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« LIFE EMU NEW  » 

Nr LIFE14 ENV/PL/000370  

„Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych 

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” 

Lokalizacja Projektu:   Kędzierzyn-Koźle 

Budżet : 

Całkowity: 4 445 095 € (18 495 596 PLN) 

Suma kosztów kwalifikowanych: 4 380 205 € (18 495 596 PLN) 

Dofinansowanie z KE: 2 628 123 € (60% kosztów kwalifikowanych) 

Dofinansowanie z NFOŚiGW: 657 030 € (15% kosztów kwalifikowanych) 

Beneficjent: Flukar Sp. z o.o. 

Czas trwania Projektu: 01.08.2015  -  31.07.2019 
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Plan spotkania: 
 

I  Prezentacja firmy Flukar Sp. z o. o. 

II  Przedstawienie celów przedsięwzięcia. 

III  Oczekiwane rezultaty. 

IV  Wykonane działania przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia. 

V  Przedstawienie problemów środowiskowych, które dotyczą 
przedsięwzięcia. 

VI  Efekty ekologiczne realizowane w ramach projektu. 

VII  Spodziewane problemy i ryzyka związane z wdrażaniem 
przedsięwzięcia. 

VIII Interesariusze oraz grupa docelowa przedsięwzięcia. 

IX  Prototypowa i pilotażowa   instalacja. 

X  Planowane działania. 
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I  Flukar Sp. z o. o. 
 
Flukar Sp.z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowe, która przejęła 
 zorganizowaną część przedsiębiorstwa LOTOS OIL na terenie byłej 
 Rafinerii Jasło. 
 
Możliwości produkcyjne - 70000 ton/rocznie,  
zaplecze magazynowe na kilka tysięcy palet, 
wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza , 
dostęp do najnowszej technologii i surowców. 
 
Wszystkie oferowane produkty spełniają wysokie normy jakościowe dostosowane do 
najnowszych wymogów producentów maszyn i urządzeń. Potwierdzenie jakości gwarantowane 
jest poprzez orzecznictwo każdej partii produkcyjnej niezależnego akredytowanego 
laboratorium  Lotos Lab Sp. z o.o.  
 
Grupa zajmuje się również recyklingiem: 
- olejów smarowych,  
- płynów eksploatacyjnych 
- niektórych frakcji rozpuszczalnikowych. 

  



 Name, Surname, Position  Logo(s) LIFE14 I debata międzysektorowa, 26.02.2016, Kraków 

Flukar jest członkiem Związku Przedsiębiorców i 

Pracodawców. Związek działa na rzecz poprawy warunków 

funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, reprezentując i 

broniąc członków Związku przed nieuzasadnionymi działaniami 

organów państwa i samorządu terytorialnego. 

Firma Flukar Sp. z o.o. została laureatem Polskiej Nagrody 

Innowacyjności 2015 w kategorii Firmy innowacyjne. 

Fundusze Unijne  - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka pn. “Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania 
strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów” 
Budżet projektu: 7 397 284,50 PLN 
Dofinansowanie: 3824 005,65 PLN 
Okres realizacji: 01.06.2014 – 31.12.2015 



 Name, Surname, Position  Logo(s) LIFE14 I debata międzysektorowa, 26.02.2016, Kraków 

II  Cele przedsięwzięcia: 
Celem głównym projektu jest demonstracja funkcjonowania innowacyjnej 
technologii do wytwarzania emulsji asfaltowych modyfikowanych recyklatem 
polimerowym i nanonapełniaczami mineralnymi. Realizacja celu ogólnego 
zostanie zapewniona poprzez osiągnięcie następujących celów: 

 

Nanowypełniacz Polimer odpadowy 

Komora upłynniająca 

Upłynniony polimer 

Młynek koloidalny 

Węzeł upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji polimerów odpadowych 

Węzeł produkcji nanowłókien 

Młynek koloidalny 

Polimer 
odpadowy 

Woda 
procesowa 

HCl 

Nanospider 

Kurtyna wodna z natryskiem nanowłókien 
polimerowych 

Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego 

Młynek 

koloidalny 
Asfalt 

Węzeł produkcji emulsji 

Wytwórnia 
emulsji 

Zmodyfikowany polimer 
nanowypełniaczem 

Asfalt 
zmodyfikowany 
nanopolimerem 

Emulgator 

N
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A.Wdrożenie prototypowej 

instalacji pilotażowej składającej 

się z czterech węzłów 

technologicznych:  

(1)-1.A. Węzeł produkcji asfaltu 

zmodyfikowanego  

 

(2)-2.B. Węzeł produkcji nanowłókien 

 

(3)-2.C. Węzeł upłynnienia, oczyszczenia 

i modyfikacji polimerów odpadowych  

 

(4)-3.A. Węzeł produkcji emulsji 
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Instalacja w skali pilotażowej pozwoli uzyskać skalowalność do skali 
przemysłowej o parametrach: 

• Produkcja asfaltu modyfikowanego o wydajności: 1,63 m3/h (jest możliwa 
samego asfaltu) ale zostanie obniżona proporcjonalnie do wydajności 
urządzenia produkującego nanowłókna i wynosić będzie 39 Mg/24h 

• Produkcja nanowłókien o wydajności: 32,1 kg/24h 

• Produkcja nanoemulsji o wydajności: 60 Mg/24h 

• Dodatek polimerów: 1 119 Mg/rok 
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B. Testowanie i walidacja technologii na zintegrowanym prototypie co 

pozwoli na wymierną weryfikację zakładanych specyfikacji i 

funkcjonalności instalacji, w szczególności uzyskania wymaganych 

właściwości nanoemulsji asfaltowych tj.  

• polarność: dodatnia 

• indeks rozpadu (badanie na wypełniaczu mineralnym 
Sikaisol): 120 do 180 (5) [g/100g] 

• zawartość lepiszcza (poprzez oznaczenie zawartości 
wody): 58 do 62 (5) [%m/m] 

• czas wypływu  2mm przy 40 oC: 15 - 45 (3) [s] 

•  pozostałość na sicie, sito 0,5 mm: <0,2 (3) [%m/m] 

• pozostałość na sicie po 7 dniach magazynowania, sito 
0,5mm: TBR (1) [%m/m] 

•  sedymentacja po 7 dniach magazynowania: TBR (1) 
[%m/m] 

• adhezja: TBR (1)  [% pokrycia powierzchni] 

• penetracja w 25 oC asfaltu odzyskanego: <100 (3) 
[0,1 mm] 

• pH emulsji : 3,5  

• temperatura mięknienia asfaltu odzyskanego: >39 (5) 
[oC] 

• nawrót sprężystości w 25 oC asfaltu odzyskanego dla 
asfaltów modyfikowanych: NPD  (0) [%] 

• odzysk recyklatu polimerowego: 100 % 

• zużycie emulsji na m2 : od 0,1 [kg/m2] 

• rozszerzenie przedziału plastyczności w niskiej temp.: 
spodziewane polepszenie 
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C. Prowadzenie spójnych działań promocyjno-informacyjnych wśród grup 

docelowych projektu. Przekaz komunikatów dotyczących projektu, jego 

celów i rezultatów, nowej technologii i korzyści płynących z ich 

stosowania. Projekt zakłada dotarcie do największej możliwej grupy 

docelowej wliczając najbardziej wpływowych interesariuszy oraz ogół 

społeczeństwa. 
 

D. Wykonanie cyklu działań demonstrujących w celu zaprezentowania 

technologii za pośrednictwem wielu kanałów - w tym informacje prasowe, 

debaty, filmy itp. Ważnym elementem będą warsztaty bezpośrednio na 

prototypie. Ich celem jest aktywne zainteresowanie decyzyjnych 

przedstawicieli podmiotów zainteresowanych uruchomieniem nowych 

instalacji w skali przemysłowej. 
 

E. Wzrost świadomości społecznej na temat potencjału związanego 

z zastosowaniem nanotechnologii oraz nowatorskich technologii 

w drogownictwie oraz budownictwie. Cel obejmuje budowanie społecznej 

akceptacji dla nanotechnologii i nanomateriałów oraz świadomości 

korzyści związanych z wdrażaniem i wykorzystywaniem proponowanej 

technologii. 
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III  Oczekiwane rezultaty:  
 

A. Prototypowa instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych 

modyfikowanych recyklatem polimerowym i nanonapełniaczami 

mineralnymi.  

W prototypie osiągnięte zostaną następujące parametry pracy: 

a) Produkcja asfaltu modyfikowanego o wydajności: 0,35 m3/h (jest możliwa 

samego asfaltu) ale zostanie obniżona proporcjonalnie do wydajności 

urządzenia produkującego nanowłókna i wynosić będzie 5,46 Mg/24 h (w pełnej 

skali produkcyjnej: 1,63 m3/h). 

 

b) Produkcja nanowłókien o wydajności: 4,5 kg/24 h (w pełnej skali 

produkcyjnej: 32,1 kg/24 h). 

 

c) Produkcja nanoemulsji o wydajności: 8,4 Mg/24 h (w pełnej skali 

produkcyjnej: 60 Mg/24 h). 

 

d) Dodatek polimerów: 176 Mg/rok (w pełnej skali produkcyjnej: 1119 Mg/rok). 
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B. Ocena i optymalizacja parametrów poszczególnych operacji  w ramach 

procesu technologicznego. 
 

C. 1 raport "Modelowy System Efektywnej Implementacji LIFE EMU NEW 

na poziomie rynkowym/komercyjnym” 
 

D. Bilans materiałowy 
 

E. Analiza ekonomiczna 
 

F. Wzrost wiedzy wśród grup docelowych 
 

G. Rozpowszechnienie informacji o projekcie, jako celach, działaniach 

i rezultatach w Polsce i UE 
 

H. Rozpowszechnienie  przedmiotowej technologii w UE. 

Długoterminowym rezultatem projektu będzie wzrost zagospodarowania 

odpadów polimerowych oraz zastosowania nanomateriałów, w szczególności 

emulsji asfaltowych modyfikowanych recyklatem polimerowym i nano-

napełniaczami mineralnymi. 
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IV  Wykonane działania przygotowawcze do realizacji 
przedsięwzięcia 
 

Przyjęta metodyka działań przygotowawczych do realizacji 
przedsięwzięcia objęła cztery główne obszary: 

 

(1) badania preferencji odbiorców produktów asfaltowych 
 

(2) badania rynkowe – dotyczące obecnie stosowanych rozwiązań 
 

(3) inwentaryzacja literaturowa – związana ze stanem posiadanej wiedzy 
na temat nanotechnologii stosowanej w budownictwie drogowym 
 

(4) prace koncepcyjne nad opracowaniem technologii i analiza 
opłacalności 
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V  Problem środowiskowy, którego dotyczy przedsięwzięcie 
 

(1) Wyczerpywanie zasobów surowcowych i energetycznych. 

(2) Recykling odpadów. 

(3) Odpady polimerowe w środowisku. 

(4) Wpływ rynku produktów asfaltowych na środowisko. 

VI  Efekty ekologiczne realizowane w ramach projektu 
 

(1) Efekt w zakresie zwiększenia udziału odzysku odpadów polimerowych. 

(2) Efekt w zakresie minimalizacji ilości odpadów kierowanych na 
składowiska lub do spalarni. 

(3) Efekt w zakresie minimalizacji ilości zużytego asfaltu. 

(4) Efekt ekologiczny w zakresie zmniejszenia zużycia surowców 
naturalnych. 

(5) Efekt ekologiczny w zakresie zmniejszenia zużycia energii. 



 Name, Surname, Position  Logo(s) LIFE14 I debata międzysektorowa, 26.02.2016, Kraków 

VII  Spodziewane problemy i ryzyka związane z wdrażaniem 
przedsięwzięcia 
 

(1) Ryzyko związane z koniecznością użycia do produkcji nanowłókien „czystego” 
polimeru zamiast odpadowego. 

(2) Ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanych parametrów w zakresie 
obniżenia ilości zużytego asfaltu. 

(3) Ryzyko związane z niejednorodnością odpadów polimerowych – słaba selekcja 
odpadów, wtedy zaistnieje konieczność przygotowania większej ilości odpadów do 
procesu, gdyż część z nich trzeba będzie odrzucić. 

(4) Ryzyko związane z niejednorodnością wymiarową nanowłókien polimerowych. 

(5) Ryzyko związane z przedłużającą się procedurą formalno – administracyjne i 
wdrożeniowe, które opóźnią realizację kolejnych działań. 

(6) Ryzyko związane z niskim zainteresowaniem projektem ze strony interesariuszy 
i grupy docelowej. 

(7) Ryzyko związane z pojawieniem się na rynku europejskim tańszego rozwiązania 
konkurencyjnego. 
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VIII  Interesariusze oraz grupa docelowa przedsięwzięcia  
 

(1) Obecni klienci Spółki . 

(2) Podmioty zajmujące się dystrybucją produktów asfaltowych na rynku polskim (np. Bitupol 
Sp. z o.o., TOTAL Polska Sp. z o.o.). 

(3) Firmy działające na rynku budownictwa drogowego (np. SKANSKA, Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych S.A.). 

(4) Samorządy. 

(5) Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Wodnej  (wraz z odpowiednikami w innych krajach UE). 

(6) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( wraz z jego 
odpowiednikiem w UE). 

(7) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

(8) Środowisko akademickie w Polsce i UE ,Instytuty naukowo-badawcze. 

(9) Organizacje pozarządowe. 

(10) Krajowe, regionalne i lokalne media. 

(11) Społeczności lokalne. 

(12) Organizacje branżowe i instytucje międzynarodowe. 

(13) Firmy konkurencyjne. 

(14) Dostawcy, podwykonawcy, partnerzy. 
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IX  Prototypowa i pilotażowa   
instalacja 

1.A. Węzeł produkcji 

asfaltu zmodyfikowanego 

3.A. Węzeł produkcji emulsji 

2.B. Węzeł produkcji nanowłókien 

2.C. Węzeł upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji 

polimerów odpadowych 
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1.A. Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego 
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2.B. Węzeł produkcji nanowłókien 
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2.C. Węzeł upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji 
polimerów odpadowych 
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3.A. Węzeł produkcji emulsji 
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X  Planowane działania: 

A. Działania przygotowawcze (1.12.2015 – 31.07.2019)  

Działanie A.1. - Uszczegółowienie koncepcji technologiczno-technicznej 
instalacji pilotażowej 

Realizowane na Politechnice Krakowskiej wyłonionej na drodze 
przetargu publicznego 

DZIAŁANIE A.1.1. Weryfikacja poprawności wyboru asfaltów do zastosowania w 
procesie technologicznym  
 

DZIAŁANIE A.1.2. Doprecyzowanie parametrów wytypowanych rodzajów 
polimerów odpadowych i włókien mineralnych wraz 
z weryfikacją emulgatora 
 

DZIAŁANIE A.1.3. Koncepcja techniczna instalacji pilotażowej 
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B.  Działania wdrożeniowe 

DZIAŁANIE B.1. Projekt wykonawczy (1.03.2016 – 30.09.2016) 

DZIAŁANIE B.2. Wybór Wykonawcy Generalnego oraz Inżyniera Kontraktu 
(1.05.2016 – 31.10.2016) 

DZIAŁANIE B.3. Budowa prototypowej instalacji pilotażowej (1.11.2016 – 
31.12.2016) 

DZIAŁANIE B.4. Testowanie prototypowej instalacji pilotażowej (1.01.2018 – 
31.08.2018) 

DZIAŁANIE B.5. Uruchomienie i walidacja prototypowej instalacji 
demonstracyjnej (1.09.2018 – 31.07.2019) 
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D.  Monitoring wpływu projektu na osiągniecie jego celu 
(1.08.2015 – 31.07.2019) 

DZIAŁANIE D.1. Monitoring wpływu projektu na problem środowiskowy (1.08.2015 – 
31.07.2019) 

DZIAŁANIE D.1.1. Monitoring założonych parametrów technologicznych instalacji 
demonstracyjnej 

DZIAŁANIE D.1.2. Monitoring operacyjny zw. Z wdrażaniem prototypowej instalacji 
pilotażowej (1.11.2016 – 31.12.2016) 

DZIAŁANIE D.2. Monitoring wpływu projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze 
(1.01.2018 – 31.08.2018) 

DZIAŁANIE D.2.1. Monitoring wpływu na grupy docelowe i interesariuszy 
(1.09.2018 – 31.07.2019) 

DZIAŁANIE D.2.2. Monitoring wpływu projektu na świadomość i postawy 
społeczności lokalnych na przykładzie woj. opolskiego (1.09.2018 – 31.07.2019) 
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E.  Komunikacja i propagowanie wyników projektu 
(1.08.2015 – 31.07.2019) 

DZIAŁANIE E.1. Materiały informacyjno-promocyjne oraz oznakowanie 
informacyjne LIFE. 

DZIAŁANIE E.2. Strona internetowa projektu, profile na portalach 
społecznościowych i ich ciągła aktualizacja. 

DZIAŁANIE E.3. Debaty międzysektorowe / spotkania informacyjne 

DZIAŁANIE E.4. Udział w targach branżowych. 

DZIAŁANIE E.5. Warsztaty demonstracyjne. 

DZIAŁANIE E.6. Publikacje dotyczące projektu oraz sprawozdanie w języku 
niespecjalistycznym „dla laika”. 

DZIAŁANIE E.7. Konferencje inauguracyjne, podsumowująca oraz z okazji 
otwarcia instalacji demonstracyjnej. 
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F. – Zarządzanie projektem i monitoring zaawansowania 
projektu (1.08.2015 – 31.07.2019) 

DZIAŁANIE F.1. Zarządzanie projektem 

DZIAŁANIE F.2. Monitorowanie postępu w realizacji projektu 

DZIAŁANIE F.3. Niezależny audyt zewnętrzny 

DZIAŁANIE F.4. Plan komunikacji po zakończeniu realizacji projektu LIFE 

DZIAŁANIE F.5. Działania dotyczące nawiązania kontaktów - Networking 

DZIAŁANIE F.6. Spotkania Komitetu Konsultacyjnego 
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Dziękuję 

za uwagę 


