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PGE Dolna Odra - historia wdro-
żenia zasad zintegrowanego 
bezpieczeństwa przeciwwybucho-
wego krok po kroku

Międzynarodowa Konferencja INDEX nt. bezpie-
czeństwa wybuchowego i procesowego w prze-
myśle. Zarezerwuj miejsce już dziś i zaoszczędź 
20% ceny (ostatnie wolne miejsca w promocji). 
Więcej na www.strefaEx.eu.

Wyobraźmy sobie, że świat przestał być uzależniony od  
baterii, a urządzenia elektryczne nie wymagają podłą-

czenia do sieci energetycznej. Nie musimy nerwowo 
spoglądać na poziom naładowania baterii w  telefonie 

czy laptopie, a ściany, dachy, a nawet nasze ubrania pro-
dukują energię elektryczną. Utopia czy też nieodległa 
przyszłość? Z pomocą technologii opracowanej przez 

Olgę Malinkiewicz raczej to drugie.
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SAFETY AND INNOVATIONS

www.grupa-wolff.eu/kariera

Każdego dnia poszukujemy ludzi, którzy pragną wyzwań. 

Ludzi odważnych i nieugiętych w dążeniu do celu. Wierzymy, 

że to właśnie Oni tworzą Naszą wartość. 

Aplikuj na:
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W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o polskich techno-
logiach, które mogą zrewolucjonizować świat – a przynajmniej 
pewien jego obszar. Po pierwszych zachwytach jednak często 
okazuje się, że ktoś nas ubiega, komuś innemu udaje się sko-
mercjalizować produkt czy technologię. Tak było choćby ze 
słynnym już niebieskim laserem. 

Nie od razu Rzym zbudowano, dlatego i my będziemy musieli 
mierzyć się z takim stanem rzeczy jeszcze przez pewien czas. 
Oczywiście, tej czy innej polskiej technologii uda się przebić, 
jednak o prawdziwym technologicznym przełomie będzie-
my mogli mówić dopiero wtedy, gdy osiągnięta zostanie tzw. 
masa krytyczna innowacji. Możemy obiecać, że Express dołoży 
wszelkich starań, aby stało się to jak najszybciej. Dziś robimy 
w tym kierunku kolejny mały krok w postaci artykułu pt. „Ape-
tyt na słońce” (s. 72), gdzie przedstawiamy polską technologię, 
która może stać się przyczynkiem do nowej rewolucji energe-
tycznej.  

Mowa tu o technologii produkcji ogniw fotowoltaicznych z ma-
teriałów określanych wspólną nazwą perowskity. Młodemu 
polskiemu naukowcowi – Oldze Malinkiewicz oraz jej zespo-
łowi marzy się, aby ogniwa nowego typu mogły służyć do po-
krywania okien, dachów, a nawet ubrań. Jeśli się to uda, świat 
z pewnością czekają potężne zmiany.

Pozostając nadal w duchu polskich innowacji, na stronie 67 
prezentujemy, być może mniej medialną, ale na pewno rozwią-
zującą równie poważny problem, technologię przetwarzania 
odpadów niesegregowanych. Z rozmowy z Jarosławem Droz-
dem, Prezesem Zarządu Bioelektra Group S.A., można m.in. 
dowiedzieć się, jak działa technologia RotoSTERIL oraz czym 

się wyróżnia w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań. 
Co ważne, pierwsza przetwórnia odpadów wykorzystująca 
wspomniane rozwiązanie z powodzeniem pracuje od kilku lat.

Każdy pracownik elektrowni lub elektrociepłowni, a z pew-
nością osoby odpowiedzialne w tego typu zakładach za bez-
pieczeństwo pracy, powinien przeczytać artykuł Krzysztofa 
Chojnackiego, Kierownika Wydziału Ruchu Nawęglania PGE 
GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra pt. „PGE Dol-
na Odra. Wdrożenie zasad zintegrowanego bezpieczeństwa 
przeciwwybuchowego w linii nawęglania – cz. 1” (s. 5). Jest to 
swego rodzaju kompendium wiedzy oceniające szereg typów 
zabezpieczeń, których skuteczność (lub jej brak) została zwery-
fikowana podczas codziennej pracy zakładu. Poruszane w  ar-
tykule zagadnienie będzie jednocześnie tematem III Międzyna-
rodowej Konferencji INDEX nt. bezpieczeństwa wybuchowego 
i procesowego w przemyśle, której Express Przemysłowy jest 
patronem medialnym (szczegóły na temat konferencji znajdują 
się na okładce).

Równie ciekawymi materiałami dla branży energetycznej będą 
z  pewnością sprawozdanie z Sympozjum i pokazu wybuchów 
oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych, które odbyło się 
w ostatnim czasie w Elektrowni Bełchatów (s. 13), a także arty-
kuł pt. „Parogaszenie w energetyce zawodowej” (s. 79).

W poszukiwaniu wytchnienia od branżowych artykułów, za-
praszamy Państwa do niezwykle interesującej, a miejscami 
również zabawnej lektury na temat Walcowni Szopienice – 
zabytku industrialnego o niezwykłej historii, który przez po-
nad sto lat przechodził z rąk do rąk, święcąc przy tym triumfy 
i przeżywając upadki (s. 22). 

Express Przemysłowy – kilka słów od redakcji...

Sebastian Gruszka, Redaktor Naczelny

Zareklamuj się w Expressie Przemysłowym! Prześlij już dziś zapytanie 
o cennik na adres biuro@ex-p.eu, wpisując w tytule „EXP7”, a otrzymasz 
specjalną ofertę z 15% rabatem. Nie zwlekaj, liczba reklam w promocyjnej 
cenie jest ograniczona. Promocja trwa do 15.10.15 lub do wyczerpania puli pięciu reklam w promocyjnej 

cenie. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
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To jest jeden z tematów 
nadchodzącej Konferencji 

INDEX – więcej na odwrocie 
okładki

PGE Dolna Odra
Wdrożenie zasad zintegrowanego bezpie-
czeństwa przeciwwybuchowego w linii na-
węglania Elektrowni Dolna Odra — cz. 1.

W 2010 r. w Elektrowni Dolna Odra rozpoczęto proces kompleksowych działań technicz-
nych i organizacyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Do-
wiedz się, jakie działania zostały wdrożone na przestrzeni kolejnych lat, jakie wystąpiły 
problemy oraz jak je rozwiązano.

Krzysztof Chojnacki – Kierownik Wydziału 
Ruchu Nawęglania, PGE GiEK S.A Oddział 
Zespół Elektrowni Dolna Odra

Pierwszym krokiem był audyt w zakresie 
stanu bezpieczeństwa przeciwwybuchowe-
go. Zadanie to zlecono wyspecjalizowanej 
firmie eksperckiej, aby zachować maksi-
mum niezależności i obiektywizmu. W ra-
mach ww. audytu dokonano m.in.:
• przeglądu stanu urządzeń i spełnienia 

przez nie wymogów ATEX;
• przeglądu dokumentacji i posiadanego 

Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wy-
buchem (DZPW);

• analizy dotychczasowych sposobów 
szkolenia w zakresie bhp, ochrony 
ppoż. i prewencji przeciwwybuchowej;

• analizy poziomu kompetencji pracow-
ników (obsługi urządzeń, kadry tech-
nicznej i dozoru).

Na podstawie powyższych analiz podjęto stra-
tegiczną decyzję w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa przeciwwybuchowego. Zdecydo-

wano, że wszystkie działania w tym zakresie 
powinny odbywać się w oparciu o tzw. Zasady 
Zintegrowanego Bezpieczeństwa Przeciwwy-
buchowego, wyszczególnione w Rozporzą-
dzeniu Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. 
w sprawie minimalnych wymagań, dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy, zwią-
zanych z możliwością wystąpienia w miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 
138 poz. 931), gdzie w § 4.1. podana jest kolej-
ność realizacji celów dla zapewnienia ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracujących osób, tj.:
1. zapobieganie tworzeniu się atmosfery 

wybuchowej; 
2. zapobieganie wystąpieniu zapalenia at-

mosfery wybuchowej; 
3. ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu.

Ponadto przyjęto, że ograniczanie/eliminacja 
zagrożeń powinny być realizowane przez wię-
cej niż jedną metodę, rozwiązanie techniczne 

lub organizacyjne, przy zachowaniu efektyw-
ności, integralności, wzajemnego uzupełnia-
nia się środków zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz niskich kosztów eksploatacji.

W celu realizacji przyjętych założeń zdefiniowa-
no problemy, a następnie starano się je rozwiązać 
we własnym zakresie poprzez działania organi-
zacyjne. Jeżeli nie przynosiły one poprawy sy-
tuacji lub nie można było zastosować rozwiązań 
organizacyjnych, szukano rozwiązań technicz-
nych możliwych do realizacji siłami własnymi. 
W przypadku, gdy wyczerpano własne możli-
wości, poszukiwano rozwiązań na zewnątrz. 

W dalszej części artykułu przedstawiono 
poszczególne elementy systemu bezpie-
czeństwa przeciwwybuchowego zrealizo-
wane w Elektrowni Dolna Odra, w kolej-
ności wynikającej z wyżej wymienionych 
zasad zintegrowanego bezpieczeństwa.
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1. Zapobieganie tworZeniu się 
atmosfery wybuchowej 

Podczas transportu węgla i biomasy układa-
mi nawęglania występuje emisja pyłu. Pył ten 
jest przez jakiś czas zawieszony w powietrzu, 
a następnie opada, osiadając na posadzkach, 
konstrukcjach urządzeń czy innych elementach, 
a także gromadzi się we wszelkich zagłębieniach.

Dopóki pył zalega, nie stwarza bezpośred-
niego zagrożenia wybuchowego, choć może 
stwarzać zagrożenia pożarowe (zapalenie od 
gorących powierzchni, reakcje egzotermicz-
ne) i stanowić efektywne źródło zapłonu. 
Jednak w przypadku wzniecenia zalegającego 
pyłu zagrożenie wybuchowe może wystąpić.

Dlatego, aby zapobiegać możliwości wytwo-
rzenia się atmosfery wybuchowej, zasadne jest 
ograniczanie emisji pyłu za pomocą środków 
technicznych oraz działań organizacyjnych – 
jest to realizacja pierwszej zasady zintegrowa-
nego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

1.1. Środki techniczne – uszczelnienie 
miejsc emisji, tłumienie pylenia 
Największa emisja pyłu występowała z nie-
szczelności w przesypach i nadawach, dla-
tego pierwszym działaniem było uszczelnie-
nie tych miejsc. Do pilotażu wytypowano 
zespół przesypów, w których uszczelniono 

wszelkie punkty emisji pyłu, za wyjątkiem 
miejsc wprowadzenia i wyprowadzenia 
taśm przenośników. Następnie przeprowa-
dzono próbne podanie paliwa.

W czasie prób uszczelnienia okazały się sku-
teczne, jednak wystąpiła duża emisja pyłu 
przez jedyne miejsca, których z oczywistych 
względów nie można było uszczelnić, bo 
ciśnienie, które wcześniej uchodziło przez 
wszelkie nieszczelności, po ich uszczelnieniu 
skumulowało się w miejscu wprowadzenia 
i wyprowadzenia taśmy oraz wylocie nadawy. 

Przewidywano taką sytuację, jednak efekt 
był większy od spodziewanego. Próbowano 
zmniejszyć emisję pyłu m.in. poprzez zastoso-
wanie przysłon elastycznych zamontowanych 
na otworach technologicznych wprowadze-
nia i wyprowadzenia taśmy oraz na wylocie 
z nadawy, co okazało się rozwiązaniem nie-
satysfakcjonującym. W związku z tym roz-
poczęto poszukiwanie rozwiązań na zewnątrz 
i w efekcie wytypowano dwie firmy oferujące 
tłumienie pylenia przy użyciu mgły wodnej.

Każda z nich prezentowała inne rozwią-
zanie techniczne – w jednym mgła wodna 
wytwarzana była przez dysze ultradźwięko-
we aktywizowane sprężonym powietrzem 
w komorach rezonansowych, a w drugim 
mgłę wytwarzał wysokociśnieniowy system 
ultradyspersji wody.

W trakcie niezależnie od siebie prowadzonych 
rozmów firmy przedstawiły swoje doświad-
czenia i skuteczne wdrożenia w przemyśle. 
Przy okazji wyjaśniło się, że standardowym 
rozwiązaniem na redukcję nadmiernego ci-
śnienia w przesypach są wydłużone nadawy 
w połączeniu z zabudowanymi na nich  tzw. 
komorami rozprężającymi lub komorami 
uspokojenia o odpowiedniej objętości, pozwa-
lającej na obniżenie ciśnienia w układzie.

W wyniku analiz zdecydowano o docelo-
wym wdrożeniu układu tłumienia pylenia 
mgłą wytwarzaną za pomocą wysokociśnie-
niowego systemu ultradyspersji wody.

Po zakończeniu montażu przeprowadzo-
no testy i optymalizacje, a następnie pró-
by odbiorowe, do których użyto biomasy 
o zwiększonej zawartości rozkruszu.

Skuteczność tłumienia pylenia podczas prób 
z łatwością można było dostrzec gołym okiem. 
Jednak aby uzyskać wymierne dane na podsta-
wie weryfikowalnych kryteriów, badano stęże-
nia pyłu w powietrzu za pomocą aspiratorów.

Przy wyłączonym systemie pomiary wy-
kazały średnie stężenie pyłu na poziomie 
ok. 152,2 mg/m3, a następnie przy dzia-
łającym systemie tłumiącym pylenie – 
pomiar wykazał średnie stężenie pyłu na 
poziomie ok. 3,6 mg/m3.

Fot. 1. Nadawa z komorą rozprężającą 
i mgłą tłumiącą pylenie
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Fot. 2. Usuwanie pyłu w miejscach trudno 
dostępnych przy użyciu dostępu linowego

Przeprowadzone podczas prób pomiary wy-
kazały, że skuteczność ograniczenia pylenia 
wyniosła średnio 98% (+/-1%). Jest to bardzo 
dobry efekt, ponieważ producent systemu za-
kładał skuteczność na poziomie ok. 70%.

Efekt o wiele lepszy niż zakładano teore-
tycznie, osiągnięto dzięki właściwemu do-
braniu wielkości kropel mgły do wielkości 
cząstek pyłu, dobremu uszczelnieniu prze-
sypów i nadaw oraz odpowiedniemu dobo-
rowi objętości komór rozprężających.

Z perspektywy kilku lat eksploatacji można 
stwierdzić, że rozwiązanie to sprawdziło się 
w praktyce, jedynymi elementami zużywa-
jącymi się są dysze, które niekiedy trzeba 
wymieniać, oraz filtry wody zasilającej sys-
tem. Są to operacje bardzo proste i możliwe 
do wykonania przez obsługę ruchową.

1.2. Środki organizacyjne – usuwanie pyłu 
Środki techniczne ograniczające pylenie, 
opisane powyżej bardzo ograniczyły emisję 
pyłu, ale nie wyeliminowały jej całkowi-
cie – następowała ona głównie z odkrytych 
przenośników taśmowych transportujących 
węgiel i biomasę. Emitowane ilości pyłu 
są niewielkie, jednak mogą odkładać się 
w miejscach, do których obsługa na co dzień 
nie ma dostępu. Po pewnym czasie utworzą 
się warstwy stwarzające zagrożenie wybu-
chowe w przypadku ich wzniecenia.

Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, wprowa-
dzono – realizowane na dwa sposoby – okre-
sowe usuwanie pyłu, obejmujące całą kuba-
turę pomieszczeń wraz z wyposażeniem:
• Przez pracowników obsługi nawę-

glania – usuwanie pyłu na bieżąco 
w miejscach największej emisji, tzn. 
w rejonach głowic przesuwnych, krat 
zasobników przykotłowych, oraz 
z miejsc odkładania się paliwa z ukła-
dów czyszczących taśmy. Pył jest usu-
wany przez odkurzanie systemem cen-
tralnego odkurzania, a w niektórych 
rejonach przez zmywanie. W miej-
scach odkładania się paliwa z układów 
czyszczących taśmę usuwanie paliwa 
realizowane jest przez zgarnianie i za-
wrócenie paliwa do układu podawania.

• Przez wyspecjalizowaną firmę ze-
wnętrzną – usuwanie (odkurzanie) 
pyłu osiadłego w całej kubaturze 
obiektów wraz z ich wyposażeniem wg 
ustalonego harmonogramu. 

Wymogi dla sprzętu, metody i zasady wyko-
nywania pracy usuwania pyłu w obiektach 
zagrożonych wybuchem oraz zasady okreś-
lania harmonogramu zawarte są w specjal-
nej instrukcji.

Określając częstotliwość usuwania pyłu, przy-
jęto zasadę, że pył w każdym z obiektów na-
leży usunąć w okresie o połowę krótszym niż 

czas zgromadzenia się w nim tzw. masy kryte-
rialnej, czyli ilości pyłu mogącej w przypadku 
wybuchu wytworzyć ciśnienie 5 kPa.

Masa kryterialna dla każdego pomieszcze-
nia określona jest w DZPW, a czas jej zgro-
madzenia się wyznaczany jest na podstawie 
wyników pomiaru opadu dobowego pyłu 
w każdym z obiektów. Pomiary wykony-
wane są corocznie lub częściej (np. w przy-
padku zmian konstrukcyjnych urządzeń lub 
zmiany rodzaju podawanego paliwa), zgod-
nie z zatwierdzoną procedurą badawczą.

Prawidłowe wykonanie usuwania pyłu 
każdorazowo jest odbierane przez osoby 
nadzoru i potwierdzane w odpowiednim 
rejestrze. Jest to podyktowane m.in. ko-
niecznością utrzymania jednakowego stan-
dardu czystości we wszystkich rejonach, 
ponieważ w przestrzeni wydłużonej (tunel 
przenośnika, galeria) płomień podczas wy-
buchu może przemieścić się bez zasilania 
paliwem do ok. 100 m (wg badań Kopalni 
Doświadczalnej „Barbara” GIG). Tak więc 
w przypadku niezachowania jednakowego, 
właściwego poziomu czystości we wszyst-
kich połączonych przestrzeniach mogłoby 
dojść do sytuacji, że płomień i fala ciśnienia 
będą przemieszczać się przez rejon o odpo-
wiednim poziomie czystości i napotykając 
na miejsce, w którym pył zalega, wzniecać 
obłok pyłu i powodować wybuch wtórny.G
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Fot. 3. Kontrola obiektów 
nawęglania przez ZSR

Dodatkowym elementem weryfikującym stan 
czystości są kontrole obiektów, prowadzone 
przez Zakładową Służbę Ratowniczą (ZSR) 
w ramach miesięcznych harmonogramów 
kontroli. Oprócz standardowych czynności 
kontrolno-prewencyjnych ZSR sprawdza rów-
nież skuteczność usuwania pyłu, skuteczność 
działania systemów tłumiących pylenie, a także 
prawidłowość organizacji pracy pod względem 
przepisów przeciwpożarowych. 

Dodatkowym, wtórnym efektem kontroli 
ZSR jest utrzymywanie przez ratowników 
bardzo dobrej znajomości topografii obiek-
tów, aktualnych uwarunkowań w zakresie 
prowadzonych prac remontowych, alterna-
tywnych dróg dotarcia. Wpływa to znacząco 
na sprawność przeprowadzania potencjalnej 
akcji ratowniczo-gaśniczej. Nie do pominię-
cia jest również oddziaływanie psychologicz-
ne na pracowników odpowiedzialnych za 
usuwanie pyłu i nadzór nad nimi, ponieważ 
jakość ich pracy i stan czystości są weryfiko-
wane przez niezależny element kontrolujący. 

1.3. Środki organizacyjne – wymogi dla 
wykonawców usługi usuwania pyłów
Przy wykonywaniu usług systemem zleco-
nym w zakresie usuwania pyłów pracow-
nicy i sprzęt firm wykonujących te prace 
mogą stwarzać zagrożenia, dlatego pod-
czas określania wymogów dla wykonawcy 
uwzględniane są następujące elementy:

• miejsce wykonywania pracy – stre-
fy zagrożone wybuchem pyłów 22 
i w pobliżu strefy 21;

• właściwości usuwanego pyłu – klasa 
wybuchowości St1, wskaźnik wybu-
chowości Kst 150 barów x m/s (wskaź-
nik szybkości narastania ciśnienia);

• sprzęt wykonawcy dobrany do właściwo-
ści usuwanego materiału i miejsca wy-
konywania pracy – certyfikat ATEX dla 
agregatu ssąco-separującego i osprzętu;

• kwalifikacje pracowników wykonawcy 
uwzględniające zagrożenia występujące 
w miejscu pracy – przeszkolenia (w ra-
mach szkoleń okresowych BHP lub 
szkoleń dedykowanych) z wykonywania 
prac w strefach zagrożenia wybuchem 
i zagrożeń wybuchowych związanych 
z właściwościami materiałów palnych;

• kwalifikacje pracowników wykonawcy 
w zakresie obsługi urządzeń i instalacji 
energetycznych – wymagana grupa II 
pkt 8: Urządzenia do składowania, ma-
gazynowania i rozładunku paliw, o po-
jemności składowania odpowiadającej 
masie ponad 100 Mg.

Część prac związanych z usuwaniem pyłów 
z miejsc trudno dostępnych i zlokalizowa-
nych na wysokości wykonywana jest przy 
użyciu dostępu linowego. Zastosowano 
takie rozwiązanie, ponieważ jest szybsze 
i tańsze niż budowa rusztowań. W związku 

z tym od wykonawców wymaga się dodat-
kowo odpowiedniego wyposażenia tech-
nicznego i kompetencji do wykonywania 
prac na wysokości z dostępem linowym, tj.:
• wyposażenie (np. uprzęże, liny, urzą-

dzenia do zjazdów, karabińczyki itp.) 
– spełniające wymogi normy PN-EN 
12841:2009 dotyczącej urządzeń sto-
sowanych w dostępie linowym;

• kompetencje pracowników – ukończony 
kurs wykonywania prac na wysokości przy 
wykorzystaniu technik dostępu linowego do 
celów przemysłowych, prowadzony przez 
podmioty zrzeszone w IRATA (Industrial 
Rope Access Trade Association), OTDL 
(Organizacja Techników Dostępu Linowe-
go). Nie uznaje się uprawnień wydanych 
przez instruktorów wspinaczki sportowej 
lub sportowe ośrodki szkoleniowe.

Druga część artykułu zostanie opublikowa-
na na łamach kolejnego wydania Expressu 
Przemysłowego. Jednocześnie Czytelników 
zainteresowanych opisanymi w artyku-
le zagadnieniami zapraszamy do udziału 
w Międzynarodowej Konferencji INDEX nt. 
bezpieczeństwa wybuchowego i proceso-
wego w przemyśle, podczas której autor 
artykułu wygłosi referat o tej samej tema-
tyce. Szczegóły dotyczące konferencji do-
stępne są na okładce czasopisma. G
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Muskuły naszej woli, 
czyli o ćwiczeniu 
samokontroli
Dlaczego tak ciężko przychodzi nam wytrwać 
w postanowieniach? I czy silną wolę da się 
„rzeźbić” jak muskuły? Na hartowanie siły woli 
nie ma jednej recepty, ale pewne proste ćwi-
czenia wzmacniające samokontrolę mogą być 
pomocne – mówi neurokognitywista dr Mateusz 
Hohol z krakowskiego Centrum Kopernika Badań 
Interdyscyplinarnych.

Do niedawna sądzono, że o sukcesie życiowym 
decyduje przede wszystkim inteligencja. Współ-
cześni psycholodzy często podkreślają jednak, 
że wytrwałość i umiejętność panowania nad swo-
imi reakcjami również decydują w dużej mierze 
o tym, czy nasze życie będzie udane.
 
Czy jednak w ogóle warto walczyć z różnymi 
pokusami, takimi jak objadanie się słodyczami, 
jeśli poprawiają one – nawet na krótko – nasze 
samopoczucie? „Rezygnowanie z czegoś, czego 
pragniemy, może nas kosztować dużo wysiłku. Ale 
eksperymenty psychologiczne wskazują, że samo-
kontrola ma pozytywny wpływ na nasz rozwój” – za-
znacza dr Hohol.
 
Badania rozpoczęte w latach 60. przez Amerykanina 
Waltera Mischela sugerują, że czteroletnie dzieci, któ-
re potrafią powstrzymać się od jedzenia łakoci, radzą 
sobie znacznie lepiej w późniejszym życiu – uzyskują 
lepsze wyniki w testach szkolnych, lepiej zarabiają, a tak-
że są szczęśliwsze w życiu osobistym.
 
To skłania psychologów do roztrząsania tajemnic „silnej 
woli” czy też raczej „samokontroli” (współcześni badacze 
używają częściej tego drugiego słowa).

Szymon Łucyk 
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Problemy stojące przed badaczami zaczynają się 
od kłopotów definicyjnych. „Pojęcie samokontroli 
czy silnej woli jest nieprecyzyjne. W przyrodzie 
coś takiego nie istnieje - jest to psychologiczny 
konstrukt, obejmujący różne procesy i zachowa-
nia, podobnie jak np. inteligencja. Choć wskazać 
można struktury neuronalne, odpowiedzialne za 
kontrolę, w mózgu nie ma jednego >>ośrodka sil-
nej woli<<” - wyjaśnia PAP dr Hohol.
 

Jednym z czołowych badaczy samokontroli jest 
amerykański psycholog eksperymentalny, Roy 
Baumeister, który wprowadził do obiegu nauko-
wego metaforę „mięśnia woli”. Jego zdaniem 
kontrola nad sobą samym przypomina mięsień, 
który na skutek wysiłku słabnie, ale który można 

też trenować - tak jak kulturysta „rzeźbi” 
na siłowni swoje muskuły, tak 

by podnosić coraz to więk-
sze ciężary.

 

Tezy Baume-
istera dotyczące sa-

mokontroli, choć podparte 
ciekawymi badaniami eksperymen-

talnymi, bywają niekiedy krytykowane 
przez innych badaczy. Jednak sugestywna me-

tafora „mięśnia silnej woli” nadal wydaje się 
użyteczna, aby objaśnić różne procesy związane 
z ćwiczeniem wytrwałości.
 
DLACZEGO ULEGAMY ŁATWO POKUSOM?
 
Ponieważ trudno zdefiniować pojęcie kontro-
li poznawczej, badacze „rozbijają” je na kilka 
mniejszych procesów poznawczych, które praw-
dopodobnie tworzą wspólnie to, co potocznie na-
zywamy samokontrolą.
 
„Takim procesem jest np. hamowanie automa-
tycznych reakcji. Do pomiaru wykorzystuje się 
m.in. Test Stroopa. Zadanie polega na tym, że 
badani muszą nazwać kolor czcionki napisu. 
Problem w tym, że np. wyraz >>niebieski<< jest 
napisany na zielono, a >>czarny<< na czerwono. 
Uczestnicy testu więc muszą powstrzymać pierw-
sze automatyczne zachowanie - czyli przeczytanie 
nazwy koloru” - mówi naukowiec.
 
Z obserwacji wynika, że ludzie różnią się pod 
względem zdolności do hamowania zautomatyzo-
wanej reakcji. Skąd bierze się ta różnica? Na ile 
jest ona zdeterminowana genetyczne, a na ile wy-
nika z edukacji i wpływów społecznych?
 
Na to pytanie badacze nie mają jeszcze jedno-
znacznej odpowiedzi. Na podstawie różnych eks-
perymentów formułują jednak wniosek, że nasza 
siła woli - nawet u tych najwytrwalszych – zuży-
wa się, gdyż ludzki system poznawczy ma swoje 

wyraźne ograniczenia. Dlatego wła-

śnie np. ambitna 
lista noworocznych 

postanowień jest na 
ogół z góry skazana na klęskę.

 
„Jeśli chcemy jednocześnie rzucić palenie, schud-
nąć i zacząć uprawiać poranną gimnastykę, to 
mamy małe szanse, żeby cokolwiek zmienić. 
Dzieje się tak, gdyż dochodzi do >>przeciąże-
nia<< naszej woli. W takiej sytuacji, koncentrując 
się tylko na jednym - i to najlepiej na realistycz-
nym - postanowieniu, możemy faktycznie osią-
gnąć swój cel” - podkreśla badacz.

Walter Mischel w latach 60. przeprowadził słynne badanie z pianka-
mi marshmallow. Miało ono wykazać, jaki odsetek dzieci wstrzyma 
się ze zjedzeniem cukierka piankowego przez 15 minut, wiedząc, że 
w nagrodę otrzyma drugi łakoć. Silną wolą wykazało się zaledwie 
30 proc. dzieci. Mischel odkrył, że zdolność odraczania gratyfikacji 
dzieci w wieku 4–6 lat koreluje z późniejszymi ich sukcesami w doro-
słym życiu zawodowym i społecznym. 
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JAK ĆWICZYĆ SILNĄ WOLĘ?
 
Niektórzy psycholodzy radzą stosowanie pewnych pro-
stych technik, które mogą nam pomóc w stopniowym 
umocnieniu samokontroli.
 
„Nie ma jednej >>magicznej<< strategii umacniania 
silnej woli. Ale w trakcie eksperymentów stwierdzono, 
że pewne, regularnie stosowane ćwiczenia mogą popra-
wić naszą samokontrolę, mierzoną eksperymentalnie. 
U osób trzymających się regularnych prostych poleceń, 
typu: >>Nie garb się<<, >>Nie przeklinaj<<, rezerwy 
silnej woli wyczerpywały się wolniej. Można domnie-
mywać, że sukces w takich drobnych kwestiach otwiera 
furtkę do dalszych, poważniejszych zmian w życiu” - 
mówi dr Hohol.
 
Baumeister i jego współpracownik John Tierney zalecali 
także inne ćwiczenia mające wzmocnić panowanie nad sobą, 
np. wykonywanie różnych czynności ręką niedominującą - 
czyli u osoby praworęcznej lewą, a u leworęcznej - prawą.
 
Psychologiczne eksperymenty Baumeistera przyniosły 
jeszcze jeden ciekawy wniosek. Okazało się, że samokon-
trolę obniżyć może też podejmowanie licznych decyzji, np. 
w trakcie zakupów.
 
Amerykańscy naukowcy podzielili osoby badane na dwie 
grupy: członków pierwszej z nich spytano, czy kupiliby 
określone towary, np. motocykle czy marchewki, za taką 
czy inną kwotę. Osoby z drugiej grupy miały odpowie-
dzieć, czy tenże motocykl lub marchewka jest użyteczny, 
piękny etc., ale nie musiały o niczym decydować.
 
„Okazało się, że pierwsza grupa - a więc ta, która musiała 
podejmować decyzje: kupić-nie kupić szybciej od drugiej 

kapitulowała przy kolejnym zadaniu podyktowanym przez 
eksperymentatorów. Z tego wynika, że sam proces decydo-
wania nas męczy. A to zmęczenie osłabia naszą siłę woli” 
- dodaje dr Hohol.
 
Galopująca konsumpcja może zatem wywołać - na dłuższą 
metę - frustrację - nie tylko nie tylko z powodu pustego 
portfela, ale także dlatego, że przeciąża nasz umysł liczny-
mi decyzjami.
 
Czy znaczy to, że mamy w ogóle omijać z dala sezo-
nowe wyprzedaże? Nie. Psycholodzy ostrzegają tylko, 
że strategia „pocieszania się” za pomocą zakupów może 
być złudna, a w dodatku - osłabić naszą wytrwałość 
w postanowieniach.



ATEX
Już 19 i 20 listopada w Królewskim Mieście Krakowie odbędzie 
się III Międzynarodowa Konferencja INDEX nt. bezpieczeństwa 
wybuchowego i procesowego w przemyśle. 

PO PiErWszE PrAKTyKA
Podczas konferencji, w ramach której wystą-
pią polscy i międzynarodowi eksperci (całość 
konferencji będzie tłumaczona przez tłumaczy 
symultanicznych), odbędzie się demonstracyjny 
pokaz ukazujący siłę wybuchu pyłów i par cie-
czy oraz skuteczność zabezpieczeń przeciwwy-
buchowych (tłumienie i odciążanie wybuchu). 
Goście konferencji zostaną przewiezieni na po-
bliski poligon wojskowy, gdzie odbędą się testy. 
Nad całością wydarzenia czuwać będą eksperci 
z GRUPY WOLFF – polskiej firmy od 20 lat 
działającej w obszarze bezpieczeństwa wybu-
chowego i procesowego (www.grupa-wolff.eu).

DlA KOGO
W ostatniej edycji Międzynarodowej Konfe-
rencji INDEX udział wzięło 200 przedstawi-
cieli zakładów przemysłowych z całej Polski. 
Wśród nich swoich reprezentantów miały ta-
kie branże jak: przemysł energetyczny (m.in.: 
PGE, EDF Polska, ENERGA, GDF SUEZ 
[teraz Engie], ZEPAK); przemysł spożywczy 
(Nutricia, Suedzucker, Kompania Piwowar-
ska, ZPW Trzuskawica, Instatnta); przemysł 
chemiczny (Grupa Azoty, Tikkurila, PKN Or-
len, AKZO Nobel); kruszywa, cementu, wap-
na:   (KGHM, KGHM Ecoren, Knauf, Grupa 
Ożarów); farmaceutyczna (USP Zdrowie, US 

Pharmacia, Grupa Adamed) drzewna (Swed-
span, International Paper) oraz wiele innych 
(UDT, PIP, Volvo, Polimex-Mostostal, Hestia, 
Philip Morris).

Konferencje INDEX odbywają się praktycznie na całym świecie, począwszy od Indii i Chin, poprzez 

Szwajcarię i Niemcy, po Polskę, gdzie za organizację wydarzenia odpowiada GRUPA WOLFF. Nie-

odzownym elementem polskiej edycji konferencji są pokazy na żywo wybuchów oraz skuteczności 

zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Nie inaczej będzie w tym roku.

Zgłoszenie uczestników 
możliwe jest poprzez stronę:
www.strefaex.eu

Zgloszenia



Dariusz BiednytEKSt     

„Wybuchy” w Elektrowni 
Bełchatów – czyli jak zwiększyć 
bezpieczeństwo pracy?

W drugim kwartale 2015 r. w Oddziale Elektrowni Bełchatów odbyło się sympozjum naukowo-techniczne dotyczące 

bezpieczeństwa wybuchowego w energetyce. Inicjatorem i współorganizatorem spotkania było Koło Zakładowe 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przy Elektrowni Bełchatów, które nawiązało współ-

pracę w tym zakresie z GRUPĄ WOLFF. Wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu słuchaczy z Oddziałów PGE 

GiEK – m.in.  Elektrowni Bełchatów, Elektrociepłowni Lublin Wrotków, Elektrowni Turów, KWB Bełchatów, Zespołu 

Elektrowni Dolna Odra – oraz organizacji takich jak: Urząd Dozoru Technicznego, spółki zależne i partnerskie. Sym-

pozjum składało się z części wykładowej i praktycznego pokazu spreparowanych wybuchów.
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Było to pierwsze w historii Elektrowni Bełchatów spotkanie, które dotyczyło 
szeroko pojętej tematyki wybuchowości, w tym: 
• zasad klasyfikacji i oznakowania stref zagrożonych wybuchem (gazy, pary, 

rozpuszczalniki, pyły), 
• wybranych elementów oceny ryzyka wybuchu,
• przykładów zabezpieczeń przeciwwybuchowych (odciążanie, tłumienie, 

izolacja wybuchu),
• zasad zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybu-

chem,
• podstawowych zasad bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urzą-

dzeń w strefach zagrożenia wybuchem, 
• doboru urządzeń Ex zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami doty-

czącymi eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. 

Prowadzenie spotkania i prezentacja pierwszej części referatów realizowane-
były przez dr. hab. inż. Andrzeja Wolffa, eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa 
wybuchowego – przedstawiciela Grupy WOLFF.

Nie zabrakło również elementu z własnego podwórka: prezentacji zabezpieczeń 
pożarowo-wybuchowych układu nawęglania Elektrowni Bełchatów. Autorem 
referatu i prelegentem był Starszy specjalista ds. nawęglania – Koordynator –
inż. Sylwester Hałaszkiewicz.

Merytoryczne wykłady wzbogacił, niespotykany dotąd, pokaz siły wybuchów 
oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Demonstracja odzwierciedlała rze-
czywiste zjawiska zachodzące w chwili wybuchu pyłów oraz par cieczy. Ze 
względów bezpieczeństwa ta część sympozjum odbyła się w rejonie pola od-
kładczego biomasy, w bezpiecznej odległości od urządzeń produkcyjnych. Pod-
czas pokazu, który trwał blisko godzinę, przeprowadzono 6 testów.

test 1 – wybuch obłoku 200 gramów pyłu węgla kamiennego wewnątrz 
200-litrowego zbiornika zabezpieczonego przed skutkami wybuchu poprzez 
panel dekompresyjny (odciążający wybuch)
W 200-litrowym zbiorniku rozpylono 200 gramów pyłu węgla kamiennego. Na-
stępnie wygenerowano iskrę elektryczną, która zainicjowała wybuch mieszaniny 
pyłowo-powietrznej. W konsekwencji narastającego w zbiorniku ciśnienia, do-
szło do rozerwania panelu dekompresyjnego, a tym samym uwolnienia fali ciśnie-
nia oraz kuli ognia do atmosfery (panele odciążające ograniczają wzrost ciśnienia 
wewnątrz zabezpieczonego urządzenia, chroniąc je przed rozerwaniem).

– Duże zainteresowanie uczestników sympozjum oraz 

liczne pytania pozwalają stwierdzić, iż niezależnie od firmy 

bezpieczeństwo wybuchowe stanowi ważny element 

w dążeniu do budowania najwyższych standardów 

w zakresie bezpieczeństwa produkcji. Dlatego ważne jest, 

aby stale zwiększać świadomość wśród osób funkcyjnych 

eksploatacji i nadzoru urządzeń, obiektów i instalacji, 

w których obrębie mogą pojawić się atmosfery wybuchowe 

– komentował po sympozjum Artur Ligęza, prezes SIMP 

przy Elektrowni Bełchatów.
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SAFETY AND INNOVATIONS

Instalacje odpylania i centralnego odkurzania 
w wykonaniu przeciwwybuchowym

zapytania ofertowe: biuro@grupa-wolff.eu
wiecej na: www.grupa-wolff.eu/odpylanie
kontakt: 12 632 81 41

Projekt instalacji - produkcja kluczowych elementów - dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych - dostawa i montaż - uruchomienie i serwis



test 2 – wybuch obłoku 200 gramów pyłu węgla kamiennego we-
wnątrz 200-litrowego zbiornika zabezpieczonego przed skutkami 
wybuchu poprzez układ bezpłomieniowego odciążania wybuchu
Kolejny test został wykonany w niemal identyczny sposób jak test nr 
1. Podstawowa różnica polegała na zastosowaniu systemu ochronne-
go w postaci bezpłomieniowego odciążania wybuchu (układu zbudo-
wanego z panelu odciążającego wybuch oraz wydajnego wymiennika 
ciepła, który dodatkowo pełni funkcję filtra). W tym przypadku sce-
nariusz był podobny. Panel dekompresyjny uległ rozerwaniu, jednak 
fala ciśnienia oraz kula ognia zostały zatrzymane wewnątrz układu 
poprzez perforowany wymiennik ciepła. Na zewnątrz urządzenia 
było można dostrzec jedynie niewielką ilość dymu.

test 3 – wybuch obłoku 300 gramów cukru
Na otwartej przestrzeni rozpylono około 300 gramów cukru. Następnie, 
wewnątrz obłoku wytworzono iskrę elektryczną, inicjując potężny wy-
buch. Osoby obserwujące test mogły odczuć na własnej skórze skutki 
wybuchu w postaci dymu o zapachu waty cukrowej.

test 4 – aktywacja systemu tłumienia wybuchu
System tłumienia wybuchu to jedna z najnowocześniejszych metod 
ochrony urządzeń i instalacji procesowych przed skutkami wybuchu 
pyłów. Zasada jego działania polega na natychmiastowym wykry-
ciu zarzewia wybuchu i uruchomieniu niezwykle szybkich gaśnic. 
System ma za zadanie stłumić wybuch w początkowej fazie, zanim 
jego parametry przekroczą wartości krytyczne. Czas od wykrycia 
zarzewia do jego całkowitego stłumienia liczony jest w setnych 
częściach sekundy. Uczestnicy testu mogli więc zaobserwować 
niezwykłą szybkość opróżniania butli z czynnikiem gaszącym oraz 
jego dyspersję w wolnej przestrzeni.

testy 5 i 6 – wybuch mgły wytworzonej z 1 litra paliwa 
pb 98 w wolnej przestrzeni oraz imitowanej studzience kanalizacyj-
nej
W specjalnie wygrodzonej przestrzeni ułożono pojemniki zawierające 
benzynę. W wyniku zadziałania niewielkich ładunków pirotechnicznych 
pojemniki uległy gwałtownemu zgnieceniu, co doprowadziło do rozpro-
szenia drobnych cząstek paliwa w powietrzu. Iskra elektryczna spowo-
dowała zapłon, a w konsekwencji wybuch zawiesiny paliwa w powie-
trzu. Oba testy były bardzo widowiskowe. Czuć było potęgę wybuchu 
poprzez huk i wysokość płomienia.
 
Testy zgromadziły wielu obserwatorów, zarówno uczestników sympo-
zjum, jak również innych pracowników Elektrowni Bełchatów. Jeszcze 
długo po zakończeniu eksplozji komentowano ich moc i zjawiska towa-
rzyszące wybuchom. Wszystkie testy w efektowny sposób zilustrowały 
zagrożenia wynikające z obecności w procesach produkcyjnych palnych 
proszków, pyłów, granulatów oraz cieczy.

Duże zainteresowanie uczestników sympozjum i zadawane pytania po-
zwalają stwierdzić, iż niezależnie od firmy bezpieczeństwo wybuchowe 
stanowi ważny element w dążeniu do budowania najwyższych standar-
dów w zakresie bezpieczeństwa produkcji. Dlatego ważne jest, aby stale 
zwiększać świadomość wśród osób funkcyjnych eksploatacji i nadzoru 
urządzeń, obiektów i instalacji, w których obrębie mogą pojawić się at-
mosfery wybuchowe.

W związku ze znacznym zainteresowaniem pracowników PGE GiEK 
zagadnieniem bezpieczeństwa wybuchowego już dziś Zarząd KZ SIMP 
przy Elektrowni Bełchatów oraz GRUPA WOLFF rozważają możliwość 
organizacji kolejnego spotkania o tematyce związanej z wybuchowością.

– Sympozja tego typu z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy 

w zakładach przemysłowych. Aby jednak były skuteczne, muszą być one realizowane systematycznie. 

GRUPA PGE w ostatnich latach wykonała ogromną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

wybuchowego w swoich elektrowniach i elektrociepłowniach, a zaproszenie naszej firmy do organizacji 

sympozjum jedynie potwierdza, że władze spółki nie ustają w  dążeniach do ciągłego podnoszenia 

kompetencji załogi – powiedział dr hab. inż. Andrzej Wolff – założyciel GRUPY WOLFF oraz ekspert 

w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle.
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Nie chodzi 
tylko o mleko!

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i produkcji 
przemysł spożywczy stawia na konstruktywne zabezpieczenia  

przeciwwybuchowe.

Rudi Post | info@ieptechnologies.com | www.ieptechnologies.com

Podobnie jak w wielu innych obszarach przemysłu spożywczego, produkcja mleka 
w proszku, budyniu itp. opiera się na pozbyciu się cząstek wody z surowców. Ponad-
to, zwłaszcza przy wyrobach pochodzenia mlecznego, ważne jest, aby w produkcie 
końcowym zostały zachowane wartościowe składniki odżywcze. Dlatego też należy 
zapewnić delikatne obchodzenie się z surowcem podczas procesu produkcji. Z tego 
względu w przemyśle spożywczym powszechnie stosowane są suszarnie rozpyłowe. 
Proces, jaki w nich zachodzi, realizowany jest poprzez rozpylenie cieczy w komo-

rze suszarni, przy jednoczesnym nadmuchu gorącego czynnika suszącego. W wyniku 
uzyskania dużej powierzchni rozpylonego produktu wyjściowego znajdująca się w nim 

woda bardzo szybko odparowuje, a krople surowca zamieniają się w proszek.
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Rys. 3. Zawór Ventex – pasywny 
system ochronny jedno- lub dwu-
kierunkowego działania

Rys. 2. System HRD – uniwersalna 
i niezawodna metoda odsprzęgania

Rys. 1. Klapa zwrotna – prosta 
i skuteczna forma ochrony

IEP Technologies to jeden z liderów w dziedzinie 
zabezpieczeń przeciwwybuchowych w przemyśle. Firma ma swoje 
przedstawicielstwa w Europie i w Ameryce Północnej, ale obsługuje także 
klientów z całego kontynentu amerykańskiego oraz z Europy Zachodniej 
i Wschodniej. Ponadto IEP Technologies wzmacnia swoją pozycję na 
kontynencie azjatyckim. Przedsiębiorstwo oferuje klientom szeroką gamę 
systemów przeciwwybuchowych oraz usługi inżynieryjne i doradcze. 
Więcej informacji na www.IEPTechnologies.com.

BEZPIECZEńSTWO WYBUChOWE

obciążenie termicZne 
produktów ZwięksZa 
ryzyko wybuchu 

W celu otrzymania produktu końcowego 
w postaci proszku lub granulatu płynny 
surowiec wyjściowy trafia ze wstępne-
go zbiornika przechowywania surowca 
do specjalnej instalacji w wieży suszar-
niczej. Tam zachodzi proces rozpylania, 
w którym wykorzystywane jest czyste, 
suche powietrze z atmosfery, pozyskane 
przy użyciu specjalnego filtra i podgrzane 
w wentylatorze powietrza dopływowego. 
Rozpylone drobno kropelki napotykają 
na gorące powietrze, co powoduje odpa-
rowanie wody w bardzo krótkim czasie. 
Powstały proszek pod wpływem grawita-
cji opada na dno suszarni, skąd jest odbie-
rany i transportowany do dalszych etapów 
procesu. Ze względu na charakter pracy 
całej instalacji proces suszenia generu-
je termiczne obciążenia dla produktów, 
co powoduje obniżenie ich wilgotności. 
W przypadku, gdy suszony produkt stano-
wi zawiesinę bądź roztwór palnego ciała 
stałego, należy mieć na uwadze poważne 
zagrożenie wybuchem. Ponadto w trakcie 
procesu osuszania, na wewnętrznych ścia-
nach suszarni osadzają się pyły, które na 
skutek wysokiej temperatury mogą ulec 
zatleniu, w czego efekcie zwykle dochodzi 
do powstawania ognisk żarowych, które 
w najgorszym wypadku, w zależności od 
warunków pożarowych czy zapłonowych, 
doprowadzą do wybuchu pyłu. Producenci 
mleka w proszku są jednak przygotowani 
na takie okoliczności i zazwyczaj dys-
ponują odpowiednimi zabezpieczeniami 
przeciwwybuchowymi. 

najważniejsZe – 
ZabeZpiecZyć wsZystkie 
elementy instalacji, 
gdZie występuje ryZyko 
wybuchu

Ponieważ cały proces produkcji mleka 
w proszku naznaczony jest wysokim ryzy-
kiem wybuchu, należy dostatecznie zabez-
pieczyć zarówno suszarnię rozpyłową, jak 
i inne elementy instalacji, takie jak złoże 
fluidalne, cyklony (jeśli są stosowane) i fil-
try powietrza. Ryzyko powstania wybucho-
wej mieszanki pyłu i powietrza występuje 
zarówno w suszarni rozpyłowej, jak i w cy-
klonach, dlatego w obu przypadkach zaleca 
się zastosowanie systemu tłumienia wybu-
chu. W idealnym przypadku rozmieszcze-
nie i liczba butli z czynnikiem gaszącym 
typu HRD określane są już w fazie pro-
jektowania danej instalacji. Po dokonaniu 
specjalistycznych obliczeń przez eksper-
tów z IEP Technologies GmbH butle HRD 
przykręcane są w odpowiednich miejscach 
za pomocą kołnierzy. W razie wzrostu ci-
śnienia we wnętrzu urządzenia dynamiczny 
czujnik ciśnienia rozpoznaje początkową 
fazę eksplozji i w ciągu milisekund akty-
wuje środek tłumiący, i tym samym powo-
duje stłumienie powstającego wybuchu. W 
wyniku tego maksymalne ciśnienie eksplo-
zji zostaje zredukowane do dopuszczalnego 
obniżonego ciśnienia wybuchu. 

W dalszym przebiegu procesu produkcyj-
nego, gdzie aparaty będące w ciągu techno-
logicznym są połączone rurociągami oraz 
kanałami, zalecane jest, aby układ zabezpie-
czający przed skutkami wybuchu obejmował 
także system odsprzęgania wybuchu. W prze-
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In view 
of  safety

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe
•  Tłumienie wybuchu

•  Odciążanie wybuchu

•  Odsprzęganie wybuchu

Kaiserswerther Str. 85c
40878 Ratingen

Tel:  +49 (0) 2102 5889-0
Fax:  +49 (0) 2102 5889-111

www.IEPTechnologies.com
info@IEPTechnologies.com

Reklama

BEZPIECZEńSTWO WYBUChOWE

myśle spożywczym, gdzie w procesach pro-
dukcyjnych biorą udział palne pyły, nie można 
bowiem wykluczyć podwyższonego ryzyka 
wybuchu. Aby zmniejszyć prawdopodobień-
stwo wystąpienia eksplozji wtórnej, a w mo-
mencie wybuchu zapobiec rozprzestrzenianiu 
się płomienia oraz fali ciśnienia na sąsiednie 
elementy instalacji, niezbędne jest zainstalo-
wanie dodatkowych systemów zabezpieczają-
cych, które ochronią przed całkowitym znisz-
czeniem instalacji procesowych. Oprócz butli 
HRD stosuje się również zasuwy i zawory 
odcinające, dozowniki celkowe oraz, w zależ-
ności od potrzeb, klapy zwrotne. Przy czym 
rozwiązania pasywne, takie jak zawory 
odcinające i klapy zwrotne, działają me-
chanicznie, podczas gdy inne warianty 
uruchamiane są poprzez czujnik i cen-
tralę sterującą. Przykładem może być 
zastosowanie butli HRD – w momen-
cie pojawienia się płomienia lub gdy 
ciśnienie przekroczy dopuszczalny 
zakres, czujnik wysyła sygnał do cen-
trali sterującej, która powoduje urucho-
mienie systemu i uwolnienie czynnika ga-
szącego, dzięki czemu uniemożliwione jest 
przedostanie się ognia na elementy instalacji 
procesowej. Zasada działania zasuw odcina-
jących polega na mechanicznym zamknięciu 
połączenia rurociągu z aparatem instalacji tak, 
by fala ciśnienia oraz płomień mogły zostać 
skutecznie zatrzymane. Firmy produkujące 
mleko w proszku, kładąc szczególny nacisk na 
kwestię bezpieczeństwa swoich pracowników 
oraz produkcji, nie mogą rezygnować z kon-
struktywnych metod ochrony przeciwwy-
buchowej – gwarantują one bowiem, oprócz 
wysokiego poziomu ochrony, płynny przebieg 
procesów produkcji bez przerw lub strat eko-
nomicznych.

oPrÓcz zaPewNIeNIa 
beZpiecZeŃstwa należy 
prZestrZegać Zasad 
hIGIeNy

Poza zapewnieniem odpowiedniej ochrony 
przed wybuchem, szczególnie w firmach pro-
dukujących środki spożywcze, do ważnych 
zadań należy również przestrzeganie zasad 
higieny i czystości. Dlatego też wykorzysty-

wane materiały muszą odpowiadać normom 
Food and Drug Administration (FDA). Za-
nieczyszczeniu zapobiega się – także w przy-
padku zabezpieczeń przeciwwybuchowych – 
poprzez stosowanie elementów ze stali i  tali 
szlachetnej, które gwarantują odpowiednie 
warunki czyszczenia. Rozporządzenia kra-
jowe i międzynarodowe określają, które 
czynniki powinny zostać uwzględnione już 
w trakcie wdrażania konstruktywnych dzia-

łań przeciwwybuchowych. Takie instytucje, 
jak Komisja Europejska czy amerykańska 
FDA, w sposób jednoznaczny określają za-
sady kontroli produkcji środków spożyw-
czych oraz higieny, czystości, właściwości 
produktów, jak również ich procesu produk-
cji. Ponadto, chociażby z uwagi na ochronę 
konsumentów, konieczna jest gwarancja wy-
sokiej jakości produktu końcowego, co ściśle 
łączy się z bezpieczną eksploatacją oraz od-
powiednim stanem higienicznym urządzeń 
produkcyjnych.

wspóŁpraca 
w zakresIe ochroNy 

PrzecIwwybuchowej

Działania w zakresie ochrony prze-
ciwwybuchowej w przemyśle wdraża-
ją specjaliści spółki IEP Technologies 
GmbH. Od 2013 roku IEP Technolo-
gies jednoczy firmy takie jak Fenwal 

Explosion Protection (USA), INCOM 
Explosionsschutz (Szwajcaria), Kid-

de Explosionsschutz (Niemcy) i Kidde 
Explosion Protection (Wielka Brytania), 

które działając pod jednym szyldem, mają 
na celu zajęcie pozycji światowego lidera 
w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej 
w przemyśle. IEP Technologies i TESSA 
współpracują ze sobą już od 15 lat, odnosząc 
wiele sukcesów. Od tego czasu TESSA stała 
się liderem wśród polskich firm działających 
w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. 
Połączenie sił obu kompetentnych przedsię-
biorstw pozwala na uzyskiwanie doskona-
łych, z korzyścią dla klientów, efektów syner-
gii. Liczne, wspólnie zrealizowane w sektorze 
przemysłu spożywczego projekty potwierdza-
ją sukces prowadzonych działań.       G
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{Walcownia Cynku
w Katowicach-Szopienicach   

Niesamowita historia

Na przełomie XVIII i XIX 
wieku obszar Górnego Ślą-
ska opanował  proces prze-
mian gospodarczych i spo-
łecznych, które w krótkim 
czasie przekształciły ten 
zielony i rolniczy region 
w jeden z największych 

ośrodków przemysłowych 
Europy. Równocześnie 
z drążeniem szybów kopal-
nianych oraz wznoszeniem 
pieców hutniczych czynio-
no próby zmierzające do 
opanowania mało znanej 
technologii wytopu cynku. 

Wielkie nadzieje w nowy 
metal pokładała zarówno 
administracja państwo-
wa prowadząca doświad-
czenia w hucie ołowiu 
w Strzybnicy, jak również 
działający na Śląsku kapi-
tał prywatny. 
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{
Walcownia Cynku
w Katowicach-Szopienicach   

Walcownia Cynku w Szo-
pienicach pracowała nie-
przerwanie przez blisko 100 
burzliwych lat. Definitywne 
zamknięcie zakładu nastą-
piło w 2002 roku. Od tego 
czasu przez kolejne lata 
postępowała stopniowa de-
strukcja majątku – niszcze-
niu ulegały zabytkowe wal-

carki oraz inne urządzenia 
techniczne. Dopiero w 2013 
roku, od likwidatora Huty 
Metali Nieżelaznych, obiekt 
kupuje Piotr Gerber, pra-
cownik naukowy Politech-
niki Wrocławskiej. Gerber 
postanawia odrestaurować 
stary budynek oraz unikalne 
maszyny, a następnie otwo-

rzyć muzeum, którego celem 
będzie ochrona dziedzictwa 
kultury technicznej Śląska 
oraz działalność dydaktycz-
na i naukowa. Jedensastego 
sierpnia tego roku udaje mu 
się zrealizować założony cel 
– swoje wrota otwiera nowe 
muzeum na mapie Polski – 
Muzeum Hutnictwa Cynku.

Ostatecznie pierwszego udanego przetopu cynku doko-
nał w 1798 roku Johann Christian Ruberg w hucie szkła 
w Wesołej, należącej do dóbr książąt pszczyńskich. O do-
niosłości tego zdarzenia mogą świadczyć szczególne 
środki ostrożności, jakimi otoczono nową technologię, 
oraz przydomek „śląskiego Fausta”, jakim wielu określa-
ło Ruberga. Oddzielenie metalu od wydobytej rudy moż-
liwe jest dopiero w temperaturze przekraczającej 1000°C, 
podczas gdy cynk w temperaturze 907°C wrze i zamienia 
się w parę. Udany technologicznie proces wymagał więc 

szczelnego zgromadzenia i skroplenia pary cynku.  Pomi-
mo wielkiej tajemnicy wkrótce szczegóły zastosowanej 
do tego celu mufli wzorowanej na szklarskich donicach 
poznali pozostali przemysłowcy. 

wielki górnośląski potencjał produkcji cynku
Od czasu rozpowszechnienia technologii górnośląski 
potencjał produkcji cynku poza kilkoma drobnymi 
trudnościami podlegał systematycznemu rozwojo-

wi. Bogate miejscowe złoża rud cynku oraz węgla 
kamiennego w połączeniu z szerokim rynkiem zbytu 
zapewniały potencjalnym inwestorom spłatę poniesio-
nych nakładów już po kilku miesiącach od uruchomie-
nia huty. Dla przykładu w 1815 roku książę Hohenlohe 
przeznaczył 9878 talarów na budowę huty „Helena” 
i osiągnął już w pierwszym roku 14 640 talarów zysku. 
W 1837 roku działało w okolicy aż 49 zakładów wta-
piających ten metal. Z czasem zjawisko koncentracji 
produkcji w branży cynkowej doprowadziło do wy-

łonienia czterech największych producentów: Śląskie 
Kopalnie i Cynkownie w Lipinach, książę Hohenlohe 
w Wełnowcu, hrabia Donnersmarck w Nowej Wsi 
i Georg von Giesches Erben w Szopienicach.

od huty wilhelmina w szopienicach 
do zakładów hutniczych bernhardi
Początki ostatniej z wymienionych firm związane są 
z działalnością Georga Gieschego, wrocławskiego kup-G
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ca, który z początkiem XVIII wieku rozpoczął handel 
wydobywanym na Górnym Śląsku galmanem. Dzięki 
zabiegom u cesarza w 1704 roku uzyskał on monopol na 
wydobycie tego surowca, wykorzystywanego głównie 
do wyrobu mosiądzu. Niestety w 1802 roku, wraz z erą 
wytopu cynku z galmanu, doszło do wygaśnięcia przy-
wileju. Stojący na czele majątku spadkobiercy Giesche-
go zdecydowali się skupić działalność przedsiębiorstwa 
na produkcji cynku i wydobyciu kamienia węgielnego. 
W 1809 roku w Szarleju zbudowali oni swoją pierw-
szą hutę. Pomimo uruchomienia w późniejszych latach 
dwóch kolejnych zakładów przełomowym wydarze-
niem w dziejach firmy okazało się otwarcie w 1834 roku 
huty „Wilhelmina” w Szopienicach. Od tego momen-
tu w jej najbliższym sąsiedztwie rozpoczęto budowę 
następnych zakładów hutniczych m.in.: „Uthemann”, 
„Bernhardi” i „Walter Croneck”. Na początku XX wie-
ku cały szopienicki kombinat hutniczy produkował nie-
spełna 25 tys. ton cynku i zatrudniał ponad 2100 osób.

budowa walcowni
We wspomnianym okresie władze koncernu przystąpiły 
do unowocześnienia i kolejnej rozbudowy swoich za-
kładów. Jednym z punktów przewidzianego wówczas 
programu była budowa własnej walcowni blachy cyn-
kowej. Jej produkcja dawała możliwości uszlachetnie-
nia surowego metalu oraz otwierała nowe rynki zbytu 
w budownictwie, a w niedalekiej przyszłości w elektro-

technice. Halę nowego ciągu produkcyjnego wzniesiono 
w pobliżu zabudowań huty „Bernhardi”. Całość zespołu 
walcowniczego składała się z dwóch pieców do topie-
nia cynku, pieca grzewczego, ruchomego stołu odlew-
niczego oraz jednej walcarki wstępnej  i trzech walcarek 
wykończających, napędzanych przez cztery maszyny 
parowe. W 1904 roku produkcja blach wyniosła 6901 
ton przy załodze 144 pracowników. W walcow ni wy-
twarzano blachy cynkowe metodą pakie tową o różnych 
grubościach i wielkościach arkuszy. Dobrzy walcow-

nicy byli w stanie wywal cować blachę o grubości 0,1 
mm. Produkowane blachy były stosowane do pokrycia 
dachów, cynkografii, niklowania, anod, płyt kotłowych.

i wojna światowa
Niepewna sytuacja wojenna mocno ograniczyła budow-
nictwo, co spowodowało zmniejszenie po pytu na blachy 
cynkowe. Firma została zmuszona poniekąd do zmiany 
profilu produkcji, wzięła na cel potrzeby prze mysłu zbro-
jeniowego. W trakcie I wojny światowej przeprowadzo-
no rozbudowę wydziału. Dotychczasową halę o długości 
91 metrów wydłużono o nową halę o tej samej długo-
ści. Dzięki temu w 1917 roku asortyment wydziału po-
większył się o taśmy, drut, szyny cynkowe oraz wyroby 
prasowane i ciągnione, elementy potrzebne do produk cji 
zapalników (spłonek). Pojawiły się też nowoczesne urzą-
dzenia zasilane silnikiem elektrycznym. W 1922 roku, 
w momencie przyłączenia Górnego Śląska do Polski, 
większość zasobów produkcyjnych firmy znalazła się po 
polskiej stronie granicy. W następstwie tego powołano 
w Katowicach nowy podmiot „Giesche” S.A., znajdujący 
się pod nadzorem dotychczasowych właścicieli. W 1926 
roku zdecydowali się oni na jego odsprzedanie holdingo-
wi Silesian-American Corporation (S.A.C.O.), w którym 
udziały posiadał kapitał amerykański oraz dotychczasowi 
właściciele spółki. Po zakończeniu I wojny światowej 
zmalały potrzeby na wyroby dla wojska, a wzrosło zapo-
trzebowanie na blachy i taśmy cynkowe. W Walcowni 

Cynku uruchomiono wytwórnię kubków bateryjnych. 
Załoga 15 pracownic wytwarzała w ciągu 8 godzin 25 
tys. kubków bateryjnych. Wytwórnię kubków zamknięto 
w 1933 roku.

ii wojna światowa i okres powojenny
W trakcie II wojny światowej niemieccy właściciele 
odkupili amerykańskie udziały oraz dokonano przy-
łączenia do niedawna rozbitego majątku spółki Georg 
von Giesches Erben A.G. G
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Promocja

Głównym celem projektu jest urucho-
mienie Laboratorium Grafenowego Poli-
techniki Warszawskiej (LG PW), w któ-
rym wytwarzany będzie standaryzowany 
grafen płatkowy (tlenek i zredukowany 
tlenek grafenu) o określonej funkcjonalno-
ści metodą chemiczną na potrzeby badań 
aplikacji grafenowych.

obszar działalności:
• opracowanie metod modyfikacji 

i funkcjonalizacji grafenu płatkowe-
go pod kątem jego aplikacji, np. do 
wytwarzania materiałów kompozyto-
wych, w przemyśle chemicznym, czy 
też w biomedycynie,

• wytwarzanie standaryzowanego 
grafenu o powtarzalnych, ściśle zde-

finiowanych właściwościach,
• badania właściwości nanomateriałów 

grafenowych.
Bogate zaplecze aparaturowe LG PW 
pozwoli na dokładną analizę fizykoche-
miczną różnych form grafenu płatkowe-
go, m.in. zawartości zanieczyszczeń (np. 
analizator elementarny, analizator termo-
grawimetryczny - TGA, spektrometr flu-
orescencji rentgenowskiej – XRF), stopnia 
funkcjonalizacji materiałów grafenowych 
(np. spektrometr FT-IR, spektrofotometr 
UV-Vis) oraz przemian fazowych i właści-
wości cieplnych (TGA, różnicowy kalory-
metr skaningowy - DSC). 
   
Zakończenie inwestycji i uruchomienie 
LG PW nastąpi 30 września 2015 r.

Politechnika Warszawska 
będzie wytwarzać grafen 
na potrzeby badawcze
W Politechnice Warszawskiej wkrótce zakończy się inwestycja pn „Laboratorium Grafenowe LG PW – za-
plecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego o określonej funkcjonalności” dofinansowany 
w ramach Działania 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Chętnych do współpracy 
zapraszamy do kontaktu:

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Chemicz-
nej i Procesowej, Laborato-
rium Grafenowe PW

Tel. 22 234 6418
Email: lgpw@ichip.pw.edu.pl

grafen

kontakt



Po zakończeniu II wojny światowej szopienickie huty cyn-
ku zostały znacjonalizowane oraz połączone w jeden za-
kład noszący początkowo nazwę Zakłady Cynkowe Szo-
pienice, później Zakłady Hutnicze Szopienice, a od 1972 
roku Huta Metali Nieżelaznych Szopienice. Systematycz-
nie zmieniano profil produkcji zakładu z surowcowego na 
przetwórczy. Już w latach 1947–1949 wzniesiono wydział 
rafinerii miedzi. W późniejszym czasie uruchomiono tak-
że Walcownię Taśm z miedzi oraz Walcownię Bruzdową 
miedzi. Równocześnie wydział Walcowni Cynku powięk-
szył swoją ofertę o wyroby z cynku elektrolitycznego oraz 
stopów cynkowych. Przeprowadzono także modernizację 
urządzeń, zastępując część czynności wykonywanych do-
tychczas ręcznie osprzętem elektrycznym oraz hydraulicz-
nym. Mimo to produkcja wydziału bazowała na urządze-
niach z początku XX wieku. 

lata 80. i 90.
Zgodnie z anegdotą przekazywaną wśród byłych pra-
cowników przyszłość muzealna Walcowni została 
przewidziana już w latach 90. XX wieku przez jedną 
z delegacji odwiedzających hutę. Goście ze Stanów 
Zjednoczonych, którzy odwiedzili nowoczesne wydzia-
ły zakładu, po wizycie w prowadzącej produkcję Wal-
cowni Cynku stwierdzili, że huta musi być dobrym za-
kładem, ponieważ stać ją na utrzymanie skansenu, gdzie 
goście mogą zobaczyć, jak kiedyś walcowano cynk.

W ostatnich latach pracy Walcowni Cynku wielkość 
produkcji systematycznie malała. 

Produkcja w latach wynosiła:
• 1980 rok – 15441 ton blach,
• 1990 rok – 1802 tony blach,
• 1999 rok – 750 ton blach.
Produkcja wyrobów wyciskanych i ciągnionych:
• 1980 rok – 123 tony,
• 1985 rok – 51 ton (zakończenie produkcji).

wstrzymanie produkcji
Od 2000 roku większość udziałów w przedsiębiorstwie 
przeszła w ręce prywatne i stała się częścią grupy ka-
pitałowej Impexmetal S.A. Dwa lata później doszło do 
wstrzymania produkcji w Walcowni Cynku. W 2008 
roku akcjonariusze przedsiębiorstwa zdecydowali o li-
kwidacji huty, wstrzymanej ostatecznie na wniosek 
Skarbu Państwa. 

muzeum Hutnictwa cynku
W 2013 roku budynek Walcowni Cynku stał się 
własnością Piotra Gerbera, wykładowcy akademic-
kiego, eksperta w dziedzinie ochrony dziedzictwa 
przemysłowego. Od tego momentu rozpoczęły się 
starania zmierzające do uruchomienia w tym miej-
scu Muzeum Hutnictwa Cynku.  W latach 2013–
2015 budynek przeszedł gruntowny remont. 11 
czerwca 2015 r. uroczyście otwarto Muzeum Hut-
nictwa Cynku.

pożar części obiektu
W dniu 6 lipca 2015 r. część walcowni stanę-
ła w ogniu. Przyczyny pożaru nie są znane. Jest 
w tej sprawie prowadzone przez rzeczoznawców 
dochodzenie mające na celu określenie przyczy-
ny zajęcia się obiektu. Ogień pojawił się w po-
mieszczeniu, w którym składowane są materiały 

potrzebne do remontu. Pomieszczenie to zostało 
kompletnie spalone. 

Zniszczeniu uległa też cała instalacja elektryczna na 
Hali 1. Na szczęście nie został uszkodzony żaden 
z eksponatów, zbiory zostały zachowane i zabezpie-
czone. Hala 2, w której znajduje się zabytkowy ciąg 
technologiczny, też nie ucierpiała. W obecnej chwili 
cały obiekt ze względów bezpieczeństwa jest wyłą-
czony z możliwości zwiedzania. 
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innOWAcjE 
PrzychODzą

Rozmowa z dr. Maciejem Wielochem - 
prezesem funduszu Infini, wspierającego 

rozwój innowacyjnych technologii

M A ł Y M I  K R O K A M I

pap: jakie jest najważniejsze zadanie fun-
duszy takich jak państwa?
Dr Maciej Wieloch: Jesteśmy ogniwem łą-
czącym biznes z nauką. My jesteśmy fun-
duszem zalążkowym, który działa na tym 
najwcześniejszym etapie, kiedy nie ma 
jeszcze gotowego pomysłu biznesowego. 
Jest za to jego zalążek, podstawa nauko-
wa, pomysł. Naszym zadaniem jest danie 
pieniędzy na jego realizację, ale też popro-
wadzenie naukowców za rękę, odpowied-
nie zabezpieczenie praw autorskich. Nie 
finansujemy badań dla samych badań. Wy-

kładamy pieniądze na rozwinięcie danego 
projektu, ale jego efektem ma być przyno-
szący dochody biznes.
 
pap: czy dużo jest w polsce funduszy 
działających w podobny sposób do wa-
szego?
M.W.: Na razie funduszy BRIdge Alfa jest 
dziesięć, ale od następnego roku będzie ich 
pewnie trochę więcej. Poszczególne nieco 
różnią się między sobą. Niektóre specja-
lizują się w jakiejś dziedzinie. My jednak 
doszliśmy do wniosku, że przy tak małej 

podaży projektów nie możemy się skupiać 
tylko na jednej branży.
 
pap: w jaki sposób szukacie projektów, 
które chcielibyście komercjalizować?
M.W.: To jest dla nas najtrudniejsze zada-
nie. Pierwszym wyzwaniem jest zidenty-
fikowanie ludzi, którzy robią rzeczywiście 
ciekawe i nowe rzeczy mogące mieć poten-
cjał komercjalizacyjny. Naszym zadaniem 
jest ten potencjał komercjalizacyjny wypa-
trzeć. Mamy specjalistów z poszczególnych 
branż, którzy czasem nawet w trzech żoł-

– Innowacje to często drobne zmiany, do których dochodzi się małymi kroczkami. Wielkie, przełomowe technologie, które zawojują 
świat, wciąż się zdarzają, ale dzisiaj nie wymyślimy ich na zapleczu politechniki. Pracują nad nimi zespoły złożone z tysięcy ludzi na 

świecie – mówi PAP dr Maciej Wieloch z funduszu komercjalizującego polskie technologie.
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nierskich słowach mogą określić, co jest ciekawe, a co nie. Mamy 
też ekspertów, którzy potrafią takie projekty zweryfikować od stro-
ny naukowej, czyli powiedzą, jaki jest stan wiedzy na ten temat. 
Ktoś musi spojrzeć, czy o tym rozwiązaniu nie mówi się na świecie 
już od 20 lat.
 
Kolejny etap to namówienie naukowca, aby stał się przedsię-
biorcą albo – aby chciał uczestniczyć w tym komercyjnym 
przedsięwzięciu. To jest dość trudna rzecz, bo naukowcy cza-
sem mówią nam: weźcie ode mnie ten projekt, kupcie go i sami 
się nim zajmujcie. Nie ma zachęt dla naukowców, aby to robić. 
Nie wszystkie uczelnie sprzyjają temu, aby naukowcy anga-
żowali się w działalność firm zewnętrznych. Poza tym czasem 
nawet jeśli naukowiec chce, to nie umie się zaangażować w ko-
mercjalizację projektu. Nie jest przecież przedsiębiorcą.
 
pap: jak naukowcy reagują, gdy przedstawiacie im pomysł ko-
mercjalizacji ich wynalazku? 
M.W.: Po pierwsze musimy zniszczyć tę woalkę, że fundusze 
mają niecne zamiary i chcą wykraść ich pomysł. Szalenie istotne 
jest wtedy zabezpieczenie praw autorskich. Naukowcy, szcze-
gólnie ci, którzy mają coś wartościowego na swoim koncie, są 
na tym punkcie bardzo czuli. I słusznie. Bardzo dużo wysiłku 
wkładamy właśnie w zabezpieczenie praw autorskich. Często 
przez niedopatrzenie technologie mają tylko patenty krajowe 
i jeśli minął już czas na zgłoszenia w formule PCT (zgłoszenia 
międzynarodowego – przyp. PAP), to jest problem. W takiej sy-
tuacji – przy projektach o potencjale międzynarodowym – pra-
wa autorskie są już nie do zabezpieczenia.
 
pap: jak już uda się opatentować i wdrożyć jakąś technologię 
czy wynalazek, to kto na tym zarabia? 
M.W.: Zarabiamy my, bo jesteśmy komercyjnym podmiotem, ale 
zarabia też naukowiec. Jedziemy na jednym wózku, bo zarówno 
naukowiec, jak i my jesteśmy udziałowcami powoływanej spółki. 
Jeśli rośnie wartość projektu, to rośnie proporcjonalnie do posiada-
nych udziałów.
 
pap: jakie projekty naukowe teraz komercjalizujecie i będzie-
cie wdrażać? 
M.W.: Mamy teraz dwa takie projekty. Jeden to jest krakowska 
spółka FlyTech UAV, która za pomocą systemu GPS umieszczone-
go na dronach będzie mogła m.in. mierzyć poziom wegetacji roślin 
oraz będzie mogła wykorzystać go w energetyce do monitorowania 
przewodów trakcyjnych. Rynkowo jest to bardzo fajny pomysł, bo 
może być cenny dla geodetów, rolników, ale także dla dużych firm 
energetycznych.
 
Drugi projekt – firmy Bioacoustic – dotyczy leczenia szu-
mów usznych. Około 20 proc. ludzkości słyszy jakieś szumy 
uszne, a dla 4–6 proc. społeczeństwa jest to dolegliwość na 
tyle uciążliwa, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie 
i nie ma skutecznego sposobu jej leczenia. Są suplementy 
diety, zdania na temat ich skuteczności są podzielone. Są też 
aparaty, które niwelują dolegliwość, ale według niektórych 
opinii użytkowników same w sobie są uciążliwe. Nasza me-
toda jest bezinwazyjna i polega na emitowaniu dźwięków 
o określonej częstotliwości, powodujących odpowiednią sty-
mulację pracy mózgu.

Dr Maciej Wieloch jest prezesem funduszu Infini – jed-
nego z kilku funduszy kapitału zalążkowego, komercja-
lizującego efekty projektów badawczych we wczesnej 
fazie rozwoju. Fundusz wprowadza na rynek efekty pro-
jektów badawczo-rozwojowych powstałych na polskich 
uczelniach technicznych. Środki funduszu pochodzą 
w 80 proc. z programu BRIdge Alfa, prowadzonego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w 20 proc. od 
inwestorów prywatnych.

Obecnie w portfelu Infini znajdują się między innymi spółki 
FlyTech UAV oraz Bioacoustic. Pierwsza z nich pracuje 
nad wykorzystaniem nowoczesnych latających systemów 
bezzałogowych np. do pomiaru poziomu wegetacji roślin 
lub monitorowania przewodów trakcyjnych. Założyciele 
firmy są absolwentami Politechniki Rzeszowskiej na 
kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka. Druga ze spółek 
pracuje nad bezinwazyjną technologią pozwalającą leczyć 
szumy uszne. Szumy uszne są obecnie schorzeniem 
o niskiej wyleczalności. Około 20 proc. ludzkości słyszy 
wspominane szumy, a dla 4–6 proc. jest to dolegliwość na 
tyle uciążliwa, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

PRoWADZoNE PRojEKTy
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pap: jak z państwa punktu widzenia wygląda współpraca mię-
dzy nauką a biznesem? co można zrobić, by była lepsza?
M.W.: Wiadomo, że nic nie zmieni się z dnia na dzień, ale moim 
zdaniem dzieje się coraz lepiej. Nadal nie jest łatwo, ani nam, ani 
naukowcom, ani uczelniom, ani biznesowi. Same uczelnie czasami 
traktują komercjalizację jako przykry obowiązek. Wciąż bardziej ho-
łubiony i nagradzany jest ten naukowiec, który ma na swoim koncie 
mnóstwo grantów i publikacji, niż ten, który ma sukcesy we współ-
pracy z biznesem i komercjalizacji efektów badań. Nawet jeśli ktoś 
już ma gotową technologię, to nie do końca wiadomo, co z nią dalej 
zrobić. Z reguły jest to coś, czym można się pochwalić na konferencji, 
co można opatentować. Kartę opisu projektu składa się w uczelnia-
nym Centrum Transferu Technologii, licząc, że być może jeśli ktoś 
się z tym projektem zetknie i akurat będzie on mu pasował, to go 
zrealizuje.
 

Jednak i tutaj zachodzą zmiany, np. w ocenę pracowników wlicza 
się punkty za komercjalizację badań. Jest też coraz więcej środków 
na współpracę z przedsiębiorstwami. Dobry projekt nie ma kłopotu 
z pozyskaniem finansowania. To raczej jest kłopot z liczbą dobrych 
projektów. My o nie bardzo zabiegamy.
 
pap: jak przedsiębiorcy patrzą na współpracę z polskimi na-
ukowcami?
M.W.: Inwestycje w innowacje są dla przedsiębiorstw dość ryzy-
kowne. Dlatego przedstawiana przedsiębiorcy technologia powin-
na być produktem gotowym, dopasowanym do jego potrzeb, a nie 
pisanym na szybko. To musi być przedsięwzięcie skalkulowane, 
zweryfikowane w sensie naukowym i rynkowym. Trzeba pamiętać, 
że to drobiazgi czasem robią innowacje. Innowacje to często małe 
zmiany, rozwiązujące konkretne problemy, dlatego trzeba podejść 
do nich małymi krokami. Wielkie, przełomowe zmiany, które zawo-
jują świat, się zdarzają, ale dzisiaj trudno je wymyślić na zapleczu 
politechniki. Nad takimi rzeczami pracują bowiem zespoły – tysiące 
naukowców i ludzi biznesu na całym świecie. My jednak nie traci-
my nadziei, że taki projekt nam się zdarzy. 

Dobry projekt 
nie ma problemu 

z pozyskaniem 
finansowania. 

Problem polega 
raczej na 

liczbie dobrych 
projektów

 

 

Jednym z najważniejszych na świecie producentów beaconów 
jest krakowska firma Estimote – beacony to niewielkie urządze-
nia umożliwiające wysyłanie w eter małych, odpowiednio przygo-
towanych komunikatów, które mogą być odbierane przez urzą-
dzenia mobilne, w tym głównie smartfony. To pozornie proste 
rozwiązanie daje nieskończoną ilość możliwości. Umieszczone 
w  odpowiednich miejscach mogą np. informować klientów skle-
pów o  dostępnych właśnie promocjach lub pobierać płatność za 
zakupione produkty w sposób bezdotykowy (płatność jest pobie-
rana w chwili wyjścia ze sklepu bez konieczności podchodzenia 
do kasy i czekania w kolejkach). 

Estimote posiada już wiele wdrożeń nowej technologii zarów-
no w  Europie, jak i USA. Beacony krakowskiej firmy pracują 
m.in. w  Muzeum Neonów w Warszawie czy Muzeum Rubensa w 
Antwerpii. Zdaje się jednak, że najważniejszym rynkiem dla be-
aconów będzie branża detaliczna. już teraz Estiomote, wspólnie 
z największymi w Europie i USA sieciami detalicznymi, prowadzi 
testy instalacji pilotażowych. Krakowska firma nie narzeka rów-
nież na brak zamówień, jeśli jednak wspomniane testy zakończą 
się sukcesem, nowe zlecenia mogą posypać się lawinowo.

Potencjał beaconów wyczuły także inne firmy. W samej tylko Pol-
sce jest kilku producentów tego typu urządzeń. Wśród nich jest 
także inna krakowska firma, która do tej pory kojarzona była ra-
czej z systemami informatycznymi. Mowa tu o Comarchu, który 
od kilku miesięcy bardzo mocno promuje technologię beaconów. 
Atutem tej firmy z pewnością jest silne zaplecze informatyczne 
oraz dostęp do bazy potencjalnych klientów – przecież nie od dziś 
wiadomo, że sieci handlowe stanowią dla Comarchu ważną grupę 
klientów. Zapowiada się ciekawa walka o rynek. Niezależnie, kto 
wygra ten pojedynek, wierzymy, że to właśnie polskie beacony 
będzie można znaleźć w Berlinie, Nowym jorku czy Singapurze.

Czy 
wiesz, 
że...
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cO Dziś
PrEzEnTujEmy

Dowiedz się, co dzieje się w polskim przemyśle. 
Gdzie realizowane są inwestycje. Poznaj opinie 

i komentarze znamienitych postaci. 

O P I N I E  I  K O M E N T A R Z E

 Unilever  wprowadził rozwiązania przyjazne środowisku. 
W skali globalnej dał y one koncernowi 400 mln euro 
oszczędności – Harm Goossens, prezes zarządu Unilever 
w Europie Środkowo–Wschodniej, Mirella Panek-Owsiańska, 
prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dobre perspektywy dla sektora środków ochrony roślin. Rozwija 
się on najszybciej z całej branży chemicznej – Dirk Elvermann, 
dyrektor zarządzający w BASF Poland

Coraz lepsze perspektywy przed LNG w Polsce. Rośnie jego 
znaczenie w transporcie – Tadeusz Tański, kierownik biura 
strategii i analiz w Polskim LNG

Polska europejskim zagłębiem produkcji sprzętu AGD. Firmy 
inwestują w nowe moce produkcyjne – Wojciech Kocikowski, 
wiceprezes zarządu ds. finansowych w Amice Wronkach SA

PKP Cargo będzie łączyć Europę z Chinami. Nawet 300 pociągów 
rocznie – Adam Purwin, prezes PKP Cargo, oraz Guo Gengmao, 
przewodniczący komitetu partyjnego prowincji Henan

Nakłady na R&D w polskiej biotechnologii przynoszą efekty– 
Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu w firmie Selvita
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Zrównoważony rozwój to dla firm sposób 
na osiągniecie nie tylko korzyści wizerun-
kowych, lecz także wymiernych korzyści 
finansowych. Unilever dzięki ekorozwią-
zaniom stosowanym w produkcji od 2008 
roku ograniczył koszty o 400 mln euro 

w  skali globalnej. Marki koncernu, które 
realizują cele społeczne, rosną dwukrotnie 
szybciej niż pozostałe.

Unilever od czterech lat realizuje globalny 
plan „Życie w sposób zrównoważony”, który 
zakłada dwukrotny wzrost biznesu, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego 
wpływu firmy na środowisko i zwiększeniu 
pozytywnego wpływu społecznego. W Pol-
sce koncern zdołał podnieść efektywność 
ekologiczną we wszystkich czterech za-

kładach produkcyjnych przy jednoczesnej 
redukcji emisji dwutlenku węgla na tonę 
produkcji o 14 proc. w porównaniu z 2013 
rokiem i o 72 proc. od 2008 roku.

– jako globalna firma staramy się działać 
odpowiedzialnie, by zmniejszyć wpływ 
naszej działalności na środowisko – mówi 
Harm Goossens, prezes zarządu Unilever 
w Europie Środkowo-Wschodniej. – Po dru-
gie, rozwijamy się szybciej dzięki zrównowa-
żonemu podejściu, a nasze koszty spadają. 
Myślę więc, że taka działalność jest dobra 
dla środowiska, a przy tym korzystna dla na-
szego rozwoju i naszych pracowników.

Dzięki podejmowanym inicjatywom koncern 
zwiększył efektywność swojego transpor-
tu. Przykładowo, w efekcie projektu prze-
prowadzonego w dziale sprzedaży średnio 
o 12 proc. zmniejszył się dystans przemie-
rzany przez agentów handlowych firmy na 
polskich drogach. jednocześnie o 60 proc. 
wzrosła liczba odwiedzanych klientów.

– Promujemy zrównoważony rozwój w mar-
kach Dove, Flora czy Domestos i widzimy ich 
szybki wzrost – deklaruje Harm Goossens.

To przykłady marek, które realizują określo-
ne cele społeczne. Program „Proaktywnie 
dla serca” Flory pro.activ pomaga Polakom 
w walce z wysokim poziomem cholesterolu. 

Z bezpłatnych badań skorzystało prawie 45 
tys. osób, a ponad 850 tys. sięgnęło po pakiet 
startowy, chcąc pozyskać więcej informacji 
na temat profilaktyki chorób serca. Z kolei 
projekt edukacyjny „Wzorowa łazienka” mar-
ki Domestos miał zachęcić najmłodszych do 
dbania o higienę i czystość w szkolnych to-
aletach. W skali światowej marki rozwijane 
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju od-
notowują dwukrotnie wyższe wzrosty.

Unilever prowadzi też program Lampli-
ghter, skierowany do pracowników we 
wszystkich oddziałach koncernu. Mogą 
oni skorzystać z badań lekarskich, porad 
lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków oraz 
warsztatów zdrowotnych.

odpowiedzialny biznes daje szereg korzy-
ści. Najbardziej znane są te wizerunkowe, 
ale nie są one jedyne.

– Poczyniliśmy duże postępy pod względem 
zarówno wzrostu, jak i kosztów. od 2008 
roku, dzięki skoncentrowaniu się na zrów-
noważonym rozwoju, zaoszczędziliśmy 400 
milionów euro w naszych zakładach produk-
cyjnych na całym świecie – mówi Goossens.

– W ten sposób biznes prowadzi coraz 
więcej firm. okazuje się, że jest to także 
zyskowne. To pewna filozofia zarządza-
nia, którą największe światowe firmy 

W skali globalnej dały one koncernowi 400 mln euro oszczędności 

Harm Goossens, prezes zarządu Unilever w Europie Środkowo-Wschodniej
Mirella Panek-owsiańska, prezes zarządu Forum odpowiedzialnego Biznesu

Unilever wprowadził rozwiązania 
przyjazne środowisku

Promujemy zrównoważony 
rozwój w markach Dove, Flo-

ra czy Domestos i widzimy 
ich szybki wzrost – deklaruje 

Harm Goossens.
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Rosnący popyt na środki ochrony roślin 
powoduje, że jest to jeden z bardziej per-
spektywicznych obszarów polskiej bran-
ży chemicznej. Szanse na wzrost sprze-
daży w tym sektorze widzi również lider 
rynku – BASF. Przedstawiciele koncernu 

podkreślają, że sektor ten ma duży po-
tencjał innowacyjny.

– W Polsce najbardziej dynamicznie rozwija 
się branża środków ochrony roślin. jest to też 
branża o bardzo wysokim, jeśli nie najwyż-

szym, potencjale innowacyjnym – mówi Dirk 
Elvermann, dyrektor zarządzający BASF Pol-
ska. – Drugim istotnym segmentem jest che-
mia kosmetyczna i gospodarcza, a kolejne to 
branża automotive i chemia budowlana.

jak pokazują wyniki koncernu po I kwar-
tale roku, spółki działające na globalnym 
rynku w segmentach crop protection 
oraz chemicals zanotowały bardzo dobre 
rezultaty, a ich zyski znacznie wzrosły. 
Umacniania tego trendu BASF oczekuje 
również w  kolejnych kwartałach. Zwięk-
szony popyt na produkty z tych segmen-
tów motywuje koncern do prac nad nowy-
mi, innowacyjnymi produktami.

– Na polskim rynku mamy ponad 10 tysięcy 
produktów, które trafiają do przeszło 3,5 
tys. klientów – mówi Dirk Elvermann. – BASF 

W Polsce najbardziej dynamicznie rozwija się branża środków 
ochrony roślin. Jest to też branża o bardzo wysokim, jeśli nie 

najwyższym, potencjale innowacyjnym – mówi agencji informa-
cyjnej Newseria Dirk Elvermann, dyrektor zarządzający BASF 

Polska.

Rozwija się on najszybciej z całej branży chemicznej

Dirk Elvermann, dyrektor zarządzający w BASF Poland

Dobre perspektywy dla sektora 
środków ochrony roślin

umieszczają w swoich strategiach i starają 
się w  jak najlepszy sposób jej przestrze-
gać i  wykonywać ją. Dla firmy to często 
oszczędność, lepsze wykorzystanie za-
sobów, ale przede wszystkim pobudzenie 
innowacyjności, czyli tego, co najbardziej 
się liczy, żeby istnieć na rynku i być coraz 
bardziej konkurencyjnym. Innowacyjność 
bardzo często wypływa właśnie z takiego 
myślenia o tym, w jaki sposób rozwiązać 
największe problemy, przed którymi sto-

imy jako społeczeństwa – mówi Mirella 
Panek-owsiańska, prezes zarządu Forum 
odpowiedzialnego Biznesu.

Idea zrównoważonego rozwoju jest coraz 
ważniejsza dla konsumentów na całym świe-
cie. Wielu z nich zwraca uwagę na to, w jaki 
sposób był wyprodukowany towar. Zanim 
dokonają zakupu, upewniają się, czy jest on 
przyjazny dla środowiska oraz czy przy jego 
produkcji nie były łamane prawa człowieka.

– Prowadzenie biznesu w sposób zrów-
noważony oznacza, że firma bierze od-
powiedzialność za swój wpływ na ludzi 
i  środowisko naturalne. Unilever ma bar-
dzo ambitny globalny plan, w jaki sposób 
zwiększyć swoją firmę dwukrotnie i jej po-
zytywny wpływ społeczny, a jednocześnie 
zniwelować negatywny wpływ na środowi-
sko. Plan jest rozpisany, ma swoje mierniki, 
swoje określone cele i jest planem bardzo 
ambitnym – dodaje Panek-owsiańska. 
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Rośnie jego znaczenie w transporcie

Tadeusz Tański, kierownik biura strategii i analiz w Polskim LNG

nie prowadzi  w  Polsce prac nad nowymi 
produktami, ale wprowadza na ten rynek 
wszystkie innowacje, które stworzył w ostat-
nich latach. jedna trzecia naszego portfolio 
to rozwiązania, które zostały stworzone 
w  naszych laboratoriach naukowo-badaw-
czych na całym świecie w ciągu ostatniej 
dekady.

Innowacje są dla BASF kluczowe. Dzięki 
liczbie zarejestrowanych patentów koncern 
jest w pierwszej dziesiątce najbardziej in-
nowacyjnych firm na świecie. W oddziałach 

w  różnych krajach pracuje nad nowymi pro-
duktami ponad 10 tys. naukowców. Władze 
BASF zapowiadają, że w tym roku wydatki na 
badania i rozwój wzrosną, najbardziej w Azji 
i Ameryce Północnej. jednym z kluczowych 
obszarów jest wydajność energetyczna. 
Przykładem takich innowacji jest lodówka, 
która nie potrzebuje sprężarki, dzięki czemu 
jej wydajność jest o jedną trzecią większa.

W połowie lipca ubiegłego roku BASF uru-
chomił nowy zakład produkcji najnowszej 
generacji katalizatorów w Środzie Śląskiej 

(okolice Wrocławia), a do końca 2016 roku 
ma uruchomić dziesięć linii produkcyjnych. 
BASF w Polsce posiada oprócz tej fabryki 
jeszcze m.in. zakład produkcyjny w Myśle-
nicach koło Krakowa (domieszki do beto-
nu) i zatrudnia ponad 600 pracowników.

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemika-
lia, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, 
chemię budowlaną (w tym domieszki do 
betonu) oraz lakiery samochodowe. obroty 
grupy nad Wisłą w 2014 roku wyniosły 770 
mln euro. 

Rozwój rynku skroplonego gazu ziemnego 
ma dobre perspektywy. Sprzyjają mu nie 
tylko rosnąca konsumpcja błękitnego su-
rowca w Polsce, lecz także coraz większe 

wykorzystanie LNG jako paliwa w trans-
porcie drogowym i morskim. Dużą rolę 
w pobudzaniu tego rynku będzie odgrywał 
terminal w Świnoujściu.

– Konsumpcja gazu w Polsce rośnie, choć 
nie jest to gwałtowny wzrost. W najbliż-
szych latach mogą to być 2–3 mld m3  więcej 
niż obecnie – mówi Tadeusz Tański, kierow-
nik biura strategii i analiz w Polskim LNG.

Dane resortu gospodarki wskazują, że 
obecnie konsumpcja gazu w Polsce wynosi 
16,6 mld m3 i powoli rośnie.

– Gaz skroplony zaczyna być wykorzysty-
wany jako paliwo transportowe czy do bun-
krowania statków [czyli pobierania paliwa 
do zbiorników – red.] – podkreśla Tański.

Dodaje, że na rozwój rynku LNG będzie 
miała też wpływ unijna dyrektywa siar-
kowa. Zgodnie z nią statki pływające po 

Dyrektywa siarkowa powoduje, że branża morska szuka paliw 
alternatywnych, i LNG wpisuje się w ten trend. Nie będą to na 

początku duże ilości gazu, ale warto animować rozwój tego 
rynku i pod tym względem terminal w Świnoujściu ma dużą rolę 

do odegrania – ocenia Tański.

Coraz lepsze perspektywy przed 
LNG w Polsce
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Morzu Bałtyckim muszą od początku 
tego roku stosować paliwa z niższą niż 
wcześniej zawartością siarki (do pozio-
mu 0,1 proc., wcześniej limit zawartości 
siarki wynosił 1 proc). By obniżyć koszty, 
wielu armatorów zamawia lub planuje 
zamówić statki napędzane gazem LNG, 
bo jest on znacznie bardziej ekologiczny.

– Dyrektywa siarkowa powoduje, że bran-
ża morska szuka paliw alternatywnych, 
i  LNG wpisuje się w ten trend. Nie będą 
to na początku duże ilości gazu, ale war-
to animować rozwój tego rynku i pod tym 
względem terminal w Świnoujściu ma 
dużą rolę do odegrania – ocenia Tański.

Gazoport w Świnoujściu – jako jedyna tego 
typu inwestycja w regionie – może stać się 
liderem ze względu na możliwość dalszej 
redystrybucji gazu do mniejszych termi-
nali, przeładowywania na mniejsze statki 
czy transport drogowy. Początkowo będzie 
miał roczną zdolność regazyfikacji (czyli 
zamiany skroplonego gazu na paliwo, które 
może być transportowane gazociągami) na 

poziomie 5 mld m3. To ponad jedna czwar-
ta polskiego rocznego zużycia błękitnego 
paliwa. od uruchomienia będzie również 
świadczył usługi przeładunku gazu skro-
plonego na cysterny samochodowe.

jak przekonują przedstawiciele branży, pol-
skie prawo regulujące tworzący się rynek 
skroplonego gazu ziemnego mogłoby być 
wzorowane na przepisach tureckich. Prawo 
z tego kraju wspiera importerów i  umoż-
liwia szybki rozwój rynku, równocześnie 
gwarantując bezpieczeństwo dostaw.

Cena gazu jest w dużej mierze uzależnio-
na od cen ropy. obecnie 74 proc. impor-
towanego na świecie LNG nabywane jest 
po cenach indeksowanych do cen ropy, 
pozostała część do cen gazu. Dla całego 
wolumenu gazu ziemnego importowa-
nego na świecie ta dysproporcja jest 
już mniejsza – 42 proc. tych dostaw wy-
ceniane jest na podstawie notowań cen 
gazu. Wszystko zależy jednak od konty-
nentu – o  ile w  Ameryce Północnej cały 
import jest wyceniany w oparciu o gaz, 

o tyle w Europie jest to 58 proc. (dane 
Polskiego LNG).

– jeśli przyjrzeć się dostawom LNG do 
Europy Zachodniej, to widzimy, że termi-
nale w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii od-
bierają gaz w większym stopniu indekso-
wany do giełdowych cen gazu, niż ma to 
miejsce w przypadku innych państw, np. 
Francji – wskazuje ekspert.

Aby uniezależnić się od dostaw z Rosji (np. 
w Polsce ok. 80 proc. importowanego gazu 
ziemnego pochodzi właśnie z tego rynku), 
w Europie budowane są terminale odbiorcze 
i rozbudowywane są połączenia między kra-
jami. Daje to możliwość kształtowania cen 
gazu na jednym poziomie w całej UE, a  w sto-
sunku do niej – również cen LNG. obecnie 
dużo zależy od kraju i sytuacji gospodarczej.

– Myślę, że w dłuższej perspektywie będzie 
się odchodziło od indeksowania do ceny 
ropy na rzecz indeksowania do cen na gieł-
dach gazu. oczywiście w zależności od płyn-
ności i głębokości rynku – ocenia Tański. 

Krajowy rynek AGD w ciągu pierw-
szych czterech miesięcy roku zwięk-
szył się o  około 10 proc. Rośnie także 
zapotrzebowanie na polskie wyroby za 
granicą. Producenci sprzętu inwestu-

ją więc w  rozwój nowych mocy. Polska 
jest europejskim liderem produkcji 
tego rodzaju sprzętów, konkuruje tyl-
ko z Turcją. Decydują o tym korzystne 
położenie, stabilna gospodarka oraz 

wykwalifikowana i wciąż stosunkowo 
tania siła robocza. 

– Zarówno pod kątem rynkowym, jak 
i  atrakcyjności miejsca Polska plasuje się 

Firmy inwestują w nowe moce produkcyjne

Wojciech Kocikowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych w Amice Wronkach SA

Polska europejskim zagłębiem 
produkcji sprzętu AGD
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w światowej czołówce producentów sprzę-
tu AGD – wskazuje Wojciech Kocikow-
ski, wiceprezes zarządu ds. finansowych 
w spółce Amica. – jesteśmy dzisiaj jednym 
z dwóch, obok Turcji, najważniejszych cen-
trów produkcyjnych w Europie.

Atrakcyjność Polski wynika z położenia geo-
graficznego, które otwiera możliwości eks-
portu zarówno na Zachód, jak i na Wschód. 
Centralne położenie w Europie powoduje, 
że rozwija się sprzedaż zagraniczna AGD 
zarówno do Niemiec, jak i Rosji. Również po-
zostałe kraje Unii Europejskiej kupują dużo 
sprzętu wytwarzanego w Polsce. Najwięcej 
sprzętu eksportujemy do Niemiec (21 proc.) 
i Wielkiej Brytanii (13 proc.).

– Na pozytywny wizerunek polskiego sekto-
ra AGD na świecie wpływa mariaż kilku cech. 
oprócz położenia są to także bardzo atrak-
cyjne koszty pracy i bardzo stabilna gospo-
darka, która rozwija się o kilka procent rocz-
nie – przekonuje Kocikowski. – To wszystko 

powoduje, że rośnie wydajność pracy, a efek-
tywność produkcji jest coraz lepsza.

Dodatkowo inwestorzy chwalą sobie za-
soby kadry inżynierskiej w Polsce. W ubie-
głym roku produkcja dużego AGD w  kraju 
przekroczyła 20 mln sztuk. Produkcja roz-
wija się głównie w trzech regionach: we 
Wronkach w Wielkopolsce, na Dolnym Ślą-
sku oraz w Łódzkiem, które odpowiada za 
jedną piątą produkcji AGD w Polsce – wy-
nika z danych przedstawionych podczas III 
Międzynarodowego Forum Producentów 
Artykułów Gospodarstwa Domowego.

Atutem Polski jest także głęboki i wciąż 
rozwijający się rynek wewnętrzny. Kra-
jowy popyt na AGD spowodował, jak 
wskazuje Wojciech Kocikowski, że w cią-
gu pierwszych czterech miesięcy rynek 
wzrósł o około 10 proc.

– Popyt wyraźnie przesuwa się w kierunku 
sprzętu do zabudowy – zauważa wicepre-

zes zarządu ds. finansowych spółki Amica. 
– My to widzimy i w związku z tym stara-
my się bardziej koncentrować właśnie na 
sprzęcie do zabudowy. To trend, który roz-
począł się w krajach zachodnich. obecnie 
bardzo podobnie to wygląda w Polsce.

jak wynika z danych GUS, produkcja 
sprzedana w kategorii urządzenia elek-
tryczne i  nieelektryczny sprzęt gospo-
darstwa domowego w pierwszych czte-
rech miesiącach 2015 roku wzrosła o 13,2 
proc. w  stosunku do tego samego okresu 
rok wcześniej. W tym czasie najmocniej 
wzros ła produkcja suszarek do prania 
(o 36 proc.), zmywarek do naczyń (18 proc.) 
oraz elektrycznych kuchni i piekarników 
do wbudowania (po ok. 13 proc.).

Firmy zwiększają moce produkcyjne. Na po-
czątku kwietnia br. Amica oddała do użytku 
nową halę produkcyjno-magazynową. Doce-
lowo ma w niej stanąć osiem nowoczesnych 
linii montażowych. Swoje inwestycje spółka 
koncentruje na terenie Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która 
obejmuje podstrefę Wronki.

– Ryzyko na rynku rosyjskim pozostaje 
niezmienne od ponad roku i wiąże się z nie-
stabilnością waluty, a przede wszystkim 
ze spadającym popytem, który miał miej-
sce w  szczególności podczas pierwszego 
kwartału br. w związku z grudniową depre-
cjacją rubla – tłumaczy Kocikowski. – Mie-
liśmy wtedy do czynienia z dużym, ponad 
30-proc., spadkiem tamtejszego rynku 
AGD. Była to trudna sytuacja zarówno dla 
dystrybutorów, jak i producentów. 

Z jednej strony chętnie kupujemy sprzęt gospodarstwa domo-
wego, a z drugiej produkowane w kraju urządzenia świetnie 

sprzedają się za granicą. Nie bez powodu Ministerstwo Skarbu 
Państwa uznało sprzęt AGD za jeden z dziewięciu hitów ekspor-

towych.

AGD w Polsce
Według szacunkowych danych w sektorze 
AGD pracuje ok. 22 tys. osób, z czego ok. 21 
tys. osób zatrudniają sami producenci zrze-
szeni w CECED Polska. Dzięki inwestycjom 
rzędu ok. 4 mld zł w Polsce funkcjonuje obec-
nie 27 fabryk sprzętu AGD, z czego 23 należą 
do członków CECED Polska. Regionalnie 
produkcja rozmieszczona jest w 5 wojewódz-
twach: dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim, 
podkarpackim i podlaskim. Główne skupiska 
to Wrocław, Łódź i Wronki koło Poznania.

Główni gracze na polskim rynku (I kw. 2014 r.):

Amica (16%)

Ilościowo Wartościowo

BSH (17,5)

Electrolux (14,5%) Electrolux (15%)

BSH (14%) Samsung (14%)

Whirpool (12%) Amica (12%)

Beko (11,5%) Whirpool (11%)

Indesit (9,7%) Beko (10%)

Samsung (9%) Indesit (8,9%)
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W ciągu trzech miesięcy powstanie spółka 
joint venture między PKP Cargo a chińskim 
International Zhengzhou Hub. Dzięki tej 
współpracy polski przewoźnik chce odgry-
wać kluczową rolę w obsłudze przewozów 
w ramach Nowego jedwabnego Szlaku. 

Umowa zakłada zwielokrotnienie liczby 
pociągów z Chin do Europy, a dodatkowo 
utworzenie nowoczesnego centrum logi-
stycznego w Małaszewiczach na granicy 
polsko-białoruskiej.

– Dzisiaj obsługujemy 2–3 pociągi tygo-
dniowo, liczę jednak, że w następnym roku 
dojdziemy do jednego połączenia dziennie. 
To po pierwsze brama do Europy dla partne-
rów chińskich, po drugie ogromna okazja dla 
naszych producentów, bo to jest unikalne 

połączenie, którego brakowało do tej pory. 
Przypomnę tylko, że transport drogą morską 
zajmuje od 30 do 40 dni, podczas gdy trans-
port pociągiem zajmuje zaledwie 11 dni – pod-
kreśla Adam Purwin, prezes PKP Cargo.

Z polskiej strony najważniejszym elemen-
tem zawartego porozumienia będzie roz-
budowa tzw. suchego portu, czyli terminalu 
przeładunkowego w Małaszewiczach na 
granicy polsko-białoruskiej. To tam będą 
przeładowywane towary z i do Chin – głów-
nie, ale nie tylko, w kontenerach. Małasze-
wicze zgodnie ze strategią mogą stać się 
jednym z najważniejszych terminali obsłu-
gujących handel pomiędzy Europą a China-
mi. Przeładunek jest konieczny z uwagi na 
inny rozstaw szyn w Rosji i krajach byłego 
ZSRR niż w Polsce.

Po chińskiej stronie połączenie kolejowe 
obsłuży przede wszystkim prowincję He-
nan. jak podkreśla Purwin, w samym tym 
regionie mieszka ponad 100 mln osób, 
a  w  promieniu 1,5 godziny jazdy szybkim 
pociągiem (chińska sieć kolei dużych pręd-
kości jest największa na świecie) jest 400 
mln mieszkańców.

– Zhengzhou, który jest stolicą prowincji 
Henan, jest bardzo ważnym miastem. To 
bardzo istotna inicjatywa, która będzie po-
zwalała lepiej prowadzić ekspansję na ryn-

ki zagraniczne. Pozwoli zaangażowanym 
stronom mieć dwa rynki zbytu i korzystać 
z zasobów obu tych rynków. Wszystkie kra-
je i regiony, w tym np. Polska, które biorą 
udział w realizowaniu tej strategii, będą 
miały także łatwiejsze wejście na rynek 
chiński, będzie to taka platforma umożli-
wiająca im obecność na rynku chińskim – 
przekonuje Guo Gengmao, przewodniczący 
komitetu partyjnego prowincji Henan.

Porozumienie o utworzeniu spółki joint 
venture pomiędzy chińskim podmiotem 
a  PKP Cargo to praktyczna realizacja 
chińskiej strategii „one Belt, one Road” 
(„jeden pas, jedna droga”), nazywanej No-
wym jedwabnym Szlakiem. Zgodnie z nią 
pomiędzy Chinami a Europą mają zostać 
zbudowane dwa nowe połączenia towaro-
we: lądowe (kolejowe) i morskie.

Połączenie z Chin musi być też wpisane 
w transeuropejskie sieci transportowe. jak 
podkreśla Adam Purwin, tym właśnie zaj-
mie się PKP Cargo.

– Łączymy korytarze transportowe Europy 
z rynkiem chińskim. Małaszewicze to klu-
czowy punkt na chińskim Nowym jedwab-
nym Szlaku. Będziemy częścią tego wiel-
kiego projektu. Podpisany list intencyjny 
jest pierwszym krokiem, bardzo konkret-
nym – przekonuje Purwin.

Nawet 300 pociągów rocznie 

Adam Purwin, prezes PKP Cargo, 
Guo Gengmao, przewodniczący komitetu partyjnego prowincji Henan

PKP Cargo będzie łączyć Europę 
z Chinami

Transport drogą morską 
między Europą a Chinami 
trwa od 30 do 40 dni, pod-
czas gdy pociąg pokonuje 

ten dystans w zaledwie 
11 dni.
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Firmy mają coraz lepszą pozycję na zagranicznych rynkach

Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu w firmie Selvita

Dzięki inwestycjom poczynionym kilka lat 
temu w branży biotechnologicznej dziś 
firmy z tego sektora mają silną pozycję nie 
tylko w Polsce, lecz także na zagranicznych 
rynkach. Klienci za granicą chętnie sięgają 
po innowacyjne urządzenia medyczne oraz 
leki. Wśród firm, które odniosły międzyna-
rodowy sukces, są m.in. Medicalgorithmics, 
Mabion i Selvita.

– Inwestycje, które w branży biotechnologicz-
nej zostały poczynione 5–8 lat temu, pozwo-
liły wykreować pewnych liderów w określo-
nych kategoriach, za którymi pójdą na pewno 
następne podmioty – mówi agencji Newseria 
Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu spół-
ki technologicznej Selvita, działającej w  ob-
szarze odkrywania i rozwoju nowych leków, 
przede wszystkim onkologicznych.

Prezes zarządu Selvity uważa, że pozycja 
polskich spółek technologicznych jest co-
raz lepsza. Według niego pierwszą polską 

firmą z branży, która odniosła międzynaro-
dowy sukces, był Bioton. Firma sprzedaje 
insulinę nie tylko w Europie i Azji, lecz także 
w Ameryce Południowej.

– Medicalgorithmics jest bardzo mocnym 
podmiotem w segmencie urządzeń medycz-
nych, Mabion – w zakresie leków biopodob-
nych. Pojawiają się także nowe podmioty, jak 
np. oncoArendi, które również mogą przy-
czynić się do poprawy pozycji polskiej nauki 
– wymienia Przewięźlikowski. – Selvita jest 
największą firmą odkrywającą innowacyjne 
leki między Indiami a Niemcami. Mamy klien-
tów na całym świecie.

Spółka z Krakowa na początku marca otwo-
rzyła swoje pierwsze zagraniczne biuro w Sta-
nach Zjednoczonych – w regionie Bostonu 
(Greater Boston Area), w którym skupione są 
firmy biotechnologiczne z  całego świata. To 
wynik rosnących obrotów handlowych z part-
nerami z USA w sprzedaży usług oraz w zakre-

sie projektów badawczo-rozwojowych w dzie-
dzinie onkologii. Firma intensywnie pracuje 
nad nowymi projektami – SEL24 i SEL120.

– Są one na etapie badań przedklinicznych. 
SEL24 planujemy wprowadzić do kliniki 
w pierwszej połowie przyszłego roku – mówi 
Paweł Przewięźlikowski.

Projekty SEL24 i SEL120 zakładają stworze-
nie innowacyjnych leków onkologicznych. 
Pierwszy z nich ma potencjał terapeutyczny 
w leczeniu m.in. białaczki szpikowej, a drugi 
– np. raka jelita grubego.

– Chcielibyśmy pozyskać partnerów na je-
den z tych projektów do końca tego roku, 
tak żeby badania finansować nie tylko ze 
środków własnych, lecz także ze środków 
partnera – zaznacza prezes Selvity. – Pro-
wadzimy rozmowy z dużymi i średnimi fir-
mami farmaceutycznymi z Europy Zachod-
niej, japonii i Stanów Zjednoczonych. 

Nakłady na R&D w polskiej biotech-
nologii przynoszą efekty

Guo Gengmao dodaje, że z połączenia sko-
rzystają nie tylko prowincja Henan i Polska, 
lecz także wszystkie kraje położone na tra-
sie. Zauważa, że podpisanie umów z  PKP 
Cargo jest dowodem na to, że Chinom 
zależy na praktycznej realizacji tego pro-
jektu. Dodaje także, że dużą zaletą Polski 
i prowincji Henan są dobrze rozwinięte sie-
ci kolejowe, które umożliwiają tworzenie 

centrów przeładunkowych w  Małaszewi-
czach i Zhengzhou.

obecnie jedynie 3,5 proc. towarów prze-
syłanych między Chinami a Europą jest 
transportowanych drogą lądową, choć jest 
ona tańsza i szybsza niż droga morska. PKP 
Cargo liczy, że dzięki joint venture z Chiń-
czykami uda się poprawić tę statystykę.

Grupa PKP Cargo odpowiada obecnie za 
obsługę logistyczną europejskiego odcin-
ka połączenia z Chinami (Polska–Niemcy). 
jeden pociąg przewozi 41 kontenerów 
40-stopowych. obecnie PKP Cargo współ-
tworzy trzy pociągi w imporcie i jeden 
w eksporcie. W transporcie kontenerów 
spółka wykorzystuje nowe, 80-stopowe 
wagony do przewozów intermodalnych. 
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MarnotraWstWo
W Polsce co roku wyrzucanych jest 9 mln ton 
jedzenia. Marnotrawstwo wynika także ze złe-

go przetwarzania żywności

Tomasz Lis
rzecznik prasowy w Philipiak Milano

Niezjedzoną, przeterminowaną lub kupioną w nadmiarze żyw-
ność wyrzuca 35 proc. Polaków. Generuje to nie tylko większe 
wydatki gospodarstw domowych, lecz także przyczynia się do 
marnowania wody i energii potrzebnych przy produkcji żywno-
ści. Nie wykorzystujemy jedzenia należycie również dlatego, że 
przetwarzamy je i gotujemy w sposób, który prowadzi do utraty 

cennych składników odżywczych. G
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7,4% 

tyle wynosi stopa 
ubóstwa w Polsce

Na całym świecie wyrzucana 
jest 1/3 produkowanej żyw-
ności. W skali Europy to 100 
mln ton żywności, która co 
roku trafia do śmieci. Z da-
nych Eurostatu wynika, że 
w Polsce co roku marnowa-
nych jest blisko 9 mln ton żyw-
ności. Za dużą część wyrzuconej 
żywności odpowiada produkcja, 
gospodarstwa domowe marnują nato-
miast ok. 2 mln ton. Sytuuje to Polskę na 
5. miejscu w Unii Europejskiej. Więcej żywności marnują tylko 
Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Badania Millward 
Brown pokazują, że w Polsce do wyrzucania niezjedzonej żywno-

ści przyznaje się 35 proc. badanych, głównie mieszkańcy dużych 
miast. Najczęściej wyrzucane są takie produkty, jak chleb, owoce, 
wędliny, warzywa i jogurty.

– Marnowanie żywności to przypadłość społeczeństw zachodnich, 
zamożnych. Z jednej strony chcemy posiadać dużo rzeczy, czujemy 
potrzebę gromadzenia zapasów, z drugiej strony nie potrafimy ich 
w sposób sprawny i rozsądny wykorzystać – mówi Tomasz Lis, 
rzecznik prasowy firmy Philipiak Milano.

Żywność wyrzucana jest głównie z powodu przegapienia terminu 
przydatności do spożycia, niewłaściwego przechowywania, złego pla-
nowania zakupów lub braku pomysłu na wykorzystanie poszczegól-
nych składników.

Marnowanie jedzenia ma także drugi, mniej oczywisty 
wymiar. Mowa tu o nieefektywnych sposobach prze-
twarzania żywności, które pozbawiają ją wartości 
odżywczych. W efekcie, aby uzyskać odpowiedni 

bilans dietetyczny i zaspokoić potrzeby organizmu, trzeba 
kupować więcej produktów.

Ważne są techniki przygotowywania żywności, które 
pomagają zachować substancje odżywcze w wykorzy-
stywanych produktach. W przypadku mięs lub niektórych 
warzyw, gotując je w dużej ilości wody, możemy stracić 

nawet 75 proc. wartości odżywczych. Przygotowując po-
siłki na parze, możemy natomiast zachować nawet 100 proc. 

substancji odżywczych wykorzystywanych produktów.

Z badań przeprowadzonych przez TNS Polska i markę Philipiak 
wynika jednak, że Polacy nie są świadomi marnotrawienia wartości 
odżywczych. 45 proc. badanych wprawdzie sięga po świeże i eko-
logiczne produkty, ale nie wie, jak je prawidłowo przyrządzać.

– Okazuje się, że Polacy znają niewiele technik zdrowego goto-
wania. Smażenie bez tłuszczu zna zaledwie 2 proc., gotowanie na 
parze tylko dwadzieścia kilka procent. Nie są to techniki popularne, 
dlatego mamy wrażenie, że na tym etapie nie zdiagnozowaliśmy 
problemu jako społeczeństwo – mówi Tomasz Lis.

Marnowanie żywności to jeden z wiodących tematów tegorocznej 
wystawy Expo, która odbywa się w Mediolanie. Bierze w niej 
udział blisko 150 krajów z całego świata. Przedstawiają one 
własne, często bardzo oryginalne, pomysły na umiejęt-
ne przetwarzanie żywności i zapewnienie takiej jej 
ilości, która byłaby wystarczająca 
dla wszystkich mieszkańców 
świata. 

ubóstWo
W Europie w 2014 roku 125 milionów osób (25%) było zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wśród nich 55 milionów 
osób (9,6%) nie było w stanie zapewniać sobie regularnie pełno-

wartościowego posiłku co drugi dzień 
(Źródło: Eurostat, listopad 2014).

Stopa ubóstwa skrajnego w Polsce to 7,4%, ubóstwo relatywne to 
16,2%. Oznacza to, że w 2014 r. w gospodarstwach domowych o wy-
datkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum 
egzystencji - 540 zł na osobę dochodu miesięcznego) żyło ok. 2,8 
mln osób, natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy 

ubóstwa relatywnego (713 zł) ok. 6,2 mln osób.
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ElEktryczność 
statyczna pod 

kontrolą

w czasie pracy z metalowymi zbiornikami oraz pojemnikami IBC 
w atmosferach potencjalnie wybuchowych

Łukasz Godawa,  Inżynier Sprzedaży – GRUPA 
WOLFF, l.godawa@grupa-wolff.eu

W każdym zakładzie produkcyjnym realizuje się procesy napełniania i opróżniania 
zbiorników, kegów i beczek, a także przelewania, dozowania i mieszania różnego typu 

cieczy i proszków. W przypadku gdy substancje te mają charakter palny, a ich minimalna 
energia zapłonu wynosi nie więcej niż 500 mJ możemy mówić o ryzyku pożaru/wybuchu 

w wyniku wyładowania elektrostatycznego. Jak się zatem chronić przed tym zjawiskiem?

klamry samotestujące się
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Historia zna wiele przypadków, w których 
źródłem pożaru lub wybuchu w warunkach 
przemysłowych było wyładowanie elektro-
statyczne. Często w literaturze przytacza-
ny jest np. wybuch w londyńskim młynie, 
do którego doszło w 1965 roku. W wyni-
ku eksplozji kompletnemu zniszczeniu 
uległ solidny, murowany budynek, zginęły 
4 osoby, a 31 zostało rannych. Nie oznacza 

to jednak, że od tamtej pory nie było in-
nych poważnych incydentów.

Do najgłośniejszych katastrof wywo-
łanych elektrycznością statyczną nale-
ży wybuch w zbiorniku magazynowym 
firmy Barton Solvents (octan etylu). 
W efekcie rannych zostało 12 osób, 
w tym jeden strażak. Ponadto całkowite-
mu zniszczeniu uległa farma zbiorników 
magazynowych, a 6 tys. mieszkańców 

pobliskiej wioski musiało zostać ewaku-
owanych. 

Z kolei w samej Japonii, gdzie technologia 
jest na bardzo wysokim poziomie, tylko 
w ostatnich 50 latach odnotowano co naj-
mniej 153 wybuchy i/lub pożary spowodo-
wane elektrycznością statyczną – tj. ponad 
trzy wypadki tego typu rocznie.

Również w Polsce dochodzi do takich zda-
rzeń. Przykładowo w grudniu 2014 roku 
głośno było o pożarze w jednej z fabryk pro-
dukującej wyroby z tworzyw sztucznych. 
Według straży pożarnej przyczyną było wy-
ładowanie elektrostatyczne. Straty wyniosły 
blisko 100 mln złotych. To tragiczne w skut-
kach wydarzenie tak komentował wtedy kpt. 
Zdzisław Pęgowski, oficer prasowy PSP 
w Kutnie: „To największy pożar na terenie 
naszego powiatu od wielu lat”.

KONTROLOWANIE ELEKTRYCZNO-
ŚCI STATYCZNEJ

Kontrolowanie zagrożeń elektrostatycz-
nych w przypadku statycznych elementów 
instalacji, które są z nią powiązane w spo-
sób trwały, jest stosunkowo proste i dobrze 
rozpoznane. Zagadnienie komplikuje się 
jednak w przypadku urządzeń przenośnych, 

jak np. przejezdne zbiorniki ze stali, kadzie 
mieszalników, pojemniki typu IBC i wiele 
innych. W ich przypadku należy stosować 
specjalnie zaprojektowane urządzenia do 
tymczasowego łączenia i uziemiania, które 
zapewnią odprowadzenie ładunków elektro-
statycznych do ziemi. W ten sposób wszyst-
kie ładunki elektryczne, jakie powstają 
w czasie danego procesu, są natychmiasto-
wo odprowadzane do ziemi, co skutecznie 
usuwa źródło potencjalnego zapłonu. 

W zakładach przemysłowych wytwarzających (i przetwarzających) żywice, kleje, 
farby czy lakiery, gdzie wykorzystuje się łatwopalne rozpuszczalniki organiczne 

o niskiej MEZ (minimalnej energii zapłonu), produkty te przechowuje się w różnego 
rodzaju kontenerach, beczkach lub pojemnikach IBC, na których ściankach z czasem 
mogą odkładać się warstwy tych substancji oraz rdza. Powstała w ten sposób war-

stwa izolująca będzie stanowić barierę dla prawidłowego odprowadzenia ładunków 
elektrycznych. Jeśli zbiorniki nie są odpowiednio uziemione, podczas wykonywania 

procesów technologicznych występuje bardzo duże ryzyko wybuchu i pożaru.

klamry samotestujące się 
w wersji przenośnej
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MATERIAŁ
TYPOWA 

REZYSTYWNOŚĆ 
OBJĘTOŚCIOWA

REZYSTANCJA PRZY 
ODPROWADZANIU 

ŁADUNKÓW

Miedź 1,7 × 10−8 Ωm niska

Stal 4,52 × 10−7 Ωm niska

Węgiel 10 × 10−8 Ωm niska

Szkło 1 × 1010 Ωm wysoka

Polimery 10 × 1022 Ωm wysoka

Tab. 1. Rezystywność materiałów o różnych właściwościach

W sytuacjach kiedy mamy do czynienia ze 
szczególnie dużym zagrożeniem (np. mi-
nimalna energia zapłonu danej substancji 
jest bardzo niska, a częstotliwość pro-
cesów z wykorzystaniem mobilnych 
elementów instalacji jest wysoka) lub 
gdy wymaga tego prawo (np. w przy-
padku cystern przewożących substan-
cje palne), należy stosować uziemie-
nia z tzw. systemem monitorującym. 

Systemy tego typu w zależności od 
tego, jak bardzo są zaawansowane 
technicznie, mogą weryfikować:
• czy klamra uziemiająca skutecz-

nie przebiła się przez zanieczysz-
czenia i warstwy izolujące na da-
nym elemencie,

• czy klamra oraz przewód odpro-
wadzający ładunki elektrostatycz-
ne do bednarki i dalej do ziemi 
zapewniają rezystancję poniżej 10 
omów, co jest równoznaczne z we-
ryfikacją, czy system nie został 
uszkodzony,

• czy system został podpięty do cysterny 
drogowej w sposób zapewniający odpro-
wadzenie ładunków z jej konstrukcji.

ZAGROŻENIA ELEKTROSTATYCZNE 
A POJEMNIKI IBC

Płyn wprowadzany do pojemnika IBC np. 
z rurociągu posiada niezrównoważony ła-
dunek elektryczny, wytwarza tym samym 
pole elektryczne, które z kolei indukuje 
ładunek przeciwnego znaku na ścianach 
pojemnika. W sytuacji, gdy pojemnik 
nie jest należycie uziemiony, zachowa 
się jak okładka kondensatora w obwo-
dzie elektrycznym, to znaczy zgroma-
dzi ładunek elektryczny na zewnętrznej 
powierzchni ściany. Niezrównoważony 
ładunek elektrostatyczny staje się wtedy 
źródłem potencjalnego zagrożenia zapło-
nem, ponieważ między powierzchnią, na 

której się zgromadził, a znajdującymi się 
w pobliżu uziemionymi przewodnikami, 
np. urządzeniami w zakładzie, wózkami 

widłowymi czy – najczęściej – pracow-
nikami mającymi kontakt z pojemnikiem 
– może dojść do niekontrolowanego wy-
ładowania. 

W takich sytuacjach, chcąc uziemić dany 
pojemnik IBC, należy zwrócić uwagę, czy 
został on wykonany z materiałów przewo-
dzących. Tylko w ten sposób układ uziemia-
jący będzie w stanie odprowadzić nadmia-
rowe ładunki elektryczne do ziemi w sposób 
natychmiastowy i kontrolowany. Normy, 
w tym wytyczne wydane przez SIA, stwier-
dzają kategorycznie, że rezystancja układu 
nie może przekraczać wartości 10 omów 
i musi być regularnie kontrolowana, aby 
pojemnik był w każdej chwili zdolny odpro-
wadzać ładunek elektrostatyczny.

Rezystancja o wartości nieprzekraczającej 10 
omów gwarantuje, że prędkość odprowadza-

nia ładunku będzie w każdej chwili wyższa od 
prędkości generowania i tempa gromadzenia 
ładunku na pojemniku, dzięki czemu proces bę-

dzie przebiegał w sposób bezpieczny. 

Ważne, aby pracownik przed przy-
stąpieniem do napełniania lub opróż-
niania pojemnika upewnił się, że jest 
on uziemiony we właściwy sposób. 
W czasie pracy ze zbiornikami należy 
również pamiętać o szeregu innych 
czynników wpływających na bez-
pieczeństwo procesu. Szczególnie 
istotne są tu tempo przepływu i kon-
duktancja płynu. Do przeskoku iskry 
może bowiem dojść już w początko-
wej fazie napełniania – rolę iskrow-
nika odgrywa tu układ rura napeł-
niająca–powierzchnia płynu. Z tego 
względu SIA zaleca, aby zachować 
tempo wypływu płynu z rurociągu 
na poziomie 1 m/s, dopóki końcówka 
rury nie zanurzy się w cieczy, i 2 m/s 
w dalszej części procesu. Należy bez-
względnie unikać napełniania w spo-

sób, który będzie powodował pryskanie płynu, 
ponieważ przyśpiesza to proces generowania 
ładunków elektrycznych.

METODY UZIEMIANIA ZBIORNIKÓW:
ZACISKI / KABLE / SZPULE

W zakładach produkcyjnych, gdzie przepro-
wadza się całe serie operacji wymagających 
podłączania i odłączania uziemienia setki, 
a nawet tysiące razy, niezwykle istotne jest, 
aby w każdym przypadku uzyskiwany był 
dobry styk uziemiający. W tym celu stosuje 
się klamry uziemiające, a dokładniej mówiąc, 
komplety zacisków połączonych ze sobą spi-
ralnym przewodem. Są one podłączane do 
wyznaczonych punktów uziemiających i sta-
nowią sprawdzoną i szeroko przyjętą metodę 
zapobiegania gromadzeniu się ładunków elek-
trostatycznych na ruchomych obiektach znaj-
dujących się w zakładach przemysłowych. 

Osoby obsługujące procesy w obszarach 
zagrożenia powinny korzystać z certyfiko-
wanych klamer uziemiających. Stanowi to 
dodatkowe zabezpieczenie i gwarantuje, że 
klamra zadziała zgodnie z jej przeznacze-
niem, tj. skutecznie i bezpiecznie odprowa-
dzi ładunek elektrostatyczny. 

Certyfikat ATEX gwarantuje, że klamry są 
wykonane z materiałów, które nie powodują 
iskrzenia mechanicznego, oraz że nie odepną 
się one od pojemnika pod wpływem szarpnięcia 

System kontroli uziemienia cy-
stern drogowych w obudowie 

ze stali nierdzewnej
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czy w wyniku drgań generowanych przez pra-
cujący sprzęt. Certyfikowane klamry zapew-
niają najbardziej kompleksową i najwygodniej-
szą ochronę przed zagrożeniem zapłonem – ich 
konduktancja nie przekracza wartości 1 oma.

Alternatywą dla zacisków z przewoda-
mi są szpule do odprowadzania ładunku 
elektrostatycznego wykonane z metalu 

lub stali nierdzewnej, z samozwijalnym 
przewodem różnej długości. Rozwiąza-
nie to zapewnia wygodę oraz niezawod-
ne połączenie między szyną uziemiającą 
a pojemnikiem. 

Ponieważ obie metody są tak samo skutecz-
ne, wybór pomiędzy kablami spiralnymi 
a samozwijającymi się szpulami jest indy-
widualnym wyborem danego użytkownika.

ZACISKI SAMOTESTUJĄCE

W sytuacjach, gdy chcemy uzyskać całko-
witą pewność, że nasze uziemienie jest po-
prawne, zalecane jest stosowanie zacisków 
samotestujących zasilanych z wewnętrznej 
baterii 9 V lub z sieci. Zaciski te wyposa-
żone są w diodę LED oraz układ elektro-
niczny, który informuje operatora o po-
prawności uziemienia. Klamry tego rodzaju 
doskonale sprawdzają się tam, gdzie wyma-
gany jest wyższy poziom bezpieczeństwa. 

Dodatkowo wyposażone są w ostre zęby za-
pewniające przebicie się zacisku przez war-
stwę rdzy, farby, kleju, żywic czy smarów. 
Zaciski samotestujące występują w dwóch 
wariantach: 
• jako system montowany na ścianie lub 

innej powierzchni, 
• jako przenośny zestaw dwóch zacisków, 

z których jeden zapinany jest na uzie-

mianym urządzeniu, a drugi do elemen-
tu odprowadzającego ładunki do ziemi 
(bednarka, uziemione urządzenie lub 
konstrukcja stalowa). Ten typ zacisków 
samotestujących może służyć również 
do mostkowania kilku urządzeń. 

SYSTEM KONTROLI UZIEMIENIA

Innym rozwiązaniem, dzięki któremu mo-
żemy upewnić się, że uziemienie zostało 
wykonane prawidłowo, jest zaawansowany 
system kontroli uziemienia. W jego skład 
wchodzą: zacisk uziemiający, dwużyłowy 
przewód spiralny w osłonce hytrelowej 
oraz moduł monitorujący do montażu na 
ścianie, który dostępny jest w dwóch ro-
dzajach obudowy – z tworzywa GRP lub 
stali nierdzewnej. 

Moduł monitorujący wyposażony jest w za-
awansowaną elektronikę oraz diody sygnali-
zujące operatorowi stan uziemienia. Ponad-

to rozwiązanie to posiada wbudowane styki 
bezpotencjałowe, które można zastosować 
np. do włączenia sygnału dźwiękowego lub 
do blokowania pompy w przypadku, gdy 
zostanie utracone skuteczne uziemienie (np. 
gdy dojdzie do zerwania klamry lub uszko-
dzenia przewodu). 

Systemy kontroli uziemienia weryfikują 
również, czy zostały połączone z punktem 
uziemiającym (np. bednarką), który zapew-
nia odprowadzenie ładunków do ziemi.

Wyróżnić można system zasilany z sieci 
oraz zasilany bateryjnie. Pierwszy posiada 
uniwersalny zasilacz ER w obudowie GRP 
oraz opcjonalnie skrzynkę rozdzielczą, 
dzięki której możliwe jest rozdzielenie zasi-
lania do maksymalnie dziesięciu jednostek. 
Drugi – zasilany bateryjnie – wyposażony 
jest w baterię litowo-magnezową 9 V. Jest 
on przydatny wtedy, gdy nie przewiduje się 
podłączenia zacisków do elementów insta-
lacji na dłuższy czas. Jeżeli jednak wymaga-
ny jest ciągły monitoring, jak w przypadku 
magazynu beczek, gdzie produkt jest regu-
larnie z nich pobierany, zaleca się stosowa-
nie systemu zasilanego z sieci.

Istnieją również systemy kontroli uziemie-
nia dedykowane dla cystern drogowych. 
Rozwiązania tego typu, poza wymieniony-
mi wyżej funkcjami, weryfikują dodatkowo, 
czy klamra systemu została podpięta do cy-
sterny w taki sposób, aby skutecznie usunąć 
ładunki elektryczne z jej konstrukcji. 

W ostatnim czasie na rynek zostały wprowa-
dzone systemy do montażu bezpośrednio na 
pojeździe (dotychczasowe rozwiązania były 
przeznaczone na stałe w obszarze instalacji).

WNIOSKI

Wskazanie źródeł zagrożeń elektro-
statycznych oraz ich kontrolowanie to 
ważne zadania spoczywające na barkach 
tych, którzy są odpowiedzialni za za-
pewnienie bezpieczeństwa pracownikom 
oraz za prawidłowy przebieg procesów 
technologicznych w zakładzie. Istnieje 
wiele przedsiębiorstw, w których wy-
ładowania elektrostatyczne stanowią 
poważne zagrożenie, ale nawet w nich 
można kontrolować większość ryzykow-
nych procesów. Konieczne jest jednak 
stosowanie się do powszechnie przyję-
tych zasad i norm w zakresie uziemiania 
i używania połączeń wyrównawczych.  

Kontrolowanie zagrożeń elektrostatycznych 

w czasie pracy z ruchomymi elementami insta-

lacji, takimi jak metalowe zbiorniki lub pojemniki 

IBC, które nie są na stałe powiązane z instalacją, 

sprowadza się do stosowania specjalnie zapro-

jektowanych urządzeń do tymczasowego łączenia 

i skutecznego uziemiania, które zapewniają drogę 

szybkiego odprowadzania ładunków elektrosta-

tycznych do ziemi, co obniża potencjał obiektu 

do wartości zerowej i w ten sposób usuwa źródło 

potencjalnego zapłonu. 
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ARUZ
elektroniczna probówka 
do badania
procesów
chemicznych

Ericpol
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ARUZ to unikalny cyfrowy symula-
tor procesów chemicznych, który bę-
dzie pracował w łódzkim Technopar-
ku. Elektroniczny system budowany 
w  opaciu o  technologię opracowaną 
na Politechnice łódzkiej stworzył pol-
ski Ericpol.

Maszyna ma szansę zrewolucjonizować 
badania naukowe, ma być szybciej, taniej 
i niezwykle precyzyjnie. Użycie ARUZ-a 
pozwoli znacznie skrócić czas niezbędny 
na przeprowadzenie badań, a także przy-
niesie wymierne oszczędności. ARUZ 
zostanie oddany do użytku jeszcze w tym 
roku. Urządzenie będzie częścią Laborato-
rium Symulacji Molekularnych, które po-

wstanie w nowym budynku BioNanoPar-
ku. – ARUZ to niezwykle złożony układ 
cyfrowy, którego zasada działania jest 
inna niż tzw. superkomputerów. Maszyna, 
mimo że nie zawiera mikroprocesorów, 
pozwala na jednoczesną analizę np. reak-
cji chemicznych układów zawierających 
około miliona cząsteczek. Informacje te są 
niezbędne w procesach produkcji wyrobów 

chemicznych i leków – tłumaczy dr Bog-
dan Wasilewski, prezes Technoparku Łódź.

Możliwości ARUZ-a będą zależały głównie od 
pracującego z nim zespołu badawczego. Jeśli 
naukowcy odpowiednio zdefiniują zadanie, 
błyskawicznie otrzymają rozwiązanie. Obsługi-
wać go będzie zespół inżynierów i specjalistów 
z różnych branż. Symulacje z wykorzystaniem G
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Wyłoniono dziesięcioro 
wizjonerów z Polski
poniżej 35.
roku życia

PAP – Nauka w Polsce
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Dziesięcioro młodych Pola-
ków, sześciu mężczyzn i cztery 
kobiety, wygrało w pierwszej 
polskiej edycji konkursu „Inno-
vators Under 35”, w którym wy-
bierani są młodzi wizjonerzy 
i innowatorzy z całego świata.

Konkurs „Innovators Under 35” organizu-
je „MIT Technology Review” – najstarszy 
magazyn poświęcony technice, którego 
wydawcą jest renomowany Massachusetts 
Institute of Technology. Wybierani są 

w nim liderzy innowacji, którzy nie ukoń-
czyli 35. roku życia, a „dzięki swojemu 
wkładowi w rozwój nowych technologii 
w nieoceniony sposób przyczyniają się 
do znalezienia odpowiedzi na wyzwania 

współczesnej rzeczywistości oraz poprawy 
życia wielu osób na świecie”.

W pierwszej polskiej edycji konkursu mię-
dzynarodowy panel ekspertów wybrał sześciu 

ARUZ-a skrócą czas badań laboratoryjnych 
i zmniejszą koszty ich prowadzenia.

Urządzenie jest tak duże, że niezbędne oka-
zało się zaprojektowanie specjalnie dla nie-
go całego budynku. Z uwagi na sąsiedztwo 
lotniska ARUZ-a zamknięto w klatce Fa-
radaya. Pochłaniające pół megawata mocy 
urządzenie nie może w najmniejszym stop-
niu zakłócać pracy portu lotniczego.

Pomysłodawcą koncepcji budowy 
i funkcjonowania ARUZ-a jest Poli-
technika Łódzka. Licencję wykupił 
Technopark, który jest obecnie właści-
cielem urządzenia. Za projekt układów 
elektronicznych, konstrukcję i montaż 
całej maszyny, dostarczenie oprogra-
mowania oraz wykonanie testów i uru-
chomienie ARUZ-a odpowiedzialna 
jest firma Ericpol. 

O rozmiarach maszyny i stopniu skom-
plikowania całego projektu dają wyobra-
żenie liczby: ARUZ potrzebuje 100 km 
kabli informatycznych o łącznej wadze 
6 ton. Projekt wymaga koordynacji do-
staw i integracji prac ok. 20 zespołów. Za 
moc obliczeniową ARUZ-a odpowiadać 
będzie 27 tys. układów FPGA. To czyni 
go największym na świecie urządzeniem, 
w którym zastosowano to rozwiązanie. 
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mężczyzn i cztery kobiety. Wśród młodych 
innowatorów z Polski znalazła się warszawian-
ka Aleksandra Orchowska, autorka Projektu 
Anatomia, czyli gry edukacyjnej, w której ro-
bot uczy dzieci, jak żyć z cukrzycą. Kolejną 
wyróżnioną jest pochodząca ze Skierniewic 
Kamila Staryga, współautorka aplikacji Be-
sense, umożliwiającej poprzez analizę krwi 
menstruacyjnej wczesną diagnozę chorób 
u kobiet. Z kolei Katarzyna Nawrotek – laure-
atka z Politechniki Łódzkiej – opracowała im-
planty, które wspomagają regenerację rdzenia 
kręgowego i nerwów obwodowych.
 
Kolejnym z wyróżnionych w konkursie jest 
Maciej Machulak z Opola, który opracował 
protokół umożliwiający kontrolę nad dany-
mi, udostępnianymi przez nas w Internecie. 
Inteligentny, elektryczny rower, opracowa-

ny przez kolejnego z laureatów: Marcina 
Piątkowskiego z Tarnobrzega, może wpro-
wadzić rewolucję w zmniejszaniu ulicznych 
korków. W gronie innowacyjnych Polaków 
znalazł się też Michał Mikulski z Gliwic –
twórca egzoszkieletu, czyli robota, który 
pomoże w rehabilitacji pacjentów z zani-
kiem mięśni czy stwardnieniem rozsianym.
 
Wśród Polaków wyróżnionych w konkursie 
„Innovators Under 35” znalazł się też gdań-
szczanin Marcin Treder, którego start-up 
UXPin, wytwarzający narzędzia dla desi-
gnerów, zrobił furorę w Dolinie Krzemowej. 
W gronie laureatów znalazła się też Olga Ma-
linkiewicz z Warszawy, autorka prostej i ta-
niej metody produkcji perowskitów – związ-
ków chemicznych, które mogą w przyszłości 
zastąpić krzem w ogniwach słonecznych 

i zrewolucjonizować przemysł energetyczny.
Kolejny z młodych polskich wizjonerów: 
Przemysław Kornatowski pracuje na Poli-
technice Federalnej w Lozannie. Wyspecja-
lizował się w produkcji dronów, które moż-
na wykorzystać w misjach ratunkowych czy 
usuwaniu skutków katastrof naturalnych. 
Z kolei rewolucyjny test opracowany przez 
Tomasza Wołkowskiego z Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego umożliwia 
wykrycie wirusa ebola szybciej i taniej niż 
obecnie używane metody.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu 
znajdują się m.in.: Konstantin Novoselov - lau-
reat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Max 
Levchin – założyciel firmy PayPal, David Karp 
– założyciel Tumblr, Sergey Brin – współtwórca 
Google, Linus Torvalds – założyciel Linuxa. 

Fitcollect, aplikacja dla 
miłośników siłowni

PAP – Nauka w Polsce
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Aplikacja zbiera szczegółowe infor-
macje o wynikach treningów prowa-
dzonych na siłowni. Jej twórcy znaleźli 
już pierwszych inwestorów i planują 
założenie własnego start-upu.

„Twórcami pomysłu są trzej absolwenci 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki: Piotr Kamiński, Paweł 
Fularczyk, Michał Kęder oraz absolwent 

wzornictwa przemysłowego na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Gdańsku Kamil 
Fiedorow” – informuje Politechnika 
Gdańska.

„Chętnie uprawiamy sporty, interesujemy się 
nowoczesnymi technologiami. Chcieliśmy 
połączyć nasze hobby z tym, co umiemy, czy-
li z tworzeniem oprogramowania i systemów G

ra
fik

a:
 f
re

ep
ik
.c
om

, Ź
ró

dł
o:

 S
er

w
is

 N
au

ka
 w

 P
ol

sc
e 

- 
w

w
w

.n
au

ka
w

po
ls

ce
.p

ap
.p

l

nAuKA W PoLSCE

48 PRESS
P R Z E M Y S Ł O W Y

wrzesień 2015



opartych na elektronice” – tłumaczy Piotr 
Kamiński. „Proponujemy usługę dla klubów 
fitness, która pozwoli użytkownikom mierzyć 
i analizować wyniki treningów. Po wejściu 
na siłownię użytkownik otrzymuje specjalną 
opaskę, która komunikuje się z czujnikami 
zainstalowanymi na sprzęcie: rowerach, bież-
niach, sztangach, etc. Dane z opaski trafiają 
do systemu, dzięki czemu można je później 
przeanalizować na aplikacji mobilnej czy na 
komputerze w domu” – wyjaśnia.
 
Opaska zbiera dane ze wszystkich sprzę-
tów, na których ćwiczył dany użytkow-
nik. Osiągnięcia, rejestrowane w aplikacji 
mobilnej, pozwalają także na dzielenie się 

swoimi wynikami sportowymi ze znajomy-
mi na portalach społecznościowych.
 
Urządzenia elektroniczne potrzebne do 
wdrożenia usługi zostały już przetestowa-
ne na siłowni. Twórcy mają gotowy proto-
typ opaski i stacji bazowych, a teraz trwają 
prace nad aplikacją do zapisu i odczytu in-
formacji o przebiegu treningu. „Cały czas 
będziemy udoskonalać nasz pomysł. Z cza-
sem planujemy wyposażyć naszą aplikację 
w funkcjonalność umożliwiającą planowa-
nie treningu” – mówi Kamiński.
 
Do końca sierpnia młodzi inżynierowie 
założą w Gdańsku start-up i liczą na za-

interesowanie klientów. Pierwsi inwesto-
rzy już się pojawili. „Po naszej stronie 
będą koszty instalacji czujników, stacji 
bazowych i produkcja opasek, zaś siłow-
nie będą co miesiąc płacić abonament za 
możliwość korzystania ze sprzętu” – wy-
jaśnia Kamiński.
 
Ich pomysł wygrał w konkursie „Jaskół-
ki Przedsiębiorczości”, organizowanym 
przez Politechnikę Gdańską. W nagrodę 
twórcy otrzymali 5 tys. zł. W maju zwy-
ciężyli w konkursie „Go Creative. Biznes 
na Start”, organizowanym przez Gdański 
Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. 
W nim nagrodą było 15 tys. zł. 

Metoda wykrywania 
bakterii i grzybów we krwi
nagrodzona

PAP – Nauka w Polsce
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Nowatorska metoda wykrywania 
bakterii i grzybów we krwi, opraco-
wana przez naukowców Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, zwyciężyła w dru-
giej edycji konkursu „Eureka! DGP 
– odkrywamy polskie wynalazki”.

Do drugiej edycji plebiscytu, organizowane-
go przez redakcję „Dziennika Gazety Praw-
nej”, nadesłano 80 wynalazków z 17 uczelni 
i 13 instytutów badawczych. W ścisłym fi-
nale znalazło się 40 najlepszych pomysłów. 
Zwycięzcą konkursu został zespół z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, który nagrodzo-
no za „Sposób detekcji bakterii i grzybów 

we krwi za pomocą metody NESTED”. 
W zwycięskim składzie znaleźli się: dr 
Tomasz Gosiewski, dr Monika Brzychczy
-Włoch, dr Agata Pietrzyk, prof. Małgorzata 
Bulanda.

 „Jest nam bardzo miło. Jeszcze nie mamy 
na swoim koncie wynalazków, które prze-

biły się tak mocno jak ten” – powiedziała 
dr Monika Brzychczy-Włoch. „To był nasz 
pierwszy i trafiony strzał” – dodał dr To-
masz Gosiewski.
 
„Pełna nazwa naszego wynalazku to: Za-
stosowanie metody NESTED w wykrywa-
niu bakterii i grzybów we krwi pacjentów G
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z sepsą. Nazwa jest skomplikowana, ale 
idea jasna. Chodzi o to, aby w miarę szyb-
ko, w ciągu kilku godzin, wykryć obecność 
tych patogenów we krwi u pacjenta z podej-
rzeniem sepsy. Dzięki temu lekarz powinien 
mieć możliwość podjęcia szybkiej antybioty-
koterapii, aby od razu pacjentowi zaapliko-
wać właściwy, skuteczny lek” – wyjaśnił dr 
Gosiewski.
 
W nagrodę zwycięzcy otrzymali 30 tys. zł 
oraz kampanię reklamową swojego wynalaz-
ku o wartości 50 tys. zł.
 
Kapituła konkursu przydzieliła też trzy rów-
norzędne wyróżnienia. Przyznano je za: 
„Sposób otrzymywania biodegradowalnej 

folii i biodegradowalna folia”, opracowany 
przez naukowców z Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie. Kolejne wyróżnienie trafiło do naukow-
ców z Głównego Instytutu Górnictwa w Ka-
towicach, którzy przygotowali „Sondę do 
pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów 
podziemnych w wyrobiskach górniczych”. 
Trzecie wyróżnienie przyznano za „Pod-
kładkę antyugięciową” z łódzkiego Instytutu 
Technologii Bezpieczeństwa Moratex.
 
Laureatów wyłoniła kapituła, w której znaleźli 
się m.in.: prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. 
Jerzy Duszyński, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego – prof. Lena Kolarska-Bobińska, dy-
rektor Centrum Nauki Kopernik – Robert Fir-

mhofer, dyrektor Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju – prof. Krzysztof Kurzydłowski.
 
Swoje wyróżnienia w konkursie przyzna-
li także internauci. Pierwsze wyróżnienie 
otrzymał „Sposób kriokonserwacji gamet 
i zarodków”, zgłoszony przez Uniwersytet 
Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Dru-
gie miejsce internauci przyznali wynalazko-
wi „Podwodny zespół prądotwórczy i sposób 
jego posadowienia w morskiej toni wod-
nej”. Wynalazek zgłosiła Akademia Morska 
w Szczecinie. Trzecie wyróżnienie od inter-
nautów otrzymali zwycięzcy konkursu, czyli 
naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
za „Sposób detekcji bakterii i grzybów we 
krwi za pomocą metody NESTED”. 

Polski patent
na prąd z fal morskich

PAP – Nauka w Polsce
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Prosty i efektywny sposób pozyskiwania energii elektrycznej z fal mor-
skich i oceanicznych proponuje prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski 
z Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Jak tłumaczy profesor, podwodny zespół 
prądotwórczy składa się z silnika, generato-
ra elektrycznego i przekładni mechanicznej. 
Na wirniku silnika zainstalowane są zespoły 
napędzające, które bezpośrednio z falującej 
wody pobierają energię do napędu generatora 
elektrycznego. W ten sposób energia fal mor-
skich przetwarzana jest na energię elektryczną.
 
Na wale silnika można zainstalować wiele 
zespołów napędzających. Jeżeli zmienia się 
kierunek ruchu falującej wody, jedne skrzy-
dła zmuszone są wyjść z pozycji aktywnej 

do pozycji pasywnej. Wtedy drugie skrzydła 
przechodzą w pozycję aktywną i dzięki temu 
wirnik obraca się w niezmienionym kierunku.
 
Silnik zapewnia napęd prądnicy urządzenia 
energetycznego w sposób ciągły, niezależ-
nie od kierunku przepływających fal mor-
skich. Może być wykorzystany w rozwiąza-
niu samodzielnym lub układach złożonych. 
Funkcję napędową mogą pełnić nie tylko 
fale morskie i pływy, ale także nurt rzek. 
Elektrownia napędzana silnikiem propono-
wanego typu ma duży potencjał aplikacyjny. 

W porównaniu do aktualnie stosowanych 
elektrowni produkujących energię elek-
tryczną z fal morskich, rozwiązanie jest 
znacznie prostsze w konstrukcji, a dzięki 
temu tańsze i bardziej sprawne. 
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Mateusz Adamski - Sales Manager Poland
Fixed Gas & Flame Detection

Mateusz.Adamski@MSAsafety.com
MSAsafety.com

ETylEn
Minimalizowanie skutków wycieku w instalacjach przemysłowych 
poprzez zastosowanie dedykowanych systemów detekcji

Tekst

Każdego dnia używamy materiałów orga-
nicznych jak detergenty, tworzywa sztuczne, 
opony, farby czy materiały izolacyjne. Każdy 
z tych produktów został wyprodukowany przy 
użyciu etylenu jako głównego surowca. W Eu-
ropie tzw. niższe olefiny, do których należy 
etylen, stanowią największą grupę chemika-
liów w ramach wielkotonażowych związków 
organicznych i są stosowane do produkcji sze-
rokiej gamy innych związków organicznych. 
Niższe olefiny tworzą ważną grupę związków 

dla przemysłu chemicznego i są podstawowym 
surowcem do produkcji tworzyw, polimerów 
i włókien sztucznych. Pochodne olefin można 
znaleźć w odzieży, wyrobach gospodarstwa 
domowego, dywanach, komponentach samo-
chodów, samolotach, komputerach, farbach, 
rozpuszczalnikach, kosmetykach, farmaceu-
tykach. 73% produkcji etylenu w Europie Za-
chodniej pochodzi z przerobu benzyny ciężkiej 
(produkt destylacji ropy naftowej). Inne surow-
ce mają mniejsze znaczenie, choć etylen jest 

produkowany z oleju gazowego (10%), butanu 
(6%), etanu (5%), propanu (4%) i innych su-
rowców (2%)1. W Polsce etylen jest również 
jednym z wiodących produkowanych petro-
chemikaliów. Ponieważ ceny rynkowe etanu 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat spadły mniej 
więcej do poziomu cen nafty, wielkość pro-
dukcji etylenu z etanu znacznie wzrosła. Nowe 
zdolności produkcyjne doprowadziły z kolei 
do ożywienia inwestycji jako najlepszej drogi 
do ochrony potrzebnej infrastruktury.

Etylen jest bezbarwnym i łatwopalnym gazem wytwarzanym w procesie krakingu lekkich węglowodo-

rów z gazu ziemnego, a następnie poddawanym procesom grzania, chłodzenia, kompresji i destylacji. 

Gaz ten jest silnie reaktywny i wybuchowy. Stanowi zagrożenie pożarowe w dużo szerszym zakresie 

koncentracji niż w przypadku alkanów, etanu czy benzenu. Jego wyciek może powodować poważne 

zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz być pośrednią przyczyną katastrofy.
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Propan: 1,7—10,9%

Pentan: 1,1—8,7%

Metan: 4,4—17,0 %

heksan: 1,0—8,9%

Etylen: 2,3—36,0%

Etan: 2,4—15,5%

Butan: 1,4—9,3%

Benzen: 1,2—8,6%

Wykres 1: Zakresy dolnej i górnej granicy wybuchowości wybranych gazów zg. z PN-EN 60079-20-1:2010

Etylen należy do grupy gazów przemysłowych 
o najniższej energii zapłonu, posiada przy tym 
od 35% do 60% większą prędkość spalania niż 
metan i najwyższą temperaturę płomienia.  

Za sprawą kombinacji powyższych właści-
wości fizycznych etylen stanowi podwójne 
ryzyko dla bezpieczeństwa pracy. Jest skrajnie 
toksyczny (z najwyższym dopuszczalnym stę-
żeniem NDS niewywołującym negatywnych 
objawów dla  zdrowia na poziomie 200 ppm) 
oraz silnie wybuchowym o niskiej dolnej gra-
nicy wybuchowości (DGW) wynoszącej 2,3% 
objętości. Ponieważ jego masa cząsteczkowa 
jest podobna do powietrza, w przeciwieństwie 
do wielu innych gazów nie unosi się on gwał-
townie, przez co jest w stanie niepostrzeżenie 
zamienić strefę oddychania w strefę wybucho-
wą. Wdrożenie zatem odpowiednich środków 
ochrony jest niezbędne do zapewnienia bez-
piecznego środowiska pracy. 

Typowa instalacja etylenowa składa się 
z licznych obszarów przetwórczych, które 
powinny zostać wyposażone w odpowied-
nie urządzenia bezpieczeństwa. Do takich 
obszarów zalicza się piece krakingowe, 
obszary frakcji, kompresji, destylacji czy 
separacji, a także chłodnie oraz miejsca uty-
lizacji gazów i kwasów. 

Z powodu niebezpieczeństwa związanego 
z wyciekiem etylenu producenci wyposaże-
nia ochronnego opracowali i stale rozwijają 
detektory, które łączą w sobie szybki czas 
reakcji, niezawodność, wysoką dokładność 
i selektywność pomiaru. Rosnące zużycie 
etylenu w przemyśle zmotywowało produ-
centów do rozwoju urządzeń pomiarowych, 
które dodatkowo będą charakteryzować się 
stosunkowo małymi wymiarami oraz ni-
skim kosztem inwestycyjnym. 

Oprócz etylenu do gazów i par przypusz-
czalnie wymagających monitoringu zalicza-
my również siarkowodór, dwutlenek węgla, 
wodór, acetylen, metan, propan, etan, butan, 
pentan oraz propylen.

TechnoloGIe DeTekcjI
Spośród dostępnych technologii wykrywania 
wycieków etylenu do najpopularniejszych 
należą te oparte na absorpcji podczerwieni 
oraz spalanie katalityczne. Inne rozwiązania 
bazujące na pomiarze ultradźwięków uważa-
ne są za obiecujące technologie wschodzące. 

absorpcja podczerwieni – rodzaj detekcji 
uzależniony jest od zdolności niektórych 
cząsteczek do absorpcji światła o długości 
fali charakterystycznej dla struktury danej 
cząsteczki. Cechy charakterystyczne absorp-
cji zostały sprecyzowane jako energia drgań 
cząsteczkowych towarzyszących rozciąga-
niu, wyginaniu czy obracaniu. Zasadniczo 
grupy funkcyjne absorbują promieniowanie 
w określonych zakresach długości fali. Dla 
przykładu etylen wykazuje charakterystycz-
ne cechy spektralne na poziomie 3,3 mm.

W detektorach podczerwieni dla substancji 
wybuchowych stosuje się technologię po-
dwójnej długości fali. Aby zapobiec znie-
kształceniom pomiarów, które mogą być 
powodowane przez starzenie się źródła, za-
nieczyszczenie powierzchni optycznej lub 
odpowiedź na inny gaz, absorpcja w danym 
zakresie jest monitorowana z uwzględnieniem 
wartości pomiaru referencyjnego. Zakresy 
długości fal referencyjnych są wybierane 
w obszarze spektrum podczerwieni, w któ-
rym występuje minimalna absorpcja danego 
gazu. Dlatego też, przy użyciu zróżnicowanej 
techniki absorpcji, w momencie gdy czynniki 
zanieczyszczające są obecne na linii wiązki 

podczerwonej, zarówno kanał aktywny, jak 
i referencyjny są osłabiane w równym stopniu.

Zalety technologii podczerwonej:
• możliwość pracy w obszarach zarówno 

ubogich, jak i bogatych w tlen,
• odporność na korozję i uszkodzenia,
• dogodność przywrócenia urządzenia 

do użycia w przypadku awarii (bloka-
da wiązki czy usterka źródła światła są 
widoczne gołym okiem),

• rutynowa kalibracja nie jest wymagana,
• łatwość konserwacji urządzenia po-

przez sporadyczne czyszczenie osłony 
i zewnętrznej powierzchni optycznej 
z pyłu oraz usuwanie pozostałości, 
które mogą uniemożliwić dostanie się 
gazu do komory pomiarowej.

Wśród detektorów podczerwieni wyróżnia-
my zarówno detektory punktowe, jak i otwar-
tej ścieżki. Detektory punktowe są zazwyczaj 
używane do detekcji etylenu w różnych za-
kresach koncentracji, z typowym rozmiesz-
czeniem w trójwymiarowej przestrzeni lub 
montażem do instalacji HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja). W odróżnieniu 
od nich detektory otwartej ścieżki używają 
źródła podczerwieni sparowanego z umiesz-
czonym zdalnie odbiornikiem (rys. 1). Taki 
rodzaj detekcji jest w stanie wykryć etylen 
wzdłuż danego obwodu (granicy) bądź też 
w poprzek obszaru procesowego. Urządzenia 
są wówczas zamontowane w wyznaczonych 
odstępach i w jednym kierunku.

Przy wyborze detektora monitorującego wy-
cieki etylenu należy uwzględnić potencjalną 
obecność innych gazów, temperaturę pracy 
oraz poziom tlenu w powietrzu. Zakładając, 
że otoczenie jest pozbawione obecności in-
nych węglowodorów, punktowe detektory 
etylenu powinny działać poprawnie w przy-
padku wycieków gazów generujących stęże-
nie nieprzekraczające poziomu dolnej grani-
cy wybuchowości.

Przy monitorowaniu etylenu detektory otwar-
tej ścieżki powinny być rozmieszczone w od-
stępach od 1 m dla stref o wysokiej koncen-
tracji do 9 m dla stref o niskiej koncentracji3. 
Stopień ograniczenia odgrywa istotną rolę 
przy rozchodzeniu się płomienia, pożarach 
czy potencjalnym ryzyku detonacji. Na dy-
stansie od 1 m do 9 m, zależnie od poziomu 
koncentracji, pary gazu palnego nie wytwo-
rzą płomienia o prędkości większej niż 100 
m/s lub różnicy ciśnień przekraczającej 150 
mbarów (2,2 psi), co stanowi wartość progo-
wą dla potężnych zniszczeń strukturalnych4. 



Rys. 1. Ustawienie źródła i odbiornika IR typo-
wego detektora z otwartą 
ścieżką

Odbiornik
Źródło

150 metrów
to maksymalna odle-

głość pomiędzy źródłem 
a odbiornikiem podczerwieni

Typowe progi alarmowe zarówno dla punk-
towych detektorów podczerwieni, jak i de-
tektorów katalitycznych są ustawione na 
poziomie od 20% do 60% DGW, podczas 
gdy w przypadku detektorów otwartej ścież-
ki wynoszą one 0,6 DGW x m (20% DGW 
na dystansie 3 m przy średniej koncentracji).

detekcja katalityczna (pasywna) – po-
wszechną techniką detekcji etylenu jest 
także detekcja katalityczna. Detektory dzia-
łające na podstawie tej technologiiwykorzy-
stują zjawisko spalania katalitycznego celem 
zmierzenia stężenia gazu wybuchowego.

W obecności katalizatora gazy wybucho-
we ulegają procesowi utlenienia, wytwa-
rzane jest ciepło, a sensor zbudowany 
na bazie standardowego mostka Wheat-
stone’a przelicza wzrost temperatury na 
wzrost rezystancji liniowo proporcjonalnej 
do koncentracji gazu, generując tym sa-
mym sygnał pomiarowy (rys. 2).

Prostota konstrukcji detektora katalitycz-
nego uczyniła go filarem w systemach 
detekcji gazów wybuchowych i pożaru 
w przeciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. 
Urządzenia te są solidne, ekonomiczne, 
niezawodne, a w dodatku same dostoso-
wują się do zmian otoczenia takich jak wil-
gotność, ciśnienie i temperatura. Detektory 
katalityczne są także łatwe w instalacji, ka-
libracji i użytkowaniu. Raz zainstalowane, 
mogą pracować przez lata z minimalnymi 
potrzebami w zakresie konserwacji. Wy-
magają jedynie okresowej kalibracji w celu 
weryfikacji poprawności ich działania. Po-
nieważ reakcja spalania katalitycznego 
jest nieselektywna, detektory 
katalityczne mogą być 
stosowane do mo-
nitorowania kilku 
wybranych gazów 
w różnych apli-
kacjach.  

etylen w liczbach
Obecnie tylko kilka gazów ma tak sze-
rokie zastosowanie jak etylen. Służy 
on jako surowiec do syntezy przemy-
słowej polimerów, aldehydów i innych 
produktów chemicznych. Tworzywa 
sztuczne, plastyfikatory, dodatki 
do żywności i włókna to najczęściej 
spotykane produkty gotowe. Od roku 
2007 globalna zdolność produkcyjna 
wynosiła 121 milionów ton (28 milio-
nów ton w samych Stanach Zjedno-
czonych)2 z etylenem jako najszerzej 
stosowanym związkiem organicznym.

Wycieki gazów
Konsekwencje wycieku gazu mogą 
zostać zminimalizowane dzięki 
odpowiednim systemom detekcji. Na 
rynku dostępne są różne technologie 
detekcji, z użyciem sensorów kata-
litycznych, podczerwieni (zarówno 
punktowych, jak i otwartej ścieżki) 
oraz ultradźwiękowych. Mogą one być 
stosowane w wymagającym środo-
wisku przy produkcji, transporcie 
i magazynowaniu etylenu.

Rys. 2. Schemat 
typowego sensora 
katalitycznego 
z wykorzystaniem 
mostka 
Wheatstone’a
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Sensory katalityczne są odpowiednie do de-
tekcji etylenu przy koncentracji dużo poniżej 
dolnej granicy wybuchowości.

ultradźwiękowa detekcja wycieków gazu 
– kolejna nieselektywna metoda detekcji ety-
lenu. Detektory ultradźwiękowe reagują na 
wycieki gazów poprzez pomiar zmiany hała-
su tła (otoczenia). Gaz w momencie wycieku 
ze zbiornika pod ciśnieniem emituje szeroko-
pasmowe dźwięki. Pomiar ultradźwiękowy 
odbywa się za pomocą mikrofonu.

Wartość ciśnienia akustycznego jest propor-
cjonalna do współczynnika wycieku na da-
nym dystansie, a tym samym obrazuje wiel-
kość wycieku. Współczynnik wycieku jest 
z kolei zależny głównie od wielkości samego 
wycieku oraz wartości ciśnienia gazu.

Do zalet ultradźwiękowej detekcji wycieków 
gazu zaliczamy natychmiastowe wykrywa-
nie wycieku gazu pod ciśnieniem oraz odpor-
ność na wpływ i zmianę kierunku wiatru czy 
rozrzedzenie gazu. Detektory te zapewniają 
szeroki zasięg pomiaru i nie wymagają, by 
gaz dostał się do celi pomiarowej. Oprócz 
tego poprawność pracy urządzenia może 
zostać poddana weryfikacji podczas prób 
szczelności instalacji gazowej, przy pierw-
szym uruchomieniu. Przy użyciu gazu obo-
jętnego operator może przeprowadzić symu-
lację wycieku gazu o danym współczynniku 
wycieku oraz przetestować reakcję detektora 
w miejscach potencjalnego wycieku. 

Warunkiem koniecznym dla detekcji 
ultradźwiękowej jest instalacja pod dużym 
ciśnieniem (> 10 barów / 145 psi), gdyż 
tylko w tym przypadku możemy mówić 

o emisji akustycznej na poziomie istotnie 
wyższym od hałasów tła. Należy pamiętać, 
że detekcja ultradźwiękowa nie wykrywa 
obecności gazu, lecz jego wyciek.

Detektory ultradźwiękowe bardzo dobrze re-
agują na wycieki etylenu. Są one zdolne do 
wykrycia i wczesnego ostrzegania o małych 
wyciekach z odległości ok. 6 m. Jednocześnie 
umożliwiają detekcję na szerokim obszarze 
przy różnorodności hałasów otoczenia.

WnIoskI
Etylen, jako kluczowy surowiec przemysłu 
naftowego, jest obecnie produkowany, maga-
zynowany i transportowany na skalę porów-
nywalną tylko z kilkoma innymi produktami 
przemysłowymi. W celu zapewnienia bez-
pieczeństwa obsługi zakłady chemiczne i fir-
my petrochemiczne muszą zagwarantować 
odpowiedni poziom zabezpieczenia przed 
awarią rurociągów, zakładów przetwórczych 
i magazynów, w których może wystąpić po-
tencjalne ryzyko wycieku gazu, pożaru czy 
eksplozji. Ze względu na wdrożenie odpo-
wiedniej infrastruktury do produkcji etylenu 
producenci etylenu z etanu będą niezmiennie 
potrzebować technik detekcji lepiej dopaso-
wanych do nadzoru i obsługi tych instalacji.

Detekcja metodą podczerwieni zapewnia 
wysoką integralność i niezawodność zarów-
no w przypadku detektorów punktowych, 
jak i otwartej ścieżki. Ponieważ detekcja 
optyczna przybiera charakter fizyczny ani 
wysoka koncentracja w długotrwałych okre-
sach, ani zmiany stężenia tlenu nie wpły-
wają na pracę i wydajność urządzenia. Co 
więcej, urządzenia na podczerwień cechuje 
także wysoka bezusterkowość.

Proste w konstrukcji i łatwe do wyprodu-
kowania detektory katalityczne reagują 
z najszerszym zakresem gazów palnych, 
łącznie z wodorem, oferując przy tym do-
brą powtarzalność i dokładność pomiaru 
oraz szybki czas reakcji. Dzięki szerokie-
mu zakresowi działania są także stosowane 
w sekcjach frakcjonowania w obecności 
gazu poddanego procesowi krakowania. 
Detektory te są również wykorzystywane 
wewnątrz sprężarek czy turbin, gdzie pa-
nują wysokie temperatury. W takich przy-
padkach należy pamiętać o dodatkowym 
systemie próbkowania powietrza.

W przeciwieństwie do stacjonarnych detek-
torów katalitycznych podczerwone detektory 
punktowe oraz otwartej ścieżki stworzono 
z myślą o wykrywaniu akumulacji gazu. 
Ultradźwiękowe detektory wycieku gazu re-
agują na hałasy ultradźwiękowe generowane 
przez źródła wycieku, potencjalnie pozwala-
jąc na kompensację ograniczeń skuteczności 
konwencjonalnych systemów detekcji gazu. 
Detektory ultradźwiękowe mogą być zainsta-
lowane w sprężarkach gazowych, turbinach, 
a także kolumnach destylacyjnych, instala-
cjach krakingowych, stacjach redukcyjno-
pomiarowych i rurociągach etylenowych.

Akceptacja i wdrażanie powyższych metod 
monitorowania etylenu nabierają obecnie 
dużego znaczenia głównie za sprawą ana-
lizy i szacowania możliwych scenariuszy 
narażenia sporządzanych przez zakłady 
przemysłowe oraz firmy ubezpieczeniowe. 
Jednakże należy mieć na uwadze, że żadna 
z dostępnych metod detekcji nie stanowi 
swoistego panaceum, szczególnie w przy-
padku najbardziej rygorystycznych aplika-
cji. Wydaje się więc, że najlepszą strategią 
jest połączenie tych metod i jednoczesne 
wdrożenie ich do systemu. Wówczas jest 
szansa na pokrycie większego obszaru po-
miarowego, z równoczesnym zminimalizo-
waniem ograniczeń systemu. Bez wątpienia 
wszędzie tam, gdzie siła robocza oraz bez-
pieczeństwo publiczne wymagają wysokie-
go poziomu niezawodności i integralności, 
zróżnicowanie systemów detekcji odgrywa 
znaczącą rolę w ciągłym dążeniu do zapew-
nienia bezpieczeństwa procesowego. 

Odniesienia:
1 Charakterystyka technologiczna produkcji wielkotonażowych związków organicznych w Unii Europejskiej. 2013. Praca pod kier. M. Mihułki. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
2 Borchardt J. 2007. Global Ethylene Supply Markets Shifting to New Geographies.
3 Dorofeev S.B. 2006. A Flame Speed Correlation for Unconfined Gaseous Explosions. Process Safety Progress 26 (2):140–149.
4 Dorofeev S.B. 2007. Evaluation of Safety Distances Related to Unconfined Hydrogen Explosions. International Journal of Hydrogen Energy 32:2118–2124.

Lokalizacja Katalityczny IR punktowy IR otwartej ścieżki Ultradźwiękowy

Kolektory    

Wymienniki ciepła    

Kompresory   

Obudowy turbin   

Pompy 
procesowe

  

Stacje pomiarowe   

Terminale morskie   

Tabela 1. Zastosowanie poszczególnych metod detekcji  
w wybranych aplikacjach przemysłowych z udziałem etylenu
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Firma MSA oferuje liczne rozwiązania dla przemysłu służące do monitorowania potencjalnie niebezpiecznych poziomów 
stężenia etylenu (dot. zarówno toksycznych, jak i wybuchowych zakresów pomiarowych). Wśród nich zastosowanie znaj-
dują: punktowe detektory IR (pomiar DGW), detektory otwartej ścieżki IR, ultradźwiękowe detektory wycieków gazu czy 
monitory z fotoakustyczną absorpcją podczerwieni dla niskich stężeń (pomiar w ppm). 

Z przyjemnością informujemy, że GRUPA WoLFF oraz MSA Safety podjęły decyzję o strategicznej współpracy w zakresie 
realizacji projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno personelu, jak i instalacji przemysłowych. Głów-
nym obszarem wspólnych działań będzie realizacja kompleksowych prac w zakresie bezpieczeństwa procesowego i wybu-
chowego z wykorzystaniem technologii detekcji gazu i płomienia. 

Monitor Gazu ULTIMA® X Etylen jako węglowodór może być monitorowany za 
pomocą monitora gazów Ultima X z użyciem sensora katalitycznego lub w technologii 
podczerwieni.

Monitor Gazu ULTIMA XIR Mimo że etylen jest stosunkowo słabym absorbe-
rem promieniowania podczerwonego, MSA oferuje unikalne rozwiązanie w postaci 
technologii IR (tutaj: Monitor Gazów Ultima XIR): długość ścieżki jest wydłużona 
dwukrotnie poprzez odbicie promieni IR od lustra z powrotem w komorze pomiaru 
gazu. Proces ten pozwala na dokładne i rzetelne monitorowanie poziomu etylenu.

Ultradźwiękowy Detektor Wycieku Gazu OBSERVER-i Produkcja etylenu 
wymaga ekstremalnych poziomów temperatur i ciśnienia, dlatego też wycieki generowa-
ne przez energię ultradźwiękową są słyszalne przez detektor oBSERVER-i. Niewątpliwą 
zaletą ultradźwiękowej detekcji wycieków gazu jest fakt, że gaz nie potrzebuje dotrzeć 
do sensora. W rezultacie detektor jest odporny na działanie wiatru oraz innych czynników 
zewnętrznych. Dodatkowo detektor oBSERVER-i wykorzystuje innowacyjną technologię 
sieci neuronowych, zapewniając szeroki obszar detekcji i samodzielną adaptację do zmian 
w otoczeniu, gdzie jest zainstalowany.

Detektor otwartej ścieżki ULTIMA OPIR 5 Detektor otwartej ścieżki Ultima 
oPIR 5 wykorzystuje technologię promieniowania podczerwonego i pozwala na 
detekcję etylenu na dystansie do 150 m (maksymalna odległość pomiędzy źródłem 
a odbiornikiem IR). Urządzenie wykrywa wszelkie wycieki, które pojawiają się na tej 
ścieżce. 

Monitor Gazu ChEMGARD® Monitor gazów CHEMGARD wykrywa etylen 
z dokładnością do 1 ppm w zakresie pomiarowym 0–1000 ppm, oferując tym samym 
najlepsze rozwiązanie dla problemu toksyczności etylenu. Użycie technologii fotoa-
kustycznej absorpcji podczerwieni pozwala na precyzyjny pomiar wycieku etylenu 
w celu zainicjowania kolejnych systemów bezpieczeństwa.

Promocja
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Kolejna edycja targów SyMas tuż-tuż. Będzie 
to idealna okazja do zapoznania się z najnow-
szymi technologiami i urządzeniami stosowa-
nymi w branżach przetwarzających materiały 
sypkie i masowe. Wśród odwiedzających targi 
każdego roku spotkać można wielu przedsta-
wicieli najważniejszych branż, w tym spo-
żywczej, chemicznej, drzewnej, materiałów 
budowlanych, energetycznej, a także rolniczej 
i wydobywczej.

Jako że branże te, w wielu przypadkach, są 
obarczone ryzykiem wybuchu różnego typu 
mieszanin pyłowo-powietrznych, na targach 
SyMas nie może zabraknąć strefy ATEX. Stre-
fa ta pozwoli zwiedzającym zdobyć wiedzę 
na temat praktycznie wszystkich typów sys-
temów przeciwwybuchowych. W tym roku 
dodatkową atrakcją będzie, odbywający się 
przed halą targową, pokaz wybuchów oraz za-
bezpieczeń przeciwwybuchowych. Wydarze-
nie zorganizowane we współpracy z GRUPĄ 
WOLFF unaoczni widzom siłę, jaką generują 
wybuchy pyłów, a także par cieczy. W drugiej 
części pokazu w akcji zaprezentowane zosta-
ną takie systemy przeciwwybuchowe jak tłu-
mienie czy odciążanie wybuchu. 

Lista wystawców jest w tym roku imponu-
jąca, systematycznie powiększa się o nowe 
firmy nie tylko z Polski, ale z całej Europy. 
Targi zgromadzą liderów rynku z ponad 170 
firm – podkreśla Ewa Woch, wiceprezes fir-
my Targi w Krakowie Sp. z o.o. –  Już teraz 
mogę zdradzić, że wśród nich będzie wielu 
nowych wystawców, którzy bacznie obser-
wując imprezę, przekonali się o konieczno-
ści wzięcia w niej udziału. 

Na szczególną uwagę zasługuje ponadto te-
goroczny program towarzyszący. Znajdą się 
w nim bezpłatne dla wszystkich odwiedzają-
cych seminaria workShops oraz szkolenie pod 
nazwą Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu, 
dostarczające przede wszystkim praktycznej 
wiedzy dla przedstawicieli działów produkcji 
i utrzymania ruchu. Prezentacje poprowadzą 
m.in. Kazimierz Wiercigroch z Grupy Żywiec 
S.A., Rafał Kurzela z Sante, Wojciech Sta-
siukiewicz z GDF Suez Energia Polska oraz 
wielu innych znakomitych ekspertów.  Warto 
skonfrontować wypowiedzi praktyków z na-
szymi doświadczeniami oraz sprawdzić, czy 
podobne sytuacje nie mają miejsca w naszej 
firmie i jak można im zaradzić. 

Partner Targów – wydawca magazynu Pow-
der&Bulk przygotował również konferencję 
Nowoczesne Technologie w Branży Mate-
riałów Sypkich, która odbędzie się pierw-
szego dnia targów.

Targi SyMas jak co roku połączone będą z Mię-
dzynarodowymi Targami Utrzymania Ruchu, 
Planowania i Optymalizacji Produkcji Main-
tenance. Imprezy te korespondują ze sobą te-
matycznie, dzięki czemu spektrum wystawców 
i odwiedzających będzie wyjątkowo szerokie. 
Na targi zapraszamy w dniach 6 i 7 paździer-
nika 2015 r. do Międzynarodowego Centrum 
Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. 

Dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tar-
gach w charakterze odwiedzających, uruchomio-
no rejestrację online. Na stronach imprez: www.
symas.krakow.pl lub www.mtc.krakow.pl wy-
starczy wypełnić odpowiedni formularz upraw-
niający do bezpłatnego wstępu. 

Szczegóły na temat imprezy i programu towa-
rzyszącego znajdą Państwo na stronach interne-
towych imprez: www.symas.krakow.pl oraz 
www.mtc.krakow.pl.  

Produkty sypkie są powszechnie stosowane w przemyśle. Nie dziwi więc popyt na 
urządzenia i technologie do ich obróbki. jednym z najlepszych źródeł informacji o nich 
są targi SyMas, które od 7 lat odbywają się w Królewskim Mieście Krakowie.

Targi dla branż przetwarzających 
materiały sypkie i masowe

syMas
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jak bezpiecznie prowadzić prace z wykorzystaniem 
żurawi? jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? 

Dowiesz się tego z artykułu.
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Żurawie podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodza-
jów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
(Dz.U. 2012 poz. 1468). Sposób wykonywania dozoru technicznego 
w stosunku do żurawi określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w spra-
wie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eks-
ploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 
193 poz. 1890).

W przypadku żurawi z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg 
wykonuje się dozór techniczny uproszczony. Żurawie z napędem 
ręcznym o udźwigu powyżej 2000 kg podlegają dozorowi ograni-
czonemu – badania kontrolne i doraźne wykonuje się co trzy lata. 
Dozorowi ograniczonemu i badaniom kontrolnym co dwa lata pod-
legają także żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie 
stacjonarne.

Wśród wszystkich żurawi urządzenia przenośne, montowane na 
podwoziach pojazdów samochodowych, stanowią grupę najlicz-
niejszą i najbardziej zróżnicowaną. Napędzane są zazwyczaj pompą 
hydrauliczną, a umieszczona w podstawie kolumna obrotowa i po-
łączony z nią wysięgnik oraz wysuwane teleskopowo dodatkowe 
człony pozwalają na znaczny zasięg przemieszczania ładunków za 
pomocą haka lub innego elementu chwytnego. Żurawie przenośne 
o udźwigu do 3200 kg także podlegają dozorowi ograniczonemu 
z obowiązkiem badań kontrolnych co dwa lata. 

Wszystkie pozostałe żurawie, a więc przenośne o udźwigu powy-
żej 3200 kg, samojezdne, wieżowe, szynowe oraz szybkomontują-
ce żurawie przewoźne, podlegają dozorowi technicznemu pełnemu 
z corocznym badaniem okresowym. W stosunku do tych urządzeń 
przeprowadza się badania odbiorcze w warunkach gotowości do 
pracy i sprawdza się zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługują-
cych i konserwujących.

Według przywołanych przepisów, aby użytkować zgodnie z pra-
wem żuraw podlegający dozorowi ograniczonemu lub pełnemu, 
należy zgłosić taki zamiar we właściwej jednostce dozoru technicz-
nego. Poza urządzeniami, które mają być eksploatowane na terenie 
portów czy kolei (kompetencje Transportowego Dozoru Technicz-
nego), jednostką właściwą jest Urząd Dozoru Technicznego. Przed 

dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji przeprowadza się bada-
nie odbiorcze, w trakcie którego sprawdza się między innymi stan 
techniczny i poziom bezpieczeństwa żurawia. 

Pozytywny wynik badania kończy się wydaniem decyzji admini-
stracyjnej o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji. 

Żurawie wieżowe, które są montowane w miejscu eksploatacji (np. 
na konkretnej budowie), podlegają badaniu odbiorczemu po każ-
dej takiej instalacji, ponieważ ich bezpieczna eksploatacja zależy 
od warunków jej wykonania. W przypadku żurawi montowanych 
w miejscu eksploatacji dokumentacja techniczna urządzenia musi 
być uzupełniona m.in. o szkic sytuacyjny, uwzględniający rzeczy-
wiste odległości żurawia od poszczególnych elementów otoczenia, 
protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, 
skuteczności ochrony przeciwpożarowej i instalacji odgromowej 
oraz protokół odbioru części budowlanej.

zAśWiADczEniA KWAliFiKAcyjnE

Obsługa żurawia – obsługujący, sygnalista, hakowy – może być po-
wierzona wyłącznie osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 
2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2001 nr 79 
poz. 849) do obsługi i konserwacji żurawi podlegających dozorowi 
technicznemu wymagane jest posiadanie kwalifikacji udokumen-
towanych stosownym zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym 
przez właściwą jednostkę dozoru technicznego, np. przez UDT.

Zaświadczenie kwalifikacyjne uzyskuje się poprzez zdanie egzami-
nu przed komisją egzaminacyjną właściwej jednostki dozoru tech-
nicznego. G
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Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się w UDT 
o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi lub konserwacji 
urządzeń transportu bliskiego jest udostępniona na stronie internetowej 
www.udt.gov.pl w zakładce „Dozór techniczny / Kwalifikacje osób”.

PrzEDE WszysTKim PrzEPisy 
i insTruKcjA EKsPlOATAcji

Eksploatacja urządzenia w absolutnej zgodzie z instrukcją eksploatacji do-
łączoną przez producenta oraz stanowiskową instrukcją obsługi opracowa-
ną przez eksploatującego, jeżeli taka jest wymagana (w przypadku żurawi 
wieżowych), jest podstawową zasadą bezpieczeństwa użytkowania żura-
wi. Instrukcje powinny być przechowywane w miejscu eksploatacji żura-
wia w zasięgu ręki obsługującego żuraw. Nieprzestrzeganie instrukcji eks-
ploatacji lub jej brak na stanowisku pracy są jednym z najpoważniejszych 
wykroczeń przeciw bezpieczeństwu pracowników. Niestosowanie się do 
zaleceń instrukcji obsługi, postanowień przepisów BHP lub przepisów 
o dozorze technicznym może prowadzić do poważnych uszkodzeń sprzętu 
i nieszczęśliwych wypadków powodujących utratę zdrowia lub życia.

Zapewnienie właściwego stanu technicznego żurawia oraz właści-
wej konserwacji i obsługi to podstawowe obowiązki eksploatują-
cego. Właściwa konserwacja jest prowadzona zgodnie z instrukcją 
eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym przez konserwato-
ra posiadającego zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT. 
Wszelkie przeglądy techniczne i prace konserwacyjne przy żurawiu 
mogą być wykonywane tylko po unieruchomieniu urządzenia.

Należy pamiętać, że napraw i modernizacji eksploatujący nie może 
wykonywać we własnym zakresie – wszelkie naprawy i moderniza-
cje muszą być wykonywane przez zakłady uprawnione przez UDT 
(odpowiednio do naprawy lub modernizacji).

urząDzEniA z nAPęDEm 
hyDrAulicznym

W urządzeniach z napędem hydraulicznym należy bezwzględnie 
stosować olej hydrauliczny zalecany przez producenta oraz odpo-
wiedni do temperatury otoczenia. 

Układ hydrauliczny należy kontrolować codziennie, ponieważ wy-
ciek oleju hydraulicznego może być przyczyną groźnego wypadku 
i poważnie zanieczyścić środowisko.

zAWszE PrzED rOzPOczęciEm 
PrAcy

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący żuraw powinien upewnić 
się, czy decyzja UDT zezwalająca na eksploatację żurawia jest 
ważna oraz czy na wyposażeniu urządzenia jest właściwa instruk-
cja eksploatacji i stanowiskowa instrukcja obsługi. Posiadane przez 
obsługującego zaświadczenie kwalifikacyjne musi być odpowiednie 
do żurawia, na którym zamierza pracować. 

Trzeba również sprawdzić, czy są wykonane wszystkie prze-
glądy konserwacyjne potwierdzone podpisem uprawnionego 
konserwatora (zapisy w dzienniku konserwacji), a następnie, 
na podstawie instrukcji eksploatacji, dokonać oceny ogólnego 
stanu technicznego żurawia. W tym zakresie należy sprawdzić 
czy urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo, a szcze-
gólnie czy łączniki bezpieczeństwa nie zostały zbocznikowane. 
Oznakowanie na żurawiu, tabliczki ostrzegawcze i informacyj-
ne, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń, musi być 
całkowicie czytelne.

W ramach codziennego przeglądu należy sprawdzić mechanizm 
podnoszenia, zmiany wysięgu i jazdy oraz elementy jezdne pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń, panel sterowniczy, działanie 
elementów sterowniczych, sygnalizację i oświetlenie, a także 
elementy odpowiedzialne za stateczność żurawia. Wyniki doko-
nanego sprawdzenia stanu technicznego żurawia należy odno-
tować w dokumentach eksploatacyjnych. W przypadku stwier-
dzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy żurawia należy 
natychmiast wstrzymać jego pracę i powiadomić pracodawcę. 
Nie wolno podejmować pracy związanej nawet z najmniejszym 
nieakceptowalnym ryzykiem.

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący żuraw powinien otrzy-
mać polecenie od przełożonego w sprawie wykonania określo-
nych prac. W szczególności powinny zostać określone parame-
try przenoszonych ładunków, miejsce podniesienia i miejsce 
złożenia ładunku w korelacji z charakterystyką udźwigu żura-
wia. Nie wolno zlecać prac przeładunkowych, do których dany 
żuraw nie jest przystosowany, i nie wolno przekraczać dopusz-
czalnego udźwigu żurawia.

W przypadku żurawi wieżowych dla obsługującego, hako-
wego i sygnalisty powinny być opracowane stanowiskowe 
instrukcje obsługi dla każdej wykonywanej przez nich czyn-
ności. Powinny w nich zostać ustalone potencjalne zagrożenia 
związane z użytkowaniem żurawia w danym miejscu pracy, 
ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych sytuacji koli-
zyjnych na trasie przejazdu z ładunkiem, np. z innymi żura-
wiami lub z liniami energetycznymi. W tym ostatnim przy-
padku należy opracować instrukcję kolizyjnej pracy żurawi. 
Dla bezpieczeństwa pracowników trzeba zachować w czasie 
pracy bezpieczne odległości od przewodów elektrycznych. 
Do porażenia prądem może dojść nie tylko przy dotknięciu G
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przewodów przez jakiś element żurawia, ale nawet przy jego 
zbliżeniu do przewodu elektrycznego.

WszysTKiE WymiEniOnE 
insTruKcjE POWinny Być 
BEzWzGlęDniE PrzEsTrzEGAnE

Rozpoczynając pracę, obsługujący musi wyznaczyć obszar działa-
nia żurawia, gdzie występuje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdro-
wia ludzkiego, np. poprzez wygrodzenie obszaru pracy za pomocą 
rozkładanych barierek albo taśmy ostrzegawczej. Bardzo ważne jest 
zapewnienie nieprzebywania w tym obszarze osób niezwiązanych 
z przemieszczaniem ładunku.

Pracodawca powinien wyposażyć obsługującego, sygnalistę i hako-
wego w odpowiednie środki ochrony osobistej, tj. kask, rękawice, 
okulary, ochronniki słuchu.

sTATEcznOść żurAWiA

Jedną z najważniejszych spraw związanych z bezpieczeństwem eks-
ploatacji żurawia jest zapewnienie jego stateczności, która pozwala 
na pełną kontrolę nad przenoszonym ładunkiem.

Zdecydowana większość żurawi to urządzenia bardzo ciężkie, wy-
magające bardzo stabilnego podłoża, które należy sprawdzić przed 
rozstawieniem urządzenia. W przypadku zbyt miękkiego, luźnego 
podłoża trzeba koniecznie zwiększyć powierzchnię podparcia. 

Niewłaściwe usytuowanie pojazdu z żurawiem przenośnym jest 
niestety błędem często popełnianym przez operatorów. Wyjątkową 
ostrożność należy zachować blisko krawędzi głębokich wykopów. 
Zdarza się, że żurawie są rozkładane zbyt blisko nich albo nad stu-
dzienkami czy kanałami, co nie gwarantuje odpowiedniego podpar-
cia i prowadzi do utraty stateczności i wywrócenia sprzętu. Przyczy-
ną wielu „wywrotek” było także niewłaściwe rozkładanie podpór. 
Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzić elementy odpowiedzialne 

za stateczność żurawia, dobrać rozstaw podpór odpowiednio do 
konfiguracji ogranicznika obciążenia, zabezpieczyć podpory przed 
ewentualnym zagłębianiem w podłożu, prawidłowo wypoziomo-
wać żuraw i pracować zgodnie z instrukcją producenta. Pochylenie 
pojazdu z żurawiem w dowolnym kierunku nie może przekraczać 
dozwolonego w instrukcji.

PrzEmiEszczAniE łADunKu
Pobieranie ładunku i jego odstawianie powinny przebiegać ostroż-
nie i dokładnie. Dopóki ładunek jest zawieszony na żurawiu, obsłu-
gujący nie może opuszczać stanowiska sterowniczego. Urządzenia 
sterujące ruchami żurawia wymagają podtrzymania i muszą powra-
cać do pozycji neutralnej po ich zwolnieniu w celu umożliwienia 
obsługującemu żuraw bezpiecznego zatrzymania urządzenia. Urzą-
dzenia sterujące muszą być wykonane i umiejscowione w taki spo-
sób, aby nie było możliwości przypadkowego ich uruchomienia.

Jedną z najważniejszych zasad bezpieczeństwa pracy żurawia są od-
powiednio dobrane zawiesia, czyli elementy pośrednie między zblo-
czem żurawia a ładunkiem. Codzienna kontrola stanu technicznego 
zawiesi pozwala w porę wyeliminować zawiesia zużyte, zniszczone 
lub po prostu nieodpowiednie do planowanych zadań. Wyeksploato-
wane zawiesie nie daje gwarancji bezpiecznej pracy. 

Obsługujący żuraw powinien mieć cały obszar pracy dobrze oświet
-lony i w polu widzenia, a jeśli to nie jest możliwe, musi mieć wspar-
cie sygnalisty. Wszyscy pracownicy znajdujący się w obszarze pracy 
żurawia powinni mieć na sobie kamizelki odblaskowe. Zmniejsza to 
niebezpieczeństwo zgniecenia pracowników przez elementy żurawia, 
podpory lub wysięgnik. Minimalizacja zagrożenia dla współpra-
cowników wymaga, aby nigdy nie przenosić ładunków nad ludźmi. 
Ze szczególną ostrożnością należy pracować w czasie deszczu lub 
ujemnej temperatury. Wszystkie uchwyty, schodki, barierki, podesty 
i drabiny należy oczyszczać ze śniegu i lodu. Ładunki mokre lub ob-
lodzone również mogą stanowić zagrożenie, a pracownicy mogą być 
narażeni na niebezpieczeństwo poślizgnięcia. 

Ładunki należy przenosić zawsze wolno i łagodnie, obserwując 
wskaźniki ruchu żurawia i uważając, aby ładunek się nie rozkołysał, 
ponieważ grozi to utratą stateczności. Szczególną ostrożność trzeba 
zachować podczas transportu ładunków długich, które stosunkowo 
łatwo mogą się rozkołysać, zwłaszcza podczas silnego wiatru. Po-
rywisty wiatr o znacznej prędkości nie jest obojętny dla bezpieczeń-
stwa pracy z wykorzystaniem żurawi, nie tylko wysokich, wieżo-
wych. Dlatego w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych 
należy sprawdzić w instrukcji żurawia, do jakiej prędkości wiatru 
można go użytkować, i bacznie obserwować siłę podmuchów. Po 
zakończeniu pracy trzeba koniecznie zabezpieczyć żuraw przed sil-
nym wiatrem zgodnie z instrukcją producenta.

Ładunków przymarzniętych do podłoża lub zagłębionych w nim nie 
wolno wyrywać za pomocą żurawia. Przed podniesieniem ładunek 
powinien być dobrze wypoziomowany. Nie wolno go ciągnąć uko-
śnie – ruchy poziome i pionowe żurawia nie mogą być kojarzone 
i muszą być wykonywane po kolei. Nie wolno zwiększać ładunku 
już podniesionego. W szczególności nie można pozwalać innym 
pracownikom na przemieszczanie się wraz z ładunkiem. To wyjąt- G
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Ponad 90% wypadków z udziałem żurawi budowlanych jest 
spowodowanych błędami w eksploatacji i złą organizacją pracy
W 2014 r. przy obsłudze żurawi, z przyczyn innych niż czynniki 
zewnętrzne, doszło do 13 nieszczęśliwych wypadków i 13 nie-
bezpiecznych uszkodzeń, w wyniku których 1 osoba poniosła 
śmierć, a 14 zostało rannych (w tym 4 osoby z obsługi i 10 osób 
postronnych).

Jak wykazują coroczne analizy wypadków opracowy-
wane przez Urząd Dozoru Technicznego, ponad 90% 
nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń jest 
spowodowanych przez tzw. czynnik ludzki. To rezultat złej 
organizacji pracy i lekceważenia zasad BHP. Przeprowadzane 
badania techniczne wskazują jednoznacznie, że urządzenia 
pod dozorem technicznym zawodzą niezwykle rzadko, a od-
powiedzialność za nieszczęśliwe wypadki w zdecydowanej 
większości leży po stronie eksploatującego i użytkownika.

Dostrzegając problem niewłaściwej eksploatacji urządzeń 
technicznych, Urząd Dozoru Technicznego, instytucja od-
powiedzialna społecznie, dbająca o jak najwyższy poziom 
bezpieczeństwa technicznego w Polsce, realizuje działania 
edukacyjno-prewencyjne w celu poprawy bezpieczeństwa 
pracy i minimalizacji zagrożeń związanych z użytkowaniem 
urządzeń technicznych.

W 2015 r. UDT realizuje II edycję kampanii prewencyjnej 
BEZPIECZEŃSTWO – TWÓJ WYBÓR poświęconą bezpiecznej 
eksploatacji żurawi budowlanych.

Z myślą o przedsiębiorcach eksploatujących żurawie 
budowlane eksperci Urzędu Dozoru Technicznego opraco-
wali materiały szkoleniowo-edukacyjne służące podnoszeniu 
poziomu kultury technicznej i wiedzy użytkowników o zagro-
żeniach związanych z eksploatacją żurawi budowlanych.

Obejrzyj �lm! Przeczytaj broszurę! Powieś plakat!

www.facebook.com/UDT.Bezpieczenstwo.Techniczne

@UrzadDozoruTech

Zamów bezpłatny pakiet szkoleniowy 
przygotowany przez ekspertów UDT:

eksploatacja@udt.gov.pl
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kowo niebezpieczne. Zasadniczo transport osób przy użyciu żura-
wia jest zabroniony, chyba że żuraw jest do tego przeznaczony przez 
wytwórcę.

PrzEmiEszczAniE OsóB W KOszu 

Istnieją żurawie fabrycznie przystosowane do podnoszenia osób. Są 
często wykorzystywane tam, gdzie trzeba wykonać doraźne prace 
na wysokości, np. naprawa oświetlenia ulicznego. Podnoszenie osób 
za pomocą żurawia zawsze jednak stwarza potencjalne zagrożenia, 
dlatego należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.

Przemieszczanie osób za pomocą żurawia, który nie jest do tego 
przeznaczony, może być podejmowane tylko w wyjątkowych 
okolicznościach, w specjalnym koszu zawieszonym na haku 
żurawia, po uzyskaniu zgody jednostki dozoru technicznego 
i uzgodnieniu z nią instrukcji użytkowania kosza. Instrukcja 
użytkowania kosza uzgodniona z jednostką dozoru technicznego 
powinna zawierać opis wersji montażowej żurawia i jego charak-
terystykę udźwigu. W przypadku koszy do przemieszczania osób 
całkowita masa podnoszonego ładunku (z uwzględnieniem osób 
i wyposażenia) nie powinna przekraczać 1/2 udźwigu żurawia 
przy planowanych warunkach pracy. W przypadku przemiesz-
czania pojemnika na beton z podestem dla obsługującego żuraw 
całkowita masa podnoszonego ładunku (z uwzględnieniem osób) 
nie powinna przekraczać 2/3 udźwigu żurawia przy planowanych 
warunkach pracy.

Załącznikiem do instrukcji użytkowania kosza musi być m.in. 
opis sposobu ewentualnej ewakuacji osób z kosza. W przypad-
ku, gdy żuraw nie posiada mechanizmu awaryjnego opuszczania 
innego niż grawitacyjny, należy uzyskać pisemne potwierdze-
nie służb ratowniczych o możliwości przeprowadzenia ewaku-
acji. Wykorzystywanie funkcji swobodnego (grawitacyjnego) 
opuszczania ładunku w celu opuszczania osób jest zabronione ze 
względu na ekstremalne zagrożenie życia. Jeżeli żuraw jest wy-
posażony w funkcję swobodnego (grawitacyjnego) opuszczania 
ładunku, przemieszczanie osób jest dopuszczalne tylko wtedy, 
kiedy funkcja ta wyposażona jest w urządzenie zabezpieczające 
przed niezamierzonym uruchomieniem. 

Obsługujący żuraw, hakowi, sygnaliści, osoby w koszu oraz inne 
osoby związane z wykonywaniem pracy, a także osoba odpowie-
dzialna za jej wykonanie powinni zapoznać się z ustalonymi proce-
durami opisującymi poszczególne operacje i warunki ich wykona-
nia (procedury te powinny być dostępne w miejscu pracy) i powinni 
potwierdzić ten fakt pisemnie.

Kosz do przemieszczania osób musi być specjalnie zaprojek-
towany i wyposażony w zabezpieczenia przed wypadnięciem 
osób i ich narzędzi oraz przed samoczynnym obrotem czy prze-
chyleniem, co stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla prze-
mieszczanych osób. Bardzo ważne jest zabezpieczenie przed 
wypadnięciem zawiesia z gardzieli haka poprzez zamknięcie za-
bezpieczenia zblocza. Ten element powinien być skontrolowany 
po każdym zamocowaniu kosza. 

Kosz do przemieszczania osób przez żuraw, który nie jest do tego 
przeznaczony, powinien mieć wyrazisty i kontrastowy kolor oraz 
posiadać tabliczkę znamionową umieszczoną w widocznym miej-
scu z informacjami takimi jak: masa własna kosza, jego udźwig no-
minalny oraz dopuszczalna liczba osób w koszu.

Podobnie jak w przypadku innych ładunków jednym z najważniejszych 
elementów decydujących o bezpieczeństwie jest zawiesie. Kosz powi-
nien posiadać własne zawiesia, które nie mogą być używane do innych 
celów. Powinny być tak zamocowane do kosza, aby mogły być odłą-
czone tylko za pomocą narzędzi, np. w razie konieczności ich wymiany.

Żuraw i kosz powinny być skontrolowane przez wyznaczone osoby 
każdego dnia przed ich użyciem do przemieszczania osób. Kontrola 
powinna potwierdzić, że sterowanie i ruchy robocze, mechanizmy, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i inne działają prawidłowo 
i są w dobrym stanie technicznym. Należy także przeprowadzić pró-
by z obciążeniem nominalnym kosza. Zapisy ze wszystkich kontroli 
powinny być przechowywane w miejscu pracy.

Przemieszczanie osób w koszu powinno być dokonywane z za-
chowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem osoby odpo-
wiedzialnej za wykonanie prac. Wejście i wyjście osób z kosza są 
dozwolone wyłącznie, gdy jest on posadowiony na podłożu. Wy-
jątek stanowią jedynie sytuacje awaryjne. Przemieszczane osoby 
powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości, przymocowane do oznaczonego zaczepu 
w koszu i nie wykonywać żadnych prac.

Eksploatacja kosza jest zabroniona w czasie wiatru, którego pręd-
kość przekracza 7 m/s (25 km/h), burz z wyładowaniami, opadów 
śniegu, deszczu lub innej niesprzyjającej pogody, która może mieć 
wpływ na bezpieczeństwo. 

Osoby przemieszczane w koszu powinny być ciągle widoczne dla 
obsługującego lub sygnalisty posiadającego stałą łączność z obsłu-
gującym. W przypadku wykonywania pracy w koszu poniżej po-
ziomu usytuowania żurawia lub gdy nie jest możliwa stała obser-
wacja kosza przez obsługującego, żuraw powinien być wyposażony 
w łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka oraz w łącznik 
krańcowy mechanizmu opuszczania haka.

Prędkość przemieszczania kosza z ludźmi nie powinna przekraczać 
30 m/min (0,5 m/s). Kojarzenie ruchów roboczych żurawia jest za-
bronione, gdy pracownicy znajdują się w zawieszonym na zbloczu 
koszu. W szczególności żuraw szynowy nie powinien się w tym cza-
sie przemieszczać.

zAKOńczEniE PrAcy
Po zakończeniu pracy należy koniecznie zabezpieczyć urządzenie 
przed dostępem nieuprawnionych osób. W przypadku żurawi prze-
nośnych i przejezdnych należy je zabezpieczyć w pozycji transportowej 
zgodnie z instrukcjami wytwórcy. Bardzo ważne jest, a zdarza się, że 
obsługując o tym zapominają, aby zabezpieczyć wysięgnik przed 
niekontrolowanym obrotem w czasie jazdy. Podczas przejazdu pod 
wiaduktami i w tunelach trzeba pamiętać o wysokości żurawia.  
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Czarno-biały świat 
informacji
kody kreskowe i QR kody – do czego są, 
a do czego mogą być wykorzystywane w dzisiej-
szych czasach?

W ostatnich latach w różnych 
miejscach, okolicznościach 
i  na różnych towarach może-
my spotkać się z kodami kres-
kowymi – barkodami – coraz 
częściej są to też QR kody.  

Od dłuższego czasu zachwy-
cają marketerów, logistyków 
bogactwem możliwości i pro-
stotą wdrożenia. Z Zachodu 
(i ze Wschodu!) napływają do 
nas inspirujące, niesamowi-

cie kreatywne przykłady wy-
korzystania fotokodów. Jak 
wygląda to jednak w polskich 
realiach? Do czego one służą 
i czym zasłużyły sobie na mia-
no tak popularnych?

Andrzej Gawęda, doradca IT w firmie Polkas

Na początek może troszkę historii. Zacznijmy od prostszych 
kodów, które używane są od kilkudziesięciu lat. Ogólnie 
rzecz biorąc, kod kreskowy jest graficznym odzwiercie-
dleniem cyfr, liter i znaków specjalnych, zakodowanych 
w ustalony sposób. Jako że technologia kodów kreskowych 
to jedna z najtańszych i jedna z najbardziej efektywnych 
technik gromadzenia danych – rozwinęła się przez ostatnie 
lata w znacznym stopniu.

Praktyczne wykorzystanie technologii kodów kreskowych mia-
ło swój początek w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 70. 
XX wieku – zaczęto je wtedy stosować do identyfikacji towarów. 
Z czasem dotarły także do Polski, gdzie na większą skalę zaczęto 
z nich korzystać na początku lat 90. Rozwój systemów kompu-
terowych spowodował, że wraz z nimi również kody kreskowe 
znalazły zastosowanie w innych niż handel dziedzinach życia.
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obecnie technologia ta jest stosowana m.in.:

• w produkcji – do rejestracji przepływu surowców i pro-
duktów,

• w logistyce – do usprawnienia operacji magazynowych,
• w systemach kontroli jakości, 
• do rejestracji czasu pracy,
• w bibliotekach, wypożyczalniach i narzędziowniach,
• w transporcie towarowym i osobowym (bilety, bagaż),
• przy rejestracji opłat za rachunki,
• do sortowania przesyłek,

• do inwentaryzacji środków trwałych,
• do identyfikacji osób za pomocą kart klienta czy kart ra-

batowych,
• w marketingu w akcjach promocyjnych,
• w innych gałęziach przemysłu.

koDy kreskowe

W ciągu kilkudziesięciu lat prac nad zagadnieniami auto-
matycznej identyfikacji wykorzystującej kody kreskowe 
stworzono na świecie około 400 rodzajów różnych kodów 
kreskowych. Jednakże za ogólnoświatowy i międzybranżo-
wy standard uznano zaledwie kilka z nich, m.in. kody EAN 
(Europejski Kod Towarowy) lub GS1 DataBar stosowane do 
dziś. Ten rodzaj drugi to standard obowiązujący w handlu de-
talicznym od 1 stycznia 2010 r. Został on opracowany w celu 
rozwiązania problemów dotyczących kodowania bardzo ma-
łych obiektów (podzespoły elektroniczne, lekarstwa, fiolki), 
towarów o zmiennej ilości wymagających podania – oprócz 
numeru identyfikacyjnego produktu – również wagi lub ceny, 
a także pojedynczych produktów rolnych, np. owoców. Do 
kontroli i koordynacji całokształtu przedsięwzięć związanych 
z praktycznym wdrażaniem powyższych kodów powołana 
została międzynarodowa organizacja Global System 1 (GS1). 
W obrębie ustandaryzowanego przez nią systemu kody kre-
skowe mają znormalizowaną, ściśle określoną zawartość da-
nych, co oznacza, że mogą być stosowane przez każdą firmę 
bądź instytucję wykorzystującą system GS1 i nie zostaną po-
mylone z żadną inną symboliką. Zdążyliśmy się już przyzwy-

czaić do tego, że kasjerka w sklepie nie wbija na kasie ceny 
dla każdego produktu, tylko przesuwa go nad specjalnym 
czytnikiem. Ostatnim trendem we wzornictwie barkodów  jest 
nadawanie im ciekawych graficznych form.  

Qr koDy

Oprócz zwykłych kodów kreskowych coraz częściej spo-
tykamy inne – kwadratowe, z charakterystyczną plątaniną 
czarnych i białych pól. Wykorzystywane są one na bill-
boardach, banerach internetowych, a także w prasie, na wi-
zytówkach i etykietach różnych produktów. 

Kody te to kody dwuwymiarowe, które stanowią kolejny etap 
w rozwoju technologii kodów kreskowych. O ile kod kreskowy 
jednowymiarowy stanowił szereg równoległych linii o różnej 
grubości i odstępie między nimi, o tyle dwuwymiarowe kody 
kreskowe, tzw. matrycowe, wykorzystują w swojej budowie 
białe i czarne komórki o określonej szerokości. Kody matry-
cowe mają z reguły kształt kwadratu i tworzą unikalny wzór 
składający się z kilkudziesięciu rzędów i kolumn. 

Zakodowane informacje zajmują w porównaniu z kodami li-
niowymi niewielką przestrzeń, a ponadto w jednym kodzie 
dwuwymiarowym można zawrzeć aż do kilku tysięcy znaków. 
Specjalna konstrukcja kodów czyni je odpornymi na zniszcze-
nie nawet dużego fragmentu powierzchni. 
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Technologia kodów dwuwymiarowych postawiła wysokie 
wymagania nie tylko producentom urządzeń służących do 
znakowania wyrobów – drukarek termicznych i termotrans-
ferowych, ale także ich czytnikom – skanerom ręcznym 
i stacjonarnym oraz terminalom przenośnym tudzież inwen-
taryzatorom wyposażonym w skanery kodów matrycowych. 
Spowodowało to rozwój tego typu urządzeń, a także ułatwiło 
zainteresowanym firmom dostęp do nich. Tego typu urządze-
nia można znaleźć m.in w ofercie firmy POLKAS. Do najpo-
pularniejszych kodów dwuwymiarowych należą właśnie kody 
QR (Quick Response – szybka odpowiedź).

Obecnie tego rodzaju kody znajdują coraz powszechniej-
sze zastosowanie przy znakowaniu: elementów elektronicz-
nych, lekarstw i akcesoriów medycznych, komponentów 
produkcyjnych w motoryzacji, przesyłek kurierskich i doku-
mentów przewozowych, faktur, dowodów rejestracyjnych po-
jazdów, lokalizacji magazynowych w logistyce, materiałach 
marketingowów, szybko poruszających się przedmiotów na 
liniach produkcyjnych.

Kody te pierwotnie wymyślono do celów przemysłowych 
i transportowych (oznaczone nimi przesyłki mogły być bły-

skawicznie rozpoznawane i kierowane w odpowiednie miejsce 
fabryki czy sortowni). Obecnie jednak znalazły zastosowanie 
również w codziennym życiu – dzięki rozwojowi telefonów 
z wbudowanym aparatem i dzięki odpowiednim aplikacjom 
w kilka sekund można rozszyfrować ich zawartość. Dlatego też 
ich wykorzystanie rozszerzyło się o branżę reklamową i prasę, 
bo za ich pomocą można bezproblemowo przekazać użytkow-
nikowi na przykład skomplikowany adres internetowy. 

Jak widzimy, QR kody nie muszą przyjmować nudnych czarno
-białych form – coraz częściej projektowane są jako ciekawe, 
dynamiczne obrazy.

Dzięki temu, że kody można w łatwy sposób wygenerować 
w ogólnodostępnych generatorach internetowych oraz że 
w kodzie można zapisać cyfry, litery i symbole, a także 
możliwość wykonania odpowiedniej akcji przez czytnik 
(np. wywołanie strony internetowej), zostały wymyślone 
ich różne formaty. Do najpopularniejszych należą: adres 
internetowy, dane kontaktowe, e-mail, numer telefonu, 
tekst, pozycja geograficzna itd. Trudno przewidzieć, jak 
dalej potoczy się rozwój kodów, niewątpliwie jednak trze-
ba przyznać, że bez nich szybkie przekazywanie najróż-
niejszych informacji byłoby bardzo utrudnione, a szybka 
identyfikacja towarów w różnych gałęziach gospodarki 
i przemysłu prawie niemożliwa. 
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Wynalazek Polaków, 
który zamieni klasyczny zegarek... 

w smartwatcha

Urządzenia typu wearables, czyli takie, które zakładamy na siebie podobnie jak ubrania, robią 

zawrotną karierę. Wartość tego rynku wzrosła z poziomu 6,3 mln dolarów w 2010 r. do 5,1 mld 

dolarów w 2014 r. W swojej ofercie urządzenia do noszenia posiadają m.in. Samsung i Apple.  O swój 

kawałek tortu chcą jednak powalczyć także inni: uBirds – polska firma, która na bazie swoich 

doświadczeń w obszarze diagnostyki medycznej opracowała inteligentny pasek do zegarka. 

WyWIADU UDzIELIł

Paweł Karczewski
Współzałożyciel uBirds

Twoje centrum dowodzenia, które powiadomi 
najbliższych, gdy będziesz w niebezpieczeństwie, 
pozwoli odszukać zagubiony telefon i umożliwi 
szybką i wygodną płatność zbliżeniową... ale to 
tylko początek jego możliwości

Twoje centrum 
dowodzenia
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jeszcze kilka lat temu ubirds pracował nad 
systemem diagnozowania bezdechu u dzie-
ci, który miał mieć postać koszulki moni-
torującej czynności życiowe. co stało się 
z tym projektem? Został zakończony niepo-
wodzeniem czy też naturalnie przekształcił 
się w zadanie polegające na opracowaniu 
inteligentnego paska do zegarków unique?

Udział w konkursie Intel Business Chal-
lenge 2013 był ogromnym sukcesem 
i wyróżnieniem dla naszego projektu – 
koszulki, która pozwalała na monitoro-
wanie i diagnozowanie bezdechu senne-
go. Ze względu na bardzo duże bariery 
wejścia na rynek urządzeń medycznych 
zrezygnowaliśmy z rozwoju tego projektu 
i postanowiliśmy opuścić rynek medycz-

ny, jednak nie zaprzestaliśmy poszukiwań 
w obszarze rozwiązań technologicznych 
ułatwiających życie. 

Pewnego dnia spotkaliśmy się i zaczęliśmy 
rozmawiać, jak stworzyć technologię uży-
teczną, a jednocześnie niewidoczną. Jeden 

z nas spojrzał na zegarek i trafnie zauważył, 
że jest dużo rodzajów inteligentnych zegar-
ków, ale żaden z nich nie dorównuje wyglą-
dem zegarkom klasycznym. 

Wyszliśmy wtedy z ideą, aby schować tech-
nologię w pasku do zegarka i bez zmiany 
jego wyglądu zewnętrznego połączyć kla-
syczny, elegancki zegarek z najnowszą 
technologią. Od tego momentu pracuje-
my z zapałem, aby wprowadzić w życie 
projekt inteligentnych pasków do zegarka 
„Unique”, który zarejestrowany jest już 
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej pod numerem P.410152.

na rynku pojawia się coraz więcej inteli-
gentnych zegarków. swojego przedstawi-

ciela mają apple, samsung czy pebble – fir-
ma, która pieniądze na stworzenie swojego 
smartwatcha zebrała na portalu kickstar-
ter. była to zawrotna suma ponad 20 mln 
dolarów. widać więc, że zapotrzebowanie 
na tego typu urządzenia rośnie. skąd jed-
nak pomysł na inteligentną opaskę?

Tak, zapotrzebowanie na inteligentne urzą-
dzenia zdecydowanie wzrasta i według 
branżowych badań trend ten będzie się 
utrzymywał. Rynek Wearable Technology 
w 2010 roku został wyceniony na 6.3 mln $. 
W 2014 warty był już 5.1 mld $, a do 2018 
szacuje się, że jego wartość może urosnąć 
do poziomu 12.6 mld $ (Head Tech). 

Tylko w okresie od stycznia do sierpnia 
2013 r. liczba informacji na Twitterze wspo-
minających o Wearable Technology wzrosła 
z 4 103 do 64 989.  Obecnie klienci posiadają 
dwie możliwości: kupno zegarka klasyczne-
go bądź zakup inteligentnego zegarka, tzw. 
smartwatcha. Wybierając najlepsze cechy 
obu rozwiązań oraz wykorzystując przy tym 
efekt synergii, stworzyliśmy „Unique” – da-

jąc klientom jednocześnie inteligencję urzą-
dzenia i klasykę jego designu. Dzięki temu 
zwolennicy klasycznych zegarków oraz 
przywiązani do nich użytkownicy mają szan-
sę wzbogacenia dotychczasowych zegarków, 
które często mają dla nich wartość sentymen-
talną, o innowacyjne rozwiązania.

22 września rusza nasza kampania na portalu Kick-
starter. Z jednej strony liczymy na pozyskanie środ-

ków na dalszy rozwój projektu, z drugiej będzie to 
idealna okazja, aby kupić paski Unique w niższej cenie.

Pasek Unique wykonywany jest ręcznie z naj-
wyższej jakości skór, a dzięki specjalnej aplikacji 
możesz wybrać typ i kolor skóry oraz wykończeń

Jakosc i klasa
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Ideą inteligentnego paska „Unique” było 
nie tylko nadanie możliwości smartwatcha 
klasycznemu zegarkowi, ale również umoż-
liwienie klientowi kreowania jego wyglądu. 
Wiele firm zapewnia, że ich klient jest naj-
ważniejszy, jednak nie pozwala mu na za-
chowanie jego unikalności i poczucia wła-
snego stylu, proponując tylko kilka wersji 
tego samego produktu. W uBirds wierzymy 
w unikalność każdego użytkownika, dlatego 
pasek został stworzony, aby dopasowywać 
się do każdego, a nie odwrotnie.

na pierwszy rzut oka inteligentną opa-
skę odróżnia od inteligentnego zegarka 
brak wyświetlacza. rozumiem zatem, że 
wszystkie informacje pochodzące z paska 
będą wyświetlane na ekranie telefonu. czy 
takie podejście pozwoli rozwiązać podsta-
wową wadę inteligentnych zegarków, czyli 
konieczność częstego ładowania?

Tak, informacje pochodzące z paska będą 
wyświetlane na ekranie telefonu, ale także 
i na samym pasku za pomocą wielokoloro-

wej diody. Przekłada się to na mniejszy po-
bór energii, a przez to na wzrost czasu pracy 
na jednym ładowaniu. 

„Unique” działa w połączeniu z dedykowaną 
aplikacją na system iOS oraz Android. Za jej 
pomocą istnieje możliwość szerokiej konfigu-
racji paska – monitorowanie swojej aktywno-
ści, osiąganie wyznaczonych przez siebie ce-
lów, selekcja odbieranych informacji na pasek. 
Prosty w obsłudze system aplikacji umożliwia 
dopasowanie ustawień do swoich potrzeb. 

Dzięki dyskretnej, wielokolorowej diodzie 
LED, wibracjom oraz rozpoznawaniu gestów 
„Unique” daje szerokie możliwości kontrolo-

wania telefonu. Przewidywany czas użytkowa-
nia paska „Unique” to ok. 2–3 dni. Pracujemy 
obecnie nad energooszczędnością urządzenia, 
aby jeszcze wydłużyć czas pracy na baterii.

czym jeszcze odróżnia się unique od inteli-
gentnych zegarków i w czym je przewyższa?

Żyjąc w czasach technologii, otaczamy się 
skomplikowanymi w obsłudze gadżetami, za-
pominając o ukrytym potencjale w klasycznych 
urządzeniach codziennego użytku. Większość 
prezentowanych smartwatchów nie tylko cier-
pi na brak intuicyjności w obsłudze, ale także 
nie zachęca wyglądem, który odbiega od pre-
stiżowych klasycznych zegarków. 

Pierwszy na świecie inteligentny pasek – 
„Unique” – nadaje klasycznym zegarkom 
innowacyjne możliwości, dbając przy tym 
o indywidualizm ich użytkowników. Dzięki 
wirtualnemu kreatorowi jesteś jedyną osobą 
procesu konstrukcyjnego i to Ty jako projek-
tant decydujesz o wyglądzie „Unique”. Kre-
ator uBirds daje możliwość doboru kolory-

stycznego, sposobu szycia, koloru nici, liczby 
szlufek, kształtu paska, stylu sprzączki, a także 
udostępnia szeroki wybór skór. Zaprojektowa-
ny, indywidualny design „Unique” jest więc 
niepowtarzalnym i personalnym elementem 
stylu użytkownika, z dodatkowymi, innowa-
cyjnymi możliwościami technologicznymi.

unique całą elektronikę kryje w pasku ze 
skóry lub ekoskóry. siłą rzeczy będzie on 
narażony na wpływ wilgoci. mogą to być 
pot lub krople deszczu. jak poradziliście 
sobie z tym problemem?

Nie ma co się obawiać takich problemów, 
gdyż cała elektronika paska została zalana 

elastycznym materiałem, który chroni przed 
szkodliwym wpływem wilgoci i zapewnia po-
prawne funkcjonowanie „Unique”. Wszystkie 
układy będą działać prawidłowo, bez względu 
na panujące warunki atmosferyczne czy też 
bliski kontakt paska ze skórą użytkownika.

według obecnych założeń unique ma być 
produkowany ręcznie, czy nie obawiacie się, 
że przez to jego cena będzie zaporowa? czy 
rozważacie produkcję masową mniej wyra-
finowanych pasków, np. z gumy?

W procesie produkcji „Unique” przede wszyst-
kim stawiamy na jakość oraz możliwość indy-
widualnego dopasowania paska do oczekiwań 
najbardziej wymagających klientów. Pasek jest 
ręcznie szyty, wykonany z największą precy-
zją i dopasowany do gustu klienta. Możliwość 
wyboru jednych z najlepszych francuskich oraz 
włoskich skór sprawia że „Unique” jest presti-
żowym elementem garderoby, wzbogaconym 
o najwyższe rozwiązania technologiczne, skie-
rowanym do klientów z grupy premium. Indy-
widualny design „Unique” może więc być nie-

powtarzalnym i personalnym elementem stylu 
jego użytkownika. Nie wykluczamy, że w przy-
szłości wprowadzimy również inne zamienniki 
skórzanych pasków, jednak obecnie skupiamy 
się na rozwijaniu i dopasowaniu produktu do tej 
grupy odbiorców.

na koniec proszę powiedzieć, kiedy 
unique pojawi się w sprzedaży i ile będzie 
kosztować?

Planujemy rozpoczęcie produkcji pasków 
„Unique” w pierwszym kwartale 2016 roku. 
Cena uzależniona jest od wielu czynników, 
dlatego będzie ona znana bliżej daty urucho-
mienia produkcji pasków.  

6,3 mln dol. 12,6 mld dol.
tyle wart był rynek inte-
ligentnych urządzeń do 
noszenia w roku 2010

tyle może wynieść jego war-
tość  w 2018 r. Jest to 2000 
razy więcej niż w 2010 r.

Źródło: Head Tech
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jak sobie z nimi radzić?

Według danych GUS-u, w 2013 r. Polacy wytworzyli ponad 11 mln ton odpadów komunalnych. Zgodnie z raportem Eurostatu 

statystyczny Polak wyprodukował niecałe 300 kg odpadów w ciągu roku, natomiast średnia dla UE w 2013 r. wyniosła niemal 

500 kg. Porównanie tych danych prognozuje wyraźny trend wzrostowy. Niedawno opublikowany raport Najwyższej Izby Kon-

troli podsumowujący dwa lata działania ustawy śmieciowej brutalnie ukazał nieudolność nowego systemu gospodarowania 

odpadami. Rozpoczęło to dyskusję nad skutecznością dotychczasowego zarządzania odpadami komunalnymi w Polsce.

Komisja Europejska nakłada na 
państwa członkowskie coraz 
wyższe wymogi w zakresie go-
spodarki odpadami. Prioryte-
tem jest odzysk materiałowy, 
czyli osiągnięcie określonych  

poziomów odzysku i recyklingu 
surowców wtórnych oraz elimi-
nacja składowania odpadów, 
w  szczególności odpadów ule-
gających biodegradacji. Sto-
sowane powszechnie w Polsce 

technologie zagospodarowa-
nia odpadów doprowadziły do 
tego, że – zgodnie ze statysty-
kami GUS-u – ponad połowa 
śmieci trafia na składowiska. 
Grożą nam za to wielomiliono-

we kary. Tymczasem w Polsce 
działa już technologia, która 
zapewnia rekordowy odzysk 
surowców wtórnych, a dzię-
ki temu pozwala zapomnieć 
o wysypiskach.

Smieci
odpady

POLACY WYTWORZYLI W 2013 R. Aż 11 MLN TON ŚMIECI
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na czym polega proces przeróbki odpa-
dów, którego sercem  jest technologia ro-
tosteril beg7000? 

RotoSTERIL to autorska, innowacyjna 
metoda przetwarzania odpadów niesegre-
gowanych, która została stworzona przez 
inżynierów Bioelektra Group. Technologia 
wykorzystuje proces mechaniczno-ciepl-
nego przetwarzania odpadów. Na początku 
odpady są sterylizowane w urządzeniach, 
które nazwaliśmy RotoSTERIL BEG7000, 
a następnie mechanicznie sortowane. Każ-
de urządzenie jest w pełni niezależne od 
innych i jest w stanie samodzielnie prze-
tworzyć strumień odpadów do 10 tys. ton 
odpadów rocznie. Proces prowadzony jest 
w warunkach nasyconej pary wodnej, która 
krąży w zewnętrznej komorze sterylizatora, 
przy podwyższonym ciśnieniu dochodzą-
cym do 5 barów i temperaturze do 150°C. 
W wewnętrznej komorze sterylizatora od-
pad, pod wpływem odpowiednio dobranych 
warunków, podlega przemianom fizycznym. 
Najistotniejszą zmianą jest rozwłóknienie 
i przekształcenie frakcji organicznej bio-
degradowalnej, dzięki czemu bardzo łatwo 
oddziela się ona od pozostałych frakcji od-
padów. Co istotne, proces jest w pełni zauto-
matyzowany. W naszej linii technologicznej 

człowiek nie ma kontaktu z odpadem. Po 
procesie obróbki cieplnej zmieszany, steryl-
ny odpad trafia na linię sortującą, złożoną 
z zespołu przesiewaczy, sorterów magne-
tycznych, optycznych i optoelektronicz-
nych. Tutaj wydzielane są czyste surowce: 
szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz jed-
norodna, sucha frakcja organiczna. Wszyst-
kie frakcje opuszczają zakład, a surowce 
wtórne poddawane są recyklingowi. 

co zainspirowało państwa do stworzenia 
technologii rotosteril? czym roto-
steril wyróżnia się wśród innych sys-
temów przetwarzania odpadów komunal-
nych? 

Większość postrzega śmieci jako narasta-
jący problem, a my popatrzyliśmy na od-
pady z perspektywy ich potencjału: przede 
wszystkim ilości zawartych w nich surow-
ców, które można ponownie wykorzystać. 
Konkurencyjność metod przetwarzania od-
padów jest oceniana przez pryzmat ochrony 
środowiska. Mając wieloletnie doświad-
czenie na rynku, znaleźliśmy sposób, który 
pozwala odzyskać najbardziej wartościowe 
surowce z odpadów i przetworzyć je znów 
na produkty, dając szansę jednocześnie na 
oszczędność energii i materiałów. Tym, co 

Czy polska technologia 
zamieni śmieci w złoto?
Rozmowa z Jarosławem Drozdem, Prezesem Zarządu 
Bioelektra Group S.A., firmy, która stworzyła unikalną 
technologię przetwarzania odpadów

Jarosław Drozd, 
Prezes Zarządu 
Bioelektra Group S.A.

Współzałożyciel wielu spółek 
handlowych m.in. w branży spożywczej, 
kosmetycznej, elektronicznej oraz 
przemysłu lekkiego.

Technologia ta nosi nazwę 
RotoSTERIL. Została opraco-
wana przez inżynierów z firmy 
Bioelektra Group. RotoSTERIL 
wykorzystuje proces mecha-

niczno-cieplnego przetwarza-
nia odpadów (MCP). Metoda ta 
opiera się na niezwykle efek-
tywnym procesie, w którego 
trakcie niesortowane odpady 

komunalne poddane są steryli-
zacji w urządzeniu RotoSTERIL 
BEG7000 w warunkach nasy-
conej pary. Następnie odpady 
są sortowane na poszczególne 

frakcje, co umożliwia ich po-
nowne wykorzystanie. Techno-
logia już dziś spełnia europej-
skie i krajowe standardy oraz 
wymogi ministra środowiska. 

POLAK PRODUKUJE ŚREDNIO 300 KG ODPADóW ROCZNIE
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wyróżnia RotoSTERIL, jest fakt, że nasza technologia chroni 
środowisko i jest źródłem cennych surowców wtórnych oraz 
czystej, suchej frakcji organicznej biodegradowalnej. Co 
szczególnie ważne: każdy etap procesu technologicznego jest 
przyjazny dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Brak 
uciążliwości dla otoczenia podczas eksploatacji oznacza 
z kolei akceptację społeczną. Podczas przetwarzania odpa-
dów nie emitujemy przykrych zapachów, eliminujemy emi-
sje i odcieki, co pozwala zbliżyć zakład do źródła odpadów, 
na przykład posadowić go w granicach miasta. Eliminuje to 
potrzebę finansowania logistyki i transportu odpadów. To 
korzystne rozwiązanie również z punktu widzenia lokalnych 
społeczności, które nie akceptują budowania w sąsiedztwie 
ich domów kompostowni, spalarni lub składowisk odpadów. 

instalacja zbudowana w oparciu o państwa technologię 
działa w gminie susz w województwie warmińsko-mazur-
skim. jakie osiąga ona parametry?

W Zakładzie w Różankach w powiecie iławskim, który przetwa-
rza zmieszane odpady komunalne z Olsztyna, wdrożyliśmy 6 nie-
zależnych urządzeń. Moc przerobowa zakładu wynosi 40 000 
ton odpadów/rok. Z punktu widzenia budżetu warto wspomnieć, 
że przetworzenie jednej tony odpadów za pomocą RotoSTERIL 
kosztuje zaledwie około 100 zł. Nasza technologia zapewnia rów-
nież najniższe koszty inwestycyjne spośród  technologii obecnych 
na rynku (od 4 do 10 razy mniejsze) w przeliczeniu na tonę prze-
twarzanych odpadów na rok. Przy relatywnie niskich kosztach 
eksploatacyjnych osiągamy ponad 95-procentowy odzysk, w za-
kładzie o niewielkich gabarytach i na stosunkowo małym obsza-
rze. Technologia została opracowana przez polskich inżynierów, 
a główne jej elementy – sterylizatory RotoSTERIL BEG7000 – są 
wytwarzane w polskich fabrykach HCP Cegielski Poznań. 

czy zatem są plany wyjścia z nową technologią na zagra-
niczne rynki, a jeśli tak, to jakie kierunki uważają pań-
stwo za kluczowe? 

rotosTErill – technologia, 
która zamieni śmieci w złoto

Mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów polega 
na wstępnej cieplnej obróbce odpadów w procesie 
sterylizacji, a następnie na ich mechanicznej segregacji.

W trakcie procesu cieplnego następuje eliminacja odorów i patogenów. 
Gorąca para wodna krąży pomiędzy płaszczami sterylizatora, ogrzewając 
odpad i doprowadzając do jego osuszenia. Technologia ta wykorzystuje 
trzy czynniki fizyczne, regulowane automatycznie na podstawie 
morfologii odpadów: temperaturę, ciśnienie oraz czas. Wysterylizowane 
odpady poddawane są następnie mechanicznemu sortowaniu. 
Ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych wydzielane są 
biodegradowalna frakcja organiczna pozbawiona zanieczyszczeń oraz 
czyste frakcje nieorganiczne, nadające się do recyklingu. 

część bio aluminium stal

FRAKCJE POWSTAłE W PROCESIE rotosTEril
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Już dzisiaj jesteśmy dostrzegani na wielu 
zagranicznych rynkach. Naszą technologią 
interesują się ekologiczne miasta z całego 
świata. Aktywnie działamy i prowadzimy 
zaawansowane rozmowy w Niemczech, 
USA, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Bahraj-
nie – wszędzie tam, gdzie poszukiwane są 
nowe, efektywne rozwiązania z zakresu 
gospodarki odpadami. Oprócz tego w na-
szym zakładzie w Różankach coraz częściej 
gościmy polskich przedstawicieli samorzą-
dów, którzy szukają efektywnych kosztowo 
i ekologicznych rozwiązań dotyczących go-
spodarowania odpadami. 

jaki wpływ na środowisko ma technolo-
gia rotosteril? 

RotoSTERIL przede wszystkim chroni śro-
dowisko. Technologia znacząco ogranicza 
ślad węglowy i redukuje emisję gazów cie-
plarnianych (CO2 oraz metanu). 

Osiągamy kumulatywny efekt spadku emi-
sji dwutlenku węgla: dzięki sterylizacji 
frakcji organicznej i odzyskowi surowców 
wtórnych wyciągamy z odpadów wszystkie 
butelki plastikowe, puszki, metalowe ele-
menty oraz szkło. To minimalizuje potrzebę 
składowania odpadów oraz oszczędza ma-
teriały i energię potrzebne do wydobycia 
surowców naturalnych. W przypadku że-
laza oszczędność energii sięga 84 procent, 
a w przypadku aluminium aż 95 procent. 
Naszą innowacyjność potwierdza wyróż-

nienie technologii w konkursie GreenEvo. 
Wydarzenie to odbywa się pod patronatem 
ministra środowiska, Macieja Grabowskie-
go, a jego celem jest promocja innowacyj-
nych i zielonych technologii. 

jakie frakcje udaje się odzyskać w pro-
cesie? 

Po przetworzeniu, podczas procesu sor-
towania, wydzielany jest szereg frakcji. 
Odzyskujemy czystą stłuczkę szklaną, me-
tale żelazne i aluminium, plastiki PET i PP 
i wysokokaloryczne, pozbawione frakcji 
organicznej, sterylne pre-SRF oraz suchą 
i pozbawioną patogenów frakcję organicz-

ną biodegradowalną. Charakteryzuje się 
ona dobrymi parametrami energetycznymi, 
a badania potwierdzają, że jest znacznie 
czystsza od powszechnie stosowanego wę-
gla, choćby pod kątem zawartości siarki, 
chloru. Takie przekształcenie tej frakcji 
powoduje, że nie musi być składowana, jak 
dzieje się to w przypadku innych obecnych 
na rynku technologii. 

jak państwa technologia wpisuje się 
w wyśrubowane wymogi ministra śro-
dowiska i ue, które narzucają redukcję 
recyklingu, a w najbliższej przyszłości 
zakazują składowania? 

Rosnące trudności z pozyskaniem nowych 
surowców i wymogi UE dotyczące reduk-
cji składowania zdecydowanie zwiększą 
zapotrzebowanie na stosowanie materiałów 
recyklowanych. 

Nasza technologia pozwala na wypełnienie 
wymogów krajowych i unijnych z zakresu 
odzysku i recyklingu, ograniczenia składo-
wania odpadów, a w szczególności frakcji 
biodegradowalnej, zarówno dla istniejących 
do 2020 roku przepisów, jak i planowanych 
do roku 2030. 

Technologia, którą stworzyliśmy, jest 
zgodna z unijną strategią postępowania 
z odpadami i działa w linii z europejską 
polityką ograniczania emisji gazów cie-
plarnianych.  

fRAkCJe PowSTAłe w PRoCeSIe rotosTEril

szkło

kolorowe bezbarwne

plastik

płatek PeT Pe i PP

Dzikich wysypisk przy-
bywa, zamiast ubywać, 

a mieszkańcy przepłacają 
za wywóz śmieci – wynika 
z raportu NIK. „Gminy nie 
powinny płacić za woże-
nie odpadów, tylko za ich 

zagospodarowanie”.

Jarosław Drozd
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TEKST: 

Beata Godawa

Apetyt
na słońce

Wyobraźmy sobie, że świat przestał być uzależniony od  baterii, 
a urządzenia elektryczne nie wymagają podłączenia do sieci energetycznej. 
Nie musimy nerwowo spoglądać na poziom naładowania baterii w  telefonie 
czy laptopie, a ściany, dachy, a nawet nasze ubrania produkują energię 
elektryczną. Utopia czy też nieodległa przyszłość? Z pomocą technologii 
opracowanej przez Olgę Malinkiewicz raczej to drugie.

Mecenasem 
cyklu artykułów 

„Polska 
innowacyjna”
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czy możliwe jest, aby nasza 
odzież, ściany domów lub okna 
produkowały energię?

56dni
potrzebuje Słońce, aby 
dostarczyć do Ziemi tyle 
energii, ile zawierają 
wszystkie złoża węgla, 
ropy i gazu.

Poznaj historię Olgi Malinkiewicz – młodego polskiego 
naukowca – i jej wynalazku, który może zmienić świat

PocZĄTek
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Po ukończeniu licencjatu Olga Malinkiewicz 
wybiera się w ramach programu Erasmus 
do Hiszpanii. Podczas studiów zdobywa 
umiejętność obsługi nowoczesnej aparatury 
badawczej oraz prowadzenia skompliko-

wanych procesów chemicznych. Jako mło-
dy naukowiec po ukończeniu studiów na 
Uniwersytecie Barcelońskim rozpoczyna 
pracę w placówce ICFO (The Institute of 
Photonic Studies). Następnie zaczyna studia 
doktoranckie na Uniwersytecie w Walencji, 
w  ramach których bierze udział w  licznych 

spotkaniach i  konferencjach naukowych. Na 
konferencji w  Sewilli uczestniczy w inspi-
rującym wykładzie na temat perowskitów 
– odkrytej w 1838 r. grupy związków nieorga-
nicznych o ciekawych właściwościach. Olga 
uznaje perowskity za niezwykle interesujące 
– postanawia nad nimi pracować. G
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Na pierwsze sukcesy nie trzeba było dłu-
go czekać. Kilka miesięcy po rozpoczęciu 
badań Olga Malinkiewicz wraz z grupą 
współpracowników opublikowała artykuł 
opisujący nową metodę pozyskiwania fo-
towoltaicznych ogniw perowskitowych. 
Metoda okazała się bezkonkurencyjna pod 
względem kosztów wytwarzania ogniw, jak 
również ich jakości.

W wywiadzie telewizyjnym, w programie 
Grzegorza Miecugowa pt. „Inny punkt widze-
nia”, Olga Malinkiewicz opowiada o począt-
kach swoich badań nad ogniwami fotowol-
taicznymi z wykorzystaniem perowskitów: 
– „W  nauce nie da się niczego zaplanować. 
Wszystko było zbiegiem okoliczności. Oka-
zało się, że zdobyte na studiach umiejętno-
ści bardzo przydały mi się do opracowania 
tej technologii. Ci, którzy do tej pory zajmo-
wali się ogniwami perowskitowymi, pocho-
dzili z  trochę innego <<działu>>. Ja wyko-
nywałam to wedle swoich wcześniejszych 
doświadczeń, na swój sposób, dzięki czemu 
powstało coś nowego.”

cZYM TAk WŁAŚcIWIe  
sĄ PeRoWskITY?
Perowskity zostały odkryte w górach Ural 
przez niemieckiego mineraloga, Gustava 
Rosego. Stanowią one grupę materiałów 
o  specyficznej strukturze krystalicznej. 
Pojawiają się w naturze, np. w skałach 
i  magmie. Występują w licznych odmia-

nach, a ich wytwarzanie możliwe jest rów-
nież w laboratorium, w procesie syntezy 
chemicznej. Niektóre z odmian perowski-
tów są szczególnie wskazane do stosowa-
nia w fotowoltaice. 

Prace z perowskitami zaczęły się kilkadzie-
siąt lat po ich odkryciu. Eksperci z IBM, chcąc 
zastosować je w tranzystorach i diodach, roz-
poczęli badania nad syntezą jednej z odmian. 
Szybko jednak okazało się, że stworzone 
przez nich perowskity nie dają wystarcza-
jąco dobrych efektów – był to gwóźdź do 
trumny dla tego projektu, który szybko został 
zamknięty. Po 30 latach patent IBM wygasł, 
a perowskity wróciły do łask naukowców. 

Kolejne badania prowadził profesor Tsuto-
mu Miyasaka z Japonii. Opracowane przez 
niego ogniwa słoneczne posiadały spraw-
ność rzędu 3%. Tak niska wydajność oraz 
niewielka trwałość ogniw zadecydowały 
o  zaprzestaniu dalszych badań. Ogniwa 
o zadowalającej wydajności zostały uzyska-
ne dopiero w roku 2009. To właśnie wtedy 
dr Henry Snaith z Uniwersytetu w Oxfordzie 
zmodyfikował stosowaną do tej pory me-
todę wytwarzania ogniw perowskitowych, 
co umożliwiło zwiększenie ich wydajności 
do 10% (wartość tę uzyskano już w  czasie 
pierwszych testów, co zostało uznane za 
bardzo obiecujący znak). Sukces ten przy-
czynił się do otwarcia przez naukowca przy-
uczelnianego ośrodka badawczego, który 

od tej pory pracuje nad stworzeniem nisko-
kosztowego, wydajnego ogniwa perowski-
towego – to pierwszy ośrodek tego typu na 
świecie. Badania dr. Snaitha zostały opu-
blikowane w  magazynie „Science” (2012 r.) 
i skupiły uwagę naukowców z całego świata. 

PRZeŁoM
Kiedy w głowie Olgi rodzi się zamysł, aby 
zająć się badaniami nad perowskitem, 
okazuje się, że jest sama – w laboratorium 
Uniwersytetu w Walencji, gdzie prowadzi 
właśnie badania, nikt nie zajmuje się ogni-
wami fotowoltaicznymi. Do pracy namawia 
więc jednego z tamtejszych naukowców, dr. 
Henka Bolinka. W trakcie badań postanawia 
zastosować związki, z którymi do tej pory 
pracowała i które dobrze znała. 

Zaproponowana przez Olgę technolo-
gia zakładała wytworzenie perowskitu 
w oparciu o metyloamonowy jodek ołowiu. 
Rozwiązanie to pozwoliło wyeliminować 
stosowane do tej pory tlenki metali (Al2O3, 
TiO2 or ZrO2), które sprawiały, że produk-
cja ogniw perowskitowych wymagała za-
stosowania energochłonnego procesu 
spiekania. Choć brzmi to dość skompliko-
wanie, to technologię opracowaną przez 
polskiego naukowca można podsumować 
trzema słowami – tania, prosta, skuteczna. 
Wytwarzane tą metodą ogniwa wyjątkowo 
dobrze przetwarzają energię słoneczną 
na energię elektryczną. Co więcej, dzięki 

1sek
Słońce jest źródłem praktycz-
nie całej energii docierającej 
do Ziemi. Moc promieniowania 
Słońca wynosi aż 3,845 x 1026 W, 
co oznacza, że w ciągu każdej 
sekundy Słońce emituje energię 
wystarczającą do zagotowania 
lodowatej wody zawartej w sze-
ścianie o boku 971 km. 

Na Ziemi i w atmosferze jest łącz-
nie tylko 1,36 x 109 km3 wody, czyli 
cała ziemska woda zmieściłaby 
się w sześcianie o boku zaledwie 
1113 km, a energia emitowana 
przez Słońce zagotowałaby ją 
w ciągu zaledwie półtorej sekundy.
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unikalnej strukturze perowskitu (ciągłość 
i gładkość) daje on ogromne perspektywy 
wykorzystania.

Metoda opracowana przez młodego naukow-
ca zostaje opatentowana. W 2013 roku, w Na-
ture Photonics ukazuje się pierwsza publika-
cja Olgi Malinkiewicz oraz innych uczonych 
biorących udział w projekcie, w tym dr. Henka 
Bolinka. Artykuł wskazuje, że dzięki opraco-
wanej technologii możliwe było zwiększenie 
wydajności ogniw do 12%, tj. do poziomu po-
równywalnego z ogniwami krzemowymi (naj-
bardziej popularne ogniwa krzemowe osią-
gają sprawność rzędu 14–17%, wartość ta 
wzrasta do 20% w przypadku drogich ogniw 
monokrystalicznych o specjalnej konstrukcji). 
Co ważne, proces wytwarzania ogniw prze-
biegał w niskiej, pokojowej temperaturze. 

28 marca 2014 roku, w Brukseli, Olga Malinkie-
wicz przedstawia swoje odkrycie w konkursie 
organizowanym przez Komisję Europejską, 
w którym zdobywa prestiżową nagrodę Pho-
tonics21. Tym samym ponownie udowadnia, 
że ogniwa perowskitowe wytwarzane jej me-
todą mogą konkurować z istniejącymi tech-
nologiami fotowoltaicznymi. Praca zostaje 
doceniona nie tylko pod kątem naukowym, 
ale również praktycznego przełożenia na co-
dzienność. Wtedy też zaczynają zgłaszać się 
prywatni inwestorzy, m.in. ze Szwajcarii i Sta-
nów Zjednoczonych. Olga postanawia jednak 
skomercjalizować osiągnięcie w Polsce.

Obecnie wydajność laboratoryjna ogniw sło-
necznych z zastosowaniem perowskitu jest 
w istocie zbliżona do najlepszych techno-
logii fotowoltaicznych (m.in. krystalicznego 
krzemu, CdTe i CIGS) i kształtuje się na po-
ziomie 20%. Należy jednak mieć na uwadze 
fakt, iż ogniw na bazie perowskitu nie moż-
na bezpośrednio porównywać z ogniwami 
krzemowymi, ponieważ jest to całkowicie 
odmienne podejście do tematu fotowoltaiki.

co WYRÓŻnIA PeRoWskITY?
Ogniwa perowskitowe, których zasadniczymi 
zaletami są: wysoka zdolność pochłaniania 
światła, elastyczność, przezroczystość i lek-
kość, mogą służyć do pokrywania najróżniej-
szych materiałów – począwszy od cienkich 
folii PET (które mogą być zastosowane np. 
do laminowania innych przedmiotów), przez 
dachówki i ściany, na ubraniach i elektroni-
ce skończywszy. W ten sposób każdy z tych 
przedmiotów stałby się minielektrownią 
produkującą czystą energię.

Perowskit charakteryzuje się barwą brązową, 
jednakże w zależności od użytego dodatku 
można uzyskać również barwę żółtą lub czer-
woną, o różnej przeźroczystości. Należy jed-
nak pamiętać, że im ciemniejsze ogniwo, tym 
więcej światła będzie absorbowano, a tym 
samym jego efektywność będzie wyższa. 

Materiał pojawił się stosunkowo niedawno, 
a już dorównuje swoją wydajnością ogni-
wom krzemowym. Ponadto jest on bardzo 
tani, przez co może konkurować nawet 
z paliwami kopalnymi. 

sAUle TechnoloGIes
W listopadzie 2013 roku Olga Malinkiewicz 
wraz z Piotrem Krychem i Arturem Kupczu-
nasem zakładają spółkę Saule Sp. z o.o., 
która działa pod marką Saule Technologies. 
Jej misją jest skomercjalizowanie perow-
skitów dzięki stworzeniu nowej generacji 
ogniw fotowoltaicznych. 

Zespół Olgi nieustannie pracuje naukowo:  „Dą-
żymy do tego, aby możliwe było drukowanie 
perowskitu na folii z elektrodami, którą potem 
można zwinąć w rulon, a następnie ciąć wedle 
potrzeb” – mówi Olga w programie „Inny punkt 
widzenia”, w wywiadzie z Grzegorzem Miecu-
gowem. „W Polsce odwiedzamy dużo uniwer-
sytetów, które optymistycznie podchodzą do 
proponowanej technologii, ponadto prezentu-
jemy swoje osiągnięcia, pojawiając się na kon-
ferencjach międzynarodowych – podczas kon-
ferencji w Bostonie przedstawiliśmy pierwszy 
na świecie wydrukowany perowskit.” Aktualnie 

Saule Technologies jest liderem konsorcjów 
naukowych, współpracuje ze światowej klasy 
naukowcami  w ramach projektów PERLES, Hy-
pernodec i PRINT.

W marcu br. w ramach Business Mixer Saule 
Technologies dostała tytuł najlepszego 
Start-upu roku 2014 i dostała nagrodę z rąk 
marszałka Sejmu, Radosława Sikorskiego.

W maju br. przedstawiciele Saule Technologies 
zaprezentowali swoje osiągnięcia na konfe-
rencji organizowanej na giełdzie papierów 
wartościowych NASDAQ (USA), dedykowanej 
innowacjom technologicznym, co sprowoko-
wało publiczność do czynnej dyskusji na temat 
zastosowania perowskitowych ogniw słonecz-
nych. Dzięki konferencji Saule Technologies 
pomnożyła kontakty biznesowe o światowych 
gigantów technologicznych i liderów innowacji. 

Olga Malinkiewicz z miesiąca na miesiąc 
osiąga kolejne sukcesy – w czerwcu br. zo-
staje laureatką konkursu  liderów innowacji, 
którzy nie ukończyli 35. roku życia, organi-
zowanego przez „MIT Technology Review” 
– najstarszy magazyn dedykowany techni-
ce, którego wydawcą jest Massachusetts 
Institute of Technology. Dzięki „Innovators 
Under 35” Olga Malinkiewicz wzbogaca się 
o tytuł „Innovator of the Year”.

WYŚcIG
Olga Malinkiewicz przywozi do Polski nową 
technologię, będącą niepowtarzalną szansą 
dla kraju – technologię, której w końcu nie mu-
simy kopiować od innych, która nie jest droga 
i Polskę byłoby na nią stać, która mogłaby 
stać się wyznacznikiem trendów w energe-
tyce. Mamy dotacje unijne, programy mające 
pomagać w rozwoju nauki – wydawać by się 
mogło, że uprzemysłowienie nowej technologii 
wytwarzania ogniw perowskitowych na dużą 
skalę jest w zasięgu ręki. Niestety, nic bardziej 
mylnego. „Trwa batalia o bycie pierwszym 
w dostarczeniu gotowego produktu na rynek. 
Wciąż ścigamy się z Oxfordem, opracowana 
przez nas metoda jest zdecydowanie tańsza 
i  wykorzystuje bardziej stabilne materiały. To 
jedyny moment, abyśmy dokonali tego w na-
szym kraju. Mamy duże wsparcie od strony na-
ukowej z różnych laboratoriów z całego świata 
i Polski, niemniej, aby to mogło się udać, po-
trzebne jest dofinansowanie prac badawczo
-wdrożeniowych. Jeżeli procedury państwowe 
będą stały na drodze do zrealizowania celu, 
zrobimy to prywatnie, wraz ze współfinansu-
jącymi nas inwestorami, w kraju, który zapewni 
nam ku temu najlepsze warunki” – komentuje 
obecną sytuację Olga Malinkiewicz. 
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Nowe 
produkty przeciwwybuchowe i radiowe 

Firma steute na targach w Hanowerze

steute Polska, Adam Więch

ŁĄcZnIk PoZYcYjnY Z WYjŚcIeM 
AnAloGoWYM 

Firma steute opracowała nowe łączniki Ex HS 
98 Extreme (fot. 1), dostarczające na wyjściu 
sygnał analogowy, proporcjonalny do aktu-

alnej pozycji aktywatora (odwzorowywanej 
przez zintegrowany czujnik Halla). Dostępne 
są warianty 0-20 mA, 4-20 mA i 0-10 V.

W przypadku wersji Ex w konstrukcji 
wykorzystana została solidna, metalo-

wa obudowa, przystosowana do pracy 
w ciężkich warunkach środowiskowych, 
o wysokim stopniu ochrony i standar-
dowych wymiarach określonych normą 
DIN EN 50041. Zróżnicowane aktywa-
tory mogą być obracane (4 x 90°), co 

Kolejna edycja targów w Hanowerze 
przeszła do historii. Firma steute 
prezentowała wiele nowości, z cze-
go znaczna część to urządzenia 
w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

Co niezwykle ważne, do sprzedaży 
wprowadzone zostały urządzenia 
bezprzewodowe w wykonaniu Ex, 
z zaimplementowaną technologią 
radiową sWave

FOT.1. FOT.2. FOT.3.
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steute Extreme

// APARATURA ŁĄCZENIOWA
DO PRACY W EKSTREMALNYCH
WARUNKACH

Piekło na ziemi

- Czujniki magnetyczne serii RC Extreme
-  Wyłączniki pozycyjne serii 12, 13, 14 Extreme 

oraz serii 98 Extreme
-  Zakres temperatury pracy, zależnie od serii,  

od -60 °C do +90 °C
- Wysoka odporność na korozję
- Stopień ochrony do IP69K
-  Dostępne wersje przeciwwybuchowe  

do stref Ex 1, 2, 21 i 22

Więcej informacji: www.steute.pl
e-mail info@steute.pl
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Tam, gdzie inne urządzenia okazują 
się niewystarczające, zastosowanie 
znajduje nasza aparatura łączeniowa 
w wersji Extreme. Są to wyłączniki 
i czujniki zaprojektowane specjalnie 
z myślą o pracy w ekstremalnych 
warunkach, np. w wysokiej lub niskiej 
temperaturze, strefach zagrożonych 
wybuchem, bardzo zanieczyszczonych 
halach produkcyjnych czy też w stre-
fach o wysokich wymaganiach higie-
nicznych.

pozwala na łatwą zabudowę łączników analogowych 
w konstrukcji maszyny.

Zgodnie z certyfikatami ATEX/IECEx łączniki przeciwwybu-
chowe Ex HS 98 mogą być stosowane w strefach zagrożo-
nych wybuchem gazów (Ex 1 i 2) i/lub pyłów (Ex 21 i 22). 

Wymienione wyżej cechy predestynują te solidne urzą-
dzenia m.in. do pracy w systemach monitoringu poło-
żenia klap, zaworów i innych elementów ruchomych, 
w  przemyśle ciężkim, chemicznym, rafineryjnym czy 
też w zastosowaniach morskich.

koMPleTnA ofeRTA cZUjnIkÓW InDUkcYjnYch 

Działy Automation i Extreme firmy steute rozszerzyły ofertę 
solidnych, cylindrycznych czujników indukcyjnych (fot. 2). Są 
teraz dostępne również w wersji przeciwwybuchowej, z certyfi-
katami ATEX i IECEx oraz Extreme – do pracy w najtrudniejszych 
warunkach (m.in. w bardzo niskiej i/lub bardzo wysokiej tem-
peraturze). Czujniki dostępne są w czterech średnicach (M8, 
M12, M18 i M30). Sensory Ex, współpracujące z odpowiednimi 
modułami ewaluacyjnymi, są certyfikowane do zastosowania 
w strefach zagrożonych wybuchem gazów i/lub pyłów Ex 0 i 20.

FOT.4.
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Obecnie oferta czujników indukcyjnych jest zatem kompletna, sta-
nowi wygodną alternatywę dla wyłączników elektromechanicznych, 
jak i konwencjonalnych czujników magnetycznych.

PReMIeRA RokU: RADIoWe, PRZecIWWYbUchoWe ŁĄcZnIkI 
PoZYcYjne I cZUjnIkI InDUkcYjne
 
Dział Extreme firmy steute opracował w ramach programu Wire-
less Ex rozwiązanie techniczne zapewniające łatwy montaż i ob-
sługę aparatury łączeniowej w strefach zagrożonych wybuchem 
gazów i/lub pyłów. Czujniki i łączniki nie muszą być już podłą-
czane do modułów ewaluacyjnych w szafach rozdzielczych za 
pośrednictwem certyfikowanych przewodów, ponieważ można 
teraz wykorzystać protokół radiowy opracowany przez steute.

Technologia radiowa sWave w wersji przeciwwybuchowej została 
oczywiście certyfikowana zgodnie z wymaganiami ATEX oraz IECEx, 
przy czym dostępna jest rosnąca liczba wykorzystujących tę innowa-
cję urządzeń. Nowe produkty, właśnie dodane do oferty Wireless Ex, 
to radiowy łącznik pozycyjny Ex RF 96 w kompaktowej, prostokątnej 
obudowie oraz nadajnik radiowy serii Ex RF 96 ST, służący do współ-
pracy z czujnikami indukcyjnymi Ex RF IS M12, M18 i M30 (fot. 3).

W obu przypadkach energia niezbędna do transmisji radiowej 
jest dostarczana przez długowieczną baterię. Oznacza to, że 
urządzenia w ogóle nie potrzebują przewodów i mogą zostać 
łatwo zamontowane, przykładowo na ruchomych podzespo-
łach maszyn lub ciągów produkcyjnych. Specjalna, przeciwwy-
buchowa bateria litowa może być wymieniana wewnątrz stref 
Ex 1 i 21, co czyni całą operację prostszą i szybszą. 

Elektromechaniczne łączniki pozycyjne Ex, czujniki Ex i baterie 
litowe mają certyfikaty ATEX i IECEx, dopuszczające je do pra-
cy w strefach Ex 1 i 21. Sygnał radiowy ma tak małą energię, że 
nie stwarza ryzyka wybuchu. Typowe zastosowania tych urzą-
dzeń przeciwwybuchowych to określanie pozycji ruchomych 
elementów maszyn czy linii produkcyjnych, ale także przenoś-
ników taśmowych i innych systemów transportu bliskiego, ulo-
kowanych w strefach zagrożonych wybuchem. 
 
Do ewaluacji sygnałów radiowych może służyć nowy odbiornik 
4-kanałowy RF Rx SW868/915-4S (fot. 4), wyposażony w czte-
ry wyjścia przekaźnikowe, umieszczany w szafie sterowniczej 
poza strefą zagrożoną wybuchem. Jak wszystkie odbiorniki ra-
diowe steute także i ten można dowolnie programować.

Integracja to słowo klucz dla produktów następnej genera-
cji, które są przedmiotem debaty pod hasłem „Przemysł 4.0”. 
Dyskusja ta zdominowała także ostatnie targi w Hanowerze, 
których motto brzmiało: „Zintegrowany przemysł – dołącz do 
sieci”.

Tematem przewodnim na tegorocznym stoisku firmy steu-
te był „Zintegrowany Świat”. Projekt całego stoiska sym-
bolizował integrację możliwą dzięki bezprzewodowym 
urządzeniom z  działu steute Wireless: linie symbolizujące 
sieć na podłodze i ścianach, z elementami graficznymi re-
prezentującymi różne urządzenia jutra, ulokowanymi przy 
przecięciach linii.

Nie tylko koncept całego stoiska był nowością w Hanowe-
rze, ale także wspólna prezentacja produktów wszystkich 
czterech działów biznesowych firmy.

Stoisko steute spotkało się z dużym zainteresowaniem od-
wiedzających ekspertów oraz przedstawicieli mediów. A  te-
mat „Zintegrowany Świat” będzie kontynuowany w następ-
nych latach. 
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Przykładowe produkty z serii Extreme to 

czujniki bezpieczeństwa o stopniu ochrony 

IP69K, wyłączniki nożne o stopniu ochrony 

IP68, wyłączniki linkowe do pracy pod zie-

mią, wyłączniki pozycyjne zabezpieczone 

przed oddziaływaniem słonej mgły (o stop-

niu ochrony IP66), czujniki magnetyczne 

w wykonaniu ze stali nierdzewnej i wreszcie 

urządzenia do pracy w temperaturze od 

-60oC do +80oC.

Zintegrowany Swiat steute
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Ograniczenie 
ryzyka pożaru 
i wybuchu 
w młynach 
węgla 
i biomasy

w energetyce zawodowej
Karol ostrowski, GRUPA WoLFF

W 2014 roku jedna ze spółek EDF Polska 
rozpoczęła inwestycję polegającą na do-
posażeniu młynów węglowych w układy 
tzw. parogaszenia – systemy, które mają 
za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo wy-
buchowe i pożarowe w tej części instalacji. 
Za realizację prac w systemie pod klucz 
odpowiedzialne było konsorcjum GRUPy 
WoLFF oraz BCE Systems.

W młynach węgla, ze względu na charakter pracy 
tych urządzeń (wysoka temperatura pracy, moż-
liwość wystąpienia iskier pochodzenia mecha-
nicznego oraz obecność tlenu i paliwa w postaci 

pyłu węglowego i biomasy), może dochodzić 
do zapłonu mieszaniny pyłowo-powietrznej, 
a w konsekwencji wybuchu i/lub pożaru. 

W praktyce istnieje kilka możliwych podejść 
do ochrony młynów przed negatywnymi 
skutkami tego typu wypadków. W przypadku 
opisywanych instalacji inwestor zdecydował 
się na zastosowanie dwustopniowego me-
chanizmu ochrony, który został zbudowany 
w oparciu o układy tłumienia i odsprzęgania 
wybuchu typu HRD oraz wspomniane układy 
parogaszenia. oba układy uzupełniają się, 
tworząc tym samym efekt synergii.

czytaj dalej

PAROGASZENIE
BEZPIECZEńSTWO

To jest jeden z tematów 
nadchodzącej Konferencji 

INDEX - więcej na odwrocie 
okładki
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I eTAP PRAc – TŁUMIenIe WYbUchU 

Pierwszy etap prac polegał na zaprojekto-
waniu i dostawie układów tłumienia wy-
buchu dla zakładów EDF Polska. Wyko-
nała go GRUPA WOLFF na przestrzeni lat 
2012–2014. Była to wtedy największa tego 
typu inwestycja w branży energetycznej 
w Europie. 

Zadaniem wdrożonych systemów jest roz-
poznanie zarzewia wybuchu, a następnie 
jego natychmiastowe stłumienie poprzez 
wtrysk do wnętrza młyna proszku gaszące-
go. W tym przypadku do detekcji wybuchu 
zastosowano czujniki ciśnienia z dwiema 
celkami pomiarowymi. Rozwiązanie to 
pozwala uniknąć błędnego zadziałania sys-
temu, np. w wyniku uderzenia produktu 
w jedną z membran (obie membrany w tym 
samym czasie muszą odczytać identyczną 
zmianę ciśnienia w czasie, która dodatkowo 
jest charakterystyczna dla wybuchu kon-
kretnego produktu – w tym przypadku pyłu 
węglowego i biomasy).

neWRAlGIcZne eTAPY PRAcY MŁYnA

Newralgiczne punkty pracy układu mły-
nowego to jego rozruch i odstawienie. To 
właśnie na tych etapach najczęściej docho-
dzi do wybuchu lub pożaru. 

W pierwszej fazie rozruchu do układu mły-
nowego podawane jest gorące powietrze 
o temperaturze rzędu 300–350°C. Następ-
nie młyn zasypywany jest produktem, który 
stopniowo powoduje obniżenie temperatury 
pracy układu. W chwili gdy praca młyna 
się ustabilizuje, temperatura w jego wnę-
trzu wynosi około 100°C. Do tego czasu, 
szczególnie w początkowej fazie rozruchu, 
mamy do czynienia z wysoką temperaturą 
oraz wystarczającą ilością produktu, co sta-
nowi idealne warunki do zapłonu i pożaru, 
a w konsekwencji wybuchu mieszaniny py-
łowo-powietrznej.

Z kolei w przypadku procesu odstawiania 
instalacji w pierwszej kolejności następu-
je odcięcie dopływu świeżego produktu. 
Jednocześnie nadal podawane jest gorące 
powietrze, co prowadzi do wzrostu tempe-
ratury w młynie, a tym samym wzrostu za-
grożenia pożarowo-wybuchowego. 

Dodatkowo w odstawionej instalacji nadal 
może zalegać wysuszony produkt, który 

przy kolejnym rozruchu w zetknięciu z go-
rącym powietrzem może ulec zapłonowi.

II eTAP PRAc – PARoGAsZenIe

Jednym z podstawowych zadań układu pa-
rogaszenia jest ochrona przed wyżej opi-
sanymi zagrożeniami. W tym celu przed 
rozpoczęciem procesu rozruchowego i od-
stawiania młyna do jego wnętrza, poprzez 
specjalnie zaprojektowane dysze, podawana 
jest para wodna o odpowiednich parame-
trach. W ten sposób wewnątrz młyna zacho-
dzą dwa zasadnicze zjawiska:
• para działa jako czynnik inertyzujący, 

który obniża stężenie tlenu w młynie, 
• rozprężająca się para obniża tempera-

turę wewnątrz młyna.

Podczas odstawiania młyna odpowiednio 
skierowane dysze czyszczą młyn z produk-
tu, dzięki czemu praktycznie cały produkt 
jest usuwany z jego wnętrza. W ten sposób 
niwelujemy zagrożenie zapłonu resztek pro-
duktu podczas ponownego uruchomienia 
instalacji.

Parogaszenie odgrywa również ważną rolę 
podczas normalnej pracy instalacji mły-
nowych. Dzięki zastosowaniu czujników 
temperatury oraz stężenia CO para jest po-
dawana także wtedy, gdy w młynie dojdzie 
do nadmiernego wzrostu temperatury lub 
wystąpi żarzenie produktu.

ZAsTosoWAne UkŁADY beZPIecZeń-
sTWA A WYMoGI PRAWne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zaleca, aby zapobiegać wy-
buchom i zapewniać ochronę przed ich skut-
kami poprzez:
• zapobieganie tworzeniu się atmosfery 

wybuchowej,
• zapobieganie wystąpieniu zapłonu at-

mosfery wybuchowej,
• ograniczenie szkodliwego efektu wy-

buchu, w celu zapewnienia ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa osób pracu-
jących.

Połączenie systemu HRD oraz parogaszenia 
pozwala spełnić wszystkie z wyżej wymie-
nionych wymogów:
• inertyzacja zapobiega tworzeniu się at-

mosfer wybuchowych,
• wpływ rozprężającej się pary zapobie-

ga zapłonowi atmosfery od gorących 
powierzchni oraz żarzącego się pro-
duktu,

• system HRD ogranicza skutki niekon-
trolowanego wybuchu do bezpieczne-
go poziomu.

sYneRGIA, cZYlI WsPÓŁDZIAŁAnIe 
obU sYsTeMÓW

Co ważne, w chwili wybuchu aktywowa-
ne są oba systemy, co dodatkowo zwięk-
sza skuteczność ich działania. Przykłado-
wo wprowadzona do układu para dogasza 
ewentualne ogniska zapalne chwilę po tym, 
jak  system HRD stłumił wybuch, a we-
wnątrz młyna nadal panuje wysoka tempe-
ratura.

ZAkRes ReAlIZoWAnYch PRAc

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbęd-
nych projektów w branży mechanicznej, 
elektrycznej i AKPiA oraz późniejszy mon-
taż i uruchomienie systemu. Co ciekawe, 
połączenie obu systemów stanowi unikalne 
rozwiązanie w skali światowej. 

Z uwagi na parametry pary – 320°C i 1,8 MPa 
– bardzo ważnym elementem prac mecha-
nicznych na obiekcie była jakość wykona-
nych spawów. Z tego względu zostały one 
objęte badaniami typu VT, PT i RT. Każda 
spoina musiała zostać opisana i sprawdzo-
na przez zespół inżynierów o odpowiednich 
kwalifikacjach. 

Szczególnie trudnym zadaniem okazało się 
badanie RT, co w głównej mierze wynikało 
z utrudnionego dostępu do spoin, jak rów-
nież ograniczeń czasowych – prace mogły 
być realizowane jedynie na zmianie noc-
nej, w godzinach między 2 a 6 rano. Każde 
opóźnienie mogło spowodować przesunię-
cie zadania o kolejne 24 godziny.  Ostatecz-
nie wszystkie prace zostały wykonane zgod-
nie z harmonogramem.

Prace mechaniczne obejmowały również:
• montaż specjalistycznych dysz paro-

wych na zespołach młynowych,
• rozprowadzenie rurociągów parowych,
• wykonanie izolacji rurociągów.

W marcu 2015 roku GRUPA WOLFF za-
kończyła inwestycję na 12 układach młyno-
wych. Aktualnie dobiegają końca prace na 
6 kolejnych instalacjach. 
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Poniżej znajdą Państwo 7 kluczowych problemów nę-
kających współczesne organizacje produkcyjne, także 
w  Polsce. Audyt bezpieczeństwa systemów nadzoru 
i  sterowania procesów przemysłowych (ang. Industrial 
Control Systems) bardzo 
często dotyka obszaru infra-
struktury krytycznej kraju. 
Zgodnie z informacjami do-
stępnymi na stronie Rządo-
wego Centrum Bezpieczeństwa (www.
rcb.gov.pl) składa się ona z rzeczywi-
stych i cybernetycznych systemów 
(a w tych systemach obiektów, urzą-
dzeń bądź instalacji) niezbędnych do 
minimalnego funkcjonowania go-
spodarki i państwa. Infrastruktura 
krytyczna odgrywa kluczową rolę 
w funkcjonowaniu państwa i życiu 
jego obywateli. 

Bezpieczeństwo 
infrastruktury 
krytycznej 

Liczba oraz różnorodność przepro-
wadzonych audytów pozwala na 
analizę bezpieczeństwa każdej orga-
nizacji z wielu perspektyw. Świado-
mość bezpieczeństwa, dojrzałość czy 
zgodność z najlepszymi światowymi 
praktykami nawet w ramach jedne-
go podmiotu mogą być różne. Część 
z powtarzających się błędów zwią-
zanych z bezpieczeństwem jest waż-

niejsza od innych, gdyż ma ogrom-
ny wpływ na zdolność organizacji 
do ochrony kluczowych obszarów 
działalności i co za tym idzie powo-
duje kolejne problemy. Korzystając 
z analogii do 7 grzechów głównych, 
prezentujemy 7 największych błę-
dów popełnianych przez organizacje 
w obszarze bezpieczeństwa instala-
cji przemysłowych. Paradoksalnie 

największe problemy nie są natury 
technicznej. Przykładowo brak ak-
tualizacji systemu operacyjnego jest 
oczywiście problemem technicznym, 
ale wynika z braku działającego 
procesu zarządzania aktualizacjami. 
Mamy nadzieję, że tego rodzaju pu-
blikacje pomogą w podnoszeniu po-
ziomu bezpieczeństwa infrastruktury 
krytycznej naszego kraju.

Wojciech Kubiak CISSP, PSP, CISA – Zespół Cybersecurity PwC Polska
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Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kry-
zysowym, art. 3 pkt 2, przez infrastrukturę 
krytyczną należy rozumieć systemy oraz 

wchodzące w  ich 
skład powiązane 
ze sobą funkcjonal-
nie obiekty, w tym 

o b i e kt y 
budowlane, 
urządzenia, instalacje, usługi kluczo-
we dla bezpieczeństwa państwa i  jego 
obywateli oraz służące zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania organów ad-
ministracji publicznej, a  także instytucji 
i przedsiębiorców. 

PYchA – MÓj sYsTeM jesT 
nAjWAŻnIejsZY

Jeżeli już jest na tyle dobrze, że 
można wskazać właścicieli sys-
temów w firmie, to każdy z nich 
twierdzi, że jego system jest naj-
ważniejszy. W zasadzie nie pod-
nosi się wzroku na tyle wysoko, 

aby zidentyfikować procesy, określić ich 
krytyczność i ustalić, jakie zasoby (ludz-
kie, sprzętowe, organizacyjne i aplika-
cyjne) są niezbędne do realizacji proce-
sów – czyli tego, jak zapewnić ciągłość 
działania organizacji jako całości. Brak 
planów ciągłości działania, brak analizy 
wpływu awarii na świadczone usługi i co 
za tym idzie brak wiedzy o tym, w jakim 
maksymalnym czasie system musi być 
odtworzony (ang. Recovery Time Ob-
jective) oraz na jaką maksymalną utra-
tę danych można sobie pozwolić (ang. 
Recovery Point Objective), sprawiają, 
że w przypadku rozległej awarii nastąpi 
chaos i każdy będzie forsował koniecz-
ność przywrócenia swojego systemu 
w pierwszej kolejności… Suma strat roś-
nie wykładniczo.

chcIWoŚć – beZPIecZeń-
sTWo jesT ZbYT DRoGIe

Brak zrozumienia, że bezpie-
czeństwo minimalizuje ryzyko 
potencjalnych strat, skutkuje 
kuriozalnym bilansem pomię-
dzy budżetem administracyjnym 
a budżetem bezpieczeństwa. Ni-

ska świadomość bezpieczeństwa spra-
wia, iż wydatki na to zagadnienie nie są 
traktowane jako stały składnik budżetu 
operacyjnego. Najczęściej wymagania 
bezpieczeństwa nie są także brane pod 
uwagę przy tworzeniu wymagań dla no-

wych rozwiązań. Tak samo jak wymiana 
klocków hamulcowych w samochodzie, 
czy przegląd techniczny windy osobowej, 
niezbędne jest zapewnienie aktualności 
zabezpieczeń cybernetycznych systemów 
nadzoru przemysłowego – to bezpieczeń-
stwo ludzi, środowiska i naszych finansów. 
Dobre zabezpieczenia minimalizują ryzyko, 
a dobre systemy monitorowania minimali-
zują czas reakcji. Dziś nie zastanawiamy się, 
„czy” nastąpi atak, ale „kiedy” i jak szybko 
będziemy w stanie zareagować.

PoŻĄDlIWoŚć – MU-
sZę MIeć DosTęP Do 
InfoRMAcjI WsZęDZIe

Zapotrzebowanie na dostęp do 
informacji sprawia, że zapo-
mina się o konieczności odse-
parowania systemów nadzoru 
przemysłowego od sieci biu-

rowej, a nawet od sieci Internet. Dostęp 
do poczty korporacyjnej, wymiana infor-
macji z systemem klasy ERP, codzienna 
lektura stron branżowych czy obowiązek 
integracji systemów nadzoru z systema-
mi podmiotów współpracujących tworzą 
realne zagrożenia dla ciągłości działania 
procesów produkcyjnych przedsiębior-
stwa. W trakcie codziennych obowiązków 
nie pamięta się o fundamentalnych zasa-
dach bezpiecznej wymiany informacji 
pomiędzy systemami ICS (ang. Industrial 
Control Systems) a światem zewnętrznym. 
Dostęp do poczty korporacyjnej czy nawet 

Internetu ze stacji operator-
skiej, brak stref zdemilitaryzo-
wanych (ang. DMZ) są niestety 
powszechne.

ZAWIŚć – nIeZADoWo-
lonY PRAcoWnIk jesT 
GRoźnY

Niski poziom świadomości bezpie-
czeństwa cybernetycznego organizacji 
produkcyjnych prowadzi do braku zro-
zumienia zagrożeń dzisiejszego, zin-
formatyzowanego świata. 70% nadużyć 
zostało popełnionych przez obecnych 
lub byłych pracowników, często nie-
świadomie. Brak działających procesów 
bezpieczeństwa, złe praktyki w połą-
czeniu z niską świadomością znacząco 
podnoszą ryzyko skutecznego ataku na 
infrastrukturę. Wiele organizacji dąży 
do optymalizacji kosztów, minimalizując 
zatrudnienie. Może to negatywnie odbić 
się na motywacji pracowników i dopro-
wadzić do problemów o trudnej do osza-
cowania skali. Ludzie są kluczowym za-
sobem każdej organizacji i jednocześnie 
najbardziej narażonym na 
manipulację socjotech-
niczną.
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W ramach infrastruktury krytycznej można wy-
liczyć m.in. systemy: zaopatrzenia w energię, 
surowce energetyczne i paliwa, łączności sieci 
teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia 
w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transporto-
we, ratownicze, zapewniające ciągłość działania 
administracji publicznej, produkcji, składowania, 
przechowywania i stosowania substancji che-

micznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi 
substancji niebezpiecznych.

Infrastruktura krytyczna jest więc zbiorem fi-
zycznych i cybernetycznych systemów, których 
prawidłowe działanie jest niezbędne do funk-
cjonowania gospodarki i państwa w stopniu mi-
nimalnym.

Źródło: na podstawie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

obŻARsTWo – kolek-
cjonoWAnIe nADMIA-
RoWYch UPRAWnIeń

Nieograniczony apetyt na 
pozyskiwanie kolejnych 
uprawnień, kolejnych do-
stępów do systemów, naj-
chętniej na poziomie admi-

nistracyjnym. Brak procedur zarządzania 
kontami prowadzi najczęściej do sytuacji, 
w której pracownicy posiadają wiele 
uprawnień nadmiarowych, niezgodnie 
z zasadą wiedzy koniecznej. Przejęcie 
jednego konta przez atakującego pozwala 
wtedy na szybką infiltrację infrastruktu-
ry praktycznie bez pozostawienia śladów 
wrogiej działalności. Cykliczna weryfi-
kacja istniejących kont i uprawnień mo-
głaby znacząco zminimalizować takie 
ryzyko.

GnIeW – onI sIę nA 
TYM nIe ZnAjĄ

Niestety powszechna jest 
niechęć do współpracy po-
między automatyką a infor-
matyką. Zamiast wymie-
niać się wiedzą i wspólnie 
korzystać ze wzajemnych 

doświadczeń, obie strony próbują forso-
wać swoje podejście i zamykają się na 
argumenty tych drugich. Takie podejście 
prowadzi zawsze do problemów. Jeże-
li batalię „wygra” informatyka, to naj-
pewniej któryś z systemów sterowania 
przestanie działać w związku z próbą 
wgrania poprawek bezpieczeństwa lub 
uruchomienia oprogramowania antywi-
rusowego bez wsparcia dostawcy. Jeżeli 
„wygra” automatyka, to na 100% któryś 
z systemów sterowania ulegnie awarii 
w zetknięciu z oprogramowaniem złośli-

wym, gdyż realna separacja nie istnieje, 
a i serwisantom zdarza się przynieść nie-
świadomie malware, czy to na pendri-
ve, czy to na laptopie. Tak czy inaczej 
wzajemna niechęć doprowadzi do strat 
finansowych, wizerunkowych czy nawet 
konsekwencji prawnych.

GnUŚnoŚć – jA DokU-
MenTAcjI nIe PoTRZe-
bUję

W większości organiza-
cji, czy to z lenistwa, 
czy z braku umiejętno-
ści przewidywania, nie 
jest tworzona doku-

mentacja. Większość krytycznej 
wiedzy jest w posiadaniu ogra-
niczonej grupy ludzi. Opera-
cyjna katastrofa! W przypadku 
niedostępności kluczowego 
personelu wykonanie wie-
lu czynności jest bardzo 
utrudnione lub nawet nie-
możliwe. Schematy połą-
czeń sieciowych, proce-
dury operacyjne, hasła 
administracyjne, sposoby 
przywrócenia systemów 
w przypadku awarii to 
tylko czubek góry lodo-
wej. Nie opisuje się nawet 
zasad nadawania dostępu 
do systemów wspierających 
procesy krytyczne. Na dłu-
giej liście zaniechań, kluczo-
wym obszarem jest brak testów 
możliwości odzyskania systemów 
z kopii zapasowych, ups… jednak 
brak wykonywania kopii zapasowych, 
bo przecież „mamy redundancję dysków 
i na trzech maszynach jest ten sam sys-
tem SCADA”. 
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Rafał Olszański
biuro@grupa-wolff.eu
www.grupa-wolff.eu  
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Układy oddechowe 
Jak zabezpieczyć instalację produkcyjną 
przed nad- i podciśnieniem oraz przedo-
staniem się płomienia
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Wiele procesów synte-
zy chemicznej musi być prowadzonych 
w atmosferze gazów obojętnych. Powody takiego stanu 
rzeczy są różne: począwszy od konieczności usunięcia lub ograni-
czenia ilości tlenu w procesie, w celu zwiększenia wydajności reakcji 
albo poprawienia jakości jej produktów, poprzez eliminację atmosfery 
wybuchowej z wnętrza aparatów, aż do konieczności odseparowania 
stosowanych w procesie związków od atmosfery naszej planety.       
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inertyzacja to czę-
ściowe lub całko-

wite zastępowanie 
powietrza lub palnej 

atmosfery przez 
obojętny gaz
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Najczęściej spotykanym gazem obo-
jętnym w przemyśle jest azot, który 

w naturalny sposób występuje w powie-
trzu, skąd w łatwy sposób (lecz niekoniecz-

nie tani) jest pozyskiwany m.in. na potrzeby 
przemysłu. Jego emisja do atmosfery (o ile 
nie jest zanieczyszczony) jest bezpieczna, 
czego nie możemy powiedzieć o innych ga-
zach stosowanych do inertyzacji, jak np. tle-
nek węgla, który jest współodpowiedzialny 
za globalne ocieplenie. 

Czy jednak azot, pomimo wspomnianych 
zalet, jest równie bezpieczny i obojętny dla 
naszego portfela, jak dla środowiska? 

Stosowane w przemyśle układy inertyzacji 
pracują w oparciu o pomiar ciśnienia, po-
miar stężenia lub ciągły przepływ czynnika 
inertnego. Ze względu na łatwość wykonania 
w praktyce największą popularnością cieszy 
się ostatnia z wymienionych metod. 

Polega ona na podawaniu gazu obojętnego 
pod ciśnieniem wyższym (z reguły o 50–
100%) od ciśnienia procesu w sposób ciągły. 
Nadmiar azotu oraz ewentualnych gazów po-
wstałych w wyniku reakcji jest upuszczany 
z instalacji poprzez rurociąg wydechowy. 

Rozwiązanie, w którym do instalacji poda-
jemy większą ilość gazu obojętnego, ani-
żeli wymaga tego zasadniczy proces, po-
zwala nam w prosty sposób zabezpieczyć 
się przed niedoborem azotu w instalacji 
w chwili spadku objętości produktów lub 
ciśnienia procesu. 

Jak się można spodziewać, opisana meto-
da wykorzystująca w gruncie rzeczy stały 
dopływ (i wypływ do atmosfery), który 
pozwala utrzymać ciśnienie w instalacji na 
względnie stałym poziomie, jest równie pro-
sta w zastosowaniu i obsłudze, co koszto-
chłonna (wysokie zużycie azotu). 

Zgodnie z logiką, jak i prawami ekonomii warto 
więc poszukać rozwiązania, które pozwoli 

ograniczyć ilość zużywane-
go czynni-

ka inertnego – swoistego korka, który zatamuje 
nie tylko strumień azotu uciekającego do atmos-
fery, ale również strumień naszych pieniędzy, 
które lądują w przysłowiowym błocie. 

Rozwiązaniem ograniczającym ciągłe straty 
azotu jest układ utrzymujący ciśnienie w in-
stalacji na wymaganym przez proces pozio-
mie, a w sytuacjach awaryjnych chroniący 
instalację przed jego nadmiernym spadkiem 
lub wzrostem. Omawiane poniżej rozwiąza-
nie w przypadku gdy w procesie występują 
atmosfery wybuchowe, będzie również za-
bezpieczało instalację przed przedostaniem 
się płomienia z otoczenia do jej wnętrza 
w razie zastosowania dodatkowo przerywa-
cza płomienia.

Inertyzację instalacji produkcyjnej możemy zre-
alizować na kilka sposobów – w zależności od 
stopnia jej złożoności i wymogów technicznych. 

Najprostszym rozwiązaniem jest zamonto-
wanie na końcu rurociągu upustowego koń-
cowego dwukierunkowego zaworu odde-
chowego (tzn. działającego na nadciśnienie 
i podciśnienie), który umożliwi wydmuch 
gazów i oparów z instalacji do atmosfery. 

Z kolei azot zostaje podany do reaktora lub 
zbiornika osobnym rurociągiem. Zawór od-
dechowy utrzymuje zadane nadciśnienie 
w instalacji (przykładowo dla azotu o ci-

śnieniu 10 mbarów zawór powinien mieć 

Zawór oddecho-
wy typu dwukie-
runkowego (dla 

pod- i nadci-
śnienia)
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inertyzacja azotem 
to forma ochrony 

przed zapłonem 
atmosfery wybu-

chowej
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nastawę o min. 50% wyższą), chroniąc ją 
przed niekontrolowanym wypływem gazów 
i oparów. Jednocześnie w przypadku awa-
ryjnym umożliwia zrzut nadmiaru gazu do 
atmosfery i zassanie powietrza z otoczenia, 
gdy zabraknie azotu lub wydajność źródła 
gazu obojętnego będzie niewystarczająca. 

Jeśli mamy do czynienia z atmosferą 
wybuchową, to dodatkowym elementem 
chroniącym instalację będzie tu rurowy 
przerywacz płomienia deflagracji (dla od-
cinków rurociągów nieprzekraczających 
50 średnic rurociągu od źródła zapłonu 
[IIA] oraz 30 średnic dla gazów sklasy-
fikowanych w grupach IIB oraz IIC) lub 
detonacji, gdy z pewnych względów ko-
nieczne jest umieszczenie przerywacza 
płomienia w znacznej odległości od źró-
dła zapłonu (wylotu do atmosfery wypro-
wadzonego ponad dach obiektu).

Zalety tej metody to przede wszystkim pro-
sta konstrukcja: jeden zawór na końcu wy-
dmuchu plus jedna nitka rurociągu z przery-
waczem płomienia typu in-line, utrzymanie 
hermetyzacji instalacji i brak strat azotu, 
a także ochrona instalacji przed niedopusz-

czalnym poziomem nad- i podciśnienia 
w sytuacji awaryjnej oraz przedostaniem się 
płomienia w przypadku zapłonu. 

Wady opisanego powyżej rozwiązania to trud-
ny dostęp w celach serwisowych do przerywa-
cza płomienia, często umieszczonego wysoko 
pod dachem hali, skomplikowana procedura 
serwisowa dla przerywacza (konieczność de-
montażu jednostki filtra płomienia z rurociągu, 
choćby w celu kontroli wizualnej stopnia zanie-
czyszczenia) plus wymagany dostęp serwisowy 
do zaworu oddechowego (prace niebezpieczne 
na wysokości) oraz, co najważniejsze – w przy-
padku zablokowania przerywacza płomienia 
przez zanieczyszczenia – brak możliwości 
odprowadzenia nadmiaru gazów do atmosfery 
(przy nadciśnieniu) i wyrównania nadmiernego 
podciśnienia poprzez zassanie powietrza, gdy 
instalacja gazu inertnego zawiedzie.

Rozwiązaniem alternatywnym (wariant 2) 
do wyżej opisanego jest zastosowanie od-
miennej konfiguracji: jako pierwszy element 
na instalacji stosujemy zawory osobne dla 
nad- i podciśnienia lub zawór oddechowy 
tzw. in -line (dwu lub trójkróćcowe realizują-
ce wdech oraz wydech w jednym korpusie). 
Taka konfiguracja pozwala na umieszczenie 
zaworu w dogodnej lokalizacji pod kątem 
serwisu, zaś zabezpieczenie przed przedosta-
niem się płomienia zapewniają dwa końcowe 
przerywacze płomienia. Gaz obojętny pod-
łączamy do instalacji osobnym przyłączem.

Tak skonfigurowany układ oddechowy za-
pewnia:
• hermetyzację instalacji – brak strat 

azotu;
• wydech do atmosfery, gdy parametry 

procesu przekroczą nastawę nadciśnie-
nia;

• hermetyzację procesu – w pierwszej 
kolejności podciśnienie jest wyrówny-
wane przez dopływający azot;

• awaryjne zassanie powietrza z atmos-
fery, gdy źródło azotu ma niewystar-
czającą wydajność lub nie działa;

• ochronę przed przedostaniem się pło-
mienia przy wdechu i wydechu;

• bardzo prostą kontrolę stanu technicz-
nego i ewentualny serwis końcowych 
przerywaczy płomienia.

Minusem jest konieczność zapewnienia do-
stępu w celach serwisowych do końcowych 
przerywaczy płomienia zainstalowanych na 
wydmuchach. Od tego ograniczenia nie ma 
ucieczki – niestety każdy rodzaj przerywa-
cza płomienia wymaga okresowych kontroli 

i przeglądów, zaś typ przerywacza narzuca 
zakres prac i stopień ich komplikacji. Porów-
nując wady i zalety obu rozwiązań pod kątem 
poprawnego doboru i problematyki tworzo-
nej przez medium oraz lokalizację (dostępu 
do celów serwisu), dobór właściwego roz-
wiązania należy poddać dokładnej analizie.

Zestawiając oba warianty pod kątem wad 
i zalet (pomijając kwestie eksploatacyjne 
związane z inertyzacją), łatwo dostrzec, iż 
najbardziej problematycznym elementem 
układu będzie rurowy przerywacz płomienia 
z wariantu pierwszego ze względu na czyn-
ności serwisowe, jakich wymaga urządzenie 
tego typu. Pozostałe parametry dla obu wa-
riantów zasadniczo nie odbiegają od siebie, 
jeśli chodzi o potencjalne straty azotu, i tak 
naprawdę od charakteru instalacji, jej uwa-
runkowań technicznych, będzie zależało, 
który z wariantów będzie bardziej optymalny.

Kolejnym kryterium, które różnicuje insta-
lacje wymagające inertyzacji, jest objętość, 
jaką należy wypełnić gazem obojętnym. 
Pod rozwagę należy wziąć odpowiednie 
metody wytwarzania tegoż gazu:
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• Instalacje małe o objętości wolnej prze-
strzeni w granicach 1 m3, gdzie wymiana 
azotu nie przekracza kilku razy na dobę 
– w takich sytuacjach jako źródło azotu 
najlepiej sprawdzą się baterie zbudowane 
z 50-litrowych butli z gazem pod ciśnie-
niem np. 200 atmosfer. Ze względu na 
stosunkowo niewielkie rozmiary instala-
cji procesowej możemy spodziewać się 
tylko nieznacznych ubytków gazu obo-
jętnego, dlatego też użytkowanie opisa-
nego wyżej układu nie jest uzasadnione 
ekonomicznie. W takich okolicznościach 
do podania gazu pod określonym ciśnie-
niem można zastosować prosty reduktor.

• Średnie i duże instalacje o objętości wol-
nej przestrzeni od kilku do kilkudziesięciu 
metrów sześciennych – w takich przypad-
kach prosta instalacja wykorzystująca ba-
terie butli z azotem nie sprawdzi się. 

Przeanalizujmy na przykład instalację z wolną 
przestrzenią, którą należy wypełnić azotem, 
wynoszącą 60 m3. Każdego dnia z instalacji 
ubywa 18 m3 produktu, który należy zastąpić 
azotem. W tym przypadku zużywalibyśmy 
około 10 butli na tydzień, co będzie genero-

wać szereg problemów związanych z obsługą 
takiego rozwiązania – wymianą pustych butli 
na pełne w czasie prowadzenia produkcji, 
koniecznością wydzielenia miejsca przecho-
wywania butli będących pod wysokim ciśnie-
niem oraz kosztem wymiany samych butli 
(około 200,00 PLN netto za butlę).

Ze względu na powyższe dla instalacji o ob-
jętości znacząco większej niż 1 m3 lepiej od 
butli z gazem sprawdzi się stała instalacja 
zgazowania skroplonego azotu. Gaz jest do-
starczany autocysterną w postaci ciekłej, na-
stępnie zostaje odparowywany i po sprężeniu 
lub zredukowaniu do odpowiedniego ciśnie-
nia stosouje się go jako czynnik obojętny 
wspomagający proces chemiczny. Dla tego 
przypadku wykorzystanie urządzeń ograni-
czających niekontrolowany wypływ gazu do 
atmosfery ma uzasadnienie ekonomiczne, zaś 
przy małych instalacjach o niewielkiej objęto-
ści rzadko napełnianych i opróżnianych stoso-
wanie „korka” nie znajdzie uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę konstrukcję układu 
hermetyzacji, a zwłaszcza lokalizację 
przerywacza płomienia, z doświadczeń 

eksploatacyjnych wynika, iż dla mediów 
trudnych (polimeryzujących, oblepiają-
cych, z dużą zawartością kondensatu), 
czyli takich, które najczęściej wymagają 
zastosowania poduszki gazu obojętnego, 
dużo lepsze efekty osiągniemy, stosując 
wariant zapewniający, że wszystkie pro-
blemy tworzone przez medium są „utrzy-
mywane” jak najdalej od wewnętrznych 
elementów przerywaczy płomienia.

Opisane przykłady konfiguracji układu 
hermetyzacji oraz metody wytworzenia 
gazu obojętnego stanowią jedynie zarys 
możliwości dostępnych obecnie na rynku, 
zaś wybór właściwej drogi zależy od cha-
rakteru procesu (częstotliwości wymian, 
objętości instalacji oraz charakterystyki 
medium i samego obiektu produkcyjnego), 
a dobór właściwego rozwiązania wymaga 
dużego doświadczenia i wiedzy pozwalają-
cych na uwzględnienie wszystkich elemen-
tów oraz ich wzajemnego oddziaływania 
na siebie. Nie jest to prosta sprawa i  nawet 
doświadczony projektant może mieć pro-
blem ze znalezieniem właściwego „korka” 
do naszej instalacji.  
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AzOTy
Zwiększenie mocy produkcyjnych i zoptymalizowanie procesu 
produkcji to główne cele budowy nowej Instalacji Granulacji 
Mechanicznej Nawozów w Grupie Azoty S.A. 

– Jestem zadowolony, że Grupa Azoty 
krok po kroku realizuje założony gigan-
tyczny plan inwestycyjny, którego war-
tość do 2020 roku sięgnie 7 mld zł. Spółka 
jest wizytówką polskiego przemysłu che-
micznego i daje mi, jako nadzorującemu 
ją w imieniu Skarbu Państwa, powody do 
dumy. Inwestycja, której budowę dziś uru-
chamiamy, jest doskonałym przykładem 
na to, że polskie firmy są innowacyjne 
i konkurencyjne na trudnym europejskim 
rynku. Cieszę się, że mogę tu złożyć jedną 
z pierwszych wizyt jako minister skarbu 

państwa - podkreślał w czasie uroczysto-
ści Andrzej Czerwiński.

Budowa drugiej Instalacji Granulacji Mecha-
nicznej wartej ponad 140 mln zł to najwięk-
szy projekt realizowany w tej chwili w obsza-
rze nawozowym w Tarnowie. Dzięki niemu 
spółka będzie mogła rozszerzyć portfolio 
oferowanych przez siebie produktów. Nowa 
instalacja pozwoli również na aż dwukrotne 
zwiększenie zdolności produkcyjnych Sale-
trosanu i innych nawozów granulowanych 
mechanicznie. Projekt stworzy także możli-

wości odchodzenia od produkcji nawozów 
starą – pochodzącą z lat 60. ubiegłego wieku 
– technologią granulacji wieżowej.

– Gdy w ubiegłym roku przyjmowaliśmy 
naszą strategię inwestycyjną do 2020 r., my-
śleliśmy o tym, by uczynić polską chemię 
najnowocześniejszym sektorem polskiego 
przemysłu. Dziś stawiamy kolejny ważny 
krok do urzeczywistnienia tych planów. Pol-
ska chemia staje się symbolem nowoczes-
ności nie tylko u nas w kraju, ale w całej 
Europie i na świecie – mówił w czasie uro-

Grupa Azoty konsekwentnie realizuje swoją strategię inwestycyjną, rozpoczynając kolejny ważny pro-

jekt. W środę 1 lipca w obecności ministra skarbu państwa Andrzeja Czerwińskiego podpisano i wmu-

rowano akt erekcyjny pod budowę już drugiej instalacji tego typu.
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czystości Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu 
Grupy Azoty.

Podpisanie aktu erekcyjnego dotyczące-
go Instalacji Granulacji Mechanicznej 

Nawozów to kolejny krok w realizacji 
strategii rozwoju Grupy Azoty, w ramach 
której zaplanowano 68 zadań inwestycyj-
nych. W ciągu najbliższych 5 lat w sa-
mym Tarnowie Grupa Azoty zamierza 

zrealizować inwestycje o wartości prze-
kraczającej 1 mld zł. Do 2020 r. na in-
westycje we wszystkich swoich spółkach 
Grupa Azoty zamierza przeznaczyć po-
nad 7 mld zł.

Dzięki tej inwestycji od 1 lipca br. Grupa Azoty SIARKOPOL 
rozpoczęła w Osieku (woj. świętokrzyskie) wytwarzanie pro-
duktu o unikalnych właściwościach. Produkowana nową metodą 
siarka granulowana to wyrób o wysokiej jakości, który pozwoli 
Spółce rozszerzyć ofertę, a tym samym pozyskać odbiorców na 
nowych rynkach.

– „Siarkopol” stawia sobie ambitne cele. Chcemy rozwijać się tak, 
jak to robią inne spółki Grupy Azoty. Chcemy też budować naszą 
konkurencyjność oraz wdrażać nowoczesne i energooszczędne roz-
wiązania – mówi Marian Kosowicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty 
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Nowa instalacja odpowiada na potrzeby klientów poszukujących 
siarki o bardzo niskiej zawartości wilgoci. Siarka pastylkowana 
spełnia te rygorystyczne wymogi. Produkcja siarki nową metodą 
jest też o wiele bardziej efektywna. Stosowana do tej pory tech-
nologia powodowała szybkie zużywanie się urządzeń do mielenia 
siarki, co wymuszało częste postoje i remonty instalacji. Nowe 
rozwiązanie granulacji siarki metodą suchą, opartą na przyjaznej 
środowisku technologii Rotoform, jest efektem dążenia Spółki do 
usprawnienia procesu produkcji. Produkt skierowany jest przede 
wszystkim do przemysłu gumowego i nawozowego. Warta 25 mln 
zł instalacja to dopiero pierwszy etap rozbudowy zakładu górni-
czego w Osieku. Do końca 2016 r. Spółka uruchomi jeszcze dwie 
taśmy do pastylkowania siarki. Ich koszt to kolejne 7 mln zł.

– Przygotowując strategię inwestycyjną Grupy Azoty do 2020 
roku, od razu założyliśmy, że będziemy dbać o zrównoważony 

rozwój wszystkich spółek i że będziemy prowadzić inwesty-
cje także poza czterema głównymi zakładami. Cel jest jeden – 
umacnianie pozycji europejskiego lidera produkcji chemicznej 
dla dobra nie tylko naszej firmy, ale całej polskiej gospodarki 
– podkreś la Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

W tej chwili Grupa Azoty prowadzi w całej Polsce inwestycje za 
blisko 4 mld zł. Do 2020 r. na ten cel spółka zamierza przeznaczyć 
ponad 7 mld zł.

Grupa Azoty uruchamia nową instalację do pastylko-
wania siarki o łącznym budżecie 25 mln zł 

Marian kosowicz – Prezes Zarządu – Grupy Azoty „Siar-
kopol” S.A.  Jest odpowiedzialny za nadzór, kontrolę oraz 
zarządzanie całością działalności Spółki.

Powstaną dwie 
kolejne instalacje 
pastylkowania
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2015
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VII Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania 
i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych

Jedyne
takie targi
w Europie
Środkowej

www.symas.krakow.pl 

Miejsce targów:
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków 
www.expo.krakow.pl  

Organizator:
Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. +48 12 651 95 31, +48 12 651 95 20, tel. kom. +48 507 044 183
miernikiewicz@targi.krakow.pl , www.targi.krakow.pl

Urządzenia weryfikujące, filtrujące i separujące
Logistyka i transport (taśmy i przenośniki)
Aparatura kontrolno-pomiarowa 
(detektory, czujniki, wagi)
Magazynowanie i przechowywanie (silosy)
Maszyny mielące, kruszące, mieszające
Maszyny osuszające
Przeładunek produktów masowych
Oprogramowanie
Strefa Technologii Atex



iii międZynarodowa konFerencja indeX
bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle

19-20 listopada 2015 / Kraków / Polska

Ex

Jedyna konferencja w tej części Europy skupiająca międzynarodowych ekspertów z dzie-
dziny bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle oraz specjalistów z obszaru wdrażania 

innowacji oraz finansowania inwestycji.

W ramach konferencji uczestnicy zostaną przewiezieni na pobliski poligon wojskowy, gdzie 
zostanie przeprowadzony pokaz siły wybuchów pyłów oraz technik przeciwwybuchowych.

Rezerwacje oraz dodatkowe informacje:

– 20%

www.strefaex.eu   |   +48 12 632 81 41

Zarezerwuj miejsce już dziś (bez obowiązku późniejszego wykupienia), 
a otrzymasz prezent o wartości 100 PLN oraz rabat

bulkpowder&

Organizator Partner merytoryczny Patronat medialny Patronat medialny

 

Uczestnik Międzykonty-
nentalnego Stowarzyszenia 
Ekspertów ds. Bezpieczeń-
stwa Wybuchowego INDEX 
oraz główny organizator 
Międzynarodowej Konferen-
cji INDEX w Polsce.

 

PwC jest globalną siecią 
firm, dostarczającą profe-
sjonalne usługi doradcze 
swoim klientom. W Polsce 
zatrudnia ponad 2 tys. spe-
cjalistów i kadry wspierają-
cej w 7 miastach.

 

EXPRESS PRZEMYSŁOWY 
to wyjątkowe  czasopismo 
skierowane do ludzi 
przemysłu, którzy szukają 
wyzwań i inspiracji, zarów-
no w życiu zawodowym, jak 
i prywatnym.

 

Dwumiesięcznik typu B2B, 
prezentujący zagadnienia 
techniczne i technologiczne 
dotyczące procesów prze-
mysłowych, transportu oraz 
logistyki, związanych z mate-
riałami sypkimi i masowymi.


