6. rozporządzenia), neutralizację i zapewnienie bezpiecznego wejścia do zbiornika.

Narzędzia do badania bezpieczeństwa
konstrukcji zbiorników dozorowych
Aby ocenić w jakim stanie jest dany zbiornik, należy
wykonać badania laboratoryjne próbek, które pobierać można pobrać w postaci:
• wióra ze spoin lub z płyty,
• wycinków z płyty materiału (dna lub ściany).
Jeśli chodzi o pobranie wióra poprzez skrobanie
spoiny cykliną i analizę pod mikroskopem w celu

stwierdzenia, na ile zewnętrzna struktura materiału
jest zdegradowana i na tej podstawie przypuszczać,
co może być głębiej, to jest to ryzykowne i niestety nie dające wymiernych efektów – cienka warstwa
wierzchnia może być mocno zdegradowana, ale
wcale nie oznacza to, że głębiej jest tak samo.
Pobranie wycinka płyty ze spoiną jest metodą jak
najbardziej prawidłową i miarodajną – po zbadaniu
w laboratorium mamy pewność, czy spoina jest dalej
poprawna, utrzymuje parametry założone na etapie
projektowania oraz zapisane w dokumentacji i paszporcie zbiornika. Jej wadą jest miejscowe zniszczenie zbiornika poprzez inwazyjne pobranie próbki.
Oznacza to, że po pozytywnej weryfikacji w wyniku badań producent posiadający uprawnienia UDT
do naprawy przygotowuje dokumentację naprawy,
uzgadnia jej technologię w UDT i kolejno ją wykonuje. To wydłuża czas przestoju zbiornika oraz wiąże się
z dodatkowymi kosztami.
Dotychczasowe metody wygenerowały potrzebę
znalezienia rozwiązania, które będzie bezinwazyjne,
ekonomiczne i przede wszystkim pozwoli na merytoryczną ocenę stanu zużycia tworzywa dającą podstawy do wydłużenia czasu eksploatacji zbiornika.

materiały prasowe Amargo
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Element wskaźnikowy jako system
monitoringu stanu zużycia (degradacji)
tworzywa

jak cały zbiornik (stałe zanurzenie w medium i poddanie identycznemu oddziaływaniu co główne elementy konstrukcyjne).

Drogą do ułatwienia użytkownikom przeprowadzania rewizji okresowej (np. 10-letniej) zbiorników dozorowych lub po zakończeniu obliczeniowego okresu żywotności wraz z obecnością Inspektora
UDT jest zastosowanie w konstrukcji zbiornika elementu wskaźnikowego jako systemu monitoringu
stanu zużycia (degradacji tworzywa) wdrożonego
przez specjalistów Amargo.

W czasie rewizji można go w bezinwazyjny sposób wyciąć lub wyłamać i przekazać do okresowego badania np. do akredytowanego laboratorium
CLDT-u. Dzięki temu nie ingerujemy w konstrukcję
zbiornika, nie uszkadzamy ścian i innych elementów
oraz eliminujemy konieczność napraw. Po badaniach
Inspektor UDT, wytwórca oraz właściciel posiadają
merytoryczne podstawy do potwierdzenia stanu
technicznego zbiornika i podjęcia odpowiedzialnej
decyzji o przedłużeniu jego okresu eksploatacji.

Zasadniczo w przypadku montowanych w zbiornikach elementów próbnych stosowane są trzy
rozwiązania:
• płyta materiału przyspawana do dna dolnego (tj.
bez żadnych spoin – nie ma możliwości zbadania
spoiny, jedynie to, czy płyta jest nadal odporna
na działanie chemiczne medium),
• teownik lub inny kształtownik przyspawany
do dna dolnego – jesteśmy w stanie zbadać
zarówno materiał, jak i spoinę,
• płyta zamontowana luźno w króćcach
zbiorników lub płyta przy dnie zbiornika
z obciążeniem przymocowana do dachu
zbiornika (próbkę można wyjąć bez wchodzenia
do zbiornika, ale można zakwestionować, czy
faktycznie była przez dany okres czasu poddana
działaniu medium w zbiorniku).
Wskaźnik, który proponujemy jest zbudowany
z tej samej partii produkcyjnej tworzywa co zbiornik i zawiera takie typy spoin, jakie zostały w nim
wykonane. Jego wielkość jest skorelowana z wymaganiami norm pod kątem badań. Element o kształcie z geometrią 90 stopni zamocowany jest w sposób
trwały w dolnej części zbiornika (przyspawany do
dna), ale z łatwą możliwością pobrania próbki. Pracuje on przez np. 10 lat w identycznych warunkach
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W zbiorniku można zastosować więcej niż 1 wskaźnik, co daje możliwość wykonania prób w kilku okresach rewizyjnych. Ulokowanie elementu jest analizowane na etapie projektowania zbiornika, by nie
kolidowało z eksploatacją.
Naszym celem jest dialog i wdrażanie najlepszych
możliwych praktyk oraz racjonalnych rozwiązań prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności oraz trwałości zbiorników
i instalacji pracujących z substancjami żrącymi,
trującymi i niebezpiecznymi. Aktualnie podjęto
działania nad wypracowaniem zmian legislacyjnych w zakresie oceny
stanu zbiornika magazynowego z tworzyw
termoplast ycznych,
sposobu postępowania podczas badania
oraz konieczności stosowania elementów
wskaźnikowych.
Szczepan Gorbacz
Prezes Zarządu Amargo

Wywiad

PRODUKUJEMY DOBRA LUKSUSOWE
Rozmowa z Tadeuszem Rybakiem, Prezesem Mostostalu Puławy

W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią
Covid-19, nasuwa się pytanie, jaki wpływ na
działalność firmy ma trwająca pandemia?
Oczywiście firma odczuła zmianę okoliczności funkcjonowania, jednak specyfika naszej działalności
pozwoliła na odpowiednią organizację pracy z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Niestety koszty
absencji chorobowej związane m.in. z kwarantanną
były wysokie. Nasza firma funkcjonuje w całej Europie, dlatego po przyjeździe z zagranicznych kontraktów musieliśmy ponosić koszty związane z wprowadzonymi obostrzeniami. Mimo tego udało się nam
przejść przez okres dotychczasowej pandemii bez
większych problemów.
Cała branża boryka się z problemem braku
pracowników. W jaki sposób staracie się
przekonać ludzi do swojej firmy?
Od lat budujemy konsekwentnie kulturę organizacyjną, w której troska o pracownika stanowi fundament
działalności przedsiębiorstwa. Oferujemy wysokie
zarobki na zagranicznych kontraktach, ponieważ 50
do 70 proc. działalności prowadzimy właśnie za granicą, a tam są płace dużo wyższe niż w kraju. Gwarantujemy korzystne ubezpieczenia, dopłaty do
wczasów, wspieramy koła zainteresowań pracowników m.in. grupy kolarskie i załogi żeglarskie. Mamy
własny jacht na Adriatyku, gdzie nasi pracownicy
mogą spędzać urlop. Organizujemy liczne wyjazdy
narciarskie, integracyjne. Zależy nam, aby również
poza pracą ludzie miło spędzali ze sobą czas. Podobnie jednak jak inne firmy w branży odczuwamy brak
pracowników. Uważam, że poważnym problemem
była likwidacja szkół zawodowych. Kiedyś do pracy
w firmie przychodził dobrze wykształcony absolwent
szkoły zawodowej lub technikum. Dzisiaj swoje CV
składają do naszej firmy ludzie z wykształceniem
ogólnym lub absolwenci studiów licencjackich mało
przydatnych kierunków. Musimy takie osoby uczyć
pracy i inwestować w podnoszenie ich kwalifikacji.
Dość krytycznie podchodzę do pewnych rozwiązań
socjalnych jak chociażby program 500 plus. Jestem
za tym, żeby młode rodziny dofinansowywać, ale
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poprzez zwolnienia z podatku, czy dofinansowanie
przedszkoli i żłobków, a nie dawanie pieniędzy do
ręki. Jestem za inteligentniejszym rozdziałem publicznych pieniędzy, ponieważ to również ma wpływ
na brak chętnych do pracy.
Jakich pracowników teraz potrzebujecie?

Ślusarzy, spawaczy, monterów. Szukamy osób,
które podejmując pracę, chcą się rozwijać.
To potwierdza, że warto inwestować
w szkolnictwo zawodowe. Bo jest branża,
która na tych ludzi czeka.
Uważam, że to konieczność. Tworzymy dobra luksusowe w budownictwie przemysłowym, infrastrukturalnym czy sportowym. Specjaliści w naszej firmie
pilnują jakości. Często spawacz, który położy spoinę
taką, że aż miło na nią popatrzeć, to prawdziwy artysta. Nasze inwestycje są ozdobą wielu miejsc w Polsce i Europie m.in. mosty, wiadukty, hale sportowe.
To ogromna satysfakcja, że budujemy piękne rzeczy.
Można być z siebie dumnym jako spawacz, monter,
inżynier.
A jak pan zaczynał swoją karierę zawodową?
Po maturze w 1970 r. z powodów materialnych
nie poszedłem od razu na studia. Zacząłem pracę
w wieku 19 lat od stanowiska montera. Kręciłem
śruby, a z ciekawości uczyłem się spawalnictwa.
Dopiero kilka lat później ukończyłem Politechnikę
Lubelską, budowę i eksploatację pojazdów samochodowych. W Stanach Zjednoczonych często bywa
tak, że jeżeli tatuś ma sieć hoteli, a syn ma je potem
dostać, to karierę zaczyna od sprzątania pokoi, żeby
poznał pracę od podstaw i docenił potem tych ludzi,
którzy dla niego będą pracować. Jestem przykładem,
że można zostać prezesem firmy, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego.
Ile lat pracuje pan już w Mostostalu?
W przyszłym roku będę miał okrągłą pięćdziesiątkę,
łącznie z dwuletnim stażem w Zakładach Azotowych.
Wiekowo mógłbym być na emeryturze, ale dopóki

Wywiad

zdrowie dopisuje i mam satysfakcję z pracy, to nie
rezygnuję. Spotykam się czasami z kolegami w moim
wieku i wszyscy opowiadają o przeszłości. A ja mówię,
że mnie to nudzi, ja jeszcze tworzę przyszłość.
Z dotychczasowych realizacji Mostostalu,
które jest takim Pańskim oczkiem w głowie?
Wszystkie instalacje w Zakładach Azotowych, to są
potężne wyzwania. Zbudowaliśmy wiele, ciekawych
mostów m.in. most Świętokrzyski i Siekierkowski
w Warszawie, most Jana Pawła II w Puławach. Zbudowaliśmy wielofunkcyjną halę sportową w Łodzi na
13 000 miejsc i halę sportową dla KUL-u w Lublinie. Jako generalny wykonawca wykonaliśmy tor
kolarski w Pruszkowie. Ostatnie nasze dziecko, którym się chwalimy, a które niedawno zostało oddane
do eksploatacji, to hala w Puławach.
Jaka to jest najbliższa przyszłość dla
Mostostalu Puławy?
Będziemy rozwijać nasze usługi w budownictwie
przemysłowym, chemii, petrochemii, energetyce. Jesteśmy obecni na realizacjach w Puławach,

Tarnowie, pracujemy dla Orlenu czy Anwilu. W tej
chwili zaczekamy na większą dynamikę budowy
spalarni śmieci. Niemcy, Francja czy Austria mają już
w zasadzie ten program budowy spalarni zakończony. U nas, to ciągle jest temat w fazie początkowej.
To ważne nie tylko z punktu widzenia naszej firmy,
ale także zwykłego obywatela. Polska produkuje dziś
około 15 milionów ton śmieci, z czego 1/3 nie nadaje się ani do składowania, ani recyklingu. Instalacje
typu spalarnie tworzą ciepło i energię elektryczną
w zgodzie z normami ochrony środowiska. Mostostal
Puławy cały czas inwestuje w budowę nowych hal
produkcyjnych, w nowoczesne maszyny czy dźwigi.
Odwiedzając waszą nową siedzibę
w Puławach, zwróciłem uwagę na jej
nowoczesny wygląd.
Chcemy tworzyć dobre warunki do pracy. Zależy
nam na tym, aby być wizytówką regionu. Poza tym
człowiek lubi się otaczać pięknymi rzeczami. Niektórzy inwestorzy zarzucają nam: „Świetnie robicie, ale
drodzy jesteście”. Wówczas odpowiadam: „My produkujemy dobra luksusowe”.
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PATENT NA NOBLA, CZYLI KRÓTKA
HISTORIA O TYM, JAK MAŁA
CZĄSTECZKA ZMIENIŁA ŚWIAT
I CO Z TYM WSPÓLNEGO MA
TEGOROCZNA NAGRODA NOBLA
Na salony nieco skostniałej Fundacji Nobla w tym roku
wkroczyła młodość. Panowie profesorowie Benjamin List
i David MacMillan, laureaci tegorocznej Nagrody Nobla
z dziedziny chemii, nie przekroczyli jeszcze 60 roku życia,
a tyle wynosi średni wiek odbierających Nagrodę Nobla
z tej dziedziny. Można sobie zadać pytanie dlaczego
zostali nagrodzeni dopiero teraz, bo sama kataliza chiralna
organicznymi katalizatorami została opracowana, a przynajmniej jej podstawy, pod koniec lat 90-tych ubiegłego
wieku. Badania były prowadzone jednocześnie i niezależnie przez zespoły obydwu naukowców, a w efekcie obydwaj zostali po latach nagrodzeni
przez Szwedzką Królewską Akademię Nauk Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii.

Znaczenie czystości optycznej
Potrzeba opracowania skutecznej syntezy czystych
optycznie związków pojawiła się znacznie wcześniej
niż asymetryczna organokataliza. Punktem zwrotnym, w którym koncerny farmaceutyczne uświadomiły sobie konieczność syntezy czystych enancjomerycznie form leków było wprowadzenie na rynek
talidomidu, którego jeden z enancjomerów, jak się
później okazało, był wysoce teratogenny. Wcześniej
chiralność, czyli nienakładalność cząsteczek z odbiciem lustrzanym, była znanym zjawiskiem, ale nie
do końca docenianym. Wraz z rozwojem rynku produktów farmaceutycznych okazało się, że związki chiralne w zależności od konfiguracji absolutnej
wykazują różną aktywność biologiczną lub jej nie
wykazują wcale. Dobry przykład stanowi powszechnie stosowana w okresie zwiększonych zachorowań
na grypę witamina C, która jest niczym innym jak

62

|

Magazyn „Polska Chemia” 3/2021

tylko enancjomerem kwasu askorbinowego, a konkretnie jest to kwas L-askorbinowy, czyli osławiona
lewoskrętna witamina C. Jej drugi enancjomer – kwas
D-askorbinowy nie wykazuje żadnego dobroczynnego działania na organizm ludzki. Natura tworząc
organizm żywy, jego elementy budulcowe, a także
te odpowiedzialne za dziedziczenie uczyniła chiralnymi, w tym białko i DNA.

Organokataliza i jej zastosowania
Dlaczego jednak synteza chiralnych cząsteczek opracowana niezależnie przez obu naukowców była tak
rewolucyjna? Jest to synteza z gatunku „zielonej chemii” wykorzystująca katalizatory czysto organiczne,
pozbawione jonów metali, których resztki po reakcji w łatwy sposób można usunąć, a przez to dużo
skuteczniej można oczyścić produkt końcowy, którym w wielu wypadkach jest substancja aktywna

Nagroda Nobla

biologicznie. Przed erą chiralnych katalizatorów
organicznych stosowane powszechnie katalizatory zazwyczaj zawierały jon metalu, co w znacznym
stopniu pogarszało parametry czystości otrzymywanych produktów. Ogromne nakłady czasu i pieniędzy są wciąż przeznaczane na oczyszczanie farmaceutyków, bo najdrobniejsze zanieczyszczenia mogą
kosztować życie i zdrowie ludzkie. Ogromną zaletą
tych katalizatorów jest to, że zazwyczaj ich zastosowanie powoduje otrzymanie jednego enancjomeru z wysoką czystością optyczną, co w znacznym
stopniu obniża koszty procesu oczyszczania. Stąd
nie budzi zaskoczenia przyznanie Nagrody Nobla za
opracowanie takiego sposobu, który pozwala otrzymać związki chiralne z wysoką czystością, który jest
jednocześnie tańszy i szybszy.
Organokataliza, a raczej organiczne chiralne katalizatory mają duży udział w rynku, szczególnie
rynku odczynników chemicznych. Jeden z największych dystrybutorów i wytwórców odczynników
– firma MERCK oferuje katalizatory zaprojektowane przez obydwu tegorocznych noblistów. Cena

najdroższego sięga około 2000 PLN za 100 mg do
około 200–300 PLN za 500 mg najtańszego katalizatora, nie licząc proliny, której przydatność jako
chiralnego katalizatorach potwierdził Benjamin List.
Należy pamiętać, że rynek chiralnych katalizatorów
organicznych nie kończy się tylko na tych opracowanych przez tegorocznych noblistów. Znaczące firmy
farmaceutyczne prowadzą dość intensywne badania
nad chiralnymi katalizatorami organicznymi, które
przez zastosowanie do syntezy potencjalnych farmaceutyków, mogą w wydatny sposób przyczynić
się do zwiększenia puli pochodnych nadających się
do zastosowania jako leki, co przekłada się również
na zgłoszenia patentowe. Na przykład firma Novartis Pharma jest uprawnionym z patentu EP3256444,
który dotyczy rozwiązania obejmującego m.in. sposób wytwarzania inhibitorów NEP (neprylizyny)
wykorzystywanych w preparatach medycznych
w połączeniu z walsartanem do leczenia przewlekłej niewydolności serca. Oprócz sposobu syntezy
patentem tym chronione są przede wszystkim chiralne katalizatory organiczne, które zostały zastosowane w tej syntezie.
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Oddzielny rynek stanowią szeroko pojęte pestycydy. Udział związków chiralnych w przypadku tego
rodzaju środków wzrasta systematycznie. Zgodnie
z danymi literaturowymi, w zależności od regionu,
chiralne związki stanowią 30–40% wszystkich wprowadzanych do obrotu pestycydów. Zwiększająca się
liczba chiralnych związków wynika z faktu, iż wiele
obecnie podejmowanych działań zmierza w kierunku ochrony środowiska i jeżeli istnieje możliwość
zastosowania preparatu, który działa selektywnie to
wybór jest dość oczywisty. Doskonałym przykładem
jest tutaj enancjomer S penflufenu, związku należącego do grupy inhibitorów dehydrogenazy kwasu
bursztynowego. Enancjomer ten wykazuje ponad
dziesięciokrotnie wyższą skuteczność wobec mączniaka prawdziwego i jest około pięć razy bardziej
skuteczny w działaniu na parch jabłoni w porównaniu z enancjomerem R. Dane z lat 2008–2016 pokazują, że w tym okresie dokonano ponad 5000 zgłoszeń patentowych w dziedzinie pestycydów. Wśród
wiodących w tej materii prym firm znajdują się Bayer,
BASF i Syngenta.

Patentowanie związków chiralnych
Zgłoszenia dotyczące chiralnych biologicznie aktywnych związków niezależnie od dziedziny stanowią dość interesujące zagadnienie. Dość duże emocje budzi patentowalność form enancjomerycznych
w odniesieniu do przesłanki nowości i poziomu wynalazczego. W wielu wypadkach ze strony ekspertów
urzędów patentowych pojawiają się zarzuty niespełnienia wspomnianych przesłanek koniecznych do skutecznego opatentowania rozwiązania z uwagi na to,
iż wcześniej zostały zgłoszone lub już opatentowane formy racemiczne związków (mieszaniny równomolowe enancjomerów) lub jeden z enancjomerów.
Przykładem bardzo różnego podejścia urzędów jest
przypadek soli (-)-omeprazolu zgłoszonej przez Astra
Zeneca. Europejski Patent został unieważniony z podniesieniem zarzutu braku poziomu wynalazczego.
Z kolei Australia utrzymała patent w mocy argumentując, że stan techniki w żaden sposób nie wskazywał w momencie dokonania zgłoszenia na możliwość
uzyskania tego enancjomeru, a sam rozdział enancjomerów w tej dacie nie był w żaden sposób oczywisty.

wydaje się nie mieć końca. Wciąż pojawiają się nowe
interesujące kierunki takie jak np. urządzenia emitujące światło na bazie chiralnych perowskitów wyposażonych w kropki kwantowe, których rdzeń stanowi
chiralna struktura krystaliczna, takie jak na przykład
te ujawnione w publikacji amerykańskiego zgłoszenia patentowego US2021217996 lub chiralne przewodzące materiały polimerowe, które mogą być
syntezowane różnymi sposobami począwszy od chemicznych przez elektrochemiczne a skończywszy na
katalizowanych białkami.
Chiralna organokataliza już dawno opuściła progi
laboratoriów Benjamina Lista i Davide’a Macmillane’a.
Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że nowe chiralne
katalizatory organiczne pozwolą w niedalekiej przyszłości na opracowanie
metod syntezy, które
sprawią, że obniżone
koszty produkcji nowoczesnych farmaceutyków uczynią te związki
dużo bardziej dostępnymi dla przeciętnego
odbiorcy.
dr Patrycja Kowalska
JWP Rzecznicy Patentowi

Odnośniki:
https://www.fbrice.com.au/ip-news-insights/pharmaceutical-follow-on-patents-maintaining-market-exclusivity-in-the-pharmaceutical-industry/
Long, G., Sabatini, R., Saidaminov, M.I. et al. Chiral-perovskite optoelectronics. Nat Rev Mater 5, 423–439 (2020)
Jeschke P., Current status of chirality in agrochemicals.
Pest Manag Sci. 74(11):2389–2404 (2018).
Bernardi, L., Carlone, A. Fini, F. Industrial Relevance of
Asymmetric Organocatalysis in the Preparation of Chiral
Amine Derivatives in Methodologies in Amine Synthesis
(2021), pp. 187–242.
Umetsu N, Shirai Y. Development of novel pesticides in
the 21st century. J Pestic Sci., 45(2):54-74 (2020).

Potencjalne kierunki rozwoju

https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/
reaction-design-and-optimization/organocatalyst

Pula chiralnych związków rośnie z roku na rok wraz
ze sposobami ich syntezy, a mnogość ich zastosowań

https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/
professor-product-portal/list
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Odpowiedzialność i Troska

PROGRAM
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA
WIELE ZMIAN – JEDEN PROGRAM
Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce
pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska” jest wyjątkową międzynarodową inicjatywą przemysłu chemicznego, której celem jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa
oraz zdrowia. Charakteryzuje go otwartość komunikowania w zakresie realizacji osiągnięć, ale też pełna
transparentność podejmowanych działań.

popularnością. W tym roku, jak dotychczas, udało się
w ramach inicjatywy zebrać 4655 kg uciążliwych dla
środowiska odpadów (elektrośmieci, baterie, makulatura, przeterminowane leki, butelki PET). W ramach
podziękowania dla Uczestników akcji przekazaliśmy
do posadzenia ponad 2000 drzewek i krzewów.
Kolejne akcje przed nami, więc licznik na pewno
będzie się powiększał.

Programowi na całym świecie przyświecają te same
idee, choć realizowane są odmiennie, w zależności
od specyfiki i potrzeb firm w danym członkowskim
kraju. W Polsce założenia Programu realizuje obecnie 20 przedsiębiorstw. Są to kluczowe przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, realnie kształtujące polską gospodarkę.

23–24 listopada br. w ramach Programu zorganizowana zostanie przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego konferencja TECHCO Forum, której Forum
Ekologiczne Branży Chemicznej jest wiodącą częścią. Będzie to forum spotkań przedstawicieli całego
krajowego przemysłu – płaszczyzną dyskusji, prezentacji case-study i najnowszych rozwiązań produktowych dla całej branży chemicznej. Swoje prelekcje będą mieli uznani w branży eksperci, specjaliści,
a także radcy prawni interpretujący pojawiające się
istotne zmiany w dotychczasowych regulacjach.

Mijający rok, mimo wciąż złożonej sytuacji epidemiologicznej, był bardzo owocny jeśli chodzi o realizowane działania. Za nami trzy zorganizowane szkolenia
dedykowane branży chemicznej w ramach naszego
cyklicznego projektu „Spotkanie z ekspertem”. Ideą
każdego z nich jest otwarta dyskusja, debata z ekspertem dotycząca aktualnych i bieżących wyzwań
stojących przed branżą chemiczną.
Tegoroczny zakres tematyczny ponownie przypadł
Uczestnikom do gustu, co przekładało się na wysoką frekwencję spotkań, a dotyczył on:
• gospodarki odpadami. Zmian w regulacjach
GOZ, ROP, RBO, VAT,
• Fit for 55,
• recyklingu chemicznego – regulacji, technologii
i projektów.

Wszystkich Państwa zainteresowanych Programem,
prowadzonymi akcjami oraz najnowszymi informacjami zapraszamy do kontaktu lub na naszą stronę
internetową – www.rc.com.pl.

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”
tel. 693 305 361
redakcja@rc.com.pl,
www.rc.com.pl

Do naszych sztandarowych projektów, organizowanych nieprzerwanie od 2003 roku, należy akcja
„Drzewko za butelkę”. Sama akcja w trochę zmodyfikowanej wersji dalej cieszy się niesłabnącą
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JESTEŚMY GOTOWI
NA PRZYSZŁOŚĆ,
JUŻ TERAZ
Dużo większe kompetencje, produktywność i
wydajność dzięki kompleksowemu programowi
szkoleń personelu „Workforce Excellence”
oferowanemu przez firmę Honeywell.
honeywell.com

