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Rak piersi stanowi 23% wszystkich nowotworów złośli-
wych u kobiet. Każdego roku raka piersi rozpoznaje się 
u 1,5 mln kobiet na świecie. Polska technologia ma szansę 
uratować życie wielu kobietom. Część 2.
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Węgiel to wciąż najważniejsze paliwo w Polsce, coraz 
częściej pojawiają się głosy o nieuchronnym końcu 

jego ery. Poznaj opinie czterech ekspertów na temat 
przyszłości tej niezwykłej substancji, która znacząco 

wpłynęła na rozwój ludzkości, ale dziś może być przy-
czyną jej zagłady.
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Węgiel to niezwykła materia, której zawdzięczamy rozwój ludzkości, dia-
menty, a także... ołówki. W ostatnich latach o węglu najgłośniej słychać 
w kontekście grafenu, a przede wszystkim polityki energetyczno-klima-
tycznej. Na stronach 52–55 prezentujemy wypowiedzi czterech eksper-
tów osadzonych w realiach energetycznych. Ich wyroki w sprawie węgla 
są różne, jednak czuć w nich jeden wspólny kierunek wskazujący, że czas 
węgla jako podstawowego paliwa wolnymi krokami odchodzi w niebyt. 

Jak wskazuje Piotr Woźniak, przewodniczący Rady Administracyjnej 
Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki oraz były 
minister gospodarki, jeszcze w 2011 roku zysk netto polskiego sektora 
górniczego wynosił ok. 3 mld złotych. Dziś branża ta jest głęboko defi-
cytowa, a jej straty wg katowickiej Agencji Rozwoju Przemysłu sięgają 
rzędu 1,7 mld złotych. Zdaniem Woźniaka okres ostatnich 5 lat został 
całkowicie zmarnowany – z czym zresztą trudno się nie zgodzić. 

Jednym z pomysłów na ratowanie polskiego górnictwa jest połącze-
nie go ze spółkami energetycznymi – tylko czy to nie pogrąży tych 
ostatnich? Jerzy Kurella, prezes zarządu w firmie Tauron Polska 
Energia uważa, że takie połączenie może mieć pozytywne skutki 
dla obu stron. Sugeruje on, że mariaż tego typu wygeneruje efekt 
synergii – dla elektrowni własna kopalnia to źródło dostaw taniego 
węgla, kopalnie zyskają zaś długoterminowego odbiorcę surowca.

Oceny obecnej sytuacji branż – mówiąc generalnie – związanych 
z węglem z pewnością nie ułatwia opinia Mariusza Marciniaka, dy-
rektora sprzedaży na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią w Do-
osan Power Systems. Wieści on, iż era węgla dobiega końca, a fakt ten 
powoli przebija się do świadomości sektora finansowego, co sprawia, 
że coraz trudniej uzyskać finansowanie dla inwestycji energetycz-
nych opartych na węglu. Można powiedzieć, że zła sława węgla, któ-
ra w ostatnich latach przybiera na sile, zwiększa niechęć branży fi-
nansowej do wspierania inwestycji w energetyce i górnictwie. Mamy 
do czynienia z samonakręcającą się spiralą pogrążającą energetykę 

konwencjonalną i górnictwo – niechęć sektora finansowego do węgla 
utrudnia inwestycje w energetyce oraz górnictwie, brak inwestycji 
w tych branżach zmniejsza ich efektywność, co powoduje jeszcze 
większą niechęć środowisk finansowych do węgla. Nie należy jednak 
upatrywać upadku ery węgla za rok czy dwa, z oczywistych przyczyn 
proces ten będzie trwał długimi latami, a raczej dziesięcioleciami.

Do opinii, iż węgiel jeszcze przez długie lata będzie dominującym 
paliwem w polskiej energetyce, przychyla się Marek Woszczyk, 
prezes zarządu w PGE S.A. Zaznacza on jednak, że kluczowe dla 
przyszłości węgla będą ceny za emisję zanieczyszczeń. Jeśli w naj-
bliższym czasie Unia Europejska zdecyduje się zaostrzyć politykę 
energetyczno-klimatyczną co jest równoważne ze wzrostem wspo-
mnianych cen, to sytuacja węgla może się diametralnie zmienić.

Choć sporo w tym wydaniu piszemy o węglu, to nie zabraknie w nim 
wielu innych bardzo ciekawych tematów. Znów – mówiąc wprost 
– chwalimy się osiągnięciami polskich naukowców. Przykładowo 
nasza reprezentacja przywiozła z Światowych Targów BRUSSELS 
INNOVA 2015 kilkadziesiąt złotych oraz srebrnych medali. Nie 
zabrakło również wielu wyróżnień. O szczegółach piszemy w cyklu 
„Nauka w Polsce” (str. 10–17).

Nie są to jednak jedyne sukcesy polskich naukowców i wynalazców. 
Na stronie 66 przeczytać można o systemie umożliwiającym logo-
wanie się do różnego typu systemów, jak np. systemy bankowe, po-
przez głos. Możemy zapomnieć o tradycyjnych numerach PIN czy 
odciskach linii papilarnych. 

Natomiast na str. 70 dowiecie się, jak polska firma chce zwiększyć 
wykrywalność raka piersi wśród kobiet. Urządzenie, które to umoż-
liwi, ma się pojawić na rynku już w przyszłym roku. Może to być 
duży krok w walce z najczęściej występującym u kobiet nowotwo-
rem złośliwym. Trzymamy kciuki!

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 „EXP8”, a otrzymasz 
specjalną ofertę z 20% rabatem. Nie zwlekaj, liczba reklam w promocyjnej 
cenie jest ograniczona. Promocja trwa do 31.01.16 lub do wyczerpania puli pięciu reklam w promocyjnej 

cenie. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
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PGE Dolna Odra
Wdrożenie zasad zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwy-
buchowego w linii nawęglania Elektrowni Dolna Odra – cz. 2.

W 2010 r. w Elektrowni Dolna Odra rozpoczęto opracowanie planu działań w zakresie popra-
wy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Dowiedz się, jakie działania zostały wdrożone na 
przestrzeni kolejnych lat oraz które z nich były skuteczne, a które wymagały zmiany.

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

W pierwszej części artykułu (opublikowanego 
w 7. wydaniu Expressu Przemysłowego) autor 
przedstawił procedurę, która pozwoliła określić 
najbardziej optymalne środki zapobiegające two-
rzeniu się atmosfer wybuchowych na linii nawę-
glania w Elektrowni Dolna Odra.  Z kolei w tej 
części artykułu będziemy mogli dowiedzieć się, 
jak wyglądały analogiczne procedury w kontek-
ście ograniczenia ryzyka zapalenia atmosfery wy-
buchowej oraz ograniczenia skutków wybuchu.

2. Zapobieganie możliwości 
Zapalenia atmosfery 
wybuchowej

Dyrektywa ATEX wymienia 13 efektyw-
nych źródeł zapłonu (EZZ), a w DZPW dla 
stanowisk pracy w linii technologicznej na-
węglania jako najbardziej prawdopodobne 
wymieniono 6 EZZ i są to:
• gorące powierzchnie;

• otwarty płomień, gorący gaz lub cząstki;
• iskry mechaniczne;
• urządzenia elektryczne;
• elektryczność statyczna;
• reakcje egzotermiczne.

Przedstawione poniżej rozwiązania umożliwia-
ją eliminację ww. efektywnych źródeł zapłonu.

2.1. środki techniczne – wymiana lub dosto-
sowanie urządzeń elektrycznych do ateX

W 2010 r. dokonano przeglądu, a następnie 
do końca 2013 r. wymieniono większość 
urządzeń elektrycznych na spełniające wy-
mogi ATEX. Wyjątek stanowią silniki 6 kV, 
które dostosowano do ATEX.

W szczególnych przypadkach urządzenia 
zostały wyniesione poza strefy, przy za-
chowaniu funkcjonalności na poprzednim 

poziomie. Były to m.in. separatory elek-
tromagnetyczne i elektryczne przyłącza re-
montowe w niektórych lokalizacjach.

2.2. system wykrywania zapłonu mieszanki 
pyłowo-powietrznej w młynach węglowych

Bardzo skutecznym i pionierskim w polskiej 
energetyce rozwiązaniem jest system wykry-
wania źródeł zapłonu mieszanki pyłowo-po-
wietrznej w młynach węglowych. Składa się 
on z analizatorów CO i czujników temperatu-
ry, połączonych z automatyką systemu stero-
wania bloku, która załącza system parogasze-
nia (inertyzacja) wnętrza młyna w przypadku:
• przekroczenia określonych parame-

trów stężenia CO;
• przekroczenia określonej wartości 

temperatury;
• przyrostu temperatury w czasie o okre-

śloną wartość.
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Fot. 4. Silnik 6 kV dostosowany
do pracy w strefie 22

Dla ww. czynników ustawione są dwa progi 
reakcji:
• pierwszy próg: alarm dla operatora 

bloku, informujący, że w młynie za-
chodzą zjawiska mogące skutkować 
zapaleniem i wybuchem;

• drugi próg: automatyczne odstawienie 
zespołu młynowego i automatyczne 
załączenie systemu parogaszenia.

Aby zainicjować alarm lub automatyczne od-
stawienie zespołu młynowego, wystarczy, że 
wystąpi jeden z ww. czynników. Od wielko-
ści przekroczenia ustawionych wartości pro-
gowych zależy,  jaka będzie odpowiedź sys-
temu – alarm lub automatyczne odstawienie.

2.3. środki techniczne – system wykrywa-
nia i gaszenia pożarów tlewnych

Najbardziej rozbudowanym z technicznych 
środków zapobiegania zapaleniu atmosfery 
wybuchowej jest system wykrywania i gasze-
nia pożarów tlewnych. Umożliwia on również 
ograniczenie skutków ewentualnego wybuchu 
i pożaru (realizacja III zasady zintegrowanego 
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego).

Na system składają się:
• czujki wielogazowe (CO, H2, HC/NOx) 

– detekcja gazów z pożarów tlewnych;
• czujki CO w zasobnikach przykotło-

wych – detekcja tlenku węgla;
• światłowodowy kabel sensoryczny – 

wykrywanie przegrzewających się ele-
mentów krążników;

• instalacja gaszenia mgłą – gaszenie 
i inertyzacja;

• GEMOS – system nadzoru parametrów 
i sterowania.

System ten zainstalowany jest na układzie po-
dawania paliwa od budynków przesypowych 
do przenośników rewersyjnych, chroni więc 
najbardziej wrażliwy obszar nawęglania.

Działanie systemu polega na wykrywaniu 
przez czujki wielosensorowe gazów charak-
terystycznych dla wczesnych faz tlenia (tzw. 
pożarów bezpłomieniowych lub tlewnych) 
oraz kontroli temperatury krążników prze-
nośników taśmowych przez światłowodowe 
liniowe czujki ciepła.

Stan monitorowanych parametrów w chro-
nionych rejonach wizualizowany jest przez 
system GEMOS na monitorze stacji kompu-
terowej, za pomocą której operator ma moż-
liwość zlokalizowania miejsca przekroczenia 
monitorowanych parametrów, podglądu obra-
zu z kamer CCTV w danym rejonie oraz za-
łączenia/wyłączenia systemu gaszenia mgłą.

Stacje GEMOS zainstalowane są w następu-
jących lokalizacjach:
• nastawnia nawęglania – operator na-

stawni nawęglania odpowiedzialny jest 
za monitorowanie parametrów i załą-

czanie/wyłączanie gaszenia mgłą;
• Punkt Alarmowy ZSR – dyżurny ratow-

nik ma podgląd stanu obiektów i sygna-
łów oraz możliwość załączenia gaszenia 
w przypadku awarii stacji w nastawni 
nawęglania;

• nastawnia dyżurnego inżyniera ruchu 
elektrowni – podgląd stanu obiektów 
i sygnałów bez możliwości sterowania.

W zastosowaniach przemysłowych, oprócz 
Elektrowni Dolna Odra, istnieją tylko 3 tego 
typu instalacje w Europie – wszystkie zloka-
lizowane w Niemczech – i są to: elektrow-
nia, huta aluminium i fabryka leków.

2.4. inne środki techniczne 

Na układzie rozładunku węgla zamontowano 
dodatkowe separatory elektromagnetyczne, 
a na układzie dozowania biomasy do węgla 
zamontowano separatory magnetyczne, dzięki 
czemu ze strumienia paliwa wychwytywane 
są elementy metalowe i zmniejsza się ryzyko 
przedostania elementów mogących wywoły-
wać iskrzenie w młynach.

W celu zapobiegania przywieraniu paliwa do 
ścian zasobników przykotłowych zostały one 
pokryte bazaltową wykładziną antyadhezyjną 
oraz wyposażone w pneumatyczne strzepywa-
cze. Rozwiązania te zapobiegają powstawaniu 
nawisów paliwa w zasobnikach, co może 
skutkować jego brakiem w podajniku  ślima- G
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Fot. 5. Układ sterowania zaworami 
parogaszenia młyna

kowym, a w konsekwencji przedmuchami 
mieszanki pyłowo-powietrznej z młyna (wy-
sokie ryzyko powstania atmosfery wybucho-
wej lub przedostania się gorących cząstek). 

W przypadku dłuższego utrzymywania się 
nawisów istnieje możliwość powstawania 
reakcji egzotermicznych i samozapalenia 
się paliwa w zasobniku.

2.5. środki organizacyjne – kontrole tempe-
ratury składowanych paliw

Zapobieganie zapaleniu atmosfery wybuchowej 
w ramach środków organizacyjnych rozpoczyna 
się w miejscach składowania węgla lub biomasy, 
ponieważ już na tym etapie może dojść do re-
akcji egzotermicznych i samozagrzewania, a na-
stępnie samozapalenia się składowanego paliwa. 
W takim przypadku istnieje ryzyko podania 
żarzących się części do strumienia paliwa, które 
będą efektywnym źródłem zapłonu.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia 
takich sytuacji, prowadzone są (standardo-
we w energetyce) codzienne oględziny hałd 
składowanego węgla oraz biomasy, a także 
okresowe kontrole temperatury. 

Ponadto obsługa urządzeń ma obowiązek 
zwracać uwagę na objawy samozagrzewa-
nia się lub zapalenia magazynowanego pali-
wa. W przypadku ich wystąpienia określone 
są odpowiednie sposoby postępowania.

Co 7 dni prowadzone są kontrole temperatu-
ry składowanego węgla  przy użyciu kamery 
termowizyjnej i z kontroli tych sporządza-
ny jest specjalny protokół. W przypadku 
stwierdzenia różnic temperatur powierzchni 
hałd wykonywane są pomiary wgłębne za 
pomocą specjalnej lancy. 

Zasady przeprowadzania oględzin, kontroli 
temperatur, jak i procedury postępowania 
w przypadku stwierdzenia objawów samo-
zagrzewania lub samozapalenia są zawarte 
w instrukcji eksploatacji składu paliwa.

2.6. środki organizacyjne – nadzór nad 
urządzeniami nieelektrycznymi i urzą-
dzeniami elektrycznymi ateX

Ważnym elementem organizacyjnym w za-
kresie zapobiegania zapaleniu atmosfery 
wybuchowej jest nadzór nad urządzeniami 
nieelektrycznymi w wykonaniu zwykłym 
(m.in. przekładniami napędów, łożyskami 
krążników). Jest to realizowane poprzez bie-
żące monitorowanie stanu technicznego, okre-
sowe sprawdzenie, czy na urządzeniu nie za-
lega warstwa pyłu, oraz kontrolę temperatury 
urządzenia kamerą termowizyjną. Kontrole te 
potwierdzane są w dziennikach operacyjnych.

Nowatorskim rozwiązaniem jest Inspector-
EX – system nadzoru nad urządzeniami 
elektrycznymi w wykonaniu ATEX. Jest 
to nowoczesna aplikacja do prowadzenia 

efektywnej kontroli i nadzoru, która wspo-
maga eksploatację urządzeń elektrycznych 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

System oparty jest na technologii mobilnej 
dostosowanej do pracy w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem. Wykorzystuje 
PDA z czytnikiem kodów paskowych lub 
RFID w połączeniu z aplikacją PC zain-
stalowaną na komputerze stacjonarnym 
lub laptopie, która umożliwia przesyłanie 
i obróbkę danych oraz zarządzanie eks-
ploatacją urządzeń. 

System posiada zestaw aktywnych formula-
rzy elektronicznych zawierających listy py-
tań opracowanych zgodnie z normą PN-EN 
60079-17 Atmosfery wybuchowe – Część 17: 
Kontrola i konserwacja instalacji elektrycz-
nych. Formularze te dostosowują się automa-
tycznie do stopnia kontroli oraz rodzaju ochro-
ny przeciwwybuchowej kontrolowanego 
urządzenia, a także tworzą program kontroli.

System pozwala na automatyzację prowa-
dzenia kontroli nadzorowanych urządzeń, 
umożliwia ich identyfikację i paszportyza-
cję, potwierdzenie weryfikacji stanu tech-
nicznego, dokumentowanie prowadzonych 
czynności, a także planowanie kontroli. 

Poprzez indywidualną identyfikację każde-
go urządzenia przy użyciu kodów pasko-
wych lub RFID wyklucza się możliwość G
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Fot. 6. Separatory magnetyczne na 
układzie dozowania biomasy do węgla

popełnienia błędu podczas kontroli i doku-
mentowania czynności związanych z kon-
trolą, przeglądami, naprawami itp. 

Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania za-
pewniono skuteczny i efektywny nadzór 
nad urządzeniami elektrycznymi w wy-
konaniu ATEX oraz skrócił się czas zwią-
zany z wprowadzaniem i obróbką danych 
niezbędnych do eksploatacji urządzeń. 
Ograniczono też ilość dokumentacji 
w wersji drukowanej.

2.7. środki organizacyjne – procedury pro-
wadzenia eksploatacji zespołów młynowych

Ostatnim elementem działań organiza-
cyjnych w zakresie zapobiegania możli-
wości zapalenia atmosfery wybuchowej 
w linii technologicznej nawęglania są 
procedury  postępowania dla różnego 
rodzaju stanów technologicznych młyna 
(m.in. niestabilna praca, wyłączanie), 
które zostały wypracowane przez specja-
listów elektrowni.

Ponadto analizuje się różne parametry doty-
czące składu paliwa oraz pracy młyna i ich 
wzajemne zależności.  Na tej podstawie 
określono optymalny skład proporcji węgla 
i biomasy, przy którym do minimum ogra-
nicza się możliwość zapłonów mieszanki 
pyłowo-powietrznej w młynach.

Dzięki wdrożeniu procedur dotyczących 
eksploatacji zespołów młynowych oraz 
optymalnego składu mieszanki węgiel-bio-
masa liczba zapłonów w młynach zmniej-
szyła się do poziomu incydentalnego. 

Zarówno procedury w zakresie eksploatacji ze-
społów młynowych, jak i praca analityczna nad 
określeniem optymalnego składu mieszanki 
węgiel-biomasa stanowią unikalne doświadcze-
nie pracowników Elektrowni Dolna Odra, na-
byte w wyniku przeprowadzenia przez nich teo-
retycznych analiz oraz praktycznego wdrażania 
ich efektów. Z uwagi na ich obszerność wyma-
gają one oddzielnego, szerszego omówienia.

3. ogranicZenie oddZiaływania 
skutków wybuchu

Ostatnim elementem w zakresie bezpieczeń-
stwa wynikającym z zasad zintegrowanego 
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest 
ograniczenie oddziaływania skutków wybuchu.

3.1. środki techniczne – hrd i zasuwy 
szybko zamykające

Z przeprowadzonych analiz wynikało, że ze 
względu na możliwość zapaleń paliwa lub wy-
buchów wewnątrz młyna, a następnie przedo-
stania się gorących cząstek paliwa i fali ciśnie-
nia do zasobnika przykotłowego najbardziej 
narażonym jest ten węzeł technologiczny.

Podczas analiz rozwiązań zabezpieczających 
ten obszar m.in. przetestowano podajniki cel-
kowe zainstalowane na rurze zsypowej podają-
cej paliwo do młyna, klapy migałkowe, system 
HRD tłumiący wybuch w młynie oraz zasuwy 
szybko zamykające na rurze zsypowej pomię-
dzy podajnikiem ślimakowym i młynem.

Klapy migałkowe nie sprawdziły się w prakty-
ce ze względu na oklejanie się paliwa na ścian-
kach, co uniemożliwiało prawidłowe działanie 
tego zabezpieczenia. Podajniki celkowe cecho-
wała mała odporność na niejednorodność mie-
szanki paliwowej – zdarzające się zanieczysz-
czenia w postaci elementów drewnianych lub 
kamieni zatrzymywały podajnik i konieczna 
była interwencja obsługi, co przy dużym obcią-
żeniu bloku skutkowało zaniżeniami mocy.

System tłumienia wybuchu HRD jest  sto-
sowany na jednym z zespołów młynowych, 
na którym został zamontowany do testów. 
Stwierdzono jednak, że w przypadku zadzia-
łania powoduje wyłączenie zespołu młyno-
wego z eksploatacji na czas potrzebny do wy-
miany butli z czynnikiem tłumiącym wybuch 
–  jest to kosztowne i może trwać do kilku dni 
(przyjazd serwisu).

W wyniku analiz podjęto również decyzję o za-
instalowaniu zasuw szybko zamykających na 
rurach zsypowych pomiędzy podajnikami śli-
makowymi i młynami. G
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Zasuwy uruchamiane są przez czujniki ciś-
nienia zamontowane w młynach (podobne 
do czujników montowanych przy HRD). 
Czas zadziałania zasuwy wynosi ok. 15 ms.

Dużą zaletą zasuw szybko zamykających 
jest możliwość szybkiego przywrócenia za-
bezpieczenia do stanu wyjściowego siłami 
własnymi. Ostatnie rozwiązanie okazało się 
najbardziej optymalnym z punktu widzenia 
eksploatacji i ekonomii, a nie mniej skutecz-
ne od pozostałych sposobów.

3.2. środki techniczne – laserowy pomiar 3d 
poziomu napełnienia zasobników

Uzupełniającym elementem dla zasuw 
szybko zamykających (i HRD) w zakre-
sie ograniczania oddziaływania skutków 
wybuchu jest utrzymywanie bezpiecznego 
poziomu napełnienia zasobników. Jest to  
naturalny sposób zapobiegania przedostaniu 
się ciśnienia i płomienia z młyna do zasob-
nika i dalej do galerii nawęglania, 19,5 m 
w przypadku wybuchu mieszanki pyłowo- 
powietrznej w młynie. Zabezpieczenie to 
obejmuje również zapobieganie zapaleniu 
atmosfery wybuchowej – drugi punkt za-
sad zintegrowanego bezpieczeństwa prze-
ciwwybuchowego. 

W wyniku przeprowadzonych analiz okre-
ślono minimalny poziom napełnienia za-
bezpieczający przed przedostaniem się pło-
mienia do zasobnika i zapalenia mogącej 
wytworzyć się atmosfery wybuchowej, po-
wstałej podczas zasypywania zasobnika pa-
liwem lub w wyniku przedmuchu mieszanki 
pyłowo-powietrznej z młyna do zasobnika. 

Z uwagi na to, że może dochodzić do nie-
równomiernego schodzenia węgla w za-
sobniku, dla operatora nastawni nawęgla-
nia niezbędna jest wiarygodna informacja 
o układaniu się powierzchni paliwa – jest to 
kluczowe zadanie tego systemu.

Podstawowy moduł systemu składa się 
z głowicy laserowej napędzanej pneuma-
tycznie i sterowanej za pomocą sterownika 
PLC oraz systemu wizualizacji.

System siatkowego pomiaru poziomu reali-
zuje zadania takie, jak:
• wizualizacja powierzchni górnej war-

stwy węgla znajdującego się w zasob-
niku przykotłowym;

• monitorowanie i alarmowanie o prze-
kroczeniu zadanych poziomów napeł-
nienia zasobnika;

• monitorowanie prędkości pobierania 
paliwa przez młyny (tzw. prędkość 
schodzenia materiału); 

• archiwizacja danych, z możliwością od-
tworzenia zdarzeń w postaci animacji.

Wizualizacja stanu napełnienia poszczegól-
nych zasobników przedstawiana jest na mo-
nitorze komputera w postaci rzutów płaskich 
w osiach x i y oraz w rzutach perspektywicz-
nych w trzech wymiarach (osie x, y i z).

Stacja wizualizacji znajduje się w nastawni 
nawęglania, a poprzez intranet jest dostępna 
dla operatorów nastawni blokowych oraz 
wybranej grupy pracowników nadzoru.

3.3. instalacja gaszenia mgłą – systemy 
wykrywania i gaszenia pożarów tlewnych 
w linii nawęglania

Ostatnim elementem w zakresie ogranicza-
nia oddziaływania skutków wybuchu jest 
instalacja gaszenia mgłą, która wchodzi 
w skład systemu wykrywania i gaszenia 
pożarów tlewnych. Do jej działania użyto 
wody zdemineralizowanej, co powoduje, że 
jest całkowicie bezpieczna dla pracujących 
urządzeń elektrycznych.

W przypadku wybuchu (lub pożaru) załą-
czenie instalacji umożliwia gaszenie pożaru, 
zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru, 
inertyzację, bezpieczniejszą ewakuację osób 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa działań ra-
towniczo-gaśniczych wewnątrz obiektów. 

4. inne działania w zakresie zwiększania 
bezpieczeństwa

Oprócz opisanych działań wynikają-
cych z przyjętych zasad zintegrowanego 
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego 
w Elektrowni Dolna Odra podjęto rów-
nież wiele innych w zakresie zwiększania 
bezpieczeństwa. Dużą wagę przywiązuje 
się do rozwoju kompetencji pracowni-
ków. Z inicjatywy służby BHP i HR opra-
cowano i wdrożono „Program rozwoju 
kompetencji pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego”, 
który obejmuje:

• okresowe szkolenia  dla osób wykonu-
jących prace w miejscach, w których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa 
– w ramach szkoleń okresowych BHP;

• szkolenia zewnętrzne, udział w konfe-
rencjach i sympozjach zarówno w za-
kresie bezpieczeństwa przeciwwybu-

chowego, jak również procesowego 
i funkcjonalnego;

• stworzenie własnej kadry szkolenio-
wej w zakresie bezpieczeństwa prze-
ciwwybuchowego – tzw. trenerzy 
wewnętrzni, których kompetencje 
rozwijane są na specjalistycznych stu-
diach podyplomowych m.in. w Głów-
nym Instytucie Górnictwa w Kato-
wicach oraz Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie.

Inne działania podjęte na mocy decyzji dy-
rektora oddziału to:
• Powołanie zespołów odpowiedzial-

nyche za okresową weryfikację i ak-
tualizację DZPW poszczególnych 
obiektów i instalacji.

• Powołanie zespółów ds. określenia gra-
nicznych parametrów paliw, który:
• dokonuje oceny każdego nowego 

paliwa (węgla, biomasy, oleju opa-
łowego);

• przeprowadza analizę parame-
trów fizykochemicznych – w tym 
pożarowo-wybuchowych;

• rekomenduje paliwa do stosowa-
nia lub wyklucza ze stosowania;

• w uzasadnionych przypadkach 
zaleca przeprowadzenie prób 
i opracowuje programy prób.

• Dokonanie aktualizacji większości do-
kumentów zabezpieczenia przed wybu-
chem w oparciu o jednolitą metodykę.

5. podsumowanie

Wdrożenie powyższych rozwiązań tech-
nicznych i organizacyjnych w zakresie 
zintegrowanego bezpieczeństwa prze-
ciwwybuchowego oraz wdrożenie innych 
działań z tym związanych wymagały za-
angażowania szerokiego grona specjali-
stów elektrowni, odpowiedzialnych m.in. 
za takie dziedziny jak: nadzór techniczny, 
bezpośrednia eksploatacja urządzeń, re-
monty, ochrona ppoż., BHP, rozwój zawo-
dowy, analizy chemiczne oraz planowanie 
inwestycji i finanse.

Przedstawione działania prowadzące 
do zapewnienia właściwego poziomu 
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego 
w obiektach nawęglania Elektrowni Dol-
na Odra, w  aspekcie wypracowanej me-
todyki, rozwiązań technicznych i orga-
nizacyjnych, sprawdzają się w praktyce 
i mogą zostać wdrożone w innych zakła-
dach przemysłowych z uwzględnieniem 
lokalnych uwarunkowań. 
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Zdalny wykrywacz 
alkoholu

PAP – Nauka w Polsce
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Być może już niedługo policja będzie mogła wykry-
wać alkohol unoszący się wewnątrz samochodu, i to 
bez konieczności zatrzymywania pojazdu. 
Naukowcy pracują nad urządzeniem, 
które ma szansę znacznie zwiększyć 
skuteczność policyjnych kontroli.

– To będzie urządzenie do zdalnego wy-
krywania oparów alkoholu w poruszają-
cych się pojazdach. Nie można go jednak 
mylić z alkomatem, którego dzisiaj uży-
wają policjanci. Rola naszego urządzenia 
jest inna. Daje ono jedynie podejrzenie 
występowania alkoholu w samochodzie, 
który można skierować do szczegółowego 
sprawdzenia. Na podstawie wyniku tego 
badania nie można od razu karać kierow-
ców – mówi jeden z twórców urządzenia, 
dr Jan Kubicki z Wojskowej Akademii 
Technicznej.
 
Dzięki takiemu rozwiązaniu zamiast 
sprawdzać olbrzymią liczbę samochodów 
na chybił trafił, policja będzie mogła wy-
łapać samochody podejrzane. Pozostałe 
– w których alkoholu nie wykryto – będą 
mogły przejeżdżać swobodnie. – Skutecz-
ność takiej metody będzie dużo większa 
niż obecnych – zaznacza dr Kubicki.
 
Urządzenie, ustawione z jednej strony dro-
gi, będzie emitować dwie wiązki laserowe 
połączone w jednym torze. Prześwietlą one 

przez boczne szyby prze-
jeżdżający samochód i po 
odbiciu od reflektora usta-
wionego po drugiej stronie 
drogi wrócą do urządzenia, 
padając na detektor. 
Jedna wiązka jest 
a b s o r b o w a n a 
przez alko-
hol, a druga 
nie. Sygnały 
z obydwu 
wiązek są 
porównywane 
przez zainsta-
lowany program, 
który może zakwalifi-
kować samochód do kontro-
li. Dodatkowo czułość urządzenia będzie 
można ustawić na określoną wartość. Jeśli 
zostanie ona przekroczona, to wtedy na 
terminalu pojawi się odpowiedni sygnał. 
– Wystarczą ułamki sekund, aby samo-
chód, w którym unoszą się opary alkoholu 
zaklasyfikować do podejrzanych – opisuje 
rozmówca.

 
Umieszczona przy urządzeniu kamera 

zarejestruje nadjeżdżające auto. Kilkaset 
metrów dalej będzie stał policjant, któ-
ry mając już wynik badania i dane sa-
mochodu, będzie mógł zatrzymać go do 
szczegółowej kontroli. – Dopiero wtedy 
– po kontroli – można wyciągnąć wnioski 
i ewentualne konsekwencje wobec kierow-
cy – mówi dr Kubicki.

G
ra

fik
a:
 f
re

ep
ik
.c
om

NAUKA W POLSCE

10 PRESS
P R Z E M Y S Ł O W Y

grudzień 2015



Wystarczy nawet bardzo małe stężenie – na 
poziomie 0,1 mg/l – aby nietypowy alkomat 
zasygnalizował obecność alkoholu w samo-
chodzie. Wynik podawany jest natychmiast.
 
– Staraliśmy się opracować urządzenie, 
stosując proste, sprawdzone i dostępne 
na rynku elementy i podzespoły. Przygo-
towując prototyp, wykorzystaliśmy więc 
gazowy laser helowo-neonowy, który 
wówczas był najlepszym rozwiązaniem. 
Przez to nasze urządzenie jest stosunko-
wo duże. Co najistotniejsze, aby móc je 

zastosować, trzeba znać parametry szyb 
w sprawdzanych pojazdach. Ze względu 
na to – przynajmniej na razie – naszego 
wynalazku nie można tak po prostu po-
stawić na drodze i sprawdzać nim przy-
padkowo przejeżdżających samochodów 
– przyznaje badacz.
 
Można za to wykorzystać go w dużych fir-
mach transportowych, w których parametry 
poszczególnych samochodów są już dobrze 
znane. Można byłoby je sprawdzać, kiedy 
wyjeżdżają z bazy lub do niej wracają.

Jest jednak szansa na szerokie zastosowanie 
wynalazku. Kiedy naukowcy zaczynali prace 
nad nim, prowadzono już badania nad tzw. la-
serami kaskadowymi. Laserów tych nie moż-
na było jednak wtedy zastosować, bo były 
one dopiero w stadium badawczym. Naukow-
cy pracują więc już nad nową wersją urządze-
nia, w której wykorzystają właśnie tę nową 
generację laserów. – Na podstawie naszych 
wstępnych badań przypuszczamy, że w tej 
nowej wersji będzie można usunąć przedsta-
wione mankamenty: urządzenie będzie małe 
i uniwersalne – zapowiada dr Kubicki. 
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Metalowe gąbki
do magazynowania wodoru

PAP – Nauka w Polsce
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Podobnie jak woda zatrzymy-
wana jest w gąbce, tak i wodór 
– potencjalne paliwo przyszło-
ści – może być magazynowany 
w metalach – m.in. w palladzie. To, 
czy własności takiej metalowej 
„gąbki” zmieniają się w różnych 
nanocząstkach palladu, zbadali 
naukowcy m.in. z Polski.

Aby móc odejść od paliw kopalnych, należy 
opracować skuteczny i efektywny sposób nie 
tylko pozyskiwania energii (np. dzięki ogni-
wom słonecznym czy wiatrakom), ale i jej ma-
gazynowania oraz kontrolowanego uwalniania. 
Naukowcy uważają, że w przyszłości bardzo 
dobrym materiałem do magazynowania energii 
może stać się wodór.

To nie tylko substancja niezwykle lekka 
(w końcu to najlżejszy pierwiastek w układzie 
okresowym), ale i bezpieczna dla środowiska 
– przy spalaniu wodoru wydziela się jedynie 
ciepło oraz woda. W dodatku jest to bardzo 
wydajne źródło energii – z 1 kg wodoru moż-
na uzyskać ok. 33 kWh. To wystarczyłoby 
samochodowi elektrycznemu do pokonania 
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100 km. Wodór można też łatwo uzyskiwać 
(choć na razie nie jest to efektywne ener-
getycznie). Dwa atomy tego pierwiastka 
znajdują się przecież w każdej cząsteczce 
zwykłej wody. Można go z niej uwolnić 
poprzez elektrolizę – przyłożenie napięcia – 
np. z ogniwa słonecznego.
 
Jednak wodór trudno jest przechowywać – 
w połączeniu z powietrzem łatwo wybucha. 
Magazynowanie w samochodach wodoru 
w postaci sprężonego gazu w butlach by-
łoby nie tylko niebezpieczne, ale i nieefek-
tywne – zajmowałby on mnóstwo miejsca. 
Znacznie wydajniejsze byłoby upakowanie 
wodoru np. między atomami metalu – np. 
palladu. Wodór przechowywany w taki spo-
sób nie tylko zajmowałby mniej miejsca, ale 
nie byłoby też ryzyka, że gaz ten wybuchnie 
czy się przypadkiem uwolni.
 
Dr Tomasz Antosiewicz z Centrum No-
wych Technologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego wyjaśnia, że metale – takie jak pal-
lad czy magnez – mogą pochłaniać wodór 
trochę tak, jak gąbka może magazynować 
wodę. Jeśli umieści się bryłkę metalu 
w zbiorniku z wodorem pod dużym ciśnie-
niem, wodór wniknie do struktury metalu 
i już tam pozostanie. Gaz uwolnić można 

poprzez podgrzanie tak spreparowanego 
materiału.

Pytanie jednak, jak najskuteczniej upako-
wać wodór między atomy metalu i jak – przy 
małym nakładzie energii – odzyskać potem 
paliwo. Naukowcy mają nadzieję, że pomo-
gą tu badania nad nanocząstkami. – Nie od 
dziś wiadomo, że nanocząstki danego mate-
riału mogą mieć zupełnie inne właściwości 
niż jego struktury makroskopowe – mówi 
dr Antosiewicz. Przykładem tego może być 
grafit, którego warstwa atomowej grubości 
to grafen, materiał o innych cechach.
 
Badacze ze Szwecji, Rosji i Polski (w tym 
dr Antosiewicz) – pod kierunkiem Christo-
pha Langhammera – zbadali, jak możli-
wość magazynowania wodoru zmienia się 
w kilku różnych nanokryształach palladu, 
metalu szlachetnego. Badania opublikowa-
no w czasopiśmie „Nature Materials”.
 
Naukowcy na warsztat wzięli nanokryształy 
palladu o kształcie pręcików, ośmioboków oraz 
sześcianów. Sprawdzano, która z takich nano-
cząstek najlepiej spisuje się jako budulec „gąb-
ki”. Badacze liczyli m.in. na to, że z nanocząstek 
palladu łatwiej będzie wydostać wodór niż z bry-
ły palladu (podgrzewanie palladu, by wydobyć 

wodór, jest kosztowne). Okazało się, że pallad 
w postaci nanokryształów sprawniej pochła-
nia wodór z otoczenia. Wcześniej było kilka 
sprzecznych teorii na temat właściwości nano-
kryształów palladu, a międzynarodowy zespół 
eksperymentalnie potwierdził jedną z hipotez.
 
Dr Antosiewicz zaznacza, że pallad nie jest 
może wymarzonym materiałem, z którego 
można będzie tworzyć „gąbki” do wodoru – 
jest stosunkowo ciężki i drogi. – Ale świetny 
jest z niego materiał modelowy– zaznacza dr 
Antosiewicz. Przyznaje, że na przykładzie 
palladu naukowcy badają, na czym właści-
wie polega magazynowanie wodoru w me-
talach. Kiedy zrozumieją działanie pallado-
wych „gąbek”, będą mogli się domyślić, co 
się dzieje np. w lekkich „gąbkach” magne-
zowych. Bo takie materiały byłyby znacznie 
tańszym rozwiązaniem, ale trudno badać me-
chanizmy, jakie w nich zachodzą.
 
Dodatkowym atutem badań na palladzie 
jest to, że kiedy metal magazynuje wodór, 
zaczyna inaczej przepuszczać światło. Dzię-
ki temu, zmieniając nasycenie wodorem, 
można produkować lustra, które mogą stać 
się szybą, czy okna, które na życzenie się 
zaciemniają. Pallad mógłby się też przydać 
przy wytwarzaniu czujników wodoru. 

Wyszukiwarka
dźwięków PAP – Nauka w Polsce
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Setki godzin nagrań, w których trzeba odnaleźć krót-
ką wypowiedź? Już wkrótce wykonanie takiego zadania 
może być zupełnie bezproblemowe. Wrocławskie konsor-
cjum naukowo-biznesowe przygotowuje system Audio-
scope, który w nagraniu audio zlokalizuje poszuki-
wane przez nas słowa.
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Polacy odkryli
nową metodę obrazowania 
molekularnego PAP – Nauka 

w Polsce 
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Zespół prof. Wiesława Gruszeckiego z UMCS w Lu-
blinie pobił światowy rekord rozdzielczości w mi-
kroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę 
obrazowania molekularnego. Wyniki zostały ogłoszone 
w pismach „Nanoscale” i „Analytical Chemistry”.

Projekt badawczy Audioscope realizują w ra-
mach konsorcjum naukowo-biznesowego dwie 
dolnośląskie uczelnie: Politechnika Wrocławska, 
i Uniwersytet Wrocławski oraz spółka Neuro-
soft. To innowacyjny system do automatycznego 
wyszukiwania treści w zapisach audio w języku 
polskim. System rozumie pytania w formie pisa-
nej i mówionej. Następnie wskazuje odpowiedni 
fragment w nagraniu, w którym mówca wypo-
wiada poszukiwane przez nas słowa.
 
Istnieje coraz więcej możliwości gromadzenia 
danych audio, jednak wciąż nie ma narzędzi, 
które pozwalają szybko wyszukiwać informa-
cje w takich bazach. – Audioscope ma zadanie 
przyspieszyć ten proces i wypełnić istniejącą 
na rynku lukę, a tym samym rozszerzyć funk-
cjonalność innych produktów oferowanych 
przez Neurosoft, m.in. e-Protokołu, który słu-
ży do nagrywania posiedzeń sądowych – wy-
jaśnia Cezary Dołęga z Neurosoftu.

Na razie projekt jest w fazie badań, jednak 
mógłby znaleźć zastosowanie w wielu in-
stytucjach, których działalność wiąże się 
z gromadzeniem danych dźwiękowych. Ob-
szerne bazy audio w Polsce mają sądy po-
wszechne, Kancelarie Sejmu i Senatu oraz 
inne organizacje państwowe odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo w kraju. Audioscope 
może też zainteresować firmy komercyjne, 
takie jak: call center, contact center czy fir-
my oferujące monitoring mediów.
 
System będzie opierał się na połączeniu: 
analizy i przetwarzania sygnałów dźwię-
kowych, automatycznego rozpoznawania 
mowy, przetwarzania języka naturalne-
go, uczenia maszynowego i wyszukiwa-
nia informacji.
 
Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej 
i Uniwersytetu Warszawskiego zajmą się 

przetwarzaniem sygnałów, zastosowaniem 
sieci neuronowych oraz zaawansowaną ana-
lizą tekstów w języku polskim.
 
– Nasz zespół będzie przede wszystkim od-
powiedzialny za zaprojektowanie i imple-
mentację silnika wyszukującego, który bę-
dzie w stanie efektywnie obsłużyć wielkie 
ilości danych. Ponadto mamy w planie opra-
cowanie ergonomicznej aplikacji webowej, 
umożliwiającej użytkownikowi przeprowa-
dzenie wyszukiwania i analizę wyników – 
informuje Cezary Dołęga.
 
Na prowadzenie badań konsorcjum uzyska-
ło dofinansowanie od Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach Programu Ba-
dań Stosowanych. Całkowity koszt realiza-
cji przedsięwzięcia wynosi ponad 1,6 mln 
złotych. Badania powinny zakończyć się 
w marcu 2017 roku. 

Badania opisane w „Nanoscale” dotyczą obrazowania mi-
kroskopowego próbek w oparciu o zjawisko absorpcji pro-
mieniowania z zakresu podczerwieni (IR). Rozdzielczość 
konwencjonalnych metod obrazowania mikroskopowego 
w podczerwieni sięga zaledwie kilku mikrometrów (mi-
lionowych części metra), co odpowiada rozmiarom ty-
powej bakterii. Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp 
w mikroskopii IR, w związku z opracowaniem systemu 

mikroskopowego o nazwie „nano-IR”. Umożli-
wił on osiągnięcie rozdzielczości w obrazowaniu 
IR na poziomie około 100 nanometrów (miliar-
dowych części metra). 100 nanometrów to nieco 
mniej niż średnica wirusa HIV.
 
Zespół prof. Gruszeckiego we współpra-
cy z fizykami z Politechniki Federalnej G
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Złoto

w Lozannie (EPFL) podjął udaną próbę pobi-
cia tego rekordu – udało się obniżyć granicę 
rozdzielczości do poziomu około 10 nm (taka 
jest na przykład średnica najmniejszych czą-
steczek dymu tytoniowego). Impulsy lasera 
nagrzewają próbkę, co przekłada się na różni-
cę położenia skanującej ją dźwigienki. Odbite 
od tej dźwigienki światło lasera podlega zmia-
nom, z których można odczytać obraz.
 
Osiągnięcie tak dużej rozdzielczości było 
możliwe dzięki opracowaniu specjalnych pró-
bek złożonych z dwóch składników (lipidów 
i białek) różniących się znacznie przewodnic-
twem termicznym oraz charakteryzujących 
się znacznym uporządkowaniem w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny próbki.

Drugie osiągnięcie, ogłoszone na łamach 
czasopisma „Analytical Chemistry”, zwią-
zane jest z odkryciem metody obrazowania 
molekularnego w oparciu o efekt fototer-
miczny. Nowa technika nazwana została 
przez autorów mikroskopią obrazowania 
fototermicznego (PTIM, Photo-Thermal 
Imaging Microscopy). Umożliwia ona ob-
razowanie w nanoskali obiektów moleku-
larnych, bazując na wydzielanym przez nie 
cieple. Metoda ta może być zastosowana 
w badaniach próbek biologicznych, a także 
w naukach materiałowych.
 
– W trakcie prowadzenia prac badawczych 
często napotykamy na bariery istotnie 
ograniczające ich postęp. W wielu przy-

padkach bariery te wynikają z ograniczeń 
samych technik eksperymentalnych. Zda-
rza się również, iż niejako «przy okazji», 
badacze dokonują modyfikacji tych me-
tod, a nawet odkrywają i proponują nowe 
techniki badawcze. Historia wielkiej na-
uki, jak też i codziennej praktyki laborato-
ryjnej, jest bogata w tego typu przypadki. 
Wydaje się, iż do tej kategorii zaliczyć 
można nasze ostatnie wyniki – powiedział 
prof. Gruszecki.
 
Badania zespołu prof. Gruszeckiego były 
finansowane ze środków pochodzących 
z programu TEAM Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej. Profesor jest laureatem pro-
gramu TEAM. 

W tegorocznej edycji Targów, poświęco-
nych transferowi technologii i wdrażaniu 
postępu technicznego, zgromadzono roz-
wiązania z: Belgii, Chorwacji, Francji, 
Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, 
Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwa-
nu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezento-
wali 71 wynalazków.
 
W ramach konkursu jury tradycyjnie przy-
znało medale – brązowe, srebrne i złote. 
Najwyżej ocenione rozwiązania otrzymały 

złote medale ze specjalnym wyróżnieniem 
jury oraz nagrody specjalne ufundowane 
przez belgijskie i międzynarodowe instytu-
cje rządowe. – Polacy otrzymali 65 medali 
oraz inne nagrody i wyróżnienia – informuje 
w przesłanym komunikacie oficjalny przed-
stawiciel Targów BRUSSELS INNOVA na 
Polskę – EUROBUSINESS-HALLER.
 
Polacy otrzymali 15 medali złotych ze spe-
cjalnym wyróżnieniem jury. Nagrodą tą 
doceniono: Instytut Fizyki PAN za nową 

generację znaczników fluorescencyjnych 
do zastosowań w biologii i medycynie; 
firmę INVENTMED Sp. z o.o. i prof. 
Aleksandra Sieronia za urządzenie tera-
peutyczne wielofunkcyjne LASEROBA-
RIA-S; Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
za „zawieszenie o regulowanej sztywności 
kątowej szczególnie do pojazdów tereno-
wych”; Instytut Mechaniki Precyzyjnej za 
„nowatorską kombinację procesów azo-
towania oraz obróbki cieplnej stali narzę-
dziowych i konstrukcyjnych”.

Grad medali dla
Polaków PAP – Nauka w Polsce
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15 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury, 
30 medali złotych, 19 medali srebrnych i jeden medal 
brązowy oraz liczne nagrody i wyróżnienia to doro-
bek polskich naukowców i wynalazców przywieziony 
z 64. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA 2015.
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Złoto

Ranking największych maszyn obliczenio-
wych na świecie publikowany jest dwa razy 
do roku (www.top500.org). Najnowsza edy-
cja listy TOP500 została ogłoszona 16 listo-
pada na konferencji „Supercomputing ’15” 
w Austin (USA).
 
Prometheus z Akademickiego Centrum 
Komputerowego Cyfronet AGH znalazł się 
w tym zestawieniu po raz drugi, znacznie 

wyprzedzając inne superkomputery z Polski 
i poprawiając swoją pozycję z lipca tego roku 
o jedenaście miejsc. Było to możliwe dzięki 
jego rozbudowie o kolejne pięć szaf, co spo-
wodowało, że moc Prometheusa zwiększyła 
się z 1,7 Pflops do niemal 2,4 Pflops.
 
Rzecznik AGH dodał, że na liście znalazł się 
także inny komputer z AGH – Zeus, wieloletni 
lider wśród polskich maszyn obliczeniowych. 

Na liście są też polskie komputery z Centrum 
Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej 
Sieci Komputerowej, Wrocławskiego Cen-
trum Sieciowo-Superkomputerowego i Naro-
dowego Centrum Badań Jądrowych.
 
Najszybszym superkomputerem na świecie 
jest już po raz szósty chiński Tianhe-2 (Milky
-Way-2), którego teoretyczna moc obliczenio-
wa przekracza 54,9 Pflops.

Potężny polski
komputer PAP – Nauka w Polsce
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Prometheus z AGH zajął rekordowo wysokie, 
38. miejsce, na liście TOP500 – najpotężniejszych 
komputerów na kuli ziemskiej. – To najwyższa pozycja 
naszego kraju w historii tego zestawienia – poinformował 
we wtorek PAP rzecznik prasowy AGH, Bartosz Dembiński.

Wśród nagrodzonych złotym medalem ze 
specjalnym wyróżnieniem jury znalazły się 
również: Główny Instytut Górnictwa uho-
norowany za „mechaniczny układ ochronny 
z zastosowaniem zasady dyssypacji ener-
gii”; Instytut Biopolimerów i Włókien Che-
micznych za sposób wytwarzania kompozy-
towej włókniny; Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych za „wlot powietrza o podwyż-
szonej osiowej symetrii napływu lotniczego 
turbinowego silnika odrzutowego, zwłasz-
cza bezpilotowego statku powietrznego”.
 
Wspólnie złoty medal z wyróżnieniem 
otrzymały: Instytut Techniki i Aparatury 
Medycznej ITAM, Politechnika Warszaw-
ska i Wojskowy Instytut Medycyny Lot-
niczej, które doceniono za system moni-
torowania parametrów psychofizycznych 
pacjentów. Podobnie Instytut Genetyki 
i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii 
Nauk oraz Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie nagrodzono za 

innowacyjną technologię produkcji su-
szonego mięsa strusiego o podwyższonej 
wartości odżywczej i prozdrowotnej. Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
otrzymał złoty medal z wyróżnieniem za 
węgle aktywowane o wysokiej zawartości 
azotu i wysokim przewodnictwie elektrycz-
nym. Z kolei Instytut Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników oraz HOBAS 
System Polska Sp. z o.o. wspólnie wywal-
czyły złoto z wyróżnieniem za innowacyjną 
produkcję systemów niepalnych rur GRP.
 
Wśród 15 laureatów złotych medali z wy-
różnieniem znalazły się też: Instytut Chemii 
Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckie-
go, który opracował hybrydowe nieorganicz-
no-organiczne aerożele do zastosowań izola-
cyjnych; Instytut Włókiennictwa za sposób 
biofunkcjonalizacji materiałów włókienni-
czych; Główny Instytut Górnictwa za opto-
elektroniczny system do zdalnego pomiaru 
wysokich temperatur (powyżej 2000 K) 

w reaktorze podziemnego zgazowania węgla; 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie i Polskie Zrzeszenie Producen-
tów Bydła Mięsnego za sposób wytwarzania 
wołowiny funkcjonalnej dla dzieci.
 
Polscy naukowcy wywalczyli także 30 me-
dali złotych, 19 medali srebrnych i jeden 
medal brązowy. Otrzymali też osiem nagród 
międzynarodowych i belgijskich instytucji 
rządowych oraz osiem nagród stowarzyszeń 
i delegacji zagranicznych.
 
Wystawcami tegorocznej edycji były instytuty 
badawcze, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa 
innowacyjne oraz młodzież szkół średnich 
i wyższych. Rozwiązania obejmowały zagad-
nienia z różnych dziedzin, m.in. ekologii, me-
dycyny, bezpieczeństwa, lotnictwa, przemy-
słu samochodowego i transportu, metalurgii, 
włókiennictwa, maszyn i urządzeń, chemii, 
mechaniki, inżynierii, elektroniki, rolnictwa 
i żywności, energetyki, informatyki. 
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Na liście TOP500 wyraźnie dominują super-
komputery z USA (200 jednostek, czyli 40 
proc.) i Chin (109 jednostek, czyli 22 proc.). 
Na kolejnych miejscach znajdują się: Japo-
nia (36 jednostek, czyli 7 proc.), Niemcy (33 
jednostki, 7 proc.) i Wielka Brytania (18 jed-
nostek, 4 proc.). Polska (5 jednostek, 1 proc.) 
znajduje się na 11. miejscu w rankingu krajów.
 
Prometheus to najszybszy superkompu-
ter w historii Polski. Został uruchomiony 
w kwietniu tego roku, składa się z ponad 2,2 
tys. serwerów platformy HP Apollo 8000, 
połączonych superszybką siecią InfiniBand 
o przepustowości 56 Gbit/s.
 
Superkomputer ma ponad 53 tys. rdzeni obli-
czeniowych (energooszczędnych i wydajnych 
procesorów Intel Haswell) oraz 279 TB pamię-
ci operacyjnej w technologii DDR4. Do Pro-
metheusa są dołączone dwa systemy plików 
o łącznej pojemności 10 PB oraz o ogromnej 
szybkości dostępu 180 GB/s. Prometheus jest 
również wyposażony w 144 karty Nvidia Tesla.
 

– Dla zobrazowania szybkości pracy Prome-
theusa można powiedzieć, że w celu dorów-
nania jego możliwościom należałoby wyko-
rzystać moc ponad 50 tys. najwyższej klasy 
komputerów PC w najmocniejszej konfigu-
racji, dodatkowo połączonych superszybką 
siecią i zarządzanych specjalnym oprogramo-
waniem – powiedział prof. Kazimierz Wiatr, 
dyrektor ACK Cyfronet AGH.
 
Zauważył też, że dzięki innowacyjnej tech-
nologii bezpośredniego chłodzenia cieczą 
Prometheus jest jednym z najbardziej energo-
oszczędnych komputerów. – Jego efektywność 
energetyczna dorównuje systemom najwięk-
szych centrów danych na świecie, takich jak 
Google czy Facebook. Co więcej, chłodzenie 
cieczą umożliwia ekstremalnie wysoką gęstość 
instalacji, dzięki czemu ważąca ponad 30 ton 
część obliczeniowa zajmuje powierzchnię tyl-
ko 18 mkw. i mieści się zaledwie w 20 szafach 
– mówił dyrektor. Jak dodał, aby osiągnąć te 
same parametry, poprzednik Prometheusa 
– Zeus – musiałby zajmować aż 160 szaf.
 

Na superkomputerach w AGH prowadzone 
są badania dotyczące m.in.: przewidywania 
przestrzennej struktury białek, nanostruktur 
nowoczesnych półprzewodników, obliczeń 
związanych z analizą zmienności galaktyk 
w szerokim zakresie promieniowania widma 
elektromagnetycznego czy symulacji złożo-
ności rynków finansowych.
 
Z krakowskich superkomputerów korzy-
stają również międzynarodowe projekty 
badawcze, w których realizację zaangażo-
wani są polscy naukowcy. Dzięki bardzo 
szybkiej sieci internetowej Prometheus 
i Zeus wykorzystywane są do analizy da-
nych naukowych eksperymentów. Dzięki 
specjalistycznemu oprogramowaniu super-
komputery analizują duże zbiory danych 
wg zadanych kryteriów oraz przygotowują 
zaawansowane wizualizacje.
 
W samym tylko roku 2014 na Zeusie wyko-
nano niemal 8 mln zadań o łącznym czasie 
obliczeń prawie 13 tys. lat. 

– Trywializując, moglibyśmy nasz projekt 
określić mianem «Ogrodnik plus», ale 
nam chodzi bardziej o wzajemną współ-
pracę i dwustronną wymianę informacji 
między robotami a roślinami – mówi prof. 

Przemysław Wojtaszek z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Poznańska uczelnia w ramach międzynaro-
dowego konsorcjum realizuje program Flo-

ra Robotica. Jego efektem ma być hybrydo-
wy system składający się z robotów i roślin.
 
– Projekt będzie miał znaczenie przede 
wszystkim architektoniczne. Architekci 

Symbioza robotów
z roślinami PAP – Nauka w Polsce
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Maleńkie roboty mogą wspierać rośliny w ich wzroście, 
a potem wspólnie z nimi budować elementy tzw. 
żywej architektury, czyli np. ławeczki utworzone 
z  żyjących roślin, czy ekrany maskujące elementy 
budynków. – To byłby przełom w podejściu do archi-
tektury – mówi prof. Przemysław Wojtaszek.

NAUKA W POLSCE
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widzą w nim przełom w koncepcyjnym podejściu do architek-
tury. W klasycznym układzie konstruowanie budynków opiera 
się na elementach skończonych: cegle, betonie o określonym 
kształcie, który nie zmienia się ani w czasie, ani w przestrzeni. 
Do tej pory architektura nie brała pod uwagę stosowania jako 
elementów architektonicznych żywych struktur, takich jak rośli-
ny – wyjaśnia prof. Wojtaszek.
 
Jeśli projekt zakończy się po myśli naukowców, mogą po-
wstać takie elementy jak np. ławeczki tworzone z żyją-
cych roślin, ekrany przysłaniające określone elementy 
budynków czy pochłaniające dźwięki. – Zakładamy, że 
dzięki robotom – współpracującym z roślinami – bę-
dziemy mogli regulować rośliny i sterować nimi i że 
być może uzyskamy w ten sposób coś w rodzaju na-
turalnych, żyjących elementów architektonicznych 
– podkreśla prof. Wojtaszek.
 
Zanim roślina dorośnie do takich rozmiarów, że 
będzie mogła stanowić element architektoniczny, 
w jej rozwoju mają pomóc roboty. – Najpierw bę-
dziemy starali się zbierać informacje o tym, jak 
funkcjonuje roślina. Dane te będą zbierały roboty, 
poruszające się w strukturze roślin, albo po ich 
powierzchni. W kolejnej fazie roboty – wymie-
niając informacje między sobą – będą modulowały 
wzrost roślin i wpływały na ich architekturę – opisuje 
prof. Wojtaszek.
 
Każdy z robotów będzie ważył kilkadziesiąt gramów. Naukow-
cy już pracują nad różnego typu sensorami, które pozwolą okre-
ślać położenie roślin w przestrzeni, oraz urządzeniami wyko-
rzystującymi różne bodźce do modulowania wzrostu roślin.
 
– Ideał jest taki, że w początkowym okresie rozwoju rośliny 
– roboty będą stanowiły dla niej rodzaj wsparcia. Natomiast, 
gdy rośliny będą już dojrzałe i uzyskają konkretną strukturę, 
to staną się «rusztowaniem» dla robotów. Założenie jest takie, 
że w którymś momencie będziemy mogli wprowadzić do tego 
systemu człowieka, który w ten sposób stanie się częścią sys-
temu, nazywanego przez nas ogrodem socjalnym – miejscem 
kontaktu roślin, robotów i człowieka – opisuje badacz.
 
W tej chwili naukowcy pracują z roślinami jednorocznymi – 
głównie fasolą. Później będą eksperymentowali z grupą roślin 
pnących: od bluszczy, przez winobluszcze, na winoroślach 
kończąc. – Kolejnym krokiem będą rośliny, które nadają się do 
tworzenia bardziej trwałej struktury. Tutaj dobrym przykładem 
będzie grab – roślina, którą można kształtować jako drzewo 
albo krzew – planuje prof. Wojtaszek.
 

– Na razie bardziej chodzi nam o kwestie rozwiązań robotycz-
nych, a mniej o badanie zagadnień biologicznych. Zakładamy, 
że jeśli pojawią się jakieś interesujące problemy biologiczne, to 
do ich rozwikłania wykorzystamy klasyczne rośliny modelowe, 
czyli rzodkiewnik i tytoń – mówi naukowiec.
 
Projekt realizowany jest w konsorcjum, w którym – oprócz 
UAM – uczestniczą: niemiecki Uniwersytet w Paderborn, 
Centrum Technologii Informatycznych w Architekturze Kró-
lewskiej Duńskiej Akademii Sztuki, Kopenhaski Uniwersytet 
Informatyczny, niemiecka Cybertronica UG, austriacki Uni-
wersytet w Grazu.
 
Zaplanowane na cztery lata badania otrzymały dofinansowanie 
sięgające 354 tys. euro z programu Horyzont 2020. Wartość całego 
projektu realizowanego przez konsorcjum to ok. 3,6 mln euro. 
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Programowalna 
materia Czy
to możliwe?

– T1000, czarny charakter z filmu „Terminator 2”, 
potrafił płynnie zmieniać kształt i właści-

wości materiału, z którego był zbudo-
wany. Do takich rozwiązań droga jest 

jeszcze długa, ale prace nad progra-
mowalną materią już trwają – mówi 
naukowiec Jakub Lengiewicz.

Naukowcy nie mają zamiaru two-
rzyć technologii do tak mrocznego 

użytku jak w filmach o Terminatorze. 
– Według mnie programowalna 

materia będzie miała dwa głów-
ne kierunki zastosowań: po 

pierwsze, mogłaby służyć pod-
czas misji prowadzonych w nieprze-

widywalnych warunkach lub do trudno 
dostępnych miejsc, a po drugie, można 
by było jej używać do odzwierciedlania 

wirtualnych obiektów w  świecie rzeczy-
wistym – wymienia badacz.

czytaj dalej
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Lengiewicz podaje przykład misji kosmicz-
nych, w których wyniesienie na orbitę każdego 
dodatkowego grama sprzętu związane jest z du-
żymi kosztami. Dzięki programowalnej materii 
można by ograniczyć ilość transportowanego 
materiału i tworzyć na miejscu takie narzędzia, 
jakie byłyby w danym momencie potrzebne. 
Zmiennokształtność mogłaby być też pomocna 
w misjach ratunkowych, np. w gruzowiskach 
programowalna materia informowałaby ratow-
ników o położeniu poszkodowanych, dostar-
czała wodę i jedzenie lub umacniała miejsce 
wokół uwięzionych osób.
 
Programowalna materia mogłaby też służyć 
w medycynie – mikromoduły wstrzykiwa-
ne byłyby pacjentowi do krwi, w organi-
zmie łączyłyby się w konkretnym miejscu 
w narzędzie, rozwiązywałyby problem (np. 
usuwały zakrzep), po czym rozłączałyby się 
i byłyby usuwane z organizmu.
 
Drugi rodzaj zastosowań szczególnie ocze-
kiwany byłby w przemyśle rozrywkowym. 
Programowalna materia umożliwiłaby rze-
czywistą trójwymiarową wizualizację (np. 
rozmówcy po drugiej stronie łącza interne-
towego), aktor mógłby „wyjść” do widza 
z ekranu, a każdy wielbiciel sztuki mógłby 
mieć w domu rzeźbę, o jakiej by tylko za-
marzył. Nawet ruchomą.
 
– Aby takie rozwiązania stały się dostępne, 
trzeba opracować maleńkie moduły, które 
miałyby możliwość fizycznego łączenia się 
ze sobą, zmiany położenia względem siebie, 
komunikowania się ze sobą i przetwarzania 
informacji – wyjaśnia naukowiec z IPPT 
PAN. Gdyby takie moduły były kuleczka-
mi wielkości ziarenek piasku, to połączone 
w jeden obiekt wyglądałyby dla człowieka 
jak ciągły, stabilny materiał.

Badacz wyjaśnia, że na razie prace nad progra-
mowalną materią nie wyszły jeszcze na świecie 
poza fazę badań podstawowych. – Jeśli chodzi 
o działające moduły, to na razie są one duże... 
Powstały już wprawdzie prototypy o średnicy 
milimetra, ale to dopiero wstępne rozwiązania. 
A w dodatku liczba wspólnie działających mo-
dułów jest zwykle ograniczona do kilkudziesię-
ciu – przyznaje dr Lengiewicz.

Zaznacza, że wyzwań, jakie stoją przed ba-
daczami w zakresie materii programowalnej, 
jest bardzo wiele. To m.in. problemy z mi-
niaturyzacją, z zasilaniem modułów, z syste-
mem komunikacji między nimi i synchroni-
zacją ich pracy. Z kolei problemem, z którym 
mierzy się w swoich badaniach dr Lengie-
wicz, jest to, by moduły łączyły się ze sobą 
silnymi wiązaniami w taki sposób, by mogły 
tworzyć stabilne struktury.

ZNALEŹĆ PUNKT ZACZEPIENIA

– W większych robotach, o modułach rzędu 
kilku–kilkunastu cm, stosuje się złącza me-
chaniczne, zaczepy czy mechanizmy dokują-
ce. Dzięki nim moduły sczepiają się ze sobą. 
W skali makroskopowej spisuje się to nieźle. 
Ale jeśli myślimy o miniaturyzacji, to budo-
wanie takich maleńkich, sprawnych zaczepów 
jest właściwie niemożliwe. Stąd pomysł, by 
we wnętrzu modułów znajdowały się pro-
gramowalne elektrody lub elektromagnesy, 
dzięki którym moduły mogłyby się przycią-
gać, odpychać albo przetaczać po sobie – opo-
wiada Lengiewicz. Przyznaje jednak, że i to 
rozwiązanie nie jest idealne. – Siły takie mo-
głyby być zbyt słabe, by moduły utrzymywały 
się razem nawet tylko pod własnym ciężarem. 
Duże układy osypywałyby się więc jak babka 
z piasku – wyjaśnia Lengiewicz.

MECHANICZNE MIĘŚNIE

– W naszym projekcie mamy dodatkowy po-
mysł: tworzymy specyficzne mikrostruktury 
siłownikowe, które swoją budową i sposobem 
pracy przypominają komórki mięśni ludzkich 
– opowiada Lengiewicz. Wyjaśnia, że rozwią-
zanie, nad którym pracuje jego zespół, zakłada 
wprowadzenie między modułami dodatkowe-
go połączenia – połączenia silnego. Ten rodzaj 
połączenia można by w praktyce realizować 
na różne sposoby, np. wykorzystując przemia-
ny fazowe (odwracalny proces spawania) czy 
też polimeryzację. Za sprawą takich działań 
moduły mogłyby tworzyć sztywną strukturę 
wynoszoną i poruszaną potem przez inne, ak-
tywne moduły. – Dzięki wzajemnemu odpy-
chaniu się sztywno połączonych struktur przy 
udziale modułów aktywnych moglibyśmy 
uzyskać efekt siłownika – uważa dr Lengie-
wicz i stwierdza: – To rozwiązanie umożliwi 
wykonywanie skalowalnej pracy. Jeśli więc 
obiekt będzie np. 10 razy większy, to będzie 
też 10 razy silniejszy. Będzie nie tylko wytrzy-
mały, ale i będzie działał w dowolnej skali.
 
– Skupiamy się na projektowaniu układów, 
na symulowaniu ich właściwości i na algo-
rytmach, które pozwalać będą na budowę 
takiego siłownika z chaotycznie ułożonych 
modułów struktury – mówi dr Lengiewicz.
 
– Badań nad aspektem, którym się zajmuje-
my, brakowało na razie na świecie. Bez prze-
zwyciężenia problemu braku skalowalności 
układów wielomodułowych badania kręci-
łyby się w kółko i technologia nie mogłaby 
pójść do przodu – wyjaśnia naukowiec.
 
Realizacja projektu, prowadzonego w ra-
mach grantu z programu SONATA Narodo-
wego Centrum Nauki, potrwa do 2017 r. 

Programowalne origami
Pomysł programowalnej materii nie jest nowy. W 2010 roku studenci 
MIT stworzyli płytkę składającą się z trójkątnych modułów. Dzięki 
elastycznej konstrukcji płytka mogła być przekształcana w wiatrak, 
łódkę czy samolot.

Programowalne kostki
Inni uczeni z tej samej uczelni stworzyli niewielkie inteligentne kostki, 
które potrafią się przemieszczać i łączyć, tworząc w ten sposób nowe 
struktury. Kostki w swej budowie wykorzystują szereg elektromagne-
sów oraz procesor. 
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Dowiedz się, co się dzieje 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

Firma Velux przez ostatnich kilka lat zainwestowała 
w zakłady zlokalizowane w Polsce 350 mln zł. To jednak nie 
koniec. Trwające obecnie projekty pochłoną kolejne 100 mln 
i pozwolą zwiększyć zatrudnienie do 3,5 tys. osób – Jacek 
Siwiński, dyrektor generalny w firmie Velux Polska. 

Na świecie certyfikaty BREEAM posiada już 250 tys. budynków. 
W Polsce jest ich zaledwie 154. To i tak bardzo dużo w stosunku 
do roku 2005, gdy było ich jedynie dwa. Federico Tonetti, prezes 
LafargeHolcim w Polsce, widzi jednak duży potencjał w naszym 
kraju do rozwoju rynku „zielonych” budynków.  

PKN ORLEN za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream 
zamierza przejąć, notowaną na nowojorskiej giełdzie NASDAQ, 
spółkę FX Energy. Transakcja, której wartość ma wynieść 83 mln 
USD, będzie kolejnym istotnym krokiem w zbudowaniu przez PKN 
ORLEN portfela poszukiwawczo-wydobywczego.

25 listopada br. w Grupie Azoty ZAK S.A. oficjalnie otwarto 
instalację do produkcji nawozów RSM wraz z bazą logistyczną 
oraz zmodernizowany magazyn nawozów. Łączny koszt 
inwestycji to ponad 50 milionów złotych. Zdolności produkcyjne 
nowej instalacji sięgną 100 tysięcy ton produktu rocznie.

EDF Polska przymierza się do budowy elektrociepłowni gazowej 
o mocy cieplnej 330 MWt i mocy elektrycznej ok. 100 MWe. Nowy 
zakład miałby stanąć w Toruniu. Projekt ma się wpisać w politykę 
energetyczną Polski do 2050 roku.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA otworzyło swoją 
pierwszą kopalnię gazu w Pakistanie. Nowa kopalnia gazu 
stanowi bazę  do dalszych prac zmierzających do pełnego 
zagospodarowania złóż Rehman i Rizq, co pozwoli ośmiokrotnie 
zwiększyć wydobycie gazu z koncesji Kirthar.
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– Ostatnie trzy lata oraz 2015 rok to okres 
wzmożonych inwestycji w naszej firmie. 
Większość z nich była związana z  wpro-
wadzeniem na rynek nowej, bardziej 
energooszczędnej i bardziej komfortowej 

generacji okien – wyjaśnia Jacek Siwiński, 
dyrektor generalny firmy Velux Polska.

Inwestycje realizowane przez Grupę Velux 
oraz jej spółki siostrzane w latach 2012–
2014 wyniosły łącznie 350 mln zł. W tym 
roku nakłady wzrosną o dodatkowe 100 mln 
zł. Grupa prowadzi teraz trzy duże projekty 
inwestycyjne w zakładach w Gnieźnie, Na-
mysłowie oraz Wędkowach koło Tczewa. 
Po ich zakończeniu znacząco zwiększy się 
oferta oraz potencjał produkcyjny spółki.

– Na ukończeniu jest rozbudowa fabryki 
okuć w Gnieźnie, która będzie przejmowała 
coraz więcej globalnej produkcji okuć dla 
Grupy Velux. Jednocześnie w Namysłowie 
ruszyła budowa nowej hali na komponenty 
produkcyjne, dzięki której zwiększymy ela-

styczność i efektywność naszej produkcji 
oraz wdrożymy bardziej zaawansowane 
produkty – informuje Siwiński.

W pomorskim zakładzie należącym do spółki 
siostrzanej Grupy Velux powstaje natomiast 
lakiernia proszkowa, której powierzchnia wy-
niesie 10 tys. mkw. W  wyniku realizowanych 
działań łączne zatrudnienie zwiększy się do 
około 3,5 tys. osób. Wzrośnie także sprzedaż 
na eksport spółki.

– Rola naszych zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w Polsce w globalnym 
systemie produkcyjnym Grupy rośnie sys-
tematycznie. Można powiedzieć, że Polska 
stanowi strategiczne zaplecze produkcyj-
ne dla naszej organizacji. Większość pro-
duktów, które wytwarzamy, jest sprzeda-
wana na rynkach eksportowych – tłumaczy 
dyrektor generalny firmy Velux Polska.

Do najważniejszych rynków eksportowych 
należą: Francja, Niemcy, Wielka Brytania 
oraz kraje skandynawskie.

– W związku z inwestycjami, jakie prowa-
dzimy, nasze tegoroczne przychody będą 
wykazywały dużo wyższą dynamikę niż 
w latach poprzednich – ocenia Siwiński.

Przychody uzyskane przez Grupę Velux 
i  spółki siostrzane w 2014 roku w Polsce 
wyniosły 1,43 mld zł (wzrost o 4 proc. rok 
po roku). Plasowało to firmę na pozycji naj-
większego producenta i eksportera okien 
w naszym kraju.

Według badań Centrum Analiz Branżowych, 
na które powołuje się spółka, udział Grupy Ve-
lux i  spółek siostrzanych w krajowej produkcji 
wynosił ponad 15 proc. Udział w produkcji okien 
z drewna sięgał w ubiegłym roku 45 proc.

– Obserwujemy pewne symptomy ożywienia 
na rynku budowlanym. Skupiamy się głównie 
na rynku budownictwa indywidualnego. Pa-
rametry tego rynku są bardzo obiecujące, ale 
jest za wcześnie, by ocenić ich wpływ. Moim 
zdaniem branża stolarki w tym roku osiągnie 
na rynku polskim poziom lekko powyżej ubie-
głorocznego – mówi dyrektor Jacek Siwiński.

Firma Velux obchodzi w tym roku 25-lecie 
działalności w Polsce. Jak podkreśla Si-
wiński, w tym czasie znacząco zmieniła się 
oferta spółki, bo zmieniły się także oczeki-
wania klientów wobec okien.

– Dzisiejsze okna różnią się zasadniczo od 
tych produkowanych 25 lat temu. Głównie 
chodzi tu o energooszczędność, która polega 
na lepszej termoizolacyjności okien, ale też 
i lepszej zdolności do absorpcji darmowej 
energii słonecznej z otoczenia, czyli na tzw. bi-
lansie energetycznym – wyjaśnia Jacek Siwiń-
ski. – Dziś okna można kupić z szybami, na któ-
rych są różne specjalne powłoki, wpływające 
na takie parametry, jak energooszczędność, 
czystość szyby czy jej parowanie. Dostępna 
jest również szeroka oferta akcesoriów do 
okien związana z regulacją światła, z ochroną 
przed ciepłem, z automatyką. Wszystko po 
to, by zwiększyć energooszczędność, bezpie-
czeństwo i komfort użytkowania – dodaje.   

W tym roku wyda na ich rozwój 100 mln zł  

Jacek Siwiński, dyrektor generalny w firmie Velux Polska 

VELUX inwestuje w swoje polskie 
fabryki 

Zdrowy klimat w budynkach 
powinien iść w parze z efek-

tywnością energetyczną.

Jacek Siwiński, dyrektor gene-
ralny firmy Velux Polska 
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W Polsce powstaje coraz więcej nierucho-
mości przyjaznych środowisku, w  których 
oszczędza się energię czy wodę. Z korzyści, 
jakie dają zielone certyfikaty, zdają sobie 
sprawę nie tylko inwestorzy na rynku po-
wierzchni biurowych, lecz także firmy dzia-

łające na rynku nieruchomości handlowych, 
przemysłowych czy mieszkaniowych. Tren-
dy na tym rynku dotyczą również producen-
tów materiałów budowlanych. Na świecie 
obowiązują obecnie dwa systemy certyfi-
kacji budynków – BREEAM (system brytyj-
ski) i LEED (system amerykański). Systemy 
certyfikacji budynków wprowadzono już 
w latach 90. Polscy inwestorzy zaczęli z nich 
korzystać dopiero po roku 2000.

Dzisiaj certyfikat BREEAM posiada już 250 
tys. budynków na całym świecie. W  Polsce 
jest ich zdecydowanie mniej, ale sytuacja 
z roku na rok się poprawia.

– W 2005 roku w Polsce były tylko dwa cer-
tyfikowane budynki, 10 lat później mamy ich 

już 154 – podkreśla Federico Tonetti, prezes 
zarządu LafargeHolcim w Polsce. – Dzisiaj 
większość inwestorów w Polsce chce mieć 
zieloną pieczątkę na swojej inwestycji.

Zielony certyfikat to już standard na rynku 
powierzchni biurowych. W 2015 roku wśród 
certyfikowanych budynków w Polsce 72 proc. 
stanowią biurowce. – Coraz częściej są to 
budynki handlowe (15 proc.) oraz przemy-
słowe (13 proc.). W tym roku firma Skanska 
oddaje do użytku pierwsze certyfikowane 
osiedle mieszkaniowe – mówi Tonetti.

Budynek, którego jakość potwierdzono zielo-
nym certyfikatem, wymaga użycia nowoczes-
nych technologii w zakresie odnawialnych 
źródeł energii lub ograniczenia zużycia wody 
czy energii. To nie tylko dowód uznania dla 
inwestora, lecz także potwierdzenie jakości 
nieruchomości, co także jest doceniane.

– Takie podejście daje wiele korzyści wszyst-
kim stronom – mówi Federico Tonetti. – To 
m.in. korzyści środowiskowe wynikające 
z  użycia technologii ponownego wykorzy-
stania wody oraz wykorzystywania natural-
nych źródeł energii do ogrzewania. W  sys-
temie certyfikacji ocenia się obieg wody, 
poziom zużycia energii i jej źródła, zarządza-
nie odpadami, aspekty ekologiczne tere-
nów pod budowę budynku, a także aspekty 
wpływające na komfort życia mieszkańców.

Na komfort życia mieszkańców wpływają 
m.in. dostępność miejsc parkingowych, sto-
jaków na rowery, odległość od komunikacji 
miejskiej, dostęp do szkół, przedszkoli i in-
frastruktury miejskiej.

Certyfikat gwarantuje, że deweloper za-
planował realizację swojej inwestycji tak, 
by spełnić szereg ściśle określonych kryte-
riów sprzyjających ekologii i ułatwić życie 
przyszłym użytkownikom. W procesie tym 
pomaga ścisła współpraca inwestora z wy-
konawcami i dostawcami materiałów.

Dla LafargeHolcim, który jest jednym z naj-
większych w Polsce dostawców cementu 
dla budownictwa, starania inwestorów 
o  uzyskanie ekologicznych certyfikatów 
są motywacją do poszukiwania innowa-
cyjnych rozwiązań w zakresie materiałów 
budowlanych. Użyte podczas budowy ma-
teriały mają bowiem duże znaczenie w pro-
cesie certyfikacji.

– Dzisiaj pracujemy nad technologią po-
nownego wykorzystania betonu. Certyfika-
cja jest również gwarantem zrównoważo-
nego rozwoju łańcucha dostaw – tłumaczy 
prezes LafargeHolcim w Polsce. – Jako 
pierwsza firma w naszej branży w Polsce 
uzyskaliśmy certyfikację BE  S6001. To 
oznacza, że, używając naszych rozwiązań, 
inwestorzy, generalni wykonawcy i archi-
tekci mogą liczyć na dodatkowe punkty 
w  procesie certyfikacji, zarówno w syste-
mie BREEAM, jak i LEED. Dzisiaj wszystkie 
nasze rozwiązania dla budynków mają zie-
lone certyfikaty.

– Obecnie jesteśmy zorganizowani według 
segmentów (budynki i infrastruktura) i ka-
nałów (B2B, B2C). Jesteśmy też pierwszą 
firmą tego typu, która wprowadziła takie 
rozwiązanie w Polsce, i jedną z nielicznych 
na świecie – wyjaśnia Federico Tonetti. 

Zielony certyfikat to już 
standard na rynku po-

wierzchni biurowych. W 2015 
roku wśród certyfikowanych 
budynków w Polsce 72 proc. 

stanowią biurowce.

Stale przybywa budynków z zielonymi certyfikatami

Federico Tonetti, prezes zarządu w LafargeHolcim Polska

Inwestorzy coraz bardziej doce-
niają budownictwo ekologiczne

Federico Tonetti, prezes zarządu 
w LafargeHolcim Polska
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PKN ORLEN za pośrednictwem swojej 
spółki zależnej ORLEN Upstream zawarł 
umowę, która rozpoczyna procedurę prze-
jęcia całościowego pakietu akcji FX Energy, 
spółki notowanej na nowojorskiej giełdzie 
NASDAQ. Uzgodniona kwota 1,15 USD 

(4,27  PLN) za akcję zwykłą i 25 USD (92,87 
PLN) za akcję uprzywilejowaną, przekłada 
się na wartość transakcji wynoszącą ok. 83 
milionów USD (około 308 mln PLN). Akwizy-
cja powiększy bazę zasobową (2P) Koncer-
nu o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe). 

Oferta została już zaakceptowana przez 
Radę Dyrektorów FX Energy. W wyniku 
podpisanej umowy ORLEN Upstream ogło-
si wezwanie na akcje spółki. W przypadku 
uzyskania wymaganego progu akcji zgło-
szonych przez akcjonariuszy FX  Energy 
w odpowiedzi na wezwanie ORLEN Upstre-
am wykupi je za pośrednictwem spółki 
specjalnego przeznaczenia powołanej w 
USA. Łączna wartość nabycia FX  Energy, 
po uwzględnieniu zadłużenia netto spółki, 

wyniesie około 119 mln USD (czyli około 
442 mln PLN). 

– Zgodnie z założeniami naszej strategii 
w  obszarze upstream konsekwentnie zmie-
rzamy do osiągnięcia potencjału wydobyw-

czego na poziomie 6 mln boe/rok w 2017 roku. 
Zainicjowaliśmy formalnie proces akwizycji 
FX Energy, który będzie kolejnym istotnym 
krokiem w budowaniu portfela poszuki-
wawczo-wydobywczego w kraju i za gra-
nicą. Pozwoli to na jego zbilansowanie po-
przez rozbudowę o aktywa konwencjonalne 
i rozpoczęcie wydobycia węglowodorów 
przez PKN ORLEN w Polsce – powiedział 
Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN ORLEN. 

Aktywa FX Energy w Polsce znajdują się na 
dwóch obszarach (Płotki i Edge) zlokalizo-
wanych na terenach Niżu Polskiego. Spółka 
dysponuje również blokiem poszukiwaw-
czym w basenie lubelskim, sąsiadującym 
z posiadanymi przez ORLEN Upstream 
koncesjami (Wołomin i Garwolin), oraz pro-

wadzi wydobycie z konwencjonalnych złóż 
ropy naftowej w USA na terenie stanów 
Montana i Nevada. 

Na obszar Płotki składają się 4 bloki kon-
cesyjne położone w województwie wielko-
polskim, w rejonie o dobrym rozpoznaniu 
geologicznym i licznych odkrytych złożach 
węglowodorów. Głównym celem poszuki-
wawczym i formacją perspektywiczną są tu 
piaskowce czerwonego spągowca zalega-
jące na głębokości powyżej 2000 m. Rejon 
koncesji uznawany jest za najbardziej per-
spektywiczny obszar poszukiwań formacji 
tego typu w Polsce i cechuje się niskim ryzy-
kiem poszukiwawczym. FX Energy posiada 
49% udziałów (pozostałe należą do PGNiG) 
w 7  produkujących złożach, z których wydo-
bycie (netto) wynosi ok. 350 tys. m3/d gazu 
ziemnego zaazotowanego. Obszar Edge 
składa się z 4 bloków poszukiwawczych, 
w których spółka posiada 100% udziałów. 
Głównymi formacjami perspektywicznymi 
w obszarze koncesji są węglany cechsztyńskie 
i dewońskie. W  obszarze jednego z bloków 
odkryto w 2013 r. złoże Tuchola, które obecnie 
znajduje się w  fazie przygotowania do zago-
spodarowania w kierunku wydobycia. 

Na bloku poszukiwawczym 255 znajdu-
jącym się w basenie lubelskim spółka 
FX  Energy posiada 51% udziałów oraz 
status operatora. Mniejszościowym udzia-
łowcem jest PGNiG. Głównym celem po-
szukiwawczym są piaskowce i mułowce 
karbońskie oraz węglanowe utwory de-
wońskie. Na obszarze koncesji dokonano 
w przeszłości komercyjnego odkrycia (zło-
że gazu o nazwie Wilga).  

Zainicjowaliśmy formalnie proces akwizycji FX Energy, któ-
ry będzie kolejnym istotnym krokiem w budowaniu portfela 

poszukiwawczo-wydobywczego w kraju i za granicą. Pozwoli to 
na jego zbilansowanie poprzez rozbudowę o aktywa konwen-
cjonalne i rozpoczęcie wydobycia węglowodorów przez PKN 

ORLEN w Polsce.

Zmierzamy do potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok 

roku.

Jacek Krawiec, prezes zarządu w PKN ORLEN
Wiesław Prugar, prezes zarządu w ORLEN Upstream

ORLEN kupuje aktywa wydobyw-
cze w Polsce

Jacek Krawiec, prezes zarządu 
w PKN ORLEN
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25 listopada br. w Grupie Azoty ZAK S.A. 
oficjalnie otwarto instalację do produkcji 
nawozów RSM wraz z bazą logistyczną oraz 

zmodernizowany magazyn nawozów. Łączny 
koszt inwestycji to ponad 50 milionów złotych.

Zdolności produkcyjne nowej instalacji 
sięgną 100 tysięcy ton produktu rocz-
nie. RSM to poszukiwany na rynku wy-
sokoskoncentrowany nawóz azotowy 
w  formie wodnego roztworu saletrzano-
-mocznikowego. Roztwór produkowany 

jest w  trzech wariantach: 28% N, 30% N, 
32% N dostosowanych do różnych tempe-
ratur transportu i przechowywania. 

– Nawozy są jednym z dwóch głównych 
profilów działalności Grupy Azoty ZAK 
S.A. Poszerzenie oferty produktowej 
w tym obszarze jest wynikiem świadomej 
polityki budowania przewag konkuren-
cyjnych. Cieszymy się, że od teraz, obok 
renomowanych marek nawozów granu-
lowanych, możemy zaoferować klientom 
również nawozy płynne – mówił podczas 

otwarcia instalacji Adam Leszkiewicz, 
prezes Grupy Azoty ZAK S.A. 

Ważnym elementem zrealizowanej inwe-
stycji jest baza logistyczna. Dzięki niej 
Spółka włączy się do sieci dystrybucji na-
wozów płynnych, tworzonej przez Grupę 
Azoty. Integracja sprzedaży RSM pocho-
dzących z zakładów Grupy Azoty w Kędzie-
rzynie-Koźlu i Puławach pozwoli na zmak-
symalizowanie efektu synergii. 

– Inwestycja jest naszą odpowiedzią na 
wzrastający popyt na nawozy płynne. 
Dzięki niej dostawy do naszych klientów 
będą mogły być realizowane ekspreso-
wo, a zadowolenie klientów to od zawsze 
jeden z naszych priorytetów – podkreślał 
prezes Leszkiewicz. 

Grupa Azoty ZAK S.A. może pochwalić się 
jeszcze jedną zrealizowaną inwestycją, 
która zwiększy potencjał logistyczny Spół-
ki. 25 listopada br. do użytku został oddany 
zmodernizowany magazyn do składowania 
nawozów saletrzanych. Koszt modernizacji 
to ponad 20 mln złotych. 

Inwestycja jest naszą odpowiedzią na wzrastający popyt na 
nawozy płynne. Dzięki niej dostawy do naszych klientów będą 

mogły być realizowane ekspresowo, a zadowolenie klientów to 
od zawsze jeden z naszych priorytetów.

W ofercie firmy znajdą się nawozy płynne

Adam Leszkiewicz, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Grupa Azoty ZAK S.A. 
poszerza portfolio
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– Identyfikujemy znaczną możliwość wy-
twarzania synergii przy realizowanych 
przez ORLEN Upstream w Polsce pracach 
poszukiwawczo-wydobywczych,   dzięki 
kompetencjom połączonych w wyniku 
akwizycji zespołów i zintegrowanym 
aktywom – powiedział Wiesław Prugar, 
prezes zarządu ORLEN Upstream. 

Zawarcie umowy to pierwszy krok w kie-
runku zakupu spółki, a zakończenie trans-
akcji przewidywane jest w  czwartym 
kwartale bieżącego roku lub w pierw-
szym kwartale 2016 r. Wykup udziałów 
od akcjonariuszy spółki ORLEN Upstre-
am zrealizuje z wykorzystaniem spółki 
specjalnego przeznaczenia (SPV), która 

zostanie połączona z FX Energy. W chwi-
li przejęcia spółka zostanie wycofana 
z  NASDAQ. Równolegle trwa uzyskiwa-
nie pozytywnej oceny organów ochrony 
konkurencji w Polsce, Stanach Zjed-
noczonych oraz w innych państwach, 
w  których będzie to uzasadnione dzia-
łalnością Grupy ORLEN. 

Adam Leszkiewicz, prezes zarządu, dyrektor generalny 
Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
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EDF Polska S.A. („EDF Polska”) i zarządzany 
przez Polskie Inwestycje Rozwojowe („PIR”) 
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych 
– Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Za-
mknięty Aktywów Niepublicznych („FIIK”), 
realizujący kapitałową część programu In-
westycje Polskie – podpisały umowę inwe-
stycyjną-wspólników dotyczącą finansowa-
nia budowy nowej elektrociepłowni gazowej 
w dwustutysięcznym Toruniu, w którym 
EDF Toruń (spółka należąca do EDF Polska 
w 95,22%) od lat zapewnia dostawy ciepła.

Projekt przewiduje budowę nowej elek-
trociepłowni gazowej o mocy cieplnej 
330  MWt i mocy elektrycznej ok.  100  Mwe. 

W  2017 roku zastąpi ona obecne kotły 
węglowe, które nie będą spełniały przy-
szłych restrykcyjnych europejskich norm 
środowiskowych. Dzięki projektowi 
znacznie obniży się poziom emisji tlenków 
siarki (z 950 do 12 mg/m3), azotu (z 300 do 
50 mg/m3) i pyłów (z 70 do 5 mg/m3).

– Projekt budowy elektrociepłowni ga-
zowej w Toruniu i  rozwój kogeneracji 
znakomicie wpisują się w realizację 
głównego celu określonego w projek-
cie Polityki energetycznej Polski do 
2050  roku, jakim jest stworzenie wa-
runków dla stałego i zrównoważonego 
rozwoju gospodarki, zapewnienie bez-

pieczeństwa energetycznego oraz zaspo-
kojenie potrzeb energetycznych gospo-
darstw domowych i przedsiębiorstw. 
Nowy zakład zapewni ciągłość dostaw 
ciepła dla mieszkańców Torunia w  per-
spektywie wieloletniej i poprawi bezpie-
czeństwo dostaw energii elektrycznej. Speł-
niając nowe zaostrzone normy europejskie 
w  zakresie emisji do atmosfery, przyczyni 
się również do poprawy jakości powietrza 
w Toruniu – powiedział Thierry Doucerain, 
prezes zarządu EDF Polska.

Całkowity koszt planowanej inwestycji 
szacowany jest na około 550 milionów 
złotych, z czego 275 milionów złotych 
zostanie sfinansowanych z programu 
Inwestycje Polskie. FIIK przystąpi do 
utworzonej przez EDF Polska spółki ce-
lowej, która zrealizuje inwestycję.

Zaangażowanie FIIK w finansowanie bu-
dowy nowej elektrociepłowni pozwoli na 
realizację tej niezbędnej miastu i jego 
mieszkańcom inwestycji. Jednocześnie 
projekt pozwala realizować postawione 
przed programem Inwestycje Polskie 
cele, tj. zwiększenie skali inwestycji 
infrastrukturalnych. Dzięki elektrocie-
płowni znacznie poprawią się warunki 
życia mieszkańców Torunia, co przełoży 
się na wzrost atrakcyjności i konkuren-
cyjności społecznej miasta i jego okolic. 

Projekt budowy elektrociepłowni gazowej w Toruniu i rozwój 
kogeneracji znakomicie wpisują się w realizację głównego celu 
określonego w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 

roku, jakim jest stworzenie warunków dla stałego i zrówno-
ważonego rozwoju gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Umowa dotyczy finansowania budowy

nowej elektrociepłowni gazowej w Toruniu

Thierry Doucerain, prezes zarządu, dyrektor generalny EDF Polska S.A.

Polskie Inwestycje Rozwojowe 
i EDF Polska podpisały umowę 

inwestycyjną-wspólników

Thierry Doucerain, prezes zarządu, dyrektor 
generalny EDF Polska S.A.
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA otworzyło swoją pierwszą kopalnię 
gazu w Pakistanie. Nowa kopalnia gazu sta-
nowi bazę  do dalszych prac zmierzających 
do pełnego zagospodarowania złóż Reh-
man i Rizq, co pozwoli ośmiokrotnie zwięk-
szyć wydobycie gazu z koncesji Kirthar.

Otwarcie kopalni odbyło się w obecności Pio-
tra Opalińskiego, ambasadora RP w Pakista-

nie, Shahida Khaqana Abbassiego, federalnego 
ministra ropy i gazu, oraz przedstawicieli: 
Directoriate General of Petroleum Conces-
sions (DGPC), Pakistan Petroleum Limited 
(PPL) oraz PGNiG SA.

W 2015 roku otworem Rizq-1 PGNiG 
dokonało odkrycia złoża niekonwen-
cjonalnego typu tight gas o zasobach 
4,5  mld  m3. Spółka planuje rozpocząć 
wydobycie pod koniec grudnia br. W ra-
mach tych prac w roku 2015 zakończono 
również budowę instalacji napowierzch-
niowej, która po wykonaniu dodatko-
wych otworów umożliwi  zwiększenie 
dotychczasowego wydobycia cztero-
krotnie, do około 800 m3/min. Wartość 
inwestycji wyniosła 13 mln USD.

– Liczymy, że dzięki nowo odkrytemu złożu 
będziemy mogli istotnie zwiększyć wy-
dobycie gazu. Dotychczasowe przychody 
ze sprzedaży gazu w Pakistanie wyniosły 
25 mln USD netto – mówi Zbigniew Skrzyp-

kiewicz, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. 
poszukiwań i wydobycia.

Równolegle planowane są nowe prace 
poszukiwawcze, w których wyniku PGNiG 
spodziewa się odkrycia co najmniej jesz-
cze jednego złoża gazu. Osiągnięty suk-
ces skłonił PGNiG do poszukiwań również 
innych obszarów koncesyjnych na rynku 
pakistańskim.

PGNiG SA obecne jest w Pakistanie od roku 
2005. Prowadzi działalność na koncesji Kir-
thar, w której ma 70% udziałów. Pozostałe 
30% należy do spółki PPL. Dotychczas na 
koncesji Kirthar zostały wykonane trzy 
otwory poszukiwawcze, którymi odkryto dwa 
złoża – Rehman w roku 2009 i Rizq w 2015.

Od czerwca 2013 r. za pomocą tymczaso-
wych instalacji prowadzona była próbna 
eksploatacja ze złoża Rehman, a gaz wy-
produkowany w jej trakcie był sprzedawa-
ny do pakistańskiej sieci  gazowej. 

 

Liczymy, że dzięki nowo 
odkrytemu złożu będziemy 

mogli istotnie zwiększyć wy-
dobycie gazu. Dotychczaso-
we przychody ze sprzedaży 
gazu w Pakistanie wyniosły 

25 mln USD netto.

Ten krok pozwoli ośmiokrotnie zwiększyć wydobycie gazu z koncesji Kirthar

Zbigniew Skrzypkiewicz, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. poszukiwań i wydobycia

PGNiG otworzyło swoją pierwszą 
kopalnię gazu w Pakistanie
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Nowy zakład zapewni 
ciągłość dostaw ciepła dla 

mieszkańców Torunia.

– Wysokosprawna energetyka powinna 
być bazą nowoczesnej gospodarki opartej 
na wiedzy i najnowszych rozwiązaniach 
technologicznych – mówi Jerzy Góra, pre-
zes Polskich Inwestycji Rozwojowych. 

Nowa elektrociepłownia będzie wypo-
sażona w wysokosprawną i niskoemisyj-
ną instalację kogeneracyjną, produkują-
cą energię elektryczną i ciepło o łącznej 

zainstalowanej mocy cieplnej 330 MWt 
(opcjonalnie do 390 MWt do 2025 roku) 
oraz mocy elektrycznej ok. 100 MWe, co 
pokryje bieżące potrzeby cieplne od-
biorców oraz zapotrzebowanie szczyto-
we Torunia w okresie zimowym. 

Uruchomienie nowej elektrociepłowni za-
planowano na pierwszą połowę 2017 roku. 
Przy inwestycji pracę znajdzie 250 osób. 

Jerzy Góra, prezes Polskich 
Inwestycji Rozwojowych

Zbigniew Skrzypkiewicz, wiceprezes zarządu 
PGNiG SA ds. poszukiwań i wydobycia
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Milowy krok w projekcie Ajax
KGHM Ajax złożył wniosek o uzyskanie pozwole-
nia środowiskowego na budowę kopalni. Dokument 
liczy ponad 18 tysięcy stron i porusza 39 aspektów 
związanych z budową kopalni.

KGHM Ajax Mining Inc. złożył w Urzę-
dzie ds. Ochrony Środowiska w kanadyj-
skim regionie Kolumbia Brytyjska oraz 
w Kanadyjskiej Agencji ds. Ochrony Śro-
dowiska wniosek o uzyskanie pozwolenia 
środowiskowego na budowę odkrywkowej 
kopalni miedzi i złota Ajax. Kopalnia ma 
zostać wybudowana w pobliżu miejsco-
wości Kamloops w zachodniej Kanadzie. 
Dokument jest niezbędny, by uzyskać po-
zwolenie środowiskowe na rozpoczęcie in-
westycji. Analizuje on wpływ działalności 
kopalni na otoczenie środowiskowe oraz 
prezentuje plany dotyczące minimalizowa-
nia oddziaływania zakładu górniczego  na 
pobliskie okolice. Dokument zawiera także 

sekcje dotyczące praw rdzennej ludności, 
planów w zakresie zarządzania i monito-
rowania inwestycji oraz procedur dotyczą-
cych wypadków i awarii.

– To krok milowy w projekcie Ajax – powie-
dział Marcin Mostowy, prezes KGHM Ajax. 
– Nasz zespół przez ponad rok przygotowy-
wał wniosek. Wierzymy, że spełnia on wy-
sokie standardy wymagane w projekcie Ajax 
i z niecierpliwością czekamy na przejście do 
fazy formalnej oceny naszego wniosku.

Projekt Ajax zakłada budowę odkrywko-
wej kopalni miedzi i złota, która pozwoli 
umocnić pozycję spółki KGHM Polska 

Miedź S.A. na międzynarodowym ryn-
ku producentów miedzi. Zgodnie z obec-
nym harmonogramem realizacji projektu 
KGHM zakłada otrzymanie wszystkich 
niezbędnych pozwoleń na przełomie 
2016/2017 roku. Ich przyznanie pozwoli 
rozpocząć budowę kopalni, która będzie 
jednym z ważniejszych podmiotów prze-
mysłu górniczego w dystrykcie Kolumbia 
Brytyjska w Kanadzie.

W ramach prac projektowych KGHM kon-
tynuuje konsultację z przedstawicielstwami 
lokalnej ludności, które występują jako inte-
resariusze w realizacji projektu Ajax. Złoże-
nie aplikacji obejmującej zmianę lokalizacji 

KGHM
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niektórych elementów infrastruktury zakła-
du górniczego przez KGHM jest przykła-
dem ścisłej współpracy z lokalną społeczno-
ścią oraz mieszkańcami miasta Kamloops.

Regionalny urząd ds. ochrony środowi-
ska w Kolumbii Brytyjskiej ma 30 dni na 
sprawdzenie wniosku pod kątem formal-
nym. Po tym czasie wniosek zostanie upu-
bliczniony i poddany ocenie merytorycznej 
oraz konsultacjom społecznym. Urzędnicy 

zapowiedzieli, że czas na konsultacje spo-
łeczne wyniesie 75 dni.

W tym czasie KGHM Ajax będzie także 
organizatorem sesji otwartych, podczas 
których będzie służył wyjaśnieniami i od-
powiadał na pytania.

– Chcemy, by każdy miał szansę uzyskać 
pełną wiedzę dotyczącą wszystkich aspek-
tów projektu Ajax. Naszym celem jest 

umożliwienie lokalnej społeczności do-
stępu do wszystkich informacji, jakich po-
trzebuje – powiedział Clyde Gillespie, szef 
projektu KGHM Ajax.

Wszystkie szczegóły wniosku będą za-
mieszczone także na dedykowanej plat-
formie internetowej, która zostanie udo-
stępniona podczas konsultacji. Witryna ta 
będzie funkcjonowała niezależnie od kor-
poracyjnej strony internetowej spółki. 

Badania nowych złóż trwają
Niemal 600 mln ton surowca o zawartości od 
7 do 13,7 proc. tlenku potasu, służącego do pro-
dukcji nawozów sztucznych dla rolnictwa – tyle 
według wstępnych szacunków może znajdo-
wać się w kilku sąsiadujących ze sobą złożach 

soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej 
w okolicach Zatoki Puckiej. KGHM rozpoczął 
właśnie w tym regionie szczegółowe badania 
geofizyczne, które w przyszłości mogą dopro-
wadzić do powstania kopalni głębinowej.

Obszar występowania złóż nie jest jeszcze 
ostatecznie rozpoznany. KGHM, który otrzy-
mał koncesję na prowadzenie tych działań, 
planuje wykonać szereg badań geofizycznych 
w okolicach Pucka, Władysławowa i Kroko-
wej. Maciej Koński, dyrektor naczelny Cen-
trum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej 
KGHM, podkreślił, że badania nie mają żad-
nego wpływu na środowisko naturalne i życie 
ludzi. – W ramach realizacji badań geofizycz-
nych nie będziemy prowadzić prac ziemnych, 
wiertniczych czy strzałowych, dlatego nie ma 
jakichkolwiek obaw związanych z ochroną 
dziedzictwa przyrodniczego. Najistotniejsze 
elementy środowiska geologicznego, takie jak 
warunki hydrogeologiczne i struktura warstwy 
przypowierzchniowej, pozostaną nienaruszone 
– zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu po-
miarów – powiedział Maciej Koński.

Według dostępnych danych złoża soli potaso-
wo-magnezowych i soli kamiennej występują 
na głębokości 740–900 metrów. Jeżeli wyniki 
dalszych prac geologicznych okażą się po-
myślne, w regionie może powstać nowa ko-
palnia, która pośrednio i bezpośrednio da za-
trudnienie setkom okolicznych mieszkańców. 
– Górnictwo jest jednym z największych na 
świecie generatorów nowoczesnych technolo-

gii i innowacji. Aż dwie trzecie wydatków w tej 
branży pochodzi od zewnętrznych dostawców, 
z których wielu to lokalni przedsiębiorcy. 
Wokół kopalń KGHM tworzy się gospodar-
czy ekosystem, oparty na trwałych więziach 
i dialogu z samorządami, lokalnym biznesem, 
instytutami naukowymi oraz uczelniami wyż-
szymi. Dlatego rozwój górnictwa to szansa dla 
całego regionu Zatoki Puckiej – przekonywał 
Mariusz Dąbrowski, szef projektu.

Wydobywany surowiec będzie służył między 
innymi do produkcji nawozów sztucznych 
dla rolnictwa. Będą to pierwsze nawozy 
sztuczne z polskich surowców. Po uzyskaniu 
większych ilości prób soli potasowo-magne-
zowych, w ramach realizowanych wierceń, 
rozpoczną się badania technologiczne nad 
możliwościami wyprodukowania nowych 
rodzajów nawozów. Dotyczy to także nawo-
zów długo działających, które rozsiane na 
polach nie będą przedostawać się do wód po-
wierzchniowych tak szybko i w takiej ilości, 
jak nawozy produkowane dotychczas.

Zgodnie z przyjętymi założeniami KGHM 
planuje eksploatację złóż potasowo-magne-
zowych wspólnie z Grupą Azoty. Obu spół-
kom przyniesie to istotną wartość dodaną. Dla 

KGHM oznaczać to będzie dywersyfikację su-
rowcową działalności górniczej. Spółka, która 
obecnie prowadzi eksploatację soli kamiennej 
w kopalni Polkowice-Sieroszowice, chce roz-
wijać posiadane technologie i wykorzystać swe 
doświadczenie przy wydobyciu soli potasowo-
-magnezowych. Z kolei Grupa Azoty uzyska 
dzięki inwestycji dostęp do stabilnych i konku-
rencyjnych cenowo dostaw surowca niezbęd-
nego w przemyśle chemicznym i nawozowym.

KGHM to światowy lider w produkcji miedzi 
i srebra z ponad 50-letnim doświadczeniem 
w branży wydobywczej i przetwórczej rud 
miedzi. Polski koncern posiada zdywersyfi-
kowany geograficznie portfel projektów gór-
niczych zlokalizowanych na trzech kontynen-
tach – w Europie oraz w Ameryce Północnej 
i Południowej. Jest współwłaścicielem świa-
towej klasy rozwojowego projektu górniczego 
Sierra Gorda w Chile, jednego z największych 
pod względem wielkości zasobów złóż rud 
miedzi na świecie. Wszystkie działania spółki 
prowadzone są zgodnie z najwyższymi stan-
dardami i przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska. KGHM działa w zgodzie z zasa-
dami społecznej odpowiedzialności biznesu, 
zachowując równowagę pomiędzy rozwojem 
firmy a oczekiwaniami interesariuszy. 
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Grupa Azoty S.A. 

Grupa Azoty S.A., największy na naszym 
rynku producent tworzyw konstruk-
cyjnych, w ciągu dwóch lat uruchomi 
nową fabrykę najbardziej popularnego 
materiału z tej grupy, czyli poliamidu-6. 
We wrześniu w Tarnowie, w obecności 

podsekretarza stanu Cezarego Gabry-
jączyka, podpisano akt erekcyjny nowej 
instalacji. Inwestycja warta jest 320 mi-
lionów złotych. Dzięki niej Grupa zwięk-
szy zdolności produkcyjne poliamidu-6 
aż do 170 tys. ton rocznie.

Do 2020 r. na inwestycje we wszystkich swoich spół-
kach Grupa zamierza przeznaczyć ponad 7 mld zł.

W poprzednim Expressie infor-
mowaliśmy o dwóch nowych in-
westycjach w Grupie Azoty: nowej 
instalacji granulacji mechanicznej 
nawozów (140 mln zł) oraz instalacji 
do pastylkowania siarki (25 mln zł). 
Dziś wiemy, że w ciągu dwóch lat 
firma uruchomi również zakład pro-
dukujący poliamid-6. Te inwestycje 
są jednak tylko wierzchołkiem góry 
lodowej.

– Nowa fabryka poliamidów to kolejny 
dowód na to, jak ważna dla Grupy Azoty 
jest innowacyjność. Dziś już nikt nie ma 
wątpliwości, że to właśnie tworzywa, że to 
poliamid, możemy bez wątpienia nazywać 
materiałami przyszłości. Rozpoczęcie bu-
dowy wytwórni poliamidów 6 w Tarnowie 
jest więc bez wątpienia odpowiedzią na 
potrzeby innowacyjnej gospodarki. Mnie, 
jako przedstawiciela Skarbu Państwa, czyli 
głównego akcjonariusza, bardzo to cieszy 
– mówił w czasie uroczystości Cezary Ga-
bryjączyk, wiceminister skarbu państwa.

Produkcja tworzyw po nawozach jest dru-
gim co do ważności segmentem Grupy 

Azoty. W ofercie spółki znajdziemy nie 
tylko poliamid-6, ale też poliacetal natu-
ralny i modyfikowany oraz inne tworzywa 
modyfikowane oparte na poliamidzie 6.6. 

W ramach tego segmentu produkowane 
i sprzedawane są również półprodukty do 
produkcji tworzyw, jak np. kaprolaktam, 
cykloheksanon i cykloheksanol. 

– Tworzywa to ta dziedzina, zarówno 
przemysłu, jak i nauki, którą możemy 
nazwać chyba najbardziej innowacyjną. 
Jesteśmy firmą, która cały czas obserwuje 
sytuację na rynku i na nią reaguje. Jeste-
śmy konkurencyjni i innowacyjni, cały 

czas chcemy się rozwijać tak, żeby odpo-
wiadać na oczekiwania naszych klientów 
– podkreślał Paweł Jarczewski, prezes za-
rządu Grupy Azoty.

Podpisanie aktu erekcyjnego dotyczącego 
nowej wytwórni poliamidu 6 to kolejny 
krok w realizacji strategii rozwoju Grupy 
Azoty, w ramach której zaplanowano 68 
zadań inwestycyjnych. W ciągu najbliż-
szych 5 lat w samym Tarnowie Grupa 
Azoty zamierza zrealizować inwestycje 
o wartości przekraczającej 1 mld zł. Do 
2020 r. na inwestycje we wszystkich swo-
ich spółkach Grupa planuje przeznaczyć 
ponad 7 mld zł. 

rozwój na najwyższych 
obrotach

ponowny wzrost mocy 
produkcyjnych

30 PRESS
P R Z E M Y S Ł O W Y

grudzień 2015



Paweł Jarczewski, 
prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Grupa Azoty dołączyła do Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Chatham Ho-
use, uważanego za jeden z najważniejszych think-tanków na świecie. 

Grupa Kapitałowa Synthos i wchodzące w skład Grupy 
Azoty Zakłady Azotowe Chorzów podpisały dwie umowy 
handlowe dotyczące współpracy w zakresie oleochemii 
oraz chemii nawozowej. Porozumienia te rozpoczynają 
ścisłą współpracę handlową dwóch największych pol-
skich grup chemicznych.

Dzięki obecności w jednym z najważniejszych think-tanków 
GRUPA AZOTY będzie miała wpływ na globalne decyzje doty-
czące branż, w których funkcjonuje.

Porozumienia rozpoczynają ścisłą 
współpracę dwóch największych 
polskich grup chemicznych.

Grupa Azoty to pierwsza firma z tej części 
Europy, której udał się ten wyczyn. Człon-
kostwo pozwoli jej kształtować globalną 
politykę w zakresie bezpieczeństwa żyw-
nościowego i energetycznego.
 
– Udział naszych firm w rozmowach doty-

czących najważniejszych tematów jest klu-
czowy w budowaniu silnej pozycji Polski 
na świecie. Również dlatego Grupa Azoty 
stale rozszerza swoją działalność między-
narodową, dołączając do najważniejszych 
organizacji na świecie. Tylko dzięki temu 
będziemy mieli realny wpływ na rozwój 

globalnego rynku. Polska, a także sama 
Grupa Azoty są jego integralną częścią  – 
tłumaczy prezes, Paweł Jarczewski.

Królewski Instytut Spraw Międzynarodo-
wych Chatham House z siedzibą w Lon-
dynie skupia ponad 300 firm. 

Pierwsza z umów dotyczy dostaw z Cho-
rzowa kwasu stearynowego (ważny suro-
wiec do produkcji kauczuku syntetycz-
nego) do spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej Synthos.

– Uzgodniliśmy szczegółowe warun-
ki dostaw do czeskich Kralup i oświę-
cimskich Dworów – informuje Marian 
Rybak, prezes Grupy Azoty Puławy, 
w skład której wchodzi chorzowska 
spółka. – Jesteśmy zadowoleni, że cho-
rzowski produkt z jedynej w Polsce 
instalacji do produkcji kwasu stearyno-
wego trafia do największego w Europie 
producenta kauczuków syntetycznych – 
podsumowuje prezes Rybak. 

Druga umowa dotyczy sprzedaży cho-
rzowskiej spółce siarczanu magnezu 
siedmiowodnego w jakości nawozo-
wej, z nowo uruchomionej instalacji 
Synthos.

– Jestem przekonany, że współpra-
ca handlowa Synthosu i Grupy Azoty 
przyniesie wiele korzyści obu stronom. 
Grupa Azoty posiada doskonałe kom-
petencje i wieloletnie doświadczenie 
w zakresie dystrybucji produktów na-
wozowych, z których chcielibyśmy 
skorzystać, oferując w zamian produkt 
spełniający najwyższe wymagania ja-
kościowe – powiedział Tomasz Kalwat, 
prezes Grupy Kapitałowej Synthos. 

wśród największych 
firm świata

umowy handlowe 
z Synthosem

Udział naszych 
firm w roz-
mowach doty-
czących naj-
ważniejszych 
tematów jest 
kluczowy w bu-
dowaniu silnej 
pozycji Polski 
na świecie.
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Y-greki stawiają na etykę 
w biznesie

Etyka w biznesie jest bardzo ważna dla najmłodszego pokolenia pracowników. Młodzi lu-
dzie – tzw. pokolenie Y – od swoich pracodawców oczekują przede wszystkim szacunku dla 
pracowników i partnerów biznesowych, uczciwości i transparentności. Od bezpośredniego 
szefa – postępowania fair. Ważne są dla nich także stabilność zatrudnienia i dobre warunki 

finansowe. Przy tym wszystkim jest to pokolenie w większości wysoko oceniające siebie jako 
pracowników oraz zadowolone z wykonywanej pracy. 

Powyższe wnioski są rezultatem badania 
pt. „Y-greki w pracy i… o pracy” przepro-
wadzonego przez agencję badawczą 4P re-
search mix na zlecenie firmy Henkel Polska 
we wrześniu 2015 roku. Celem badania było 
poznanie oczekiwań najmłodszego pokolenia 
pracowników oraz studentów, wkraczających 
na rynek pracy, wobec obecnych i przyszłych 
pracodawców.

– Y-greki stanowią dziś blisko 40 proc. osób 
w wieku produkcyjnym, są bardzo ważną 
siłą w biznesie, a właściwe nimi zarządzanie 
wpływa pozytywnie na rozwój organizacji. 
Stąd – mimo że jest wiele badań poświęco-
nych najmłodszemu pokoleniu pracowników 

i że powszechnie mówi się o nim jako o poko-
leniu, które „pracuje, aby żyć”, w odróżnieniu 
od starszego pokolenia X-ów, którzy „żyją, 
aby pracować” – postanowiliśmy bliżej przyj-
rzeć się temu, co myślą o pracy i jakie wartości 
w tym kontekście są dla nich najważniejsze. 
Uzyskana wiedza pozwoli nam w dalszym 
ciągu udoskonalać nasze programy rozwo-
ju młodych talentów – powiedziała Karolina 
Szmidt, dyrektor HR w firmie Henkel Polska.

pożądane szacunek, uczciwość 
i transparentność

Jednym z najważniejszych wniosków płyną-
cych z badania jest to, że etyka w bizne-
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Dzisiejszy rynek pracy zdaniem 
Pawła Wierzbickiego, dyrektora 
w firmie Michael Page International

– Zaczynamy wchodzić w rynek kandydata zasadni-
czo w każdym możliwym obszarze kompetencyjnym. 
32 proc. polskich przedsiębiorstw ma problemy z po-
zyskiwaniem utalentowanych pracowników, to dużo 
więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu, gdy byliśmy 
mniej więcej na poziomie 20–25 proc., czyli takim 
jak średnia europejska – podkreśla Wierzbicki. – To 
znaczy, że emigracja dzisiaj, gdy gospodarka nabiera 
tempa, zaczyna rzeczywiście doskwierać przedsię-
biorstwom. 

– Brak wykwalifikowanych pracowników będzie 
wyzwaniem nie tylko dla firm rekrutacyjnych i przed-
siębiorstw, lecz także dla całego społeczeństwa i rządu 
– uważa Paweł Wierzbicki. – Obecne bezrobocie jest 
w okolicach 10 proc. i braki kadrowe oznaczają, że nie 
ma równości między tym, czego oczekują przedsię-
biorstwa, a tym, co oferuje rynek pracy. W najbliższych 

miesiącach oczekujemy intensyfikacji tego zjawiska.

sie jest dla Y-greków bardzo ważna. 70 proc. z nich oczekuje od swoich 
pracodawców przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów 
biznesowych. Niedużo mniej – bo 65 proc. – liczy na uczciwość i transpa-
rentność. Kolejne miejsca na liście oczekiwań zajmują dobre warunki fi-
nansowe (62 proc. wskazań) i stabilność zatrudnienia (57 proc. wskazań).

jakie wartości w prowadzeniu biznesu powinny przyświecać 
pracodawcy?

Podobne oczekiwania o charakterze etycznym najmłodsi pracownicy 
mają w stosunku do swoich potencjalnych szefów. Dla prawie trzech 
czwartych badanych (73 proc.) najważniejsze jest, aby postępowali 
uczciwie i fair, a dla połowy – aby szanowali wszystkich bez względu 
na ich stanowisko. Prawie co drugi młody człowiek oczekuje od prze-
łożonego, że będzie się dobrze komunikować, a prawie co czwarty, że 
będzie potrafił zmotywować do pracy.

Wbrew obiegowym opiniom, mówiącym o tym, że młodzi traktują 
pracę tylko jako źródło utrzymania, młodzi ludzie chcą się angażować 
w pracę – tak odpowiedziało siedmioro na dziecioro pytanych. Mło-
dzi ludzie wierzą (67 proc.), że dobrze wykonana praca przyniesie 
nagrodę. Co więcej, Y-greki uważają, że nie powinno się tracić życia 
na wykonywanie pracy, która nie sprawia satysfakcji. A tylko 42 proc. 
z nich uważa, że nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał.

wymarzona praca młodego człowieka

Badanie pt. „Y-greki w pracy i… o pracy” przyniosło także odpo-
wiedź na pytanie, jaka powinna być wymarzona praca. Najwięcej 

osób – odpowiednio 94 i 89 proc. – wskazało na pracę dobrze płat-
ną i dającą pewność zatrudnienia. Jednocześnie ważne dla młodych 
ludzi jest, aby w miejscu zatrudnienia panowała dobra atmosfera 
– tak odpowiedziało 92 proc. – oraz aby pracownicy byli szanowa-
ni niezależnie od piastowanych stanowisk – tak twierdzi 91 proc. 
młodych. Okazuje się za to, że Y-greki niewiele uwagi przykładają 
do wielkości firmy i jej renomy, traktując to jako rzecz o pośledniej-
szym dla nich znaczeniu (tylko 40 proc. wskazań).

– Biznes budowany na wartościach może w oczach Y-greków stanowić 
o przewadze konkurencyjnej firmy – komentuje dr Barbara Frątczak-
-Rudnicka, konsultant ds. badań w agencji badawczej 4P research mix. 
– Dlatego wydaje się, że w dzisiejszych czasach najłatwiej przyciągnąć 
młodych ludzi do pracy firmom najbardziej etycznym, które tworzą 
środowisko pracy oparte na uczciwości, transparentności i szacunku 
dla pracownika, wyrażanym także w wymiarze finansowym. Z ba-
dania można się też dowiedzieć, że pokolenie Y-greków, wychowane 
przecież na nowoczesnych technologiach informatycznych, najchętniej 
zdobywa wiedzę i kompetencje potrzebne w pracy sposobami sprzed 
ery cyfrowej, czyli poprzez tradycyjne warsztaty i szkolenia oraz ucze-
nie się od bardziej doświadczonych pracowników.

Zadowoleni z siebie optymiści na rynku pracy

W badaniu firmy Henkel Polska młodzi ludzie zostali zapytani rów-
nież o samoocenę oraz o zadowolenie z obecnego miejsca pracy. 
Wyniki pokazały, że Y-greki w większości uważają się za wartościo-
wych pracowników (61 proc. wskazań), jak również są zadowoleni 
ze swojej pracy (62 proc.). Tylko 3 proc. jest zdecydowanie nieza-
dowolonych z obecnie wykonywanej pracy.

Y-greki patrzą na rynek pracy optymistycznie, choć z pewną do-
mieszką cynizmu. Optymizm uwidacznia się w przeświadczeniu, że 
w procesie poszukiwania pracy wiele zależy od nich samych, czyli 
między innymi od ich kwalifikacji i kompetencji (56 proc.), umiejęt-
ności zaprezentowania się (41 proc.) czy dyspozycyjności (38 proc.). 
Jednak dla 59 proc. (najwięcej wskazań) kluczowe w procesie szu-
kania pracy są wciąż znajomości.

o badaniu

Badanie pt. „Y-greki w pracy i… o pracy”, realizowane na zlece-
nie firmy Henkel Polska, przeprowadzono w dniach 18–25 września 
2015 r., techniką CAWI (wywiad internetowy), na reprezentatywnej, 
kwotowej próbie ogólnopolskiej osób w wieku 20–35 lat z wykształ-
ceniem średnim+, studiujących lub pracujących, N = 601. Wyniki 
badania zostały zaprezentowane 6 października 2015 r., podczas 
II Kongresu Różnorodności „Diversity 2.0 – w stronę wartości”, zor-
ganizowanego przez firmę Henkel Polska i magazyn „CR Navigator”.

różnorodność w firmie henkel polska

Zarządzanie różnorodnością jest kluczowym elementem polityki 
personalnej w Henklu. Firma aktywnie wspiera w ramach swojej 
organizacji kulturę różnorodności w odniesieniu do wieku, narodo-
wości i płci pracowników. Organizuje programy rozwoju młodych 
talentów oraz inicjatywy kierowane do młodych rodziców, oferu-
je szerokie możliwości rozwoju zawodowego w kraju i za granicą, 
w tym planowanie kariery, rotację stanowisk oraz systematyczną 
ocenę i rozwój kompetencji. 
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Komputer
w KropelKach
cieczy
Polacy wiedzą, jak zbudować chemiczne 
komputery z mikrokropel

Koncepcję prostego komputera chemicznego z mikrokropel, zdolnego do 
przeszukiwania bazy danych, opracowali badacze m.in. z Polski. Ich nowa 
strategia projektowania zakłada, że warto najpierw zaprojektować taki 
mikrokomputer, a potem uczyć go wykonywania konkretnych obliczeń.

W pewnych warunkach we wnętrzu kropli mogą zachodzić oscylujące reakcje che-
miczne. Jeśli kropel jest więcej i się ze sobą stykają, powstające fale chemiczne są 
w stanie przeniknąć do sąsiednich kropel i rozchodzą się w całym kompleksie. 
Zjawisko to jest znane, próbuje się go używać m.in. do chemicznego przetwarza-
nia informacji. To, co dzieje się z informacją w układzie wielu kropel, ściśle 
zależy m.in. od ich rozmieszczenia względem siebie. Dotychczas nie bar-
dzo było wiadomo, jak projektować kształt kompleksów mikrokropel, by 
te realizowały konkretne zadania. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN 
(IChF PAN) w Warszawie zaproponowano więc nowatorską strategię 
działania. Zamiast mozolnie projektować złożone 
układy mikrokropel do określonego celu, lepiej 
najpierw wyprodukować układ, a potem spró-
bować nauczyć go czegoś użytecznego. 

LEK Z CHEMICZNYM WŁĄCZNIKIEM

Chemiczne komputery mogłyby się przydać np. 
w tworzeniu inteligentnych leków 
reagujących na wiele czynników 
wewnątrz organizmu i uaktywnia-
jących się wyłącznie w specyficz-
nych, ściśle ustalonych sytuacjach. 
Komputery chemiczne – w teorii 
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po 50 latach nadchodzi 
koniec prawa moore’a

Słynne prawo Moore’a przewiduje, że liczba tranzystorów 
w mikroprocesorach będzie podwajać się co dwa lata. 
Efekt ten utożsamiany jest ze wzrostem mocy obliczenio-
wych komputerów, co przekłada się na rozwój technologii.

Prawo, utworzone przez Gordona E. Moore’a, jednego 
z założycieli firmy Intel, powstało w 1975 roku i do 
niedawna bardzo dobrze opisywało rozwój procesorów. 
Niektórzy eksperci uważają jednak, że traci ono swą moc. 
Wśród nich jest Brian Krzanich, dyrektor generalny firmy 
Intel, który stwierdził niedawno, że jeśli nie wymyślimy 
nowego sposobu wytwarzania mikroprocesorów, to pra-
wo Moore’a czeka naturalna śmierć. Inni posuwają się na-
wet dalej, twierdząc, że prawo Moore’a straciło ważność 
wraz z premierą procesora Intel Core i7. Od tamtej pory 
nie dostrzegają oni tak radykalnego wzrostu szybkości 
procesorów, jak opisał to w swoim prawie Moore.

– mogłyby powstawać z wykorzystaniem zjawiska samoorganiza-
cji. Możliwość ta pozwala myśleć m.in. o futurystycznych sondach 
kosmicznych, zdolnych samodzielnie budować swoje kluczowe 
podzespoły z surowców dostępnych na innych planetach.
 
Badania naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warsza-
wie, z Instytutu Fizyki PAN i z Uniwersytetu w Jenie ukazały się 
w czasopiśmie „Philosophical Transactions of the Royal Society A”. 
Jak poinformował IChF PAN, praca ta otwiera drogę do upowszech-
nienia chemicznych metod przetwarzania informacji. 

DO CZEGO TO SIĘ PRZYDA? JUTRO SIĘ NAD TYM 
ZASTANOWIĘ!

– Przyjęliśmy strategię z wielką efektywnością stosowaną przez natu-
rę. Spójrzmy choćby na siebie. Przecież nasz mózg nie wyewoluował 
po to, żeby np. rozpoznawać litery! Najpierw powstał, dopiero potem 
nauczył się czytać i pisać. Dlaczego w podobny sposób nie podejść 
do złożonych układów mikrokropel, skoro wiemy, że też przetwarzają 
informację? Nasza propozycja jest więc następująca: najpierw wy-
produkujmy układ chemicznie oddziałujących mikrokropel, a dopiero 
potem sprawdźmy, co też może on umieć! – mówi prof. Jerzy Górecki 
z IChF PAN. 

SKOMPLIKOWANY PORZĄDEK

Badania nad chemicznym przetwarzaniem informacji przez układy 
mikrokropel przeprowadzono z użyciem reakcji oscylacyjnej Bieło-
usowa-Żabotyńskiego.

Gdy odpowiednio dobierze się warunki tej reakcji, w reagują-
cym roztworze pojawia się front chemiczny, wędrujący w prze-
strzeni. Reakcje oscylacyjne są powszechne w organizmach ży-
wych. U ludzi na etapie rozwoju zarodkowego formują zalążki 
kręgów kręgosłupa, u dorosłych odpowiadają m.in. za skurcze 
mięśnia sercowego.
 
– W przypadku reakcji Biełousowa-Żabotyńskiego przejściu fron-
tu chemicznego towarzyszą zmiany stężeń jonów prowadzące do 
zmiany koloru roztworu. Gdy reakcja zachodzi wewnątrz kropli, pod 
mikroskopem widać w niej wyraźne, rozchodzące się na wszystkie 
strony pulsy. Im większa kropla, tym częściej pulsuje – wyjaśnia dok-
torant Konrad Giżyński z IChF PAN. 

CHEMIA OBLICZONA NA SUKCES

Chemiczne pulsy w układzie stykających się kropel rozchodzą 
się w nim bardzo podobnie jak pobudzenia elektryczne we włók-
nach nerwowych. Naukowcy z IChF PAN użyli częstotliwości 
pulsów w poszczególnych kroplach do kodowania informacji: 
duża częstotliwość odpowiadała wartości TRUE, mała – wartości 
FALSE. W celu kontrolowania pulsów, a więc m.in. do wprowa-
dzania danych, wykorzystano wrażliwość reakcji zachodzących 
w kroplach na niebieskie światło: w oświetlonych nim kroplach 
reakcje całkowicie zamierają.
 
Za pomocą symulacji komputerowych zbadano możliwości obli-
czeniowe płaskiej matrycy stykających się mikrokropel ułożonych 
w kwadrat 5 x 5. W obrębie matrycy wyróżniono krople do wpro-
wadzania danych oraz krople przetwarzające informację. Dane 
wprowadzano, symulując odpowiednio długie naświetlanie kropel 
wejściowych. Proces uczenia polegał na selektywnym wstrzymy-
waniu reakcji zachodzących w kroplach (w rzeczywistym układzie 
wstrzymywanie także odbywałoby się za pomocą światła). Za po-
dającą odpowiedź naukowcy uznawali tę kroplę, której oscylacje 
najbardziej zgadzały się z poprawną odpowiedzią. Celem procesu 
uczenia było takie dobranie czasów oświetlenia wszystkich kropli 
w układzie, aby otrzymać największą liczbę dobrych odpowiedzi 
dla wszystkich rekordów w bazie. 

CZY TO ŁAGODNY RAK? NIE CZY TAK?

Symulowana matryca oscylujących mikrokropel klasyfikowała 
nowotwory opisane w bazie CANCER. Baza ta składa się z 699 
rekordów, wśród których 66 proc. odpowiadało komórkom no-
wotworów łagodnych. – Nasz chemiczny komputerek odpowia-
dał poprawnie w ponad 90 proc. przypadków. To bardzo dobry 
wynik, dowodzący skuteczności przyjętej przez nas strategii. Nie 
jest całkowicie jednoznaczny, ale nawet komputer klasyczny nie 
musi dać właściwej odpowiedzi dla przypadków spoza bazy – 
mówi prof. Górecki.
 
Układy przetwarzające informacje chemicznie nie zastąpią elek-
troniki użytkowej – są zbyt wolne. Do ich ważnych zalet należą 
jednak zdolność do równoległego przetwarzania informacji oraz 
potencjalna możliwość pracy w ekstremalnych środowiskach, np. 
o znacznym ciśnieniu i/lub wysokiej temperaturze, czyli tam, gdzie 
zawodzi współczesna elektronika. 
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Owoce mirabelki można spotkać na każ-
dym kroku – w przydomowych ogrodach, 
przy drogach szybkiego ruchu, w ro-
wach, a także na nieużytkach. Zawierają 
witaminy z grupy B, E, kwas foliowy, cu-
kry, sole mineralne i bardzo cenne bioak-
tywne fitozwiązki. Są jednak najbardziej 
niedocenianymi i niewykorzystanymi 
owocami w Polsce.
 
Do tej pory olej z pestek mirabelek, ze 
względu na wysoką zawartość trujących 

związków cyjanogennych, używany był je-
dynie do celów kosmetycznych. Naukowcy 
z Katedry Chemii, Technologii i Biotech-
nologii Żywności Politechniki Gdańskiej 
znaleźli jednak sposób na wyeliminowanie 
niekorzystnych związków i wykorzystanie 
oleju w przemyśle spożywczym. – Opra-
cowali oni metodę otrzymywania z jąder 
pestek tego owocu oleju spożywczego 
o bardzo przyjemnym smaku i zapachu – 
informuje na swojej stronie internetowej 
Politechnika Gdańska.

– Nasza metoda otrzymywania oleju z pe-
stek mirabelki pozwala na wyeliminowa-
nie z niego związków niebezpiecznych dla 
ludzkiego organizmu. Dzięki temu może 
się on stać produktem konkurencyjnym 
dla wielu azjatyckich olejów, a nawet po-
pularnej oliwy z oliwek – tłumaczą twór-
czynie technologii dr Maria Tynek i dr hab. 
Agnieszka Bartoszek-Pączkowska.
 
Olej z mirabelki będzie nadawał się za-
równo do sałatek, smażenia domowego 

Mirabelka
w sam raz na 

olej

Olej z pestek mirabelki – ze względu na zawarte w nim trujące związki – do tej pory 
wykorzystywano tylko do produkcji kosmetyków. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej 

wiedzą, jak pozbyć się z niego trucizny, aby nadał się też do sałatek, smażenia czy pow-
lekania suszonych owoców.

PAP – Nauka w Polsce
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Naukowcy o zwiększeniu 
prozdrowotnych właściwo-
ści wytłoków z malin

Wytłoki z malin zawierające potencjalnie prozdrowotne związki trafiają obecnie na 
kompost, a mogłyby być suplementem diety. Olsztyńscy naukowcy badają właściwości 
wytłoków z malin, tak by w pełni można było wykorzystać ich prozdrowotny potencjał.

i przemysłowego, powlekania suszonych 
owoców, jak również do nadania połysku 
palonej kawie.

Naukowcy przeprowadzili badania na 
wielu różnych owocach. – Najlepszy olej 
uzyskaliśmy jednak z jąder pestki mirabel-
ki, która nie wymaga specjalnych warun-
ków uprawiania, jest odporna na warunki 
atmosferyczne i jest jej mnóstwo. Mimo 
że rośnie często w trudnych warunkach, 
zawsze zachowuje swoje cenne wartości – 
tłumaczy dr Maria Tynek.
 

Olej otrzymany z pestek mirabelki odzna-
cza się dużą „stabilnością termooksydatyw-
ną”. – Oznacza to, że jest bardzo odporny 
na jełczenie i wysoką temperaturę podczas 
smażenia. Wykazuje również właściwości 
prozdrowotne. Charakteryzuje się bowiem 
wysoką zawartością jednonienasyconych 
kwasów tłuszczowych, fitosteroli i toko-
feroli – informuje Politechnika Gdańska. 
W dodatku składniki zawarte w oleju mogą 
zmniejszać stężenie tzw. złego cholesterolu 
w krwi, który w nadmiarze może powodo-
wać choroby serca i miażdżycę.
 

– Ze względu na niskie wymagania co do warun-
ków wzrostu owoców mirabelki – gleba niskiej 
i średniej klasy, brak stosowania pestycydów, 
niezależność od nasłonecznienia, odporność na 
niskie temperatury – olej wyprodukowany na ich 
bazie może w łatwy sposób stać się produktem 
o statusie bio – informuje uczelnia.
 
Obecnie trwają rozmowy z producentami 
zainteresowanymi wdrożeniem i produkcją 
oleju ze śliwki mirabelki. Naukowcy pracu-
ją też nad kolejnymi produktami z wykorzy-
staniem innych, dziko rosnących owoców. 

Badania nad prozdrowotnymi właściwo-
ściami wytłoków z malin prowadzi dokto-
rant Bartosz Fotschki z Instytutu Rozrodu 
Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Aka-
demii Nauk w Olsztynie.
 
– Badaniom poddajemy wytłoki z malin 
pozyskane z przetwórni owoców podczas 
produkcji zagęszczonego soku. Wytłoki są 
odpadem poprodukcyjnym, a my z tego wy-
tłoku chcemy „wycisnąć” coś więcej – wy-
jaśnił Bartosz Fotschki.
 
Dodał, że wytłoki nie są zbyt atrakcyjnym 
surowcem ze względu na dużą liczbę na-
sion, które stanowią ponad 70 procent 
składu. – Nasiona mają twarde łupiny, są 
małe. Gdybyśmy mieli podać je ludziom, 
to przejdą przez układ pokarmowy w po-
staci nietkniętej. Potencjał prozdrowotny 
zawarty w nasionach malinowych znajdu-
jących się w wytłokach jest już po części 
potwierdzony na zwierzętach laborato-
ryjnych. Chodzi np. o olej z nasion malin 
– wyjaśnił naukowiec.

– Wpadliśmy więc na pomysł, by zwięk-
szyć dostępność potencjału prozdrowotne-
go w wytłokach z malin – uszkodzić łupinę 
nasion, a tym samym wydobyć wartościowe 
związki, które mogłyby być dostępne w tych 
badaniach dla zwierząt, a w przyszłości może 
dla ludzi – zaznaczył Bartosz Fotschki.
 
Dodał, że nasiona malin zawierają wielo-
nienasycone kwasy tłuszczowe, których jest 
w oleju z nasion malin ponad 70 proc., czyli 
więcej niż w olejach rzepakowym, słonecz-
nikowym czy sojowym. Poza tym w wy-
tłokach z malin występuje błonnik, który 
korzystnie wpływa na profil lipidowy krwi, 
np. obniża cholesterol. Błonnik oraz zwią-
zane z nim polifenole wpływają na regula-
cję poziomu glukozy w krwi, co jest istotne 
w przypadku chorych na cukrzycę typu 2.
 
W wytłokach malinowych oraz nasionach 
z malin występują polifenole, które nie 
tylko wpływają na obniżenie cholestero-
lu, ale także na obniżenie markerów stre-
su oksydacyjnego oraz stanu zapalnego 

w organizmie. Wolne rodniki mogą wywo-
łać w organizmie szereg niekorzystnych 
oddziaływań, zmniejszając odporność, 
a przez to powodować większą zapadal-
ność na choroby sezonowe.
 
– Do tej pory nie ma na świecie opubliko-
wanych badań żywieniowych dotyczących 
wytłoków z malin. My będziemy spraw-
dzać prozdrowotne właściwości związków 
w wytłokach z malin na szczurach labora-
toryjnych – podkreślił doktorant.
 
Dodał, że nie bez znaczenia była kwestia 
wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.
 
– Polska jest jednym z wiodących produ-
centów malin na świecie, w konsekwencji 
mamy dużo tego surowca, więc to daje szan-
sę na stworzenie czegoś nowego w postaci 
suplementu diety, który będzie pochodził 
z Polski. Wytłoki obecnie nie są wykorzy-
stywane, są kompostowane, suszone, palo-
ne lub dodawane w niewielkich ilościach do 
paszy – zaznaczył Bartosz Fotschki. 

Agnieszka Libudzka
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Problemy
z zadłużeniem
częściej mają je pesymiści 
i osoby niezorganizowane 

Na terminową spłatę należności wpływają nie tylko zasobność portfela, lecz także cechy charakteru. 
Osoby słabo zorganizowane, które np. nie planują podróży przed czasem, a w dzieciństwie odrabiały 

prace domowe w ostatniej chwili, częściej mają problemy z zadłużeniem. Kłopoty ze spłacaniem długu 
mają także ci, którzy łatwiej poddają się czarnym myślom i rozmaitym lękom. To powoduje również, że 

w przypadku niespłacanego zadłużenia unikają kontaktu z wierzycielami. 

Prof. Tomasz Zaleśkiewicz, Centrum Badań nad Zachowania-
mi Ekonomicznymi z wrocławskiej SWPS

– Z badań wynika, że cechy, które mogą 
wiązać się z problemami nadmiernego 
zadłużenia, to brak sumienności i łatwe 
uleganie negatywnym emocjom. Brak su-
mienności oznacza pewnego rodzaju lek-
komyślność. Takie osoby, które odkładają 
na później spłacanie długów i nie myślą 
o problemie poważnie, mogą przyjmować 
perspektywę, że wszystko załatwi się samo 
i nie trzeba będzie podejmować żadnego 
działania – tłumaczy prof. Tomasz Zaleś-
kiewicz, psycholog społeczny z Uniwersy-
tetu SWPS we Wrocławiu.

Badanie przeprowadzone przez Instytut 
Millward Brown na zlecenie Grupy KRUK 
wskazuje, że osoby, które mają problem 
z zadłużeniem, cechuje brak konsekwencji 
w działaniu. Blisko 40 proc. tych, którzy 
choć jedną należność płacą po terminie, 
nie planuje swoich podróży przed czasem 
(w porównaniu z 27 proc. osób spłacających 
rachunki na czas). Okazuje się także, że aż 
77 proc. osób, które mają przynajmniej jed-
no zadłużenie powyżej 500 zł, w dzieciń-
stwie odrabiało prace domowe na ostatnią 
chwilę lub nie odrabiało ich wcale.

Problemy ze spłatą długu idą w parze rów-
nież z pesymizmem i negatywnym nasta-
wieniem do życia.

– Cechy osobowości związane z ulega-
niem negatywnym emocjom mogą mieć 
ogromne znaczenie w sytuacji, kiedy poja-
wiają się problemy z zadłużeniem. Często 
takie osoby przyjmują wtedy bardzo pe-
symistyczną wizję rzeczywistości, ulegają 
rozmaitym lękom. Zamiast szukać sen-
sownych rozwiązań problemu, uprawiają 
czarnowidztwo. Zamiast działać, koncen-

Skutkiem odczuwania wsty-
du i strachu na myśl o wpad-

nięciu w stan nadmiernego 
zadłużenia może być bier-

ność osób zadłużonych.
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Logika Polaków w kwestii zadłużania się jest co najmniej niejednoznaczna. Z jednej strony 
uważają oni, że  zadłużanie jest ryzykowne i lepiej go unikać.  Z drugiej jednak twierdzą, że jest 
to proces normalny, bez którego funkcjonowanie nie jest możliwe.

Dane za KRUK S.A.

5

5

$

Andrzej Kulik,
 Krajowy Rejestr Długów

770 tys. młodych Polaków do 30 roku 
życia znajduje się w rejestrach dłuż-

ników. Co niepokoi, jedna trzecia 
z nich przyznaje się do kłopotów ze 

spłatą zobowiązań.
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trują się na sobie i swoich negatywnych 
emocjach. Stosując techniki ucieczko-
we od problemu, unikają myślenia o nim 
i kontaktów z firmą obsługującą ich zadłu-
żenie – podkreśla prof. Zaleśkiewicz.

Blisko połowa zadłużonych pesymistów 
przyznaje też, że kiedy nie widzi efektów 
działań, to szybko się zniechęca, trudno też 
przychodzi im poczucie zadowolenia. Po-
nad 60 proc. uważa również, że oszczędza-
nie wymaga dużego wysiłku.

– Takie osoby nadmiernie koncentrują się 
na tym, żeby poradzić sobie z negatywny-
mi emocjami. Nie odbierają telefonów czy 
korespondencji. To pozwala zapomnieć 
o problemie, ale na bardzo krótko. Problem 

zamiast być stopniowo rozwiązywany, za-
czyna narastać i się komplikować – wska-
zuje Zaleśkiewicz.

Jak podkreśla psycholog biznesu, proble-
my z zadłużeniem można próbować elimi-
nować. Jeśli uda się zapanować nad nie-
którymi cechami charakteru, łatwiej będzie 
też odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

– Jeżeli ktoś zauważył, że ma problem z ter-
minowym spłacaniem karty kredytowej, to 
może w ogóle powinien zrezygnować z jej 
używania. Podobnie jak w przypadku, kiedy 
ludzie próbują sobie poradzić z nałogiem, 
np. palenia papierosów. Radzi się im, żeby 
unikali sytuacji, w której mogą ulegać po-
kusie. Należy rezygnować z sytuacji, o któ-

rych wiemy, że mogą skończyć się kłopo-
tami finansowymi – przekonuje psycholog 
społeczny z SWPS we Wrocławiu.

Wśród osób zadłużonych zwiększyła się 
świadomość na temat negatywnych konse-
kwencji unikania kontaktu z wierzycielem 
czy firmą obsługującą zadłużenie.

– Osoby zadłużone nie powinny się obawiać 
kontaktu z bankiem czy instytucją finanso-
wą. Przecież wierzycielom także zależy na 
znalezieniu rozwiązania i ostatecznej spła-
cie zaległości. Są więc otwarci na szukanie 
sposobów, aby było to możliwe. Dlatego 
warto jak najszybciej odezwać się do nich 
i wspólnie ustalić jakiś plan naprawczy 
– podkreśla Tomasz Zaleśkiewicz. 

Logika Polaków

83%
osób

85%
osób

65%
osób

33%
osób

twierdzi, że zadłużenie jest czymś 
ryzykownym

z drugiej strony

uważa, że należy go unikać, jeśli nie 
zajdzie absolutna konieczność wzięcia 
pożyczki

twierdzi, że zadłużanie się jest 
czymś normalnym

uważa, że nie jest możliwe funkcjono-
wanie bez zaciągania długów
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Polscy badacze i konstruktorzy zbudowali 
silosy, które są bardziej wytrzymałe niż do-
tychczas budowane. I to przy mniejszym zu-
życiu stali i niższych kosztach. Tajemnica tkwi 
w tekstylnym wypełnieniu zbiornika, czymś 
w rodzaju gigantycznego worka, uniemożli-
wiającego przyklejanie się przechowywanych 
materiałów rolniczych. Niektóre silosy mają 
rozmiary bloku mieszkalnego.

MAGAZYNY ROLNICZE
WIELKIE JAK DOMY
 
Silosy montowane są w wielkoobszaro-
wych gospodarstwach rolnych lub w prze-
twórczych zakładach spożywczych. 
W zbiornikach przechowuje się sypkie 
materiały biologiczne: ziarna zbóż, w tym 
kukurydzy oraz roślin oleistych, jak rze-
pak, czy białkowych – głównie soi. Tam 
oczekują na dalsze przetworzenie. Przede 
wszystkim na paszę dla zwierząt, ale rów-
nież na biopaliwa.
 
Im więcej stali zużywa się na budowę zbior-
nika, tym jest on droższy. Innowacje polega-
ją na tym, by wzmocnić wytrzymałość kon-
strukcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
ciężaru poszczególnych elementów. Ale nie 
tylko – chodzi też o to, żeby coraz wygodniej 
i bezpieczniej można było opróżniać silos.

Spółka Feerum z Chojnic koło Legnicy pro-
wadziła projekt „Innowacyjne konstrukcje 
lekkich silosów stalowych i stalowo-tek-
stylnych”. Wytrzymałość sześciu pilotażo-
wych silosów sprawdziła grupa ekspertów 
z Wydziału Budownictwa Politechniki Wro-
cławskiej pod kierunkiem prof. dra hab. inż. 
Eugeniusza Hotały.

– W ciągu kilku lat po wejściu do UE Pol-
ska urosła do rangi czwartej gospodarki 
rolnej w Europie. Nasze rolnictwo – za-
równo produkcja zwierzęca, jak i roślinna 
– rozwija się niezwykle dynamicznie. Na 
tyle nawet, że importujemy ziarna. Lo-
giczną tego konsekwencją jest rosnący po-
pyt na silosy. Coraz liczniejsza jest grupa 
producentów, którzy zamawiają zbiorniki 
o pojemności kilku tysięcy ton ziarna lub 
innych materiałów sypliwych – mówi Da-
niel Janusz, prezes zarządu Feerum S.A.

STALOWY GIGANT 
Z TEKSTYLNĄ PODPINKĄ
 
Firmy handlujące paszami dla zwierząt 
oraz wytwórcy mięsa potrzebują zbior-
ników, w których przechowuje się ma-
teriały niesypliwe – śruty, śruty sojo-
we, otręby. One, w przeciwieństwie do 
zbóż, potrafią sklepiać się w grudy lub 
przyczepiać do ścian zbiornika, przez co 
utrudnione jest jego opróżnianie.
 
– Silos jest okrągły, opróżniany od dołu. 
Zwykły stalowy pojemnik nie nadaje się do 
przechowywania materiału trudno sypliwego. 
Kiedy wysypie się dolną warstwę, górna – za-
sklepiona – może tąpnąć i spadając z wyso-
kości kilkunastu metrów, zniszczyć zbiornik. 
Silos może też uszkodzić gruda zbitego ma-
teriału, podobnego w strukturze do mąki, jeśli 
spadnie ona z wysokości kilku pięter na dno 

Ziarno zimowa-
ne w solidnym 
silosie
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zbiornika. Dlatego do klasycznej konstrukcji 
dodaliśmy specjalny tekstylny worek, który 
powiesiliśmy na stałe wewnątrz stalowego 
zbiornika. Teraz mamy możliwość bezpiecz-
nego przechowania około 400–500 ton mate-
riału biologicznego – mówi Daniel Janusz.
 
Dzięki innowacji 
można bez specjal-
nych wzmocnień 
konstrukcyjnych ist-
niejącego zbiornika 
przechowywać ma-
teriały trudno sypli-
we w magazynach 
zewnętrznych, bez 
względu na warun-
ki atmosferyczne. 
Przy zastosowaniu 
zbiornika tekstylnego 
inżynierowie wyeli-
minowali wszelkie 
zagrożenia i trudności. Opory występu-
jące podczas opróżniania silosa zanikają. 
Przechowywany towar nie przykleja się do 
materiału specjalnie dobranego do tego pro-
cesu. Nie trzeba zwiększać wagi zbiornika 
i wzmacniać go elementami stalowymi, co 
powodowałoby wzrost jego ceny.
 
– Dotychczas nie łączono zbiorników sta-
lowych z tekstylnymi. Jest to zupełnie inno-
wacyjny pomysł. To, że zbiornik jest lekki, 
ma wielkie znaczenie dla kosztów, bo stal 
kupuje się na kilogramy. Dążymy do tego, 
żeby wszystko, co kupujemy, było obarczone 
mniejszym zużyciem energii w procesie prze-
twarzania. Przetwarzając mniej stali, zużywa-
my mniej pracy, mniej energii i możemy taki 

zbiornik sprzedać w atrakcyjniejszej cenie. 
Lekkie silosy dzięki wkładowi tekstylnemu są 
solidniejsze – zapewnia Daniel Janusz.

Kończą się badania, które potwierdzają te 
słowa. Pomysł łączenia stali z materiałem 

tekstylnym został opra-
cowany przez Politech-
nikę Wrocławską i ma 
zabezpieczenie paten-
towe. Firma spełniła 
warunki dofinansowa-
nia projektu z fundu-
szy UE. Prototypowy 
zbiornik ma kilkana-
ście metrów wysokości 
i średnicę 8 metrów. To 
jeden z sześciu silosów, 
jakie powstały pod-
czas projektu, i jedyny 
z warstwą tekstylną. 
Pięć pozostałych to 

lekkie, cienkościenne zbiorniki stalowe. Trzy 
z nich, wraz ze stalowo-tekstylnym, do któ-
rego wsypano ziarno kukurydzy, przechodzą 
badania wytrzymałościowe.
 
W Chojnowie wybudowano specjalny magazyn 
testowy. Poszczególne elementy zbiorników są 
wysyłane do Wrocławia, gdzie inżynierowie 
w parku maszynowym Politechniki Wrocław-
skiej bezlitośnie je zgniatają, sprawdzając, czy 
konstrukcja wytrzyma ogromny napór ziarna.

prZemysł liderem 
badaŃ naukowych
 
– Od początku XXI wieku braliśmy udział 
w innowacyjnych projektach. Jednak wów-

Daniel Janusz, 
prezes zarządu 
Feerum S.A.

Daniel Janusz posiada ogromne 
doświadczenie biznesowe, obejmujące 
różne segmenty branży rolniczej.  W 1993 
roku rozpoczął prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej, zajmującej 
się handlem artykułami spożywczo-
-przemysłowymi. Po ukończeniu 
studiów w 1998 roku objął stanowisko 
kierownika fermy zwierzęcej w firmie 
Agro–Tak Zagrodno. Zdobyta 
wiedza i doświadczenie w sektorze 
rolno-spożywczym zaowocowały tym, że 
w 2002 roku założył firmę Feerum Daniel 
Janusz. W tym samym czasie wybudował 
pierwszą maszynę suszarniczą według 
własnej dokumentacji. W 2007 roku po 
przekształceniu Feerum w spółkę akcyjną 
Daniel Janusz objął w niej stanowisko 
dyrektora generalnego i prezesa zarządu.

Dotychczas nie 
łączono zbiorników 

stalowych z tekstyl-
nymi. Jest to zu-

pełnie innowacyjny 
pomysł.

Daniel Janusz, 
prezes zarządu Feerum S.A.
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czas prym wiodły instytuty badawcze. Teraz jest inaczej. 
To my rozdajemy karty, a politechniki wykonują pracę 
na rzecz naszej firmy. Dzięki temu, że jesteśmy liderem 
tego projektu, możemy dokonać naprawdę gigantycznego 
przeskoku technologicznego. Elementy konstrukcji, po 
wyprodukowaniu, są wysyłane do laboratorium w Poli-
technice Wrocławskiej. Politechnika ma odpowiednie 
maszyny do zgniatania stali, co pozwala nam uzyskiwać 
rzeczywiste parametry wytrzymałościowe całych zbiorni-
ków i poszczególnych części. Rynek jest zbyt wymagają-
cy, a my mamy zbyt wiele do stracenia, żeby sprzedawać 
konstrukcje bez takich badań – tłumaczy Daniel Janusz.
 
Zaznacza, że w przypadku silosów prototypy opracowane 
w ramach programów badawczych stają się gotowymi se-
ryjnymi produktami. Wymagają jedynie drobnej korekty, 
zgodnie z wynikami badań, które mogą sugerować, iż coś 
można jeszcze udoskonalić lub poprawić w procesie pro-
dukcyjnym. Obliczenia teoretyczne sprawdzane są w ba-
daniach praktycznych.
 
Na co musi być odporny silos? – Badania prowadzone 
są głównie pod względem wytrzymałości. Ziarno obcią-
ża cienkie ściany zbiornika skręconego śrubami. Jeśli 
wsypiemy tam kilkaset czy kilka tysięcy ton ziarna, to 
siły te mogą zbiornik rozerwać, wygiąć itd. Musimy to 
przeliczyć, zmierzyć opory ziarna. Sprawdzamy ponad-
to skuteczność samego procesu opróżniania zbiornika. 
Wszystko po to, żeby wykonać jak najlżejsze silosy, a jed-
nocześnie jak najbardziej wytrzymałe, żeby klient mógł je 
kupować w atrakcyjnej cenie – stwierdza Daniel Janusz.
 
kilka słów
o projekcie

Projekt został zainicjowany 10 lutego 2014 r. Będzie 
kosztował ponad 8 mln zł. Część badawcza potrwa do 
końca 2015 r. Obejmuje badania przemysłowe i prace roz-
wojowe prowadzone wspólnie z Politechniką Wrocław-
ską. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 
je kwotą 4,5 mln zł ze środków Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Etap wdrożeniowy zakończy 
się w grudniu 2016 r., a wdrożenie nowego produktu sfi-
nansuje w całości spółka Feerum.
 
Duży silos ma średnicę 24 m i 30 m wysokości. Trans-
portowany jest w częściach. Elementy o standardowych 
rozmiarach mieszczą się na samochodach ciężarowych. 
Na miejscu skręca się je śrubami. Jeden obiekt wymaga 
aż kilkuset tysięcy połączeń śrubowych! Pracownicy fir-
my montują silosy na terenach gospodarstw o obszarze 
od kilkuset do kilku tysięcy hektarów. Jest ich w Pol-
sce około stu tysięcy. Spółka ma również odbiorców 
przemysłowych, którzy skupują ziarno, przechowują 
je i produkują następnie paszę, a docelowo wytwarzają 
mięso. Wśród klientów są też młyny, zakłady wytwarza-
jące bioetanole oraz olejarnie produkujące tłuszcze. Nie 
brak również firm kupujących i magazynujących towar, 
a potem odsprzedających go po wyższej cenie. 
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Tomografy pozwalają nam „zajrzeć” do wnętrza rur przy reaktorach 
przepływowych. Aby konstruować takie urządzenia i dostosowa-

ne do nich systemy, potrzebna jest wiedza z zakresu matematy-
ki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

 
OD KILKUSET DO KILKU 
TYSIĘCY POMIARÓW NA SEKUNDĘ

 
– Tomografia jest techniką obrazowania wnętrza badane-

go obiektu, na podstawie pomiarów dokonywanych na jego 

są różne rodzaje tomografii, ale nie 
wszystkie można zastosować w analizach 
procesów produkcyjnych. tomografia po-
jemnościowa umożliwia obserwację zacho-
dzących zjawisk fizycznych i chemicznych 
bez potrzeby wnikania w ich wnętrze.

Tomografia procesowa 
bez tajemnic

Czy tomografię, którą
znamy głównie z branży medycznej,

można wykorzystać w przemyśle?
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1
Rys. 1. Zestaw do badania przepły-
wów wielofazowych. sonda pomiarowa 
umieszczona na zewnątrz przezroczystej 
rury pozwala badać przepływy wertykal-
ne w sposób nieinwazyjny. Wyniki badań 
obrazowane są na monitorze 

Rys. 2. sonda pomiarowa. Na zdjęciu można dostrzec 
ponumerowane przewody koncentryczne połączone 
z sondą za pomocą złącz typu sMB. Jednocześnie 
cała sonda jest ekranowana (metalowa siatka na jej 
powierzchni), aby maksymalnie zminimalizować wpływ 
zewnętrznych czynników na dokładność prowadzo-
nych pomiarów

brzegu. W celu pozyskania informacji o badanym 
obiekcie wykorzystywane są różne zjawiska fizycz-
ne, gdzie nośnikami informacji są: promienie X, pro-
mienie gamma, ultradźwięki, wiązki elektronów, prą-
dy elektryczne, pola magnetyczne – powiedział dr inż. 
Tomasz Rymarczyk, dyrektor firmy Netrix, która zajmuje 
się konstrukcją tomografów.
 
Netrix opracowuje systemy informatyczno-elektroniczne. Bada-
cze współpracują z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką 
Lubelską, Politechniką Warszawską i Politechniką Łódzką. Dział 
badawczy spółki tworzy kadra naukowa – doktorzy, profesorowie, 
doktoranci, m.in. Przemysław Adamkiewicz i Jan Sikora.
 
Przy tworzeniu nowych produktów inżynierowie spółki starają się 
upowszechnić wykorzystanie tomografii w przemyśle. Jak tłuma-
czył dr inż. Rymarczyk, jest wiele rodzajów tomografii, m.in. rentge-
nowska, impedancyjna, rezystancyjna, ultradźwiękowa, optyczna, 
magnetyczna indukcyjna, magnetycznego rezonansu jądrowego, 
sejsmiczna i sonarowa.

– Tomografia pojemnościowa umożliwia obserwację zachodzących 
zjawisk fizycznych i chemicznych bez potrzeby wnikania w ich 
wnętrze. Źródłem informacji są pojemności elektryczne pomiędzy 
elektrodami umieszczonymi na obwodzie czujnika pomiarowego. 
Bardzo ważną cechą pomiaru w przypadku tomografii pojemno-
ściowej jest to, że czujnik nie musi fizycznie stykać się z badanym 

medium, dzięki czemu metoda ta jest bezinwazyjna. Dlatego można 
ją stosować w przemyśle, bo nie zaburza odbywającego się procesu 
przemysłowego – uzasadnił dr inż. Rymarczyk.
 
Jak ocenił, tomografię znamy głównie z branży medycznej, w prze-
myśle jest ona mniej rozpowszechniona. Tomografy medyczne są 
kosztowne, nieprzenośne i bazują głównie na promieniowaniu ren-
tgenowskim, które wymaga specjalnych warunków pracy. Ponadto 
w tomografii rentgenowskiej czas pomiarów może być na tyle długi, 
że obserwacja niektórych procesów jest niemożliwa.
 
Firma buduje tomografy niskokosztowe, malutkie przenośne 
urządzenia rozmiarem podobne do komputera stacjonarnego. 
Skonstruowanie takiego tomografu wymaga rozwiązań z różnych 
dziedzin nauki.

– Rekonstrukcja obrazu jest dużo bardziej skomplikowana niż 
w tomografii medycznej. Największym wyzwaniem dla naszego 
zespołu było zaprojektowanie systemu, który wykorzystywałby 
najnowsze osiągnięcia zarówno technologiczne, jak i teoretyczne 
z takich dziedzin nauki jak matematyka, fizyka, elektrotechnika, 
elektronika i informatyka, co pozwoliłoby na zbudowanie inno-
wacyjnego produktu w skali światowej. To się udało – zapewnia 

dr inż. Tomasz Rymarczyk.
 
Jego zdaniem do tej pory w środowiskach badawczo-rozwo-
jowych powstawały tomografy, prototypy rozwiązań, które 

grudzień 2015 45PRESS
P R Z E M Y S Ł O W Y



3

G
ra

fik
a:
 N

et
rix

 S
.A

., 
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

miały często niewystarczające parametry, jeśli chodzi o szyb-
kość analizy przepływających surowców i dokładność rekonstru-
owanych procesów.
 
Firma Netrix we współpracy z Politechniką Warszawską opraco-
wała przenośny tomograf pojemnościowy, który zapewnia wie-
lokrotnie szybsze pomiary. Potrafi dokładniej mierzyć określone 
zjawiska w danym procesie technologicznym. Zastosowano przy 
tym nowatorskie rozwiązania technologiczne i algorytmy mate-
matyczne niestosowane do tej pory w tomografii procesowej.

Mierzone pojemności są rzędu femtofaradów, co wymaga spe-
cjalnych technik pomiarowych. Dane pomiarowe zbierane są 
tu bardzo szybko – od kilkuset do kilku tysięcy pomiarów na 

sekundę. Pomiar musi być szybki, bo niektóre procesy prze-
mysłowe przebiegają z dużą prędkością. System pomiarowy 
składa się z czujnika, specjalizowanej elektroniki do pomiaru 
pojemności oraz systemu rekonstrukcji i analizy danych. Prze-
ważnie urządzenie montuje się na rurach na stałe, choć można 
je demontować.

– Obsługa tomografu nie jest trudna. Polega na tym, że pracow-
nik ma do dyspozycji system informatyczny, za pomocą które-
go wszystko kontroluje. Tomograf zamontowany jest na hali, 
a w biurze przed komputerem siedzi pracownik, który dostaje 
dwojakiego rodzaju informacje. Po pierwsze są to dane liczbo-
we dotyczące badanych cieczy i zachodzących w niej zjawisk 
fizycznych. Po drugie – dane wizualne, podane graficznie po to, 
żeby wzrokowo dostrzec nieprawidłowości i zagrożenia w pro-
cesie produkcji – opisuje dyrektor.

DO ZASTOSOWANIA 
W WIELU BRANŻACH
 
Tomograf można dostosować do know-how przedsiębiorstwa i do 
specyfiki danej branży. Przygotowane rozwiązanie kontroluje ja-
kość wyrobów w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych po-
przez identyfikację kształtów, detekcję pęknięć i uszkodzeń oraz 
prezentuje trójwymiarową wizualizację procesów.
 
Jest to szczególnie ważne dla producentów nabiału, gdzie pie-
niąca się substancja może prowadzić do strat w produkcji, lub 
piwa, gdzie pianki produkowane są jako naturalna część procesu 
parzenia. Z kolei w górnictwie kontrola warstwy piany w ko-
morze flotacji jest krytycznym parametrem procesu. Dodatkowo 
wszystkie te elementy mają bezpośredni wpływ na ogólną ren-

towność wytworzenia poprzez poprawę specyfikacji produktu 
końcowego i wydajności przetwarzania.
 
Wielofazowe przepływy i wielofazowe reaktory są powszechnie 
spotykane w działalności branży energetycznej w gazyfikacji węgla 

(proces emisji dwutlenku węgla), komorach spalania, rafineriach, 
wiertnictwie naftowym czy transporcie rurociągami.

– Naturalnie złożony charakter przepływów wielofazowych wymaga 
wielowymiarowej techniki pomiarowej, która dostarcza rzeczywiste 
monitorowanie w czasie dynamiki procesów i fizyczne właściwości 
przepływów. Zastosowanie czujników pojemnościowych umożliwia 
wizualizację procesów spalania paliwa, kontroli emisji i optymaliza-
cji wytwarzania energii – mówi dr inż. Rymarczyk.
 
Dodaje, że wytwarzanie leków często wymaga systemu zasilania 
wielofazowego. Skalowalność i elastyczność czujników w tomo-
grafie pojemnościowym stanowi bezcenne narzędzie do monito-
rowania różnej fazy procesu jego produkcji. Zastosowanie urzą-
dzenia umożliwia wizualizację przepływu, procesu mieszania 
i monitorowanie reakcji chemicznych w procesie technologicz-
nym produkcji. System tomograficzny ma również zastosowanie 
w technologii inżynierii procesowej jako narzędzie do diagno-
styki sterowania. Pozwala to na zwiększenie wydajności poprzez 
wizualizację procesu, przekazywanie w czasie rzeczywistym 
danych do jednostki sterującej, która zapewnia optymalne i nie-
zawodne sterowanie danym procesem. 

Rys. 3. Pęcherzyki powietrza poruszające się 
w wertykalnej części zestawu do badania prze-
pływów wielofazowych. Zastosowanie przezroczy-
stych elementów w zestawie umożliwia „wzrokową” 
analizę poprawności działania systemu
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Przemysł
spożywczy
stosuje coraz mniej szkodliwych izomerów 

trans w wyrobach cukierniczych

coraz mniej szkodliwych izomerów trans w słodyczach

Według specjalistki w naszym kraju spadło również ogól-
ne spożycie izomerów trans. O ile w 2002 roku przeciętny 
warszawiak spożywał dziennie 4,9 g izomerów trans, o tyle 
teraz jest ich w diecie Polaków raczej nie więcej niż 2 g, 
czyli tyle, ile dopuszcza Światowa Organizacja Zdrowia.
 
– Świadczy to o pozytywnych zmianach w polskim prze-
myśle spożywczym, ponieważ izomery trans kwasów 
tłuszczowych są głównie w gotowych wyrobach spożyw-
czych. Uważam jednak, że wszystkie produkty powin-
ny mieć na etykiecie informację o zawartości izomerów 
trans – powiedziała dr Hanna Mojska. Tego rodzaju kwasy 
tłuszczowe mogą być również np. w zupach w proszku.
 
Izomery trans kwasów tłuszczowych powstają na skutek 

przemysłowego utwardzania olejów roślinnych. Mogą 
znajdować się w tzw. margarynach utwardzanych, ale 

również w gotowych wyrobach cukierniczych, do 
których produkcji często są one wykorzy-

stywane.
 

Według dr Mojskiej w latach 
90. XX w. zawartość izome-

rów trans w produktach 
ciastkarskich 

– W ostatnich latach w Polsce spadło spożycie szkodliwych dla zdrowia 
izomerów trans kwasów tłuszczowych znajdujących się w gotowych do 

spożycia ciastach – podkreśla dr Hanna Mojska z Instytutu Żywności 
i Żywienia w Warszawie.

dochodziła nawet do 33 proc. wszystkich 
znajdujących się w nich kwasów tłuszczo-
wych. Potem systematycznie spadała. Bada-
nia warszawskiego Instytutu Żywności i Ży-
wienia przeprowadzone w 2004 r. wykazały, 
że w ciastkach i herbatnikach na izomery 
trans przypadało ponad 15 proc. wszystkich 
kwasów tłuszczowych.
 
Z najnowszych niedawno opublikowa-
nych badań wynika, że w 88 proc. prze-

badanych próbek wyrobów cukierniczych 
zawartość izomerów trans kwasów tłusz-
czowych nie przekraczała 1 proc. wszyst-
kich kwasów tłuszczowych, a w kolejnych 
próbkach mieściła się ona w zakresie od 
1 do 4 proc. Wszystkie badane produkty 
pochodziły z 2013 r.
 
Dr Mojska uważa, że wielu producen-
tów w naszym kraju stopniowo eliminuje 
w produkcji wykorzystanie olejów roślin-

nych utwardzonych metodą katalityczne-
go uwodornienia. Niestety, jednocześnie 
wzrosła zawartość niekorzystnych dla 
zdrowia nasyconych kwasów tłuszczo-
wych. W badanych próbkach było ich od 
8,5 proc. do nawet 71,4 proc. wszystkich 
kwasów tłuszczowych.
 
– Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza 
w diecie spożywanie nie więcej niż 1 proc. 
izomerów trans, jednak zaleca się, żeby ich 
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konsumpcja była jak najmniejsza, na ile tyl-
ko jest to możliwe – podkreśliła w rozmo-
wie z dziennikarzem dr Mojska.
 
Niektórzy producenci nie stosują już do 
produkcji margaryn i produktów tłuszczo-
wych częściowo uwodornionych olejów ro-

ślinnych, które są źródłem tłuszczów trans. 
Dr Mojska uważa, że konsumenci powinni 
wiedzieć, w których produktach nadal są one 
obecne i w jakiej ilości. – Przyczyniłoby się 
to do dalszego spadku spożycia izomerów 
trans w Polsce – podkreśliła.

Specjalistka podejrzewa, że w sprzedaży na-
dal mogą znajdować się wyroby cukiernicze 
o niskiej, jak i czasami wysokiej zawartości 
tłuszczów trans. – Brak obowiązku znako-
wania żywności ich zawartością uniemożli-
wia konsumentom dokonywanie świadome-
go wyboru – dodaje dr Mojska. 

Raport przedstawiono podczas konferencji 
„Tłuszcze w żywieniu człowieka – w po-
szukiwaniu prawdy”, zorganizowanej przez 
Ogólnopolskie Centrum Dietetyki warszaw-
skiego IŻiŻ.
 
– Prawda jest taka, że choć w ostatnich 
60 latach spożycie tłuszczów Polsce 
zwiększyło się aż trzykrotnie, to z ana-
liz naszego Instytutu wynika, że spadła 
zachorowalność i śmiertelność z powo-
du chorób sercowo-naczyniowych, które 
w największym stopniu wpływają na dłu-
gość życia – powiedział dyrektor IŻiŻ, 
prof. Mirosław Jarosz.
 
Jego zdaniem główna w tym zasługa zmia-
ny stylu życia Polaków, w tym przede 
wszystkim modyfikacji diety polegającej 
na większym spożyciu warzyw i owo-
ców oraz tłuszczów roślinnych, które co-
raz częściej zastępują tłuszcze zwierzęce. 
– Nastąpiła zasadnicza zmiana struktural-
na spożycia tłuszczów w naszym kraju, co 

moim zdaniem miało największy wpływ na 
poprawę zdrowia i wydłużenie życia Pola-
ków – dodaje prof. Jarosz.

Z przedstawionych na konferencji danych 
wynika, że w latach 1950–2012 przecięt-
na długość życia naszych rodaków wzrosła 

z 56,1 lat do 72,7 lat w przypadku mężczyzn 
oraz z 61,7 do 81 lat wśród kobiet. W tym sa-
mym czasie spożycie tłuszczów zwiększyło 
się trzykrotnie – z 11,2 kg rocznie do 32,3 kg.

– Nie była to jednak jedynie zmiana ilościo-
wa, ale przede wszystkim jakościowa, bo 
znacznie wzrosło spożycie tłuszczów roślin-
nych – podkreślił prof. Jarosz. Jego zdaniem 
dzięki temu szczególnie w ostatnich latach 
zwiększyła się zawartość w diecie korzyst-
nych dla zdrowia wielonienasyconych 
kwasów tłuszczów (zawartych głównie 
w tłuszczach roślinnych). Spadło spożycie 
nasyconych kwasów tłuszczowych, których 
głównym źródłem są tłuszcze zwierzęce, 
znajdujące się w maśle, śmietanie, mięsie, 
jajach oraz serach.
 
Prof. Barbara Cybulska z Instytutu Żyw-
ności i Żywienia powiedziała, że pojawiły 
się ostatnio kontrowersje na temat wpływu 
tłuszczów na zdrowie, w tym szczególnie 
ich wpływu na choroby sercowo-naczynio-
we. – Nie ma jednak żadnych wątpliwości, 
że im mniejsza zawartość w diecie tłusz-
czów zwierzęcych, tym dla naszego zdro-
wia lepiej. Potwierdza to wiele badań i w tej 
kwestii nie ma kontrowersji – dodała.
 
Specjalistka przyznała, że tłuszcze roślinne 
również zawierają nienasycone kwasy tłusz-
czowe, ale jest ich w nich zdecydowanie 
mniej niż w tłuszczach pochodzenia zwie-
rzęcego. Najmniej jest ich w oleju rzepako-
wym i oliwie z oliwek, nieco więcej w oleju 
palmowym i kokosowym. – Dlatego nale-
ży unikać używania olejów tropikalnych 
– podkreśliła prof. Cybulska.

Specjaliści zwracali uwagę, że należy maksy-
malnie – na ile to możliwe – unikać tzw. izo-
merów trans nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych, występujących głównie w fast foodach, 
słodyczach, zupach w proszku i produktach 
smażonych. W znacznym stopniu zwiększają 
one ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Dr Hanna Mojska z Instytutu Żywności 
i Żywienia w Warszawie powiedziała, że 
spożycie izomerów trans w Polsce spada, 
podobnie jak w wielu innych krajach Unii 
Europejskiej oraz USA i Australii.
 
– Wynika to z tego, że przemysł spo-
żywczy zaczął ograniczać stosowanie 
produktów zawierających tego rodzaju 
kwasy tłuszczowe, które mogą znajdo-
wać się w tzw. margarynach utwardza-
nych. O ile w 2002 r. przeciętny warsza-
wiak spożywał dziennie 4,9 g izomerów 
trans, o tyle teraz jest ich w diecie Pola-
ków raczej nie więcej niż 2 g, czyli tyle, 
ile dopuszcza Światowa Organizacja 
Zdrowia – wyjaśniała.
 
Według Instytutu Żywności i Żywienia na 
spożycie tłuszczów nie powinno przypadać 
więcej niż 30–35 proc. dziennego zapotrze-
bowania na energię. Nie powinno być ono 
również mniejsze niż 20 proc. potrzeb ener-
getycznych, ponieważ tłuszcze są ważnym 
budulcem struktur komórkowych i są nie-
zbędne do wchłaniania niektórych witamin, 
takich jak witaminy A, D, E i K.
 
Prof. Jarosz pokreślił, że w Polsce średnie 
spożycie tłuszczów jest zbyt duże, gdyż 
przekracza 40 proc. dziennego zapotrzebo-
wania na energię. – O ile wzrost konsump-
cji tłuszczów roślinnych zmniejszył ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych, o tyle nad-
mierna jego zawartość w diecie w znacznym 
stopniu przyczynia się do wzrostu nadwagi 
i otyłości wśród Polaków. To nowe zagroże-
nie dla zdrowia i dalszego wydłużania życia 
naszych rodaków – podkreślił. 

Eksperci: 
wzrost spożycia tłuszczów roślinnych wy-

dłużył życie Polaków

Zwiększenie spożycia tłuszczów roślinnych 
w  znacznym stopniu przyczyniło się do wydłuże-
nia życia Polaków, szczególnie w ostatnich 25  la-
tach – wykazały opublikowane po raz pierwszy 
w  piątek w Warszawie wyniki badań prowadzo-
nych przez Instytut Żywności i Żywienia.
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Budżet unijnych dotacji, który został przyznany Polsce na lata 
2014–2020, opiewa na 82,5 mld euro. Jego głównymi beneficjen-
tami, podobnie jak w planie wydatków do 2013 roku, są przede 
wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP, dla których to może 
być ostatnia szansa na tak poważne fundusze finansujące mo-
dernizację ich infrastruktury IT.
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Wyścig po środki 
unijne czas 
rozpocząć

Z założenia Fundusze Europejskie na lata 
2014–2020 mają przyczynić się do pod-
niesienia poziomu nakładów na badania 
i rozwój. Dlatego też jednym z ich zadań 
jest zachęcenie firm do inwestowania 
zasobów we wszystko, co temu będzie 
sprzyjać, ze szczególnym uwzględnieniem 
nowoczesnych technologii.

Firmy określane jako średnie, małe i mikro 
stanowią w Polsce aż 99,8% wszystkich 
przedsiębiorstw. W perspektywie lat 2014–
2020 mają one do dyspozycji 3 źródła fi-
nansowania w zakresie IT:
• program operacyjny „Inteligentny 

Rozwój”,
• działania w ramach regionalnych 

programów operacyjnych,
• działania regionalne w ramach 

programu „Polska Wschodnia”, 
skoncentrowanego na rozwoju wo-
jewództw: lubelskiego, podkarpac-
kiego, podlaskiego, świętokrzyskiego 
i warmińsko-mazurskiego.

Do 2013 roku wśród polskich przedsię-
biorców skłonnych rozwijać swój biznes 
największą popularnością cieszył się Ope-
racyjny Program „Innowacyjna Gospo-
darka”. Zawarte w punkcie 8.2 Działanie 
pozwalało wspierać wdrażanie biznesu 
elektronicznego B2B, co umożliwiło wie-
lu firmom lepszą integrację informatyczną 
z partnerami, za pomocą platform wymia-
ny danych (jak np. Pulpit Kontrahenta 
w oprogramowaniu Comarch ERP XL lub 
enova365).

O  ile działania zawarte w dotychczasowych 
ogólnokrajowych programach operacyjnych, 
ze względu na zawężony zakres, mogły być 
postrzegane przez wielu beneficjentów jako 
dość mocno ograniczające finansowanie ich 
rozwoju, o tyle obecne możliwości już nie 
powinny budzić takich zastrzeżeń. Szcze-
gólne znaczenie dla wsparcia wdrożenia 
inwestycji związanych z zakupem nowych 
technologii ITC w nowej perspektywie fi-
nansowej będą miały regionalne programy 

operacyjne. RPO otrzymały do wyłącznej 
dyspozycji aż jedną czwartą środków prze-
znaczonych dla naszego kraju. Tak duża pula 
pozwoli na zaspokojenie potrzeb bardzo sze-
rokiego grona przedsiębiorstw, a w szcze-
gólności tych, które właśnie powracają na 
ścieżkę rozwoju.

Dzięki nowym programom regionalnym 
możliwe będzie w technologicznym aspekcie 
finansowanie następujących obszarów:
• zakupu sprzętu i oprogramowania 

umożliwiającego wprowadzenie no-
wej e-usługi,

• rozwoju działalności on-line poprzez 
wdrożenie systemu zarządzania 
sprzedażą i usługami,

• wdrażania nowoczesnych rozwiązań in-
formatycznych w organizacji i zarządza-
niu przedsiębiorstwem klasy ERP.

Należy mieć na uwadze, że firmy, które 
nie będą w stanie wykorzystać dofinanso-
wania w ramach oferowanych programów, 

Mariusz Jędraszewski, Polkas
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wciąż będą miały możliwość podniesienia 
swej innowacyjności za pomocą oferty pre-
ferencyjnych kredytów. Poniżej przedstawia-
my ich formy, dostępne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

kredyt technologiczny
W ten rodzaj finansowania zaangażowane są ban-
ki kredytujące, które współpracują z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. Kredyt przeznaczony 
jest dla mikro-, małych lub średnich firm, planu-
jących rozwój swojego zaplecza poprzez wdroże-
nie np. innowacyjnych technologii IT, jak system 
ERP, nowoczesny sprzęt komputerowy, serwery, 
etc. Konieczne jest udowodnienie innowacyjno-
ści technologii poprzez opinię o innowacyjności 
wydaną przez bezstronną instytucję naukową 

(taką opinię posiada np. oprogramowanie marki 
enova oraz Comarch). Kredyt ten jest możliwy do 
spłacenia dzięki dofinansowaniu w formie premii 
technologicznej udzielanej przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego (BGK), w ramach działania 
„Kredyt na innowacje Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój”. Aby go zdobyć, należy 
najpierw złożyć wniosek do banku kredytującego 
i poddać projekt ocenie BGK. Premia może zo-
stać przyznana po pozytywnej weryfikacji, a wy-
płacona po zakończeniu realizacji projektu.

inicjatywa jeremie
Joint European Resources for Micro-to-Medium 
Enterprises, czyli „wspólne zasoby dla małych 
i średnich przedsiębiorstw”, to ograniczona te-
rytorialnie inicjatywa, polegająca na pozado-

tacyjnym wsparciu pod patronatem Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji 
Europejskiej. Fundusz ten może zabezpie-
czać poręczenia lub umożliwiać pozyskanie 
nisko oprocentowanych pożyczek. Porę-
czenie umożliwia uproszczenie procedury 
kredytowej, dzięki temu, że przedsiębiorcy 
z niego korzystający nie muszą wykazywać 
się pełną zdolnością kredytową (fundusz 
JEREMIE może zagwarantować aż do 80% 
wartości pożyczki). Zaletą tego rodzaju 
wsparcia jest możliwość jego szerokiego 
zastosowania – zarówno dla działających na 
rynku, jak i całkiem nowych firm, które nie 
mają szansy na kredytowanie swych przed-
sięwzięć przez pożyczki udzielane na zasa-
dach komercyjnych.

Typowe obszary, w których można wykorzy-
stać fundusze JEREMIE:
• wdrażanie nowych rozwiązań tech-

nicznych lub technologicznych,
• zakup maszyn, urządzeń i środków 

transportu,

• informatyzacja,
• dostosowanie przedsiębiorstwa do stan-

dardów i norm krajowych i unijnych,
• tworzenie nowych, trwałych miejsc 

pracy,
• inne cele gospodarcze przyczyniające 

się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Firmy chcące skorzystać z dobrodziejstw 
funduszu muszą spełnić dwa podstawowe 
kryteria:
• mieścić się w definicji mikro-, małego 

lub średniego przedsiębiorstwa, a więc 
nie przekraczać zatrudnienia 250 osób,

• prowadzić działalność na terenie woje-
wództwa objętego inicjatywą (dolnoślą-
skie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie, 
wielkopolskie, zachodnio-pomorskie).

leasing it
Leasing to instrument finansowy bardzo 
podobny do kredytu, jednak dzięki swojej 
elastyczności jest najprostszą i najbardziej 
opłacalną pod kątem podatkowym ścieżką 

do sfinansowania inwestycji. Najczęściej 
leasing kojarzony bywa z zakupem auta, 
a należy pamiętać, że jest to forma finan-
sowania możliwa do zastosowania również 
w przypadku zakupu sprzętu firmowego 
innego rodzaju, a nawet oprogramowania. 
Godny odnotowania jest fakt, że leasing 
może być remedium na brakujące środki 
własne, gdy potrzebujemy dopełnić finan-
sowanie z innych źródeł – w tym także 
– z funduszy UE.

indywidualne programy kredytowe
Najczęściej taką formę wsparcia kredyto-
wego w finansowaniu udostępniają sami 
producenci – również oprogramowania. 
Ma to na celu przyciągnięcie inwestorów 
korzystnymi warunkami, polegającymi 
głównie na wyjątkowo niskim końcowym 
oprocentowaniu, niepobieraniu wstępnych 
opłat za rozpatrzenie wniosku, jak również 
braku konieczności udziału własnego. Taką 
formę finansowania udostępnia m.in. dla 
swoich klientów firma Comarch. 
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Fuzja energetyki z górnictwem korzystna dla 
obu stron. Elektrownie zyskują dostęp do taniego 
surowca, kopalnie – stabilny rynek zbytu

Korzyści płynące z łączenia spółek energetycznych z branżą górniczą odczują obie strony. Dla elektrowni własna kopalnia to 

źródło dostaw taniego węgla. Kopalnie zyskają zaś długoterminowego odbiorcę surowca. Na takie rozwiązanie zdecydowała 

się Grupa Tauron, która przejmuje kopalnię Brzeszcze. Dzięki temu połowa surowca wykorzystywanego przez spółkę pocho-

dzić będzie z własnych źródeł. W ciągu dwóch lat Tauron zainwestuje w kopalnię 200 mln zł.

Węgiel – palący 
problem Polski

Korzyści płynące z łączenia spółek ener-
getycznych z branżą górniczą odczują obie 
strony. Dla elektrowni własna kopalnia to 
źródło dostaw taniego węgla. Kopalnie zy-
skają zaś długoterminowego odbiorcę su-
rowca. Na takie rozwiązanie zdecydowała 
się Grupa Tauron, która przejmuje kopalnię 
Brzeszcze. Dzięki temu połowa surowca 
wykorzystywanego przez spółkę pochodzić 
będzie z własnych źródeł. W ciągu dwóch lat 
Tauron zainwestuje w kopalnię 200 mln zł.

– Łączenie spółek energetycznych ze spół-
kami z sektora górnictwa daje potencjal-
nie duże efekty synergii, przy obecnych 
cenach węgla przede wszystkim spółkom 
górniczym – wyjaśnia Jerzy Kurella, prezes 
zarządu spółki Tauron.

Dzięki fuzji spółki energetyczne otrzymują 
dostęp do taniego surowca, a kopalnie zy-

skują przewidywalnego, długoterminowe-
go odbiorcę. Efekty synergii pojawiają się 
także w kwestiach związanych z organiza-
cją pracy, systemem wynagrodzeń i wzro-
stem efektywności.

Jak podkreśla Kurella, łączenie energety-
ki i górnictwa wymaga jednak dokładnych 
analiz zarówno ekonomicznych i finanso-
wych, jak i prawnych – ze względu na ure-
gulowania unijne.

– Grupa kapitałowa Tauron ma potencjał, 
możliwości oraz odpowiednie kompeten-
cje, aby stać się integratorem w tworze-
niu koncernu paliwowo-energetycznego 
– przekonuje Kurella. – Jesteśmy wiodą-
cym dostawcą energii dla południa Polski, 
mamy dobrze zintegrowany łańcuch war-
tości związany z wydobyciem, wytwarza-
niem, dystrybucją i na koniec sprzedażą 

energii elektrycznej. Byłoby rzeczą natu-
ralną, aby proces integracji, jeśli takie będą 
decyzje na poziomie politycznym i naszych 
głównych właścicieli, mógł się odbywać 
przy wiodącym udziale Tauronu.

Tauron zgodnie ze strategią na lata 2014–2023 
chce ponad 50 proc. wykorzystywanego pali-
wa pozyskiwać z własnych źródeł. Dziś udział 
ten wynosi ok. 40 proc. Osiągnięcie tego celu 
umożliwi przejęcie kopalni Brzeszcze.

– Ten kierunek jest, po pierwsze, racjonalny 
i wynika z naszego głębokiego przekonania, 
że to jest efektywne ekonomicznie. Po dru-
gie, po koniecznych dostosowaniach i nakła-
dach inwestycyjnych, które chcemy poczynić 
w ciągu dwóch lat w Nowym Brzeszczu, ko-
palnia powinna się stać efektywnym zakła-
dem, który powinien być włączony do Tauro-
nu Wydobycie – zapowiada Jerzy Kurella.

Jerzy Kurella
Prezes zarządu w firmie Tauron Polska Energia
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Jeszcze w 2011 roku zysk netto polskiego sektora górniczego wynosił ok. 3 mld złotych. Dziś branża jest głęboko deficytowa. 

Według katowickiego oddziału ARP po trzech kwartałach strata wyniosła blisko 1,7 mld zł. Zdaniem Piotra Woźniaka, byłego 

ministra gospodarki, ostatnie 5 lat to zmarnowany czas. Winę za to ponoszą politycy. Przykład ostatnich działań Kompanii 

Węglowej zmierzających ku ograniczeniu kosztów pokazuje jednak, że zmiany są możliwe.

Nakłady, które spółka planuje po-
nieść w ciągu dwóch lat na Nowe 

Brzeszcze, wyniosą ok. 200 mln zł. Dzięki temu 
kopalnia pod koniec 2017 roku wyjdzie w ra-
chunku ekonomicznym na zero plus. Program 
inwestycyjny Grupy Tauron na najbliższe dwa 
lata szacowany jest na 37 mld zł. Największe 
nakłady związane są z budową bloku Jaworz-
no III, na które wydane zostanie ponad 5 mld zł.

– Drugą bardzo ważną 
inwestycją będzie nasz 
projekt budowy mocy wytwór-
czych w Łagiszy. Kontynuujemy też projekt 
w Stalowej Woli. Dodatkowo co roku Grupa 
Tauron ponosi bardzo poważne nakłady in-
westycyjne na rozbudowę lub odtworzenie 
swojej sieci dystrybucyjnej – mówi prezes 
Grupy Tauron.

Inwestycje w sieć dys-
trybucyjną energetycznej 

spółki szacowane są rocznie na 
około 1  mld zł. Jak podkreśla Kurella, 
tak duże nakłady czynią z Tauronu pod-
miot o najbardziej rozbudowanej sieci 
dystrybucyjnej w kraju, co przekłada się 
jednocześnie na największą liczbę ob-
sługiwanych klientów. 

Według danych katowickiego oddziału ARP 
w ciągu trzech kwartałów 2015 roku górnic-
two węgla kamiennego zanotowało stratę 
netto w wysokości 1,674 mld zł. Po I półroczu 
była ona o ponad 200 mln zł niższa. Strata za 
cały 2014 roku przekroczyła 2,2 mld złotych.

– Zmarnowano co najmniej 5 lat – od 
momentu, kiedy w 2011 roku sektor miał 

3  mld zł czystego zysku, do momentu, 
kiedy cały sektor jest w czerwieni, czy-
li ma wyniki ujemne. W tym czasie nie 
podjęto żadnych działań restruktury-
zacyjnych oprócz ostatnich miesięcy 
dość nieuporządkowanych ruchów i  po-
mysłów – ocenia kondycję polskiego 
górnictwa Piotr Woźniak, były minister 
gospodarki i przedstawiciel Rady Admi-

nistracyjnej Agencji UE ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki.

Polskiemu sektorowi górniczemu nie po-
magają także spadające ceny węgla. W cią-
gu zaledwie 3 lat obniżyły się one o ponad 
40  procent. Obecnie za tonę węgla na eu-
ropejskich giełdach płaci się 50–55 dolarów 
amerykańskich. W 2012 roku było to ponad 

Zbyt duża ingerencja polityków nie sprzyja branży górniczej. 
Sektor po trzech kwartałach zanotował 1,7 mld zł straty

Piotr Woźniak
Przewodniczący Rady Administracyjnej Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
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90 dolarów. Według ARP w ostatnich mie-
siącach zmniejszała się jednostkowa strata 
ze sprzedaży węgla. We wrześniu wynosiła 
ona średnio prawie 22 zł za tonę (średnia dla 
trzech kwartałów to blisko 35 zł).

Jak podkreśla Woźniak, pozytywny 
przykład to ostatnie działania Kompa-
nii Węglowej, której udało się ograni-
czyć koszty wydobycia z 300 do 250 zł 
za tonę. Krzysztof Sędzikowski, który 
będzie zarządzał spółką do końca roku, 
zapowiadał, że w przyszłym roku koszty 
mają być jeszcze niższe.

– 50 zł na tonie to bardzo poważna kwota. 
Przy światowej cenie węgla około 50 dol. To 

jest już na granicy ceny konkurencyjnej, jeśli 
bierze się pod uwagę cenę transportu, bo 
węgiel kupowany na giełdach trzeba prze-
cież jeszcze przywieźć do naszych elektrow-
ni. Jeżeli ta tendencja będzie się z taką samą 
dynamiką rozwijać, to jesteśmy na dobrej 
drodze. Pytanie tylko, czy starczy nam cza-
su, zanim cała Kompania Węglowa nie straci 
płynności, albo jej następczyni, która ma po-
wstać, czy wystarczy jej pieniędzy na obsłu-
gę bieżących płatności, przede wszystkim 
wynagrodzeń – mówi Piotr Woźniak.

Zdaniem eksperta podjęcie tego typu 
działań zmierzających do ograniczenia 
kosztów powinno się zacząć już wcześniej. 
Podkreśla, że nie wymagało to nadzwyczaj-

nych chwytów i metod zarządczych, tylko 
odpowiedniego zarządzania organizacją 
czasu pracy czy kolejnością inwestycji.

– Gdyby lata temu zastosowano wewnętrz-
ne zarządzanie w spółce całym szeregiem 
instrumentów, które ma w ręku każdy prezes 
i  zarząd, to spółka nie miałaby wyników za 
ten rok zero plus, tylko miałaby wynik dodat-
ni już trzy lata temu – mówi Piotr Woźniak. 
–  Jarosław Zagórowski, były prezes JSW, 
mówi jasno: zarządy miały skrępowane ręce. 
Zamiast zarządów w relacjach ze stroną spo-
łeczną występowali politycy, a zarządy nie 
były do tych rozmów dopuszczane. Taka była 
diagnoza pana prezesa Zagórowskiego. To 
jest właśnie efekt takiego podejścia. 

Odchodzenie od węgla w światowej energetyce może spowo-

dować, że instytucje finansowe będą mniej chętnie patrzeć na 

finansowanie inwestycji węglowych. To może być zaś proble-

matyczne dla polskiego sektora energetycznego, bo według 

rządowych dokumentów węgiel ma być dominującym surow-

cem do 2050 roku. Krajowy rynek energetyczny czeka szereg 

inwestycji, dlatego firmy z branży – wykonawcy i dostawcy 

technologii – uważają go za bardzo perspektywiczny.

– Era węgla powoli się kończy, dlatego 
największą niedogodnością, przeszka-
dzającą w kontynuacji projektów będzie 
niechętne podejście sektora finansowego 
do tego typu inwestycji – podkreśla Ma-
riusz Marciniak, dyrektor sprzedaży na 
Polskę i kraje Europy Środkowo-Wschod-
niej w Doosan Power Systems, dostawcy 
technologii dla energetyki. – Myślę, że po-
winniśmy, jako Polska, prowadzić własną 
mądrą politykę, ponieważ nie ma kraju tak 
zależnego od węgla w Europie, a i na świe-
cie jest ich niewiele.

Konieczność modernizacji polskiej ener-
getyki wiąże się z jednej strony ze 

stanem infrastruktury. Z drugiej strony 
zmiany wymusza polityka klimatyczna Unii 
Europejskiej. Za tym idą również nakłady 
finansowe. Polskie koncerny energetycz-
nie nie powinny więc mieć problemów z po-
zyskaniem finansowania. 

– Duzi gracze krajowi, grupy energetycz-
ne, mają bardzo dobre wyniki finansowe 
i banki komercyjne chętniej bezpośrednio 
udzielają im kredytów – ocenia dyrektor 
w Doosan Power Systems. – Natomiast 
mniejsi inwestorzy, mniejsze firmy albo 
duże projekty będą wymagali zupełnie 
innej formuły. Nie tylko znalezienia EPC 
kontraktora (odpowiadającego za usługi 

inżynieryjne, dostawy i budowę – red.), 
lecz także partnera, który pomoże zorga-
nizować finansowanie.

Doosan Power Systems z centralą w Seulu 
jest dostawcą podzespołów dla nowoczes-
nych elektrowni. Z Polską spółka wiąże 
szczególne nadzieje.

– Polska jest dla nas jednym z kluczowych 
rynków, drugim jest Turcja – mówi Marciniak. 
– Po prostu uznano, że te rynki w sferze ener-
getyki mają najwięcej do zaoferowania i  są 
najbardziej perspektywiczne z rynków eu-
ropejskich. Polską energetykę czekają duże 
inwestycje. Jak wynika z przepro-

Era węgla na świecie się kończy. Instytucje finansowe 
niechętne inwestycjom w projekty węglowe

Mariusz Marciniak
Dyrektor sprzedaży na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią w Doosan Power Systems
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Strategia PGE zakłada zróżnicowanie dotychczasowych 

źródeł energii. Tempo jej wprowadzania ma jednak zależeć 

przede wszystkim od opłacalności poszczególnych inwe-

stycji. Wymagają one wysokich nakładów, więc jeśli koszty 

emisji dwutlenku węgla będą wysokie, to dywersyfikacja 

będzie przebiegać wolniej.

– Myślę, że jeszcze bardzo długo 
w  polskiej gospodarce węgiel będzie 
dominującym paliwem – zauważa Ma-
rek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy 
Energetycznej. – 95 proc. energii elek-
trycznej, którą PGE oferuje odbiorcom, 
wytwarzane jest właśnie z węgla – ka-
miennego czy brunatnego. Nie znaczy 
to jednak, że ten miks energetyczny nie 
będzie ewoluował.

Zdaniem Marka Woszczyka przyszłość 
węgla jako pierwotnego nośnika ener-
gii zależy przede wszystkim od kosz-
tów produkcji. Ze źródłem tym wiąże 
się stosunkowo wysoki poziom emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery. Unia 
Europejska reguluje go, udzielając ze-
zwoleń na określoną wielkość emisji. 
Jeśli ich koszt będzie wysoki, opła-
calność produkcji energii elektrycznej 
spadnie.

– Przyszłość węgla nie tylko w Polsce, 
lecz także w całej Europie będzie w du-
żej mierze zależała od decyzji, które 
niebawem zostaną podjęte na poziomie 
UE – uważa prezes Woszczyk. – Mam tu-
taj na myśli przede wszystkim przyszły 
kształt polityki energetyczno-klima-
tycznej i coraz bardziej ambitnych celów 
wykraczających poza horyzont 2020 
roku, a sięgających już nawet 2030 roku. 
Innymi słowy wszystko zależy od tego, 
czy w przyszłości emisja dwutlenku wę-
gla będzie droga, czy umiarkowanie dro-
ga, jak ma to miejsce obecnie.

W kwestii ograniczenia zanieczyszczeń 
PGE zdaniem Marka Woszczyka zrobiło 
już sporo.

– Energetyka konwencjonalna może być 
czysta – zapewnia prezes Woszczyk. – 
W elektrowni w Opolu zredukowaliśmy 

emisję dwutlenku węgla o 20 proc. Do 
kwestii ochrony środowiska podchodzi-
my odpowiedzialnie i nadal chcemy tak 
postępować. Pytanie tylko, jaką cenę 
będziemy musieli za to zapłacić. De-
cyzje o tym właśnie będą zapadały na 
szczeblu unijnym.

Grupa PGE pod względem przychodów 
i generowanego zysku jest największym 
w Polsce przedsiębiorstwem sektora 
elektroenergetycznego. Obsługuje po-
nad 5 mln klientów (zarówno gospodar-
stwa domowe, jak i firmy). W ubiegłym 
roku w należących do PGE elektrow-
niach Turów i Bełchatów oraz ze źródeł 
odnawialnych wyprodukowano łącznie 
57,04 TWh energii elektrycznej. Ponad 
90 proc. pochodziło z węgla. 

Jeszcze bardzo długo w polskiej gospodarce węgiel 
będzie dominującym paliwem

Marek Woszczyk
Prezes zarządu w PGE Polska Grupa Energetyczna SA

wadzonej w ubiegłym roku przez Urząd Re-
gulacji Energetyki ankiety wśród koncernów 
energetycznych, w latach 2014–2028 na-
kłady inwestycyjne w energetyce sięgną 54 
mld zł. Zostaną one przeznaczone na nowe 
moce wytwórcze (modernizacja istniejących 
źródeł będzie kosztowała ponad 12 mld zł). 
Biorąc pod uwagę technologie wytwarzania 
energii, największy udział we wszystkich in-
westycjach będą mieć farmy wiatrowe (40 
proc.) oraz jednostki wytwórcze opalane 
węglem kamiennym (32 proc.). Ministerstwo 

Gospodarki w dokumencie „Polityka ener-
getyczna Polski do 2050 roku” zakłada, że 
w  ciągu najbliższych 30 lat polska strategia 
się nie zmieni i węgiel pozostanie głównym 
surowcem zasilającym elektrownie.

Koreański koncern liczy na to, że jego mię-
dzynarodowe doświadczenie i zdobyta 
wiedza przydadzą się też w Polsce.  

– Wiele dużych inwestycji energetycz-
nych napotyka na problemy podczas 

realizacji. Jest sztuka zarządzania 
projektami i myślę, że powinniśmy się 
w  tej sztuce kształcić – zwraca uwagę 
Mariusz Marciniak. – Potrzebna jest 
aktywna rozmowa między dostawcami 
a inwestorami w procesie przygotowa-
nia inwestycji, jeszcze przed procesem 
przetargowym, ponieważ obie firmy 
mają w tym zakresie doświadczenia. 
Dostawcy technologii mają po kilka-
dziesiąt, kilkaset referencji, więc często 
warto słuchać ich rekomendacji.  
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Proszki,
pyły, granulaty

czy istnieje alternatywa dla 
transportu pneumatycznego?

W szeroko rozumianym przemyśle kluczowym elemen-
tem instalacji jest efektywny transport materiałów syp-
kich. Surowce muszą być przenoszone z miejsc przyjęcia 
poprzez urządzenia procesowe i dalej do miejsca składo-
wania gotowego produktu.

Krzysztof Wnęk, GRUPA WOLFF, k.wnek@grupa-wolff.eu
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Rys. 1. stacja rozładunków worków typu Big-bag do 
zbiorników za pomocą przenośników aeromechanicznych 

(talerzykowo-rurowych)

Rys. 2. Zasyp przenośnika aeromechanicznego wypo-
sażony w napęd wibracyjny ułatwiający dalszy transport 
produktu do rury transportującej

Efektywny transport materiałów sypkich 
na większe odległości powinien spełniać 
szereg parametrów, między innymi:
• nie niszczyć i nie powodować segre-

gacji produktu,
• uniemożliwiać dostanie się do 

transportowanego produktu zanie-
czyszczeń,

• zużywać niewiele energii,
• nie zajmować dużo miejsca,
• ograniczać pylenie produktu, co 

ma istotny wpływ na ogólne wa-
runki pracy oraz utrzymanie czy-
stości w zakładzie, a w przypadku 
produktów palnych niweluje także 
zasięg stref zagrożenia wybuchem.

Jedną z najpopularniejszych metod trans-
portu materiałów sypkich jest transport 
pneumatyczny, który pozwala przenosić 
proszki i granulaty na duże odległości 
praktycznie w dowolnej płaszczyźnie. 
Instalacje tego typu są kompaktowe i nie 
wymagają dużej powierzchni pod zabudo-
wę. Pomimo wielu zalet metoda ta posiada 
również kilka istotnych wad i ograniczeń. 

WADY I OGRANICZE-
NIA TRANSPORTU 

PNEUMATYCZNEGO

Aby proces transportu 
mógł być realizowa-
ny, należy wytworzyć 
odpowiednio wysoką 
różnicę ciśnień pomię-
dzy punktem załadun-
ku a punktem odbioru 

produktu. W tym celu 
wykorzystuje się stacje 

sprężonego powietrza lub 
układy wytwarzające pod-

ciśnienie. Te pierwsze mon-
towane są na początku rurocią-

gu i tłoczą gaz wraz z produktem 
w kierunku punktu rozładowczego. 

Analogicznie układy wytwarzające pod-
ciś-nienie montowane są na końcu ruro-
ciągu, a ich zasada działania zbliżona jest 
do pracy typowego odkurzacza – wytwo-
rzone podciśnienie powoduje zassanie gazu 
wraz z produktem, a następnie ich transport 
w kierunku punktu rozładowczego. W obu 
przypadkach w miejscu odbioru produktu 
konieczne jest zabudowanie układu fil-
tracyjnego, który oddzieli surowiec 
od transportującego go gazu.
 
Stacje wytwarzające 
nad- i podciśnienie, 
jak również układy 
separacji pyłu sta-
nowią poważne 
koszty – zarów-
no inwestycyj-
ny, jak i rucho-
wy, związany 
z użytkowa-
niem instalacji. 
Najważniejsze 
z nich to za-
kup i montaż 
urządzeń, koszty 
energii – szcze-

gólnie koszty wytworzenia sprężonego 
powietrza lub podciśnienia, a także koszty 
utrzymania oraz serwisu urządzeń. 

Należy również pamiętać, iż w przypad-
ku produktów palnych instalacja odpyla-
nia może wymagać zabezpieczenia przed 
skutkami wybuchu, co także stanowi do-
datkowy koszt dla użytkownika instalacji. 

Koszty, jakie wiążą się z budową oraz 
późniejszym funkcjonowaniem układów 
transportu pneumatycznego, nie stano-
wią jedynych wad tej technologii. 

Choć zakłada się, że instalacje tego typu są 
hermetyczne, to w praktyce dochodzi w nich 
do licznych rozszczelnień. Zjawisko to, poza 
oczywistym spadkiem wydajności i efektywno-
ści procesu, powoduje kontaminacje produktu 
poprzez zasysanie zanieczyszczeń z otoczenia 
do instalacji (transport podciśnieniowy) lub 
pylenie produktu na zewnątrz (transport nadci-
śnieniowy). To ostatnie zjawisko w przypadku 
produktów palnych będzie generowało strefy 
zagrożenia wybuchem, w których obszarze na-
leży zastosować specjalne środki ostrożności.
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Rys. 3. Niewielki przenośnik talerzykowo-rurowy wyko-
nany ze stali nierdzewnej – urządzenie przeznaczone dla 
przemysłu spożywczego

Przykładowo urządzenia zlokalizowane 
w przestrzeni objętej strefą zagrożenia wy-
buchowego muszą posiadać specjalne wy-
konanie, które gwarantuje, iż nie stanowią 
one źródła potencjalnego wybuchu. Fakt 
ten musi być potwierdzony tzw. certyfika-
tem ATEX.  

ALTERNATYWA DLA TRANSPORTU 
PNEUMATYCZNEGO

Ciekawą alternatywą dla transportu pneuma-
tycznego, która spełnia wszystkie parametry 
wymienione we wstępie niniejszego artykułu, 
jest transporter talerzykowo-rurowy (aerome-
chaniczny). Aby najprościej wyjaśnić zasadę 
jego działania, należy powiedzieć, iż jego bu-
dowa stanowi połączenie przenośnika zgrze-
błowego z transporterem pneumatycznym. Na-
leży jednak podkreślić, że do jego działania nie 
są wymagane układy wytwarzające podciśnie-
nie/nadciśnienie, czy też instalacja odpylania.

Transporter aeromechaniczny zbudowany 
jest z rur tworzących obwód zamknięty. We 
wnętrzu rur poruszają się nylonowe talerzyki 
zamocowane na stalowej linie. W odróżnieniu 
od przenośnika zgrzebłowego lina jest napięta 
pomiędzy specjalnymi zębatkami znajdują-
cymi się na każdym końcu prostego odcinka 
rury. Średnica talerzyków jest mniejsza od 
średnicy rury, dzięki czemu mogą się one swo-
bodnie przemieszczać. Transporter na całej 
swej długości jest zamknięty i pyłoszczelny.

Talerzyki nie mają bezpośredniego kontaktu 
z rurą, co znacząco ogranicza wycieranie się 
elementów przenośnika. Dodatkową zaletą 
takiego rozwiązania jest delikatne traktowa-
nie produktu, który w znacznie mniejszym 
stopniu podlega zjawisku ucierania.

Dzięki dużo większej prędkości przemieszcza-
nia się talerzyków, w stosunku do przenośników 
zgrzebłowych, pomiędzy sąsiednimi talerzy-
kami powstaje poduszka powietrzna, w któ-
rej transportowany jest produkt. Oznacza to, 
że surowiec w dużej mierze przenoszony jest 
przez ruch powietrza, a tylko jego minimalna 
część bezpośrednio przez talerzyki. Pozwala 
to osiągnąć dużą wydajność przy minimalnym 
niszczeniu i segregacji produktu.

Największą zaletą transportera aerome-
chanicznego jest to, że nie wymaga on 
instalacji nad- lub podciśnieniowej oraz 
odpylającej. Wspominane wcześniej po-
duszki powietrzne poruszają się w trans-
porterze dookoła, natomiast produkt wy-
sypywany jest w wyniku działania siły 
odśrodkowej w punktach rozładowczych.

Transporter talerzykowo-rurowy może 
pracować pod każdym kątem oraz w każ-
dej płaszczyźnie. Jego maksymalna dłu-
gość jest jednak ograniczona do kilkuna-
stu metrów, dlatego dłuższe nitki buduje 
się z kilku transporterów.

Kolejną zaletą transportera jest jego 
wysoka wydajność przy niskim poborze 
energii. Przykładowo, transporter o śred-
nicy rurki 102 mm i długości 15 m jest 
w stanie przetransportować do 30 m3/h 
produktu, a do jego napędu wykorzystu-
je się zaledwie jeden silnik elektryczny 
o mocy 2,2 kW.

ZASYPY, WYSYPY I CZYSZCZENIE 
PRZENOŚNIKA

Dla bardziej skomplikowanych instalacji 
przenośnik aeromechaniczny daje moż-
liwość zastosowania kilku miejsc zasypu 
produktu na jednym transporterze. Dzięki 
zastosowaniu specjalnych zaworów rota-
cyjnych na rurach transportera może 
on posiadać również kilka nieza-
leżnych wylotów. Pozwala nam 
to na przesyłanie jednego 
produktu do różnych in-
stalacji procesowych za 
pomocą jednego trans-
portera. Ma to nieba-
gatelny wpływ na 
ograniczenie licz-
by typowych prze-
nośników, a tym 
samym kosztów 
oraz potrzebnego 
miejsca.

Przenośnik tale-
rzykowo-rurowy 
startuje i zatrzymu-

je się pusty (pracuje on jeszcze przez 
pewien czas po zakończeniu podawania 
produktu). Eliminuje to zaleganie su-
rowca w przenośniku. Dodatkowo gdy 
wymagana jest częsta zmiana transpor-
towanego produktu, przenośnik może 
być wyposażony w specjalny system 
przedmuchu sprężonym powietrzem zę-
batek podtrzymujących linkę. Możliwe 
jest również mycie przenośnika na mo-
kro i podłączenie go do instalacji CIP. 

Dodatkowo transporter talerzykowo-ruro-
wy może być wykonany w wersji mobilnej. 
Rozwiązanie to umożliwia szybki przeładu-
nek produktu na niewielkich odległościach 
(zarówno w pionie, jak i poziomie).

Przenośniki mogą pracować we wszystkich 
strefach zagrożenia wybuchem. Również 
konserwacja transportera jest prosta i wy-
maga tylko regularnych przeglądów linki 
z talerzykami.

Reasumując, transporter aeromechanicz-
ny jest dobrą alternatywą dla transportu 
pneumatycznego, jeżeli chcemy prze-
transportować materiał sypki na znacz-
ną odległość tak, by nie ponosić dużych 
kosztów i nie budować w tym celu rozleg-
łych instalacji.  
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– W Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia nasz kontrahent niejednoznacznie 
określił protokół komunikacji pomiędzy licz-
nikami a koncentratorami. Do tego wielokrot-
nie modyfikował założenia tego protokołu, 
co tak naprawdę uniemożliwia nam finalne 

zakończenie projektu. Przedmiot zamówie-
nia zdecydowanie różni się od tego, którego 
Energa-Operator wymagała na początku – 
tłumaczy Michał Czeredys, prezes zarządu 
Arcus SA. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
był to projekt prekursorski na polskim rynku, 

ale przerzucenie całości odpowiedzialności 
za powodzenie realizacji projektu na wyko-
nawców wygląda na próbę zastosowania na 
rynku IT szkodliwego i krzywdzącego wzor-
ca zastosowanego w niedalekiej przeszłości 
na rynku budowlanym.

Arcus chce 
unieważnienia umowy 
z Energą na dostawę inteligentnych 

liczników energii 

Firmy Arcus i T-matic Systems złożyły wniosek do sądu o stwierdzenie nieważności umowy na dostawę inteli-

gentnych liczników energii dla spółki Energa-Operator. W ocenie wnioskodawców Energa-Operator zbyt ogól-

nie definiowała istotne zapisy i finalny przedmiot zamówienia był inny niż początkowe założenia. Jeśli umowa 

zostanie unieważniona, konsekwencje mogą być różne, włącznie z demontażem liczników zainstalowanych 

u klientów Energi-Operatora. W ramach dwuetapowej współpracy Arcus dostarczył 420 tys. sztuk inteligent-

nych liczników zdalnego odczytu energii elektrycznej. 
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Przedmiotem umowy zawartej w 2013 roku 
była dostawa i instalacja 310 tys. inteligent-
nych liczników. W ramach kontraktu firmy 
Arcus oraz T-matic Systems zobowiązały 
się do dostawy urządzeń i uruchomienia 
infrastruktury liczników w określonym 
obszarze. Jak podkreśla Czeredys, spółka 
wielokrotnie wskazywała na mankamenty 
umowy i pracowała nad aneksami, które do-
określałyby część zapisów.

– Od maja tego roku klient przestał z nami 
współpracować zarówno w zakresie tech-
nologicznym, jak i w zakresie wypraco-
wania formalnego rozwiązania polubow-
nego zakończenia tego projektu. Dlatego 

w październiku wystąpiliśmy z prośbą 
o negocjacje z klientem, do tej chwili nie 
uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, stąd nasz 
pozew, który złożyliśmy 10 listopada 
– podkreśla prezes Arcusa.

Czeredys przekonuje, że mimo niedoskona-
łości opisu zamówienia Arcus wielokrotnie 
w trakcie umowy dostosowywał się do no-
wych wymagań. Kiedy jednak próba polu-
bownego rozwiązania sporu nie powiodła 
się, spółka skierowała sprawę na drogę są-
dową. Jeśli sąd uzna nieważność umowy, 
konsekwencje mogą odczuć klienci Ener-
gi-Operatora.

– Nie wykluczam żadnych możliwości roz-
strzygnięcia tej sprawy, nawet takich, że 
sąd nakaże deinstalację liczników u klien-
tów indywidualnych, którzy stracą wów-
czas możliwość użytkowania prądu – oce-
nia Michał Czeredys.

Nowe prawo energetyczne zakłada, że 
do 2020 roku każdy odbiorca energii 
w Polsce będzie musiał mieć zainstalo-
wany inteligentny licznik. Umożliwia 
on płacenie za faktycznie zużytą energię 
elektryczną i kontrolę sposobu jej wyko-

rzystania. Klienci mogą wówczas otrzy-
mywać rachunki za rzeczywiste zużycie 
energii, a nie prognozowane, jak dotych-
czas. Dwa lata temu koszt wdrożenia sys-
temu w całym kraju szacowano na blisko 
10 mld zł.

Arcus i Energa-Operator podpisały umowę 
ramową w sprawie budowy infrastruktury 
inteligentnych liczników w czerwcu 2011 
roku. Następnie w 2011 i 2013 roku zawarto 
umowy realizacyjne.

– Nasze konsorcjum dostarczyło 310 tys. 
liczników w ramach II etapu projektu in-
teligentnych liczników w Enerdze-Ope-

ratorze, co razem z instalacjami z I etapu 
stanowi 420 tys. liczników. To najwięk-
szy taki projekt w Polsce i jeden z naj-
większych w Europie. To między innymi 
dzięki dostarczonym przez nas licznikom 
dane niezbędne do rozliczeń z klienta-
mi przekazywane są zdalnie do syste-
mu informatycznego Energi-Operatora 
ze skutecznością na poziomie 99 proc. 
wobec zakładanych 95 proc. Cieszy nas, 
że przyczyniliśmy się do sukcesu wdro-
żenia, o którym informował w mediach 
prezes Energi-Operatora w niedalekiej 
przeszłości. Mamy nadzieję, że ten suk-
ces nie okaże się przyczyną naszych pro-
blemów – wskazuje Czeredys. 

Spółka Arcus oraz jej spółka zależna 
T-matic Systems 15 października 2015 r. 
wezwały formalnie poprzez swoich peł-
nomocników prawnych spółkę Ener-
ga-Operator do negocjacji w zakresie 
skutków nieważności umów z 2011 oraz 
2013 roku, zawartych w szczególno-
ści w przedmiocie dostawy inteligent-
nych liczników energii elektrycznej 
wraz z usługą wdrożenia infrastruktury 
pomiarowej. Wartość zamówienia to 
95,94 mln zł brutto.

druga strona medalu

Roman Pionkowski, prezes zarządu 
Energa-Operator, w rozmowie z portalem 
WNP ujawnia, iż nadal jest możliwe po-
rozumienie między jego firmą a konsor-
cjum Arcus i T-matic Systems. Aby jed-
nak mogło do niego dojść, konsorcjum 
musi zdementować oskarżenia pod adre-
sem Energi-Operatora. Jak uważa Pion-
kowski, są one bezpodstawne.

Prezes Energi-Operatora nie zgadza się z za-
rzutem konsorcjum, który mówi, iż protokół 
komunikacji pomiędzy licznikami a koncen-
tratorami był niejednoznacznie przedstawio-

ny w SIWZ przetargu. – Konsorcjum złożyło 
najkorzystniejszą ofertę na realizację drugiego 
etapu AMI, znając wszelkie wymagania tech-
niczne, w tym dotyczące protokołu DCSML. 
Po około miesiącu od podpisania umowy, kie-
dy nadszedł termin dostarczenia urządzeń do 
sprawdzenia, konsorcjum poinformowało, że 
na wdrożenie protokołu DCSML potrzebuje 
dodatkowo 6 miesięcy, a mimo to dostarczyło 
urządzenia z zupełnie innym protokołem, tj. 
STG. W tej sytuacji obie strony zgodziły się 
na zastosowanie protokołu DCSAP (nowszej 
wersji protokołu DCSML), co zostało sforma-
lizowane zawarciem aneksu do umowy reali-
zacyjnej w kwietniu 2013 r. Niezwykle istotny 
jest fakt, że już na kilka miesięcy przed jego 
podpisaniem konsorcjum miało pełen dostęp do 
specyfikacji protokołu, a co więcej – odbywały 
się warsztaty z T-matic i jego programistami. 
Aneks podpisano dopiero po tych warsztatach – 
tłumaczy w wywiadzie dla portalu WNP prezes 
Energi-Operatora.

Według Pionkowskiego najpoważniejszym 
problemem w funkcjonowaniu dostarczone-
go systemu była niska skuteczność zbierania 
danych pomiarowych. Problem ten ustąpił 
dopiero po zastosowaniu nowego oprogra-
mowania, które dostarczyła inna firma. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że był to projekt prekursorski na 
polskim rynku, ale przerzucenie całości odpowiedzialności za po-
wodzenie realizacji projektu na wykonawców wygląda na próbę 
zastosowania na rynku IT szkodliwego i krzywdzącego wzorca 
zastosowanego w niedalekiej przeszłości na rynku budowlanym.

Michał Czeredys,

prezes zarządu 

Arcus SA
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Odkrycie oznacza konsekwencje m.in. dla obec-
nych modeli globalnego klimatu, w których klu-
czową rolę odgrywa parowanie oceanów.
 
Parują morza i oceany, mikrokrople paliwa w sil-
niku i pot na skórze. Dla każdego z nas paro-
wanie ma ogromne znaczenie: kształtuje klimat 
planety, wpływa na koszty podróży samocho-
dem, jest jednym z najważniejszych czynni-
ków regulujących temperaturę ciała człowieka. 
Tak powszechne, parowanie wydawało się już 
zjawiskiem odartym z tajemnic. W uznanym 
czasopiśmie naukowym „Soft Matter” fizycy 
z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) 
w Warszawie udowadniają jednak, że to przeko-
nanie było błędne i mechanizm parowania musi 
działać inaczej, niż dotychczas zakładano.
 
– Nauka kiepsko sobie radzi z opisami proce-
sów zachodzących w przyrodzie. Znakomicie 
opisujemy stany: to, co jest na początku pro-
cesu, to, co jest na końcu. Ale co się dzieje po-
między? Jak naprawdę przebiega dany proces? 
Od wielu lat zadajemy sobie to pytanie w od-
niesieniu do zjawiska parowania – i dochodzi-
my do coraz ciekawszych wniosków – zauwa-
ża prof. Robert Hołyst z IChF PAN.
 
W rozważaniach naukowych i technicznych 
do opisu szybkości parowania używa się 
wzoru Hertza-Knudsena, zależności znanej 
od ponad stu lat. Wynika z niej dość intu-
icyjne przewidywanie: w danej temperaturze 
szybkość parowania cieczy zależy od tego, 
jak aktualne ciśnienie przy powierzchni róż-
ni się od ciśnienia, które panowałoby, gdyby 

parująca ciecz znajdowała się w równowadze 
termodynamicznej z otoczeniem.
 
– Im układ bardziej odchylony od stanu rów-
nowagi, tym dynamiczniej powinien do niej 
powracać. To przecież takie intuicyjne! Spraw-
dziliśmy więc wzór Hertza-Knudsena – bo lu-
bimy sprawdzać. W tym celu przygotowaliśmy 
wyjątkowo dokładne symulacje komputerowe, 
które po raz pierwszy pozwoliły bliżej przyjrzeć 
się przebiegowi parowania – opowiada dr hab. 
Marek Litniewski (IChF PAN).
 
Zaawansowane symulacje komputerowe, 
przeprowadzone z użyciem dynamiki moleku-
larnej, wykazały, że wartości niektórych para-
metrów opisujących parowanie są nawet kil-
kukrotnie większe od przewidywanych przez 
wzór Hertza-Knudsena. Zauważono jednak 
efekt znacznie ciekawszy: strumień gazu uwal-
niającego się z powierzchni cieczy w trakcie 
parowania zmieniał się w niewielkim stopniu 
mimo znacznych fluktuacji ciśnienia.
 
– Wniosek z tej obserwacji mógł być tylko je-
den: szybkość parowania i ciśnienie pary, czyli 
wielkości fizyczne, które dotychczas uznawano 
za ściśle ze sobą powiązane, wcale takimi nie 
były. Przez ponad wiek w opisie teoretycznym 
zjawiska parowania wszyscy popełnialiśmy po-
ważny błąd! – stwierdza dr Litniewski.
 
Dotychczasowy model parowania bazował na 
zasadzie zachowania masy: masa cząsteczek 
uwolnionych z powierzchni cieczy musiała 
odpowiednio zwiększać masę gazu w jej oto-

Parowanie do poprawki 
– a wraz z nim globalne 
ocieplenie
Proces parowania, jeden z najpowszechniejszych na naszej 
planecie, przebiega inaczej, niż się dotychczas wydawało – wyka-
zały nowe symulacje komputerowe przeprowadzone w Instytucie 
Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (IChF PAN).

czeniu. Fizycy z IChF PAN zauważyli jednak, 
że skoro cząsteczki uwalniane z powierzchni 
mają pewną prędkość, do opisu zjawiska nale-
żałoby użyć zasady zachowania pędu.
 
– Zdaliśmy sobie sprawę, że parowanie 
w pewnym stopniu przypomina strzelanie 
z działa: pocisk wylatuje w jedną stronę, ale 
całkowity pęd układu musi zostać zacho-
wany, więc działo ulega odrzutowi w prze-
ciwną. Podobnie dzieje się z cząsteczkami 
parującej cieczy. Skoro unoszą pęd, musi 
być odrzut, a skoro jest odrzut, to ciśnienie 
odczuwane przez cząsteczki na powierzchni 
cieczy będzie inne! – mówi prof. Hołyst.
 
W nowych symulacjach komputerowych 
zmierzono także prędkości cząsteczek uwal-
nianych z powierzchni cieczy. Okazały się 
one niewielkie, rzędu setek mikrometrów 
na sekundę, co odpowiada zaledwie kilku 
kilometrom na godzinę. Fakt ten oznacza, 
że praktycznie każdy naturalnie występują-
cy przepływ nad powierzchnią cieczy musi 
silnie zaburzać proces parowania. Nie moż-
na więc go opisywać wzorem wyprowadzo-
nym dla bardzo szczególnego przypadku, 
dla cieczy znajdującej się w równowadze 
termodynamicznej z otoczeniem.
 
Odkrycie naukowców z IChF PAN ma 
ogromne znaczenie m.in. dla zrozumienia 
rzeczywistych mechanizmów odpowiedzial-
nych za globalne ocieplenie. Wbrew potocz-
nemu przekonaniu gazem cieplarnianym na-
jobficiej występującym w atmosferze naszej 
planety nie jest dwutlenek węgla, lecz para 
wodna. Wiadomo jednocześnie, że prędko-
ści przepływów mas powietrza nad oceana-
mi mogą znacznie przekraczać 100 km na 
godzinę, a zatem z pewnością wpływają na 
szybkość parowania. Dotychczasowe oceny 
tempa parowania oceanów muszą więc być 
obarczone błędami, co z pewnością rzutuje 
na dokładność przewidywań współczesnych 
modeli ziemskiego klimatu.
 
Naukowcy z IChF PAN prowadzą badania 
nad parowaniem we współpracy z Insty-
tutem Fizyki PAN w Warszawie, gdzie są 
realizowane doświadczenia weryfikujące 
poprawność symulacji. 
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Polscy naukowcy 
pomogą ob-
niżyć koszty 
wydobycia ropy 
i gazu
Specjalistyczne substancje opracowane przez polskich badaczy pozwolą zmniejszyć całościowe 
koszty eksploatacji ropy i gazu. Taki cel przyświeca nawiązanej właśnie współpracy spółki PCC 
Exol i Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego (INIG-PIB). Inwestycje w no-
woczesne technologie pozwalają firmom wygrywać konkurencję na rynku. Coraz częściej sięgają 
one po rozwiązania autorstwa polskich naukowców.

– Podpisanie przez PCC Exol umowy 
z Instytutem Nafty i Gazu to transak-
cja, która pokazuje, że istnieje spory 
potencjał współpracy nauki i prze-
mysłu w Polsce. Transakcja dotyczy 
portfela kilkunastu patentów różnego 
rodzaju substancji specjalistycznych, 
które są niezbędne przy eksploatacji 
ropy i gazu – podkreśla Paweł Boch-
niarz, dyrektor w zespole doradztwa 
ds. innowacji w PwC, firmie doradczej 
wspierającej INiG w opracowaniu stra-
tegii rynkowej i rozmowach z PCC.

Wydobycie, transport i magazynowa-
nie powodują, że ropa naftowa i gaz 
ulegają niepożądanym zmianom, jak 
wytrącanie parafin czy korozja wnętrza 
instalacji przesyłowych. Opracowa-
ne w INiG inhibitory parafin, hydra-
tów i korozji oraz deemulgatory mogą 
znacznie ograniczyć skalę tych zjawisk 
lub całkowicie je wyeliminować. Dzię-
ki temu całościowe koszty eksploatacji 
powinny być niższe. Ponad 30 pro-
duktów opracowanych w Instytucie 
wzajemnie się uzupełnia, są też dosto-

sowane do pracy w niskich temperatu-
rach. Produkcja i sprzedaż mają ruszyć 
w drugiej połowie 2016 roku.

Technologia została opracowana w ra-
mach projektu „Specjalistyczne środki 
chemiczne zapewniające ciągłą eksplo-
atację złóż ropy i gazu”, realizowanego 
przy wsparciu Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach 
programu operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Na trwający 5 lat projekt 
NCBR przeznaczyło 3,3 mln zł.
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– PCC Exol jest firmą notowaną na war-
szawskiej giełdzie, ale grupa kapitałowa, 
do której należy, działa globalnie. Osta-
tecznie odbiorcami tej technologii będą 
klienci firmy z całego świata. Liczymy, że 
w związku z tym na światowy rynek tra-
fią polskie substancje specjalistyczne wy-
myślone przez polskich naukowców, które 
pomogą obniżyć koszty eksploatacji ropy 
i gazu – wskazuje Bochniarz.

Jak mówi ekspert firmy PwC, w ramach 
projektu powstało kilkanaście produk-
tów, które zostały opatentowane.

– Liczymy, że ta technologia pomoże fir-
mie PCC Exol w staniu się bardziej kon-
kurencyjną na międzynarodowym rynku 
– ocenia Bochniarz.

Podpisanie umowy pomiędzy Instytutem 
Nafty i Gazu a PCC Exol to konkretny przy-
kład komercjalizacji wyników badań opraco-
wanych w ramach POIG. Dzięki udziałowi 

firmy doradczej PwC udało się znaleźć 
odbiorców dla doskonałej technologii 

i przyspieszyć jej wdrożenie w praktyce.

– W programie widzieliśmy wiele cie-
kawych wynalazków, które już znalazły 

zastosowanie w przemyśle albo znajdą 
w najbliższym czasie. Spektrum techno-
logii jest bardzo duże. Niedawno udało 

nam się doprowadzić do komer-
cjalizacji nowego wiertła do 
kompozytów opracowanego na 
Politechnice Rzeszowskiej. To 

technologia, która może znaleźć 
zastosowanie w różnych sektorach: 

od przemysłu lotniczego, gdzie kompozyty 
stosowane są na szeroką skalę, aż po prze-
mysł kolejowy czy motoryzację – tłuma-
czy Paweł Bochniarz.

Skomercjalizowana została także tech-
nologia opracowana w warszawskim 
Instytucie Lotnictwa – nowa metodyka 
testów flatterowych. Ich przeprowadze-
nie warunkuje dopuszczenie samolotów 
do użytkowania, są już wykorzystywane 
przez jedną z zagranicznych firm.

Bochniarz przekonuje, że aby można 
było komercjalizować wynalazki na sze-
roką skalę, konieczna jest odpowiednia 
współpraca nauki z biznesem.

– Zespoły, z którymi pracujemy, wykazują 
się dużym zrozumieniem potrzeb rynko-
wych. Dobrze odpowiadają na konkretne 
wyzwania, przed którymi stoją ich klienci. 

Dzięki temu tworzy się dobra płaszczyzna 
do rozmowy z partnerem biznesowym. Te 
firmy szukają sposobów na bycie bardziej 
konkurencyjnym, nie zadowala ich pozycja 
numer trzy czy cztery na rynku. To firmy, 
które starają się być liderami w swoich sek-
torach – wskazuje dyrektor w PwC.

Firmy coraz częściej sięgają po zaawanso-
wane technologie opracowywane w kraju, 
by zapewnić sobie przewagi konkurencyj-
ne. Same też zwiększają nakłady na badania 
i rozwój. Podejście do tego typu działalno-
ści się zmieniło. Firmy inwestują, choć wie-
dzą, że czasem wiąże się to z ryzykiem.

– Firmy, które nawiązują udaną współpracę 
z nauką, to takie, które myślą w horyzon-
cie wieloletnim. Wiedzą, że dzisiaj muszą 
zainwestować w prace badawczo-rozwojo-
we czy zakup licencji ciekawej technologii 
po to, żeby za 3–5 lat mieć konkurencyjny 
produkt – podkreśla Paweł Bochniarz. 

Jak jednak wynika z przygotowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju oraz PwC raportu „Opłacalność in-
westowania w badania i rozwój”, polskim 
przedsiębiorcom opłaca się inwestować 
w badania i rozwój. Według responden-
tów przeprowadzonego na potrzeby ra-
portu badania efekty inwestycji w bada-
nia i rozwój są widoczne dosyć szybko. 
32 proc. z nich odpowiedziało, że pierw-
sze zyski osiąga już po roku od wdroże-
nia wyników prac B+R, a 27 proc., że 
osiąga zyski po 2 latach. Wynika z tego, 
że niemal 60 proc. przedsiębiorstw osią-
ga zyski z działalności B+R w czasie do 
2 lat od wdrożenia wyników. 

Zwrot z inwestycji w B+R 
w polskich firmach

Na podstawie raportu „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój”

Jak wynika z raportu opracowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju oraz PwC, 32 proc. przedsiębiorców osiągnęło zyski już po roku 
od wdrożenia wyników prac B+R, natomiast kolejne 27 proc. po 2 latach. 
Oznacza to, że blisko 60 proc. przedsiębiorców generuje zyski z prac 
badawczych w czasie do dwóch lat od ich wdrożenia.
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Pomimo istniejących regulacji i środków zapobiegawczych co pe-
wien czas w przenośnikach materiałów sypkich dochodzi do wybu-
chów pyłów. Podobnie jest w przypadku podnośników kubełkowych, 
które stosuje się nie tylko w przemyśle chemicznym i paszowym, ale 
także w browarach i słodowniach. Użytkownicy tego typu urządzeń 
powinni być świadomi, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
z palnymi pyłami, może dojść do wybuchu. Niestety wciąż zdarzają 
się groźne wypadki, w których uszkodzeniu ulegają maszyny i apara-
ty, a w skrajnych przypadkach cierpią także ludzie.

potencjalnie wysokie Zagrożenie 
wynikające Z nieprawidłowej oceny 
sytuacji

Browary i słodownie, które z natury rzeczy realizują procesy tech-
nologiczne wykorzystujące zboże oraz słód, są szczególnie do-
tknięte tematem ochrony przeciwwybuchowej. Do końca 2005 r. 
każde przedsiębiorstwo z tego segmentu rynku powinno było spo-
rządzić Ocenę Ryzyka Wybuchu oraz Dokument Zabezpieczenia 
Przed Wybuchem dla obszarów zagrożonych wybuchem. Mimo to 
eksperci ds. ochrony przeciwwybuchowej, jak np. IEP Technolo-
gies GmbH, ciągle stwierdzają braki i błędy w opracowywanych 
dokumentach, które następnie przenoszone są na instalacje. 

– Zasadniczo działania opisane w dostępnych wytycznych i regu-
lacjach odpowiadają aktualnemu stanowi techniki, jednak zgod-
nie z naszym doświadczeniem rozważania te powinny wykraczać 
poza wspomniany zakres. W zależności od sytuacji w danym 
zakładzie produkcyjnym należy wybrać takie rozwiązania syste-
mowe, które będą dopasowane do jego indywidualnych potrzeb 
–  mówi Rudi Post, prezes spółki IEP Technologies GmbH, która 
od września 2015 r. reprezentuje firmę HOERBIGER Safety Solu-
tions Company. Podczas trwającej już od 15 lat współpracy mię-
dzy IEP Technologies a firmą TESSA ta ostatnia stała się polskim 
numerem 1 w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej. 

Do wybuchów dochodzi nie tylko w systemach filtracyjnych, 
silosach, aparatach i przenośnikach procesowych. Zagrożone są 
również podnośniki kubełkowe, które stosuje się do transportu 
materiałów sypkich przede wszystkim w przemyśle paszowym, 
chemicznym i spożywczym. Pomimo że ich użytkownicy podej-
mują działania zapobiegawcze mające na celu minimalizację wy-
stępowania potencjalnych źródeł zapłonu, to i tak należą one do 
grupy urządzeń, w których najczęściej dochodzi do wybuchów.

Podnośniki kubełkowe, które znajdujemy w browarach i sło-
downiach, składają się z łańcuchów lub taśm służących jako 

Ochrona przeciwwy-
buchowa w browa-
rach i słodowniach 

Konstruktywne działania w obszarze przenośników 
kubełkowych to obowiązek, a nie wybór
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cięgna. Do nich umocowane są kubełki, które transportują słód 
lub zboże. Siłą rzeczy wraz ze wspomnianymi produktami 
transportowany jest także pył, który odpowiada za tworzenie 
się we wnętrzu podnośnika atmosfery wybuchowej. 

Z uwagi na to, iż same podnośniki kubełkowe mogą być sku-
tecznym źródłem zapłonu (np. zatarte łożyska lub taśma ocie-
rająca się o konstrukcję podnośnika) lub źródło zapłonu może 
zostać wprowadzone do nich z zewnątrz (np. stalowy element, 
który przedostał się do wnętrza podnośnika wraz z produktem), 
urządzenia te należy szczególnie uważnie rozpatrywać pod 
kątem zagrożenia wybuchem. – Pewnym jest, że podstawowe 
działania dotyczące unikania źródła zapłonu nie minimalizują 
w sposób wystarczający ryzyka wybuchu pyłu. W takich przy-
padkach zalecamy stosowanie dodatkowych systemów bezpie-
czeństwa – dodaje Rudi Post.

dodatkowe dZiałania konstruktywne = 
ZminimaliZowane ryZyko wybuchu 

Zasadniczo przenośniki kubełkowe muszą być konstruowane 
w taki sposób, aby same w sobie nie stanowiły źródła zapłonu. 
W niektórych sytuacjach należy jednak podjąć dodatkowe dzia-
łania ograniczające ryzyko wybuchu oraz minimalizujące jego 
skutki, w przypadku gdy do niego dojdzie. Decydującą rolę 
przy sporządzaniu projektu ochrony przeciwwybuchowej od-
grywają parametry wybuchowe pyłu oraz konstrukcja samych 
przenośników kubełkowych. 

Kubełki poruszają się z dużą prędkością, która może wahać się 
od 1 do 10 m/s. Jeżeli dojdzie do tarcia kubełków lub taśmy 
o konstrukcję urządzenia, jego elementy będą się nagrzewać. 
W przypadku gdy energia zapłonu pyłu jest niska, istnieje 
szczególnie duże ryzyko zapłonu. 

Źródła zapłonu mogą zostać także wprowadzone do podnośnika 
kubełkowego z innych urządzeń, jak np. przenośników zgrze-

błowych lub przenośników ślimakowych, które są zainstalowane 
w tym samym ciągu procesowym. – Do wybuchu najczęściej do-
chodzi w górnej lub dolnej części podnośnika, w jego tzw. głowicy 
lub stopie. Co istotne, urządzenia te są powszechnie instalowane 
w zamkniętych budynkach i ciągną się w górę przez ich kilka kon-
dygnacji. Zamontowanie systemów tłumienia wybuchu może więc 
zapobiec zniszczeniu przenośnika kubełkowego, a także ochronić 
pracujący w jego obrębie personel, mówi Post.

Reklama

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

Pewnym jest, 
że podstawowe 
działania doty-
czące unikania 
źródła zapłonu 
nie minimalizują 
w sposób wystar-
czający ryzyka 
wybuchu pyłu.

Rudi Post, IEP Technologies



iep technologies, hoerbiger 
safety solutions company to wiodą-
cy producent  systemów ochrony prze-
ciwwybuchowej i usług serwisowych. 
Przedsiębiorstwo z główną siedzibą 
w Marlborough, Massachusetts, USA 

posiada swoje przedstawicielstwa w po-
nad 50 krajach. Podmiotem kontakto-
wym dla klientów na rynku niemieckim 
jest spółka IEP Technologies GmbH, 
Ratingen. Kompetentny zespół złożo-
ny z inżynierów, inżynierów sprzedaży 

i serwisantów projektuje i konserwuje 
systemy bezpieczeństwa, które w pewny 
i wydajny sposób chronią pracowników 
i urządzenia klientów przedsiębiorstwa 
IEP Technologies oraz środowisko przed 
niszczącymi skutkami wybuchów.

prawidłowe połącZenie Zapewnia wysoki 
stopieŃ beZpiecZeŃstwa

Różne techniki przeciwwybuchowe mogą być łączone ze 
sobą, aby uzyskać optymalny poziom bezpieczeństwa. Przy-
kładowo konstrukcje odporne na uderzenia ciśnienia mogą 
być łączone z urządzeniami odciążającymi i systemami tłu-
mienia wybuchu, jak również układami izolacji ograniczają-
cymi ryzyko przeniesienia się wybuchu na sąsiednie aparaty. 
Łączenie rozwiązań z zakresu ochrony przeciwwybuchowej 
wymaga jednak dużego doświadczenia. W przypadku każ-
dej instalacji zagrożonej wybuchem szczególną wagę należy 
przywiązywać do układów izolacji, które ograniczają  moż-
liwość propagacji wybuchu na sąsiednie aparaty. 

Butla HRD będąca elementem systemu 
przeciwwybuchowego zamontowana na 
nodze podnośnika kubełkowego

Wg Rudiego Posta użytkownicy instalacji zagrożonych wy-
buchem mają do dyspozycji szereg technicznych możliwości 
ochrony. Należą do nich m.in. tłumienie wybuchu, odciążanie 
wybuchu, izolacja wybuchu oraz  działania organizacyjne, za 
które właściciel instalacji weźmie pełną odpowiedzialność. 

Należy jednak raz jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że wypo-
sażenie podnośników kubełkowych tylko w system tłumie-
nia/odciążania lub tylko w system izolacji wybuchu nie jest 
wystarczające. Ponadto każda instalacja przemysłowa jest 
inna, rządzi się innymi prawami i charakteryzuje się specy-

ficznymi cechami, dlatego też projekt zabezpieczenia takiej 
instalacji przed wybuchem każdorazowo musi być tworzony 
indywidualnie z uwzględnieniem tych wszystkich aspektów, 
a zaproponowane rozwiązanie musi być zgodne z obowiązują-
cymi w tym zakresie regulacjami. W idealnej sytuacji ekspert 
z dziedziny bezpieczeństwa wybuchowego powinien zwrócić 
inwestorowi uwagę, że w wielu przypadkach zabezpieczenie 
krytycznych elementów podnośnika kubełkowego, czyli stopy 
i głowicy, np. poprzez układy odciążające wybuch, to jedynie 
połowa sukcesu. Właściwy poziom bezpieczeństwa daje do-
piero kilka systemów ochronnych. W Polsce rozwiązanie tego 
typu oferuje m.in. IEP Technologies wraz ze spółką TESSA.  
Dzięki ponad 15-letniej współpracy obu przedsiębiorstw po-
wstało połączenie wykorzystujące efekt synergii, która niesie 
wiele korzyści dla rynku i dla dobra klientów. 

Zasadniczo działania 
opisane w dostępnych 
wytycznych i regu-
lacjach odpowiadają 
aktualnemu stano-
wi techniki, jednak 
zgodnie z naszym 
doświadczeniem roz-
ważania te powin-
ny wykraczać poza 
wspomniany zakres.

Rudi Post, IEP Technologies Nazwisko
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Innowacja zakłada, że cechy naszego głosu 
są charakterystyczne jak linie papilarne. Dla-
tego głosem będziemy mogli logować się np. 
w banku, w serwisach instytucji rządowych 
czy w zwykłych aplikacjach mobilnych.
 
Technologia rozpoznawania mowy pozwala 
zweryfikować, że użytkownik jakiegoś ser-
wisu jest tym, za kogo się podaje. VoicePIN 
umożliwia proste i bezpieczne uwierzytel-
nienie tożsamości człowieka na podsta-
wie wyjątkowych cech jego głosu. System 
porównuje nasz głos z pobraną wcześniej 

próbką. Jeśli w ten sposób się zarejestru-
jemy, wówczas nawet przypadkowe słowa, 
wypowiedziane w dowolnym języku, mogą 
nam zastąpić hasła, kody czy wielocyfrowe 
numery potrzebne, żeby autoryzować trans-
akcje i uzyskać dostęp do danych.

VoicePIN wykrywa i uniemożliwia próby 
zalogowania się z playbacku, działa także 
niezależnie od języka, więc może być uży-
wany globalnie. System zapewnia bezpie-
czeństwo logowania oraz zabezpieczenia 
przed kradzieżą danych, wykrywając próby 

wielokrotnego nieautoryzowanego dostępu. 
Potrafi też blokować dostęp do danych oso-
bom, które nie przeszły weryfikacji.

System działa w trzech trybach weryfikacji. 
Może rozpoznawać frazę z góry ustaloną 
dla użytkowników systemu, może też ana-
lizować treść wypowiedzi i wychwytywać 
potrzebne słowa z dialogu. Może też działać 
w trybie hasła zmiennego, czyli automa-
tycznie podawać wyrażenie, które będzie 
musiała wymówić osoba logująca się albo 
dzwoniąca do centrum telefonicznego.

Głosowe
logowanie

 – polska technologia rusza na podbój USA

Autorski system biometryczny do identyfikacji oraz 
uwierzytelniania użytkownika na podstawie analizy jego głosu rusza na rynek 
amerykański. Technologię wypracowaną z udziałem naukowców z Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie rozwija start-up – spółka VoicePIN.
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Dr inż. Jakub Gałka z krakowskiej AGH w roz-
mowie z Karoliną Głowacką w radiu Tok FM 
tłumaczył, że system przeszedł testy, w których 
weryfikowano, czy jest możliwe oszukanie algo-
rytmu poprzez imitację cudzego głosu. W bada-
niu udział wzięli polscy i amerykańscy aktorzy 
głosowi. Żadnemu z nich nie udało się zwieść 
systemu. Jednocześnie okazało się, że imitowa-
ne wersje głosów były tak wiernymi kopiami 
oryginałów, że praktycznie nikt z uczestników 
badania nie był w stanie rozpoznać fałszerstwa.

W dalszej części rozmowy Gałka tłumaczył:  
– Pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć 
o głosie człowieka, jest to, że zawiera on w so-

bie wiele informacji i cech dotyczących jego 
tożsamości. Po pierwsze, to jak brzmimy, za-
leży od tego, jak zbudowany jest nasz aparat 
mowy. Poprzez analizę składowych częstotli-
wościowych naszego sygnału, tego jak one się 
zmieniają w czasie, jakie są relacje między nimi, 
z jaką częstością różne zjawiska pojawiają się 
w naszym głosie, możemy stworzyć tzw. wzo-
rzec statystyczny naszego głosu. To właśnie ten 
wzorzec jest reprezentacją naszej tożsamości.
 
– VoicePIN umożliwia uwierzytelnienie bez 
możliwości podrobienia głosu, jest wygod-
nym i mało inwazyjnym sposobem weryfi-
kacji, jest łatwy do wdrożenia i nie wymaga 
inwestowania w sprzęt – ocenia przedstawi-
cielka producenta Karolina Kiepas. Spółka 
VoicePIN jest polskim producentem systemu 
biometrii głosowej. Pracuje tu ok. 30 osób, 
w większości są to programiści oraz naukow-
cy, jak również praktycy biznesu. Technolo-
gia, którą komercjalizuje spółka, jest efektem 
wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. 
Firma stale pracuje nad nowymi funkcjonal-
nościami produktu oraz wdraża nowe roz-
wiązania niespotykane w skali światowej.
 
Jak wspomina Karolina Kiepas, firma Voice-
PIN to przykład udanej współpracy i komer-

cjalizacji produktu, który powstał na polskiej 
uczelni, z udziałem polskich naukowców w ra-
mach polskiego projektu badawczego. Na eta-
pie rozwoju produktu spółka VoicePIN podjęła 
współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie, by posiłkować się wiedzą na-
ukowców z tej uczelni. Opracowanie systemu 
VoicePIN było procesem wieloetapowym, roz-
poczęto od ustalenia założeń dla systemu słu-
żącego gromadzeniu nagrań próbek głosowych 
dla haseł biometrycznych.
 
Inicjatorem powstania spółki jest jej obecny prezes 
Łukasz Dyląg, który mając doświadczenie w pro-
dukcji i wdrażaniu systemów infolinii i call center, 

szukał kapitału na rozwój innowacyjnych techno-
logii automatycznego rozpoznawania mowy. Do 
współpracy zaprosił specjalistów z AGH. Pomysł 
na biznes zgłoszono do Inkubatora Przedsiębior-
czości utworzonego przez Miasteczko Multime-
dialne w Nowym Sączu. Po przejściu etapu prein-
kubacji uzyskano dofinansowanie na stworzenie 
spółki i produktu. Ostatnio firma poprzez konkurs 
dostała się do sześciomiesięcznego programu Go 
Global, prowadzonego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju.
 
– Chcemy rozwijać firmę globalnie, skalować 
nasze produkty na rynek amerykański. Aby zre-
alizować to założenie, spółka potrzebuje usługi 
doradczej, której celem jest opracowanie stra-
tegii wejścia na ten rynek. Istotne z punktu wi-
dzenia firmy jest wzięcie udziału w programie 
akceleracyjnym Plug and Play. Jako uczestnik 
programu akceleracyjnego będziemy w stanie 
dogłębnie poznać rynek i preferencje konsu-
mentów, skorzystamy z możliwości skontakto-
wania się z inwestorami kapitałowymi, z usług 
coachingu oraz mentoringu – wylicza Kiepas.
 
Dodaje, że dzięki udziałowi w programie 
akceleracyjnym spółka będzie mogła – 
jako wystawca na targach i konferencjach 
– wypromować funkcjonalności produktu, 

nawiązać kontakty biznesowe oraz znaleźć 
dostawców w tzw. chmurze.
 
Wypracowana strategia wejścia na rynek ame-
rykański ma skutkować rozpoczęciem sprze-
daży w Stanach Zjednoczonych. – Rynek 
amerykański jest rynkiem bardzo chłonnym, 
otwartym na nowe technologie i poszukującym 
najlepszych rozwiązań w dziedzinie biometrii. 
Jest to jeden z największych rynków na świecie, 
którego zdobycie umożliwi nam dalszy rozwój 
na innych rynkach – uważa rozmówczyni.

Technologia znajduje zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie istnieje potrzeba weryfikacji użyt-

kownika. Poza bankami i serwisami instytucji 
może być stosowana w handlu elektronicz-
nym, na portalach internetowych i w intranecie. 
W zależności od potrzeb system może działać 
u klienta na jego własnych serwerach lub moż-
na korzystać z niego za pomocą chmury danych 
poprzez subskrypcję.
 
Kluczowym założeniem dla systemu VoicePIN 
jest zastąpienie haseł i kodów PIN, potrzebnych 
do autoryzacji transakcji i dostępu do danych. – 
Chcemy zastąpić przestarzałe metody logowania 
się i weryfikacji osób za pomocą prostych, na-
turalnych dla użytkownika komend głosowych. 
Innowacyjność naszego systemu VoicePIN po-
lega na jego skalowalności, dostępie do usługi 
w chmurze, posiadaniu zaawansowanych funk-
cji, takich jak niezależność od języka i dialektu, 
prostocie wdrożenia systemu, jego niezawod-
ności oraz działaniu w wielu kanałach komuni-
kacyjnych – wylicza Kiepas.
 
Przedstawicielka firmy wymienia przewagi kon-
kurencyjne firmy: prostą i bardzo szybką konfi-
gurację i instalację systemu, możliwość tworze-
nia próbek z wcześniej zarejestrowanych nagrań 
oraz weryfikację hasła biometrycznego niezależ-
ną od języka. Podkreśla, że wymagało to znacz-
nych nakładów czasowych i badawczych.  

Myślę, że pierwszą podstawową zaletą głosu jest jego naturalność. Ludzie 
mają obawy przed stosowaniem innych biometrycznych rozwiązań typu ska-
nowanie tęczówki oka czy zostawianie odcisków palców. Natomiast głos jest 
dla nas najbardziej naturalnym sposobem komunikacji, a równocześnie pozwala 
rozróżnić tożsamości ludzi, czego my używamy przecież od tysięcy lat. Dzięki 
temu staje się dobrym narzędziem do potwierdzania tożsamości.

Dr inż. Jakub Gałka 
z krakowskiej AGH 
w rozmowie z Karoli-
ną Głowacką w radiu 
Tok FM
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1 Dr inż. Henryk Jaremek oraz dr Jacek Stępień – naukowcy wywodzący 
się ze „Szkoły Ciekłokrystalicznej” profesorów Józefa Żmii i Romana 
Dąbrowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej.
2 Aktualnie w zarządzie spółki zasiadają Marcin Halicki (prezes 
zarządu), dr inż. Henryk Jaremek (wiceprezes zarządu) oraz 
Konrad Kowalczuk (członek zarządu).
3 Ciekłe kryształy – związki chemiczne, które łączą 
w sobie cechy ciekłego i krystalicznego sku-
pienia materii (np. zdolność do pły-
nięcia cechującą ciecze i  dalekie 
uporządkowanie struktury cha-
rakterystyczne dla krystalicz-
nych ciał stałych). Dzięki ich 
wyjątkowym właściwościom 
można je wykorzystać do re-
jestrowania oraz ilustrowa-
nia na powierzchni skóry ter-
micznych zmian zachodzących 
w ciele człowieka.

Kwestia  Kobiet
Nowotwór wywołuje u ludzi powszech-
ny strach. Często pojawia się błędne 
stwierdzenie, że diagnoza prowadzi do 
nieuniknionej śmierci. Należy jednak 
sobie uświadomić, że można temu zapo-
biec za sprawą odpowiedniej profilaktyki 
zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom szybkiej diagnostyki raka pier-
si, grupa polskich naukowców stworzyła 
aparat pozwalający kobietom, których 
świadomość potrzeby systematyczne-
go badania piersi wzrasta, kontrolować 
stan swojego zdrowia bez wychodzenia 
z domu! 

Działania ukierunkowane pod kątem stworze-
nia urządzenia BRASTER Tester rozpoczęły 
się w 2007 roku, kiedy to grupa naukowców, 
z dr. inż. Henrykiem Jaremkiem oraz dr. 
Jackiem Stępniem1  na czele, roz-
poczęła opracowanie prototypu 
urządzenia wykorzystującego 
matryce ciekłokrystaliczne 
do wczesnego wykrywania 
patologii piersi, a przede 
wszystkim raka piersi. 
W 2008 roku powstała spółka 
BRASTER S.A.2 Naukowcy 
stworzyli unikalną miesza-

ninę związków ciekłokrystalicznych3 oraz 
innowacyjną formułę ciekłokrystalicznej 
emulsji. Obie substancje wykorzystane są 

w autorskiej metodzie produkcji ma-
tryc ciekłokrystalicznych bazu-

jącej na technologii ciągłego 
filmu krystalicznego (ang. 

Continuous Liquid Crystal 
Film „CLCF”). Dzięki 
tym działaniom powstało 
bezkonkurencyjne w ska-
li światowej urządzenie 

BRASTER Tester, służą-
ce do wczesnej diagnosty-

Tekst: Beata Godawa

Polska, rewolucyjna technologia 
diagnostyki raka piersi

Już niebawem nowoczesna diagnostyka patologii piersi będzie możliwa dzięki 
pierwszemu na świecie urządzeniu BRASTER Tester, w którym w innowacyjny spo-
sób wykorzystano ciekłokrystaliczne matryce termograficzne!
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Kwestia  Kobiet

ki patologii piersi. W 2009 roku rozpoczęto 
badania kliniczne, które umożliwiły w 2010 
roku zarejestrowanie urządzenia przez Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych 
jako wyrób medyczny klasy I, a w 2011 roku 
zostało ono zgłoszone do europejskiej bazy 
wyrobów medycznych prowadzonych przez 
Komisję Europejską EUDAMED. Od kilku 
lat misją spółki jest wprowadzenie urządzenia 
BRASTER Tester do powszechnego użytku.

technologia i elementy 
składowe urZądZenia

Badania prowadzone przez na-
ukowców firmy BRASTER S.A. 

skupiają się na tzw. chiralnych 

związkach ciekłokrystalicznych, które mają 
zdolność do selektywnego odbicia światła 
w funkcji temperatury. Dzięki temu możli-
we jest tworzenie tzw. folii termograficznej. 
Istotę urządzenia BRASTER Tester stanowią 
trzy matryce ciekłokrystaliczne z folią pokrytą 
mieszaniną ciekłokrystaliczną oraz cyfrowy 
moduł dedykowanego oprogramowania do 
nagrywania i analizowania obrazów termogra-
ficznych, dzięki którym możliwa jest kompu-
terowa rejestracja badania. Opracowane przez 
BRASTER S.A. innowacyjne technologie, tj. 
mieszanina związków ciekłokrystalicznych, 
układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych 
i ich zastosowanie, ciekłokrystaliczna emulsja 
typu olejowo-wodnego i sposób jej wytwarza-
nia oraz urządzenie do obrazowania, rejestracji 
i zapisywania obrazu termograficznego trzech 

ciekłokrystalicznych matryc wykorzystywa-
nych przez przedmiotowe urządzenie i jego 
aplikację do detekcji termicznej, są zabez-
pieczone międzynarodowymi zgłoszeniami 
patentowymi4  i gwarantują ochronę konku-
rencyjną spółki przez najbliższe 20 lat. Ma-
tryce, jako unikalne know-how, będą wytwa-
rzane przez BRASTER, natomiast pozostałe 
elementy urządzenia będą outsource’owane. 
Kompletacja całości i kontrola jakości będą 
realizowane przez BRASTER.

Sam tester będzie składał się z głowicy z nowo-
czesnym układem optycznym (rejestrator) i ter-
mograficzną matrycą ciekłokrystaliczną (detek-
tor). Dzięki tym elementom, za pośrednictwem 
bezprzewodowej łączności z urządzeniem po-
siadającym aplikację mobilną, możliwe będą 

4 Ochrona patentowa m.in. na terytorium EPO (tj. wybranych krajów Unii Europejskiej), BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), a także na terenie Australii, 
USA, Kanady oraz innych krajów azjatyckich.
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Wykres 2. Struktura zachrowań na 
nowotwory złośliwe w zależności od płci 
i wieku, Polska 2025
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Źródło: Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 
2025 roku (Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)

rejestracja i transfer obrazów termogra-
ficznych powstających po przyłożeniu 
matrycy do piersi. Ponadto urządzenie 
BRASTER Tester będzie miało nowo-
czesny, ergonomiczny kształt. 

W myśl strategii rozwoju spółki ofe-
rowany pakiet składał się będzie z te-
stera piersi, z możliwością wykupienia 
on-line abonamentu umożliwiającego 
przeprowadzenie 24 badań w okresie 
2 lat oraz usług dodatkowych, m.in. 
usługi interpretacji wyników przez 
lekarza specjalistę. Ponadto, spółka 
planuje świadczenie globalnych usług 
telemedycznych w zakresie raka pier-
si. BRASTER Tester będzie skierowa-
ny bezpośrednio do kobiet, które staną 
się kluczowym partnerem, bowiem 
algorytmy interpretacji danych będą 
udoskonalane i optymalizowane dzięki 
anonimowo przesyłanym termogra-
mom. W listopadzie 2014 r. na zlecenie 
spółki przeprowadzone zostało bada-
nie marketingowe pt. „Postawy kobiet 
w dziedzinie profilaktyki raka piersi”, 
w którym wzięło udział 600 wybra-
nych losowo kobiet w wieku 20–70 lat, 
potwierdzające słuszność podjętych 
przez BRASTER S.A. działań.

W Polsce BRASTER S.A. planuje 
dotrzeć przede wszystkim bezpo-
średnio do odbiorców hurtowych tj. 
sieci aptecznych i drogeryjno-farma-
ceutycznych, gdzie kobiety mogłyby 
zakupić urządzenie. Za granicą będą 

poszukiwani partnerzy – dystrybuto-
rzy sprzętu medycznego, którzy będą 
odpowiadali za sprzedaż i promocję 
urządzenia na poszczególnych ryn-
kach. Na chwilę obecną cena urzą-
dzenia nie jest podana do publicznej 
wiadomości, natomiast spółka zakła-
da, że BRASTER Tester ma być do-
stępny dla każdej kobiety.  
 
Zasada dZiałania urZą-
dZenia braster tester 

Biorąc pod lupę stosowane dziś me-
tody diagnostyczne takie jak mam-
mografia czy ultrasonografia, które 
pozwalają na wczesne wykrywanie 
raka piersi, nasuwa się stwierdzenie, 
że często są one wykorzystywane 
zbyt późno – dopiero na etapie spe-
cjalistycznej opieki nad pacjentką, 
po skierowaniu od lekarza pierw-
szego kontaktu. Bezpłatny program 
profilaktyki raka piersi przeznaczo-
ny jest bowiem dla grupy pacjentek 
w przedziale wiekowym 50–69 lat, 
w cykliczności co 24 miesiące. Tym-
czasem brak jest programów badań 
przesiewowych dla pozostałych grup 
wiekowych, które również są obar-
czone ryzykiem pojawienia się raka 
piersi. Ponadto pojawiają się tzw. no-
wotwory interwałowe, tj. rozwijające 
się w okresie pomiędzy kolejnymi ba-
daniami mammograficznymi (liczba 
komórek rakowych może podwajać 
się co 90 dni!), zatem zanim dojdzie 

Rak piersi jest najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym wśród kobiet, 
stanowi około 25,2% wszelkich zdia-
gnozowanych przypadków raka i wiedzie 
prym wśród nowotworów złośliwych bę-
dących przyczyną zgonów kobiet w wieku 
poniżej 65. roku życia. 

Pomimo postępów w diagnozowaniu i le-
czeniu śmiertelność na skutek raka piersi 
wzrasta. Staje się on globalną epidemią. 
Według opublikowanego podczas kongre-
su Amerykańskiego Towarzystwa Badań 
nad Rakiem (AACR) w Filadelfii raportu 
National Cancer Institute (NCI) do 2030 
roku roczna zachorowalność na raka pier-
si w USA wzrośnie o 50%! 

Przełomowe w szybkiej diagnostyce może 
być innowacyjne urządzenie medyczne 
BRASTER Tester, służące do samodziel-
nego wykrywania patologii piersi, które 
dzięki polskim naukowcom i spółce BRA-
STER S.A. ma zostać wprowadzone na ry-
nek już w drugiej połowie 2016 roku!

Rak – 
globalna 
epidemia

Kobiety Mężczyźni

Sam tester będzie składał się z  głowi-
cy z nowoczesnym układem optycznym 
(rejestrator) i termograficzną matrycą 
ciekłokrystaliczną (detektor). Dzięki tym 
elementom, za pośrednictwem bezprze-
wodowej łączności z urządzeniem posia-
dającym aplikację mobilną, możliwe będą 
rejestracja i transfer obrazów termogra-
ficznych powstających po przyłożeniu 
matrycy do piersi. Ponadto urządzenie 
BRASTER Tester będzie miało nowocze-
sny, ergonomiczny kształt.

Braster – 
jak to działa?
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do kolejnego badania, może być już za póź-
no. Urządzenie BRASTER Tester ma po-
móc wypełnić luki w procesie diagnostycz-
nym patologii piersi.

Wczesna i skuteczna wykrywalność raka 
piersi daje szansę na całkowite wyleczenie, 
dlatego dzięki innowacyjnemu urządzeniu 
BRASTER Tester będzie możliwa szybka 
diagnoza i w przypadku wykrycia zmian 
pozwoli ona na podjęcie odpowiedniej tera-
pii. Działanie urządzenia BRASTER Tester 
opiera się na metodzie termografii kontak-
towej, obrazującej funkcję narządu, a nie 
jego anatomię. Matryce, dzięki swoim uni-
kalnym właściwościom oraz dostosowaniu 
zakresów czułości, po przyłożeniu do bada-
nej powierzchni piersi skutecznie zobrazują 
zachodzące wewnątrz gruczołu piersiowego 
procesy metaboliczne i czynnościowe. Za-
uważyć będzie można rejestrowany barwny 
obraz przedstawiający rozkład temperatury 
w układzie trzech barw: czerwonej, zielonej 
i niebieskiej. Istotą termografii kontaktowej 
jest tzw. efekt dermotermiczny, przedsta-
wiający rejestrowane na powierzchni skó-
ry wewnątrznarządowe procesy termiczne. 
Komórki nowotworowe cechują się bowiem 
szybszym tempem metabolizmu i tworzą 
gęstą sieć naczyń włosowatych – tym sa-
mym powstają ogniska hipotermii, które 
rejestrowane są na powierzchni badanej 
piersi jako tzw. marker termiczny zmiany 
nowotworowej. Wyraźnie barwne obszary 
wskażą na zmiany patologiczne podejrzane 
o charakter nowotworu złośliwego.

Samo badanie urządzeniem BRASTER Te-
ster będzie bardzo proste, bezbolesne i przede 
wszystkim w zupełności bezpieczne. Apa-
rat jest dedykowany dla kobiet bez względu 
na wiek (grupę docelową stanowią kobiety 
w przedziale wiekowym 20–70 lat) czy struk-
turę i temperaturę piersi. Pozwoli na wyko-
nanie badania samodzielnie, z dużo większą 
dokładnością niż badanie palpacyjne (manu-
alne). Czas badania to zaledwie około 10 
minut! Dzięki zakupionemu abonamen-
towi BRASTER Tester połączy się 
bezprzewodowo z aplikacją zainsta-
lowaną na smartfonie lub tablecie 
i poinstruuje nas, jak wykonać ba-
danie. Po przyłożeniu aparatu do 
piersi wykonane obrazy termo-
graficzne zostaną przesłane do 
centrum medycznego. Tam, 
dzięki inteligentnym algoryt-
mom komputerowym oraz 
wyszkolonym lekarzom, zo-

staną one ocenione i w sytuacji, gdy pojawią 
się niepokojące zmiany, odpowiednio sformu-
łowany komunikat zwrotny zaleci pacjentce 
zgłoszenie się do lekarza specjalisty. Aplikacja 
będzie przypominać o wykonaniu kolejnego 
badania z częstotliwością raz na miesiąc. 

badania roZwojowe

Nieodzownym segmentem procesu wpro-
wadzenia urządzenia medycznego na rynek 
są badania kliniczne. Od dwóch lat BRA-
STER S.A. pracuje na sprawnie działających 
prototypach. W 2013 roku przeprowadzono 
sześciomiesięczne badanie obserwacyjne 
ThermaCRAC porównujące skuteczność 
urządzenia BRASTER Tester w diagnosty-
ce i różnicowaniu patologii piersi u kobiet 
i standardowych metod diagnostycznych. 
Badaniu ciekłokrystalicznej termografii kon-
taktowej poddano 736 pacjentek, które ze 
względu na stwierdzenie patologii piersi zo-
stały skierowane do pogłębionej diagnostyki 
piersi. Przeprowadzone badanie wskazuje na 
skuteczność i przydatność urządzenia BRA-
STER Tester. W wynikach jednoznacznie 
potwierdzono, iż cechy czułość5  i swoistość6  
kształtują się odpowiednio na poziomie 
72% i 58% dla całej populacji. W połącze-
niu z mammografią czułość termografii cie-
kłokrystalicznej wzrosła do 96% względem 

całej procedury diagnostycznej. Za sprawą 
różnych właściwości detekcyjnych stwier-
dzona została komplementarność metod 
diagnostyki patologii piersi, tj. termografii, 
mammografii i ultrasonografii. W 2014 roku 
rozpoczęto badanie ThermaRAK, które spro-
wadza się do zgromadzenia danych z badania 
termograficznego oraz danych z badań obra-
zowych w diagnostyce i różnicowaniu raka 
piersi u kobiet. Za kilka miesięcy, w wyniku 
kolejnego badania obserwacyjnego Therma-
ALG, w którym gromadzone będą obrazy 
termograficzne, a także wyniki badań obrazo-
wych oraz histopatologicznych otrzymanych 
podczas diagnostyki raka piersi u blisko 500 
kobiet, pojawią się nowe dane, które w zna-
czący sposób pozwolą na dopracowanie i do-
precyzowanie zasad odczytu i interpretacji. 

W celu doskonalenia systemu spółka BRA-
STER S.A. od wielu miesięcy współpracuje 
z Politechniką Warszawską. Aktualnie pod-
pisano umowę w zakresie realizacji – trze-
ciego już – etapu prac. Dotyczy on poprawy 
skuteczności systemu automatycznej inter-
pretacji badań termograficznych otrzymy-
wanych z urządzenia BRASTER Tester, jak 
również stworzenie, prototypu systemu do 
interpretacji różnicowej historycznych ba-
dań tej samej kobiety. Wcześniejsze prace 
obejmowały wstępne projekty badawcze nad 
systemem. Zmodyfikowane algorytmy użyte 
zostaną w badaniu klinicznym IMNOMED, 
które realizowane będzie wraz z Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lada moment spółka będzie posiadała kom-
pletną linię produkcyjną matryc ciekłokry-
stalicznych, które są nieodzownym elemen-
tem urządzenia. Dzięki konsekwentnemu 
realizowaniu strategii rozwoju już niedługo 
urządzenie BRASTER Tester zostanie wpro-
wadzone na rynek. Komercjalizacja w Polsce 
planowana jest na drugą połowę 2016 roku, 
kiedy wyprodukowana zostanie konsumenc-

ka wersja urządzenia. Na rynkach Euro-
py Zachodniej, Niemiec oraz Wielkiej 
Brytanii, urządzenie ma pojawić się 
do połowy 2017 roku.       

5 Czułość – prawdopodobieństwo uzy-
skania dodatniego wyniku testu dia-

gnostycznego wśród pacjentów chorych. Wysoka 
czułość = przeoczenie niewielu chorych.
6 Swoistość – prawdopodobieństwo uzyskania 
ujemnego wyniku testu diagnostycznego wśród 
pacjentów niechorujących na diagnozowaną cho-
robę. Wysoka swoistość = brak fałszywie dodat-
nich wskazań (test nie wskazuje zdrowych pacjen-
tów jako chorych).
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Problem z gazami 
w płynach

Zjawisko napowietrzania cieczy i past, do 
którego dochodzi w procesach produkcyj-
nych, a nawet w czasie transportu, stanowi 
poważny problem dla wielu gałęzi 
przemysłu. Zawarte w produkcie 
powietrze może prowadzić do 
utleniania jego składników, rozpa-
du tłuszczy, przyspieszonego sta-
rzenia, a nawet problemów z jego 
konfekcjonowaniem. 

na przykładzie dużego produ-
centa smarów

Wszystko to powo-
duje zwiększoną licz-
bę reklamacji, a tym sa-
mym pogorszenie ekonomiki produktu. 
Z poniższego artykułu dowiesz się, jak 
jeden z wiodących producentów smarów 
zamierza rozwiązać powyższe problemy.

W przypadku materiałów smarnych obec-
ność pęcherzy powietrza pogarsza ich walory 
wizualne, obniża gęstość, a także stabilność 
chemiczną. Każdy z tych aspektów ma nieba-
gatelny wpływ na jakość produktu finalnego. 

Przykładowo, mniejsza gęstość smaru przy-
sparza problemów przy jego konfekcjonowa-
niu. W przypadku jednego z polskich produ-
centów zjawisko to sprawiało, że określona 
masa produktu nie mieściła się do zaprojek-

towanego wcześniej opakowania. Z kolei 
mniejsza stabilność chemiczna powodowała, 
iż produkt charakteryzował się krótszym ter-
minem przydatności. Zdażało się, że tracił on 
swoje właściwości przedwcześnie. Wszystko 
to miało wpływ na zwiększoną liczbę rekla-
macji produktów z segmentu smarów.

O to, jak do rozwiązania powyższych 
problemów podszedł jeden z wiodących 
producentów smarów w Polsce, zapyta-
liśmy Jacka Kołodzieja – osobę, która 
z ramienia GRUPY WOLFF odpowiada-
ła za koordynację projektu mającego na 

celu dobór optymalnego urządzenia 
do odpowietrzania smarów. 

redakcja: jak rozpoczęła się państwa 
współpraca ze wspomnianym produ-
centem smarów?
Blisko dwa miesiące temu zgłosiła się do 
nas polska firma, której smary nie spełniały 
założonych przez nią standardów. Problem 
dotyczył ponad 140 produktów, które przed-
wcześnie się starzały, a ich konsystencja 
była niejednorodna. W produktach widocz-
ne były liczne pęcherze powietrza, nato-
miast ich kolor był niejednorodny. 

Na domiar złego napowietrzone pro-
duktyposiadały zwiększoną objętość, co 
sprawiało, że założona masa produktu nie 
mieściła się do dedykowanych opakowań.

Jacek Kołodziej
GRUPA WOLFF
j.kolodziej@grupa-wolff.eu
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smAr PrzED 
DEAErAcjĄ

smAr PO 
DEAErAcji

Swobodne odgazowanie nawet wody wy-
maga sporej ilości czasu. Proszę sobie za-
tem wyobrazić, jak trudnym procesem jest 
odpowietrzanie substancji, których kon-
systencja bardziej przypomina ciało stałe 
aniżeli ciecz. Gdybyśmy chcieli je pozosta-
wić w otwartym naczyniu i poczekać, aż zo-
stanie uwolniony nadmiar gazów, trwałoby 
to zapewne setki godzin. Nikt nie jest w sta-
nie sobie pozwolić na tak długie składowa-
nie produktu w magazynie.

Proces może zostać znacząco przyspieszony 
poprzez obniżenie ciśnienia nad produktem. 
Działanie to nie jest jednak ani efektywne 
energetycznie – konieczne jest wytworzenie 
głębokiej próżni – ani skuteczne – próżnia 

działa jedynie powierzchownie, przez co 
głębsze warstwy produktu nadal pozostają 
nasycone powietrzem.

Kolejnym krokiem może być zastosowanie 
zbiornika z mieszadłem. Należy jednak pa-
miętać, że stosowanie tego rozwiązania jest 
ograniczone przez lepkość odgazowywanej 
substancji. Czasem jest ona zbyt wysoka, 
przez co mieszadło grzęźnie nieruchomo 
w produkcie lub wydatek energetyczny jest 
zbyt wysoki.

To głównie z tych względów powyższe roz-
wiązania od samego początku nie były brane 
pod uwagę przez inwestora. Skupiliśmy się na 
technologii, w której jedynie cienka warstwa 
produktu jest poddawana działaniu podciśnie-
nia. W ten sposób możliwe jest zapewnienie 
wysokiej skuteczności odgazowywania przy 
jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

Aby potwierdzić skuteczność technologii, 
przeprowadziliśmy badania w skali półtech-

nicznej. Do badań otrzymaliśmy dwa smary 
organiczne. Jeden z produktów charakte-
ryzował się niską lepkością oraz bardzo 
wysoką zawartością mikropęcherzy powie-
trza, drugi natomiast wyższą lepkością oraz 
mniejszą ilością powietrza. Pozwoliło nam 
to określić skuteczność działania urządzenia 
w dwóch skrajnych przypadkach. Dzięki 
temu mieliśmy pewność, że nasze rozwią-
zanie sprawdzi się także w przypadku pozo-
stałych produktów.

r: jak dokładnie działa zastosowane 
rozwiązanie?
Deaerator (odgazowywacz), jaki zasto-
sowaliśmy do testów, pracuje na zasa-
dzie rotacji cienkiej warstwy produktu. 

Pompa próżniowa wytwarza podciśnienie 
w komorze odgazowującej, dzięki czemu 
produkt wpływa do środka urządzenia. 
W wyniku działania siły odśrodkowej na 
obracającym się bębnie tworzy się cien-
ka warstwa produktu, na który działa 
podciśnienie. Odprowadzenie produktu 
z urządzenia następuje również pod wpły-
wem siły odśrodkowej. Produkt wędruje 
od centralnego punktu bębna do jego ze-
wnętrznej krawędzi, skąd jest odbierany 
specjalną rurą. Czas przebywania produk-
tu w komorze odgazowującej oraz wydaj-
ność są regulowane zaworami zwrotnymi. 
Do badań zostały wykorzystane dwa aera-
tory Netzsch MiniVac.

r: jak zostały przygotowane testy?
W sumie wykonaliśmy 4 testy:

test 1: Dla produktu pierwszego MiniVac 
został wyposażony w lej z zaworem wlo-
towym. Wlotowa szczelina była ustawio-
na na 2 mm, produkt podawano ręcznie do 

leja. Maszyna pracowała stabilnie, a efekt 
po odgazowaniu był niemal doskonały.

test 2: MiniVac w konfiguracji jak w te-
ście 1, z wyjątkiem wlotowej szczeliny, 
którą ustawiono na 1 mm. Również tu 
odnotowano stabilne warunki pracy, ale 
w porównaniu z testem 1 w materiale 
pozostało jeszcze kilka pęcherzyków po-
wietrza.

test 3: Szczelina została zmniejszona 
poniżej 1 mm. Następnie produkt pierw-
szy po raz kolejny poddano deaeracji. 
Produkt po procesie wyglądał nieco le-
piej niż w teście 2, ale nadal pozostawało 
kilka drobnych pęcherzyków.

test 4: W teście tym szczelina wlotowa 
MiniVac została ustawiona na 2 mm. 
Tym razem sprawdzono produkt drugi. 
Także i tu parametry procesowe były 
trwałe i po procesie odpowietrzania moż-
na stwierdzić, że efekt był bardzo dobry.

wnioski:
W przypadku obu produktów testy wypadły 
bardzo pomyślnie. Na podstawie dotych-
czasowych doświadczeń należy stwierdzić, 
że także urządzenia w pełnej skali tech-
nicznej pozwolą osiągnąć zakładane przez 
inwestora parametry produktów.

Dobór kluczowych dla procesu produk-
cyjnego urządzeń, w których przypadku 
koszt zakupu jest znaczny, powinien zostać 
poprzedzony testami z rzeczywistym pro-
duktem. Inwestor powinien wymagać tego 
typu testów od dostawcy, a w przypadku 
odmowy ich wykonania zrezygnować z dal-
szej współpracy. Może go to uchronić przed 
kosztowną pomyłką. 
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SAFETY AND INNOVATIONS

Instalacje odpylania i centralnego odkurzania 
w wykonaniu przeciwwybuchowym

zapytania ofertowe: info@grupa-wolff.eu
więcej na: www.grupa-wolff.eu/odpylanie
kontakt: +48 12 632 81 41

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

Zadzwoń: +48 12 632 81 41
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Zadzwoń: +48 12 632 81 41

Najwyższa jakość w rozsądnej cenie
Nowe, ekonomiczne układy odciążania wybuchu

W ostatnim czasie GRUPA WOLFF poszerzyła swoją ofertę o ekonomiczne panele przeciwwybuchowe oraz systemy 
bezpłomieniowego odciążania wybuchu marki Vigilex.

Produkty te charakteryzują się starannością wykonania, wysoką jakością zastosowanych materiałów oraz szerokim spek-
trum rozmiarów. W ramach kompleksowej oferty znajduje się pełna gama dodatkowych akcesoriów takich, jak: czujniki 

zerwania, izolacja termiczna, pokrywy chroniące przed warunkami pogodowymi, ramy montażowe itp.


