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Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie planu działań po zakończeniu
realizacji projektu, aby utrzymać jego cele oraz osiągnąć jeszcze efektywniejsze
rezultaty. Działania obejmują:
- monitorowanie kolejnych testów na linii pilotażowej, w tym dobór surowców (polimer,
asfalt itp.), aby optymalizować koszty, zwiększać efekt ekologiczny, zachować jak
najlepsze parametry jakościowe;
- stały monitoring uzyskanych produktów – badania jakościowe;
- analiza ekonomiczna poszerzenia procesu przerobu polimeru o nitkę samodzielnego
przerobu odpadów z tworzyw sztucznych (segregacja, rozdrobnienie, przemiał),
co pozwoli lepiej i skuteczniej dobierać tego rodzaju surowiec;
- monitorowanie rynku w zw. z podejmowaniem decyzji o komercjalizacji produktów
wytwarzanych na linii pilotażowej (asfalt/emulsja asfaltowa modyfikowane polimerem
odpadowym);
- w przypadku decyzji o komercjalizacji – pracowanie strategii inwestycyjnej (budowa
linii produkcyjnej, uzyskanie koniecznych certyfikatów aprobat do wejścia na rynek);
- stała praca nad wykorzystaniem linii pilotażowej w ramach idei Zakładu olei
przepracowanych w Kędzierzynie Koźlu (jako elementu składowego całego
mechanizmu wpisującego się w gospodarkę o obiegu zamkniętym);
- powiązanie efektów (produktów) projektu finansowanego w ramach instrumentu LIFE
z wynikami projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 pn. Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania
strumieni

węglowodorowych

i

recyklingu

odpadów

pochodzenia

naftowego

poprzez wykorzystanie na instalacji LIFE produktów uzyskanych w procesie recyklingu
odpadów niebezpiecznych (oleje przepracowane). Dzięki temu spółka uzyska
dodatkowy efekt finansowy (przedłużenie wartości produktu uzyskanego w projekcie),
poszerzy portfel produktów, a także wzmocni efekt środowiskowy;
- stałe rozpowszechnianie informacji o zrealizowanym projekcie i jego rezultatach –
w szczególności

w

mediach

społecznościowych,

podczas

wystąpień

na konferencjach, podczas indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymi;
- promocja idei zagospodarowania odpadów w ramach działań marketingowych firmy
Flukar Sp. z o. o.;
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- prace nad zmianą wizerunku firmy z producenta
środków smarowych na podmiot inwestujący
w ekologię,

prośrodowiskowy,

recykler

stawiający na wtórne wykorzystanie polimerów,
odpadów

pochodzenia

naftowego

i chemicznego;
- intensyfikacja działań już realizowanych –
ukierunkowanych na budowanie świadomości
ekologicznej

poprzez

pracowników

w

m.in.

szkolenia

zakresie

technologii

ekologicznych, wizyty na instalacjach połączone
ze

zwiedzaniem

do kontrahentów
i właścicieli

i

szkoleniem
spółki,

warsztatów

kierowane

pracowników
i

serwisów

samochodowych, uczniów techników i szkół
zawodowych, studentów uczelni technicznych.
Dokument wskazuje konkretne działania osób na
konkretnych stanowiskach w firmie, konkretnych
działów spółki oraz terminy ich realizacji.
Zadania wskazane w tym planie muszą być ściśle powiązane z działalnością spółki
w zakresie całego Zakładu w Kędzierzynie Koźlu, gdzie prowadzone będą dalsze
prace związane z instalacją pilotażową, jak i innymi działaniami mającymi zapewnić
jak najefektywniejsze wykorzystanie odpadów oraz szereg prac B+R umożliwiających
dalszy rozwój firmy w zakresie opracowywania nowych technologii opartych
na gospodarce o obiegu zamkniętym oraz zagospodarowywaniu odpadów.
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Opis i cele podejmowanych działań
1. Informacje o projekcie
Proekologiczna

instalacja

pilotażowa

do

produkcji

emulsji

asfaltowych

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych, jest realizowana
przez firmę FLUKAR Sp. z o.o. w oparciu o prowadzone od lat badania i własną
innowacyjną technologię od roku 2015.
Innowacyjność opracowanej technologii, polega na zastosowaniu polimerów
odpadowych i nanowypełniaczy mineralnych do produkcji asfaltów modyfikowanych
oraz produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów.
Głównym działaniem w ramach projektu było zbudowanie instalacji pilotażowej,
a także przeprowadzenie testów wedle opracowanej koncepcji.
1.1 Przebieg realizacji projektu
W III kwartale 2019 roku instalacja pilotażowa była gotowa do przeprowadzania
testów, dlatego też zamówiono surowce oraz przeprowadzano kolejne testy.
Proces doboru surowców, w szczególności asfaltu, a także polimeru odpadowego
wiązał się z szeregiem badań laboratoryjnych – przeprowadzanych w laboratorium
Flukar Sp. z o. o. oraz w laboratorium zewnętrznym.
Działania informacyjne i promocyjne w projekcie były realizowane przez cały okres
realizacji projektu. Należy jednak zauważyć, że druga połowa 2019 r. pozwoliła
na intensyfikację rzeczowych dyskusji na temat produktów i rezultatów projektu.
1.2 Wnioski z przeprowadzonych testów
Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych testów ustalono, że:
- instalacja pilotażowa umożliwia produkcję asfaltu modyfikowanego polimerem
odpadowym;
- w celu zapewnienia utrzymania ruchu instalacji, a także jakości produktu finalnego
– należy podczas doboru przestrzegać jakości polimera odpadowego – a więc
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zadbać o surowiec odpowiednio przygotowany i o odpowiednim składzie
chemicznym;
- wykorzystanie nanostruktur – choć możliwe – nie pozwoliło (jak się wcześniej
spodziewano) na osiągnięcie zdecydowanie lepszych parametrów jakościowych
asfaltu;
- na moment zakończenia realizacji projektu wyniki badań potwierdzają, że uzyskane
modyfikowane emulsje asfaltowe spełniają wymogi i spodziewane parametry.
Instalacja pilotażowa nie ma zdolności produkcyjnych, a co za tym idzie
rozpatrywano możliwość i ekonomiczną opłacalność komercjalizacji badanej
technologii. W pierwszej kolejności należałoby zainwestować środki w stworzenie
instalacji produkcyjnej, po drugie należałoby mieć pewność co do pozyskania
stałego rynku zbytu dla produktu ekologicznego.
Głównymi odbiorcami ostatecznymi produktu w postaci asfaltów czy emulsji
asfaltowych są jednostki samorządowe i rządowe realizujące inwestycje drogowe
lub też zobowiązane do remontu dróg pozostawionych im w zarządzie.
Na ten moment w polskim prawodawstwie obowiązuje Ustawa prawo zamówień
publicznych, która oczywiście umożliwia wprowadzenie do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dodatkowych kryteriów (np. produkty wykorzystywane
w inwestycji mają pochodzić w jakimś procencie z odpadu itp.), jednakże zarządy
samorządów oraz instytucji państwowych decydują się jednak najczęściej na wybór
najtańszego produktu po spełnieniu podstawowych parametrów jakościowych.
W ten sposób produkt uzyskany dzięki zrealizowanemu projektowi na ten moment
nie wykazuje znamion opłacalności ekonomicznej, przewagi konkurencyjnej, gdyż
koszt zakupu asfaltu, jego modyfikacji (w tym zakup odpowiednio przygotowanego
polimeru odpadowego, uruchomienie nanospidera) będzie przeciętnie o co najmniej
parę procent wyższy niż koszt zakupu standardowego asfaltu.
1.3

Prowadzone działania komunikacyjne

W ramach projektu prowadzono szereg działań mających na celu rozpowszechnianie
idei związanych z ochroną środowiska, a w szczególności ponownym wykorzystaniem
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odpadów. Przeprowadzone działania skupiały się wokół kilku kampanii prowadzonych
równolegle i przenikających się.
Dla wszystkich działań informacyjnych i promujących idee projektu opracowano linię
kreatywną oraz klucz graficzny dla całego projektu, który co do zasady jest stosowany
do dziś.
Kampania

edukacyjna – w ramach której zrealizowano szereg działań

zapewniających największą

wiedzę

o projekcie,

o

zastosowanej technologii.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (stopień skomplikowania technologii)
kampania ta skierowana była przede wszystkim do:
- wykonawców, podwykonawców instalacji,
- dostawców surowców,
- pracowników spółki – produkcyjnych, zw. z marketingiem, przedstawicieli
handlowych,
- członków zespołu projektowego oraz komitetu konsultacyjnego,
- dotychczasowych klientów firmy,
- mieszkańców Kędzierzyna Koźla.
Wśród najczęściej realizowanych czynności należy wskazać komunikację mailową
oraz

spotkania

robocze

i

oficjalne

członków

zespołu

projektowego

z przedstawicielami ww. grup, a także między sobą. Ta komunikacja zapewniła
wymianę informacji, w tym zapoznanie się z dokumentacją techniczną instalacji,
a także dyskusje na temat kolejnych kroków w ramach projektu, podejmowanych
decyzji co do przeprowadzenia kolejnych testów czy wyboru surowca.
Innym

nieocenionym

przeprowadzane

w

narzędziem
ostatnim

okazały

się

warsztaty

demonstracyjne

półroczu

trwania projektu. Zapraszano do zakładu
na warsztaty zarówno osoby z branży –
czyli dostawców technologii, przedstawicieli
firm inżynierskich, jak i osoby zupełnie
niezwiązane

z

branżą.

przeprowadzono
zróżnicowane

Dzięki

warsztaty
pod

kątem

temu
bardzo

zawartości
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merytorycznej. Dostosowywano zarówno język wypowiedzi, jak i ilość wiedzy
do odbiorcy siedzącego w danym dniu na Sali.
Dzięki

usytuowaniu

instalacji

pilotażowej

nieopodal

Centrum

Badawczo

Rozwojowego, warsztaty mogły odbywać się w trzech etapach:
1. Spotkanie informacyjne w Sali konferencyjnej CBR;
2. Demonstracja instalacji w hali;
3. Wizyta w laboratorium (pracownia do badania asfaltu) połączona z dyskusją
na temat parametrów surowców w odniesieniu do spodziewanych parametrów
jakościowych produktów finalnych – możliwych do osiągnięcia na instalacji.
Uczestnicy warsztatów zostali zachęceni do przekazania materiałów informacyjnych
osobom postronnym, a także do odwiedzania strony www.emunew.pl oraz profilu EMU
NEW w mediach społecznościowych.
Innym działaniem edukacyjnym było opracowanie i zamieszczenie w hali tablic
ukazujących schemat działania linii pilotażowej, a także oznaczenie elementów linii
informacją

o

współfinansowaniu

projektu.

Schematy

ułatwiają

prowadzenie

warsztatów – szczególnie dla osób o nikłej wiedzy branżowej.
Kampania informacyjna – realizowana w dużej mierze przez specjalistę
Grzegorza Nieradkę, co zapewniło dobry poziom merytoryczny, a także
odpowiednią jakość samej prezentacji.
Ważną formą tej kampanii były debaty międzysektorowe i spotkania informacyjne.
Dzięki wymianie doświadczeń i informacji nt. znanych na świecie technologii
wykorzystujących odpady do ulepszania innych produktów wzrosła świadomość
uczestników co do kierunku, w którym zmierza obecnie świat. Styl życia Zero waste,
jak również idea recyklingu coraz szerzej dociera do świadomości zwykłego człowieka.
Ze względu na charakter projektu nie było możliwe zorganizowanie debat
indywidualnych na planowaną pierwotnie liczbę uczestników, gdyż aby konkretnie
i na wysokim poziomie merytorycznym móc rozmawiać o problemach z zakresu
projektu należało skupić się na włączeniu się w wydarzenia znane od lat, co
gwarantowało obecność osób o odpowiedniej renomie i wiedzy. Zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem (efektywniejszym w zakresie stosunku oczekiwanego rezultatu
do kosztów) była prezentacja idei projektu na imprezach już zorganizowanych.
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Kampania

upowszechniająca

–

realizowana głównie przez stronę www
oraz media społecznościowe, a także
poprzez

wszelkiego

rodzaju

materiały

informacyjne - ulotki, foldery oraz gadżety
promocyjne dystrybuowane na różnych
imprezach, w których uczestniczył Flukar
Sp. z o. o.

– przy okazji promocji

pozostałych działań firmy.
Ze względu na zmiany świadomości – najefektywniejszym medium dla przekazywania
aktualności i treści okazały się media społecznościowe.
W ramach projektu nakręcono również film dokumentalny, zrealizowany w nieco innym
wymiarze niż pierwotnie planowano (zdecydowanie krótszy). Treść i forma zostały
dostosowane do najszerszego grona odbiorców – czyli laików, którzy niekoniecznie
będą chcieli poświęcić więcej czasu na czytanie dłuższych wypowiedzi czy oglądanie
długiego filmu z bardzo szczegółowymi, technicznymi i niezrozumiałymi terminami.
Po rozmowach ze specjalistami z zakresu marketingu i reklamy – stworzono film
trwający niecałe 5 min., dzięki temu oglądający nie są znudzeni, a dokument sprawdza
się również na targach czy warsztatach. Film został umieszczony na Youtube.com
na kanale EMU NEW w obu wersjach językowych, następnie link do filmiku został
rozpowszechniony różnymi kanałami wśród dystrybutorów, klientów, pracowników itd.
W

przypadku

podjęcia

decyzji

o

wprowadzeniu

do

stałej

sprzedaży

i skomercjalizowaniu wyników projektu
koniecznym

będzie

przeprowadzenie

działań skupionych stricte na reklamie
i promocji
na instalacji

produktów
pilotażowej

powstających
–

emulsji

asfaltowych, asfaltów.
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1.4

Analiza sytuacji (analiza SWOT)
Mocne strony

Słabe strony

Tematyka
recyklingu
budzi
zainteresowanie wśród potencjalnych
odbiorców

Stopień
skomplikowany
powodujący
mniejsze zainteresowanie w trakcie
przekazywania bardziej szczegółowych
informacji
W wyobraźni potencjalnego odbiorcy
polimery to butelki pet – stąd oczekują
w ramach instalacji przerobu tychże
butelek.
Produkt powstały z wykorzystania odpadu
nie jest bezpośrednio zw. z życiem
codziennym,
co
powoduje
mniejsze
zainteresowanie samym produktem
Konieczność znalezienia dostawcy, który
dostarczy
surowiec
przygotowany
do pracy w instalacji (bez zanieczyszczeń
mogących uszkodzić urządzenia), topliwy
w
temperaturze,
w
której
pracuje
instalacja
Koszt uzyskania modyfikowanego asfaltu
większy niż asfaltu standardowego
Brak wymogów eko w przetargach
jednostek publicznych (główni odbiorcy to
jednostki zobowiązane do stosowania
Prawa Zamówień Publicznych)
Słabe
zainteresowanie
wizytami
w Kędzierzynie specjalistów z branży,
brak czasu na dodatkowe wizyty
Brak projektów typowo poświęconych
technologiom w drogownictwie czy nawet
w branży chemicznej
Częstsze
korzystanie
z
mediów
społecznościowych
skłaniające
do skupienia się na tym medium jako
nośniku przekazywania treści, mniejsze
zapotrzebowanie
na
aktualizowanie
strony www;
Coraz mniejsza liczba odwiedzających
targi,
mniejszy
udział specjalistów,
kosztochłonność przedsięwzięcia
Brak realizacji zadań w projekcie
zakładanych jako organizacja imprez
własnych
ze
względu
na
niską
efektywność tychże wydarzeń

Wykorzystanie polimerów odpadowych

Asfalt otrzymywany w instalacji spełnia
jakościowe parametry umożliwiające
wykorzystanie w drogownictwie

Możliwość organizacji spotkań/debat
w miejscu realizacji projektu
Net working szansą na zbudowanie
trwałych
kontaktów
pomiędzy
beneficjentami LIFE
Strona internetowa i linia graficzna
stworzona
dla
projektu
szansą
na promocję
i
rozpowszechnianie
rezultatów
Udział
w
Targach
umożliwiający
spotkania
z
innymi
firmami
–
dostawcami instalacji, surowców itp.
Udział w imprezach o wypracowanej
renomie
gwarantujący
obecność
specjalistów światowej sławy

Analizując sposoby dotarcia do różnych grup odbiorców w toku realizacji projektu,
podejmowano niejednokrotnie decyzje o przeformułowaniu sposobu prezentacji
projektu czy firmy.
Kosztochłonność organizacji imprez we własnym zakresie (koszt miejsca, cateringu,
obsługi itd.), a także konieczność znalezienia przez gości dodatkowego czasu
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w napiętych grafikach (szczególnie w odniesieniu do specjalistów, na których
obecności najbardziej zależałoby firmie) zdecydowały o mniejszym zaangażowaniu
kapitału w tego typu działania. Zwiększono natomiast udział w imprezach krajowych
i międzynarodowych mających już odpowiednią renomę w branży, na które zjeżdża się
gremium specjalistów czy najbardziej wpływowych dostawców surowców czy
instalacji.
Podczas wystąpień na konferencjach, spotkań w kuluarach zapoznano wiele osób
z różnych grup zapoznano z tematyką projektu.
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2. Kolejne działania w ramach projektu
Na moment zakończenia projektu zespół projektowy wraz z Zarządem podjął
decyzję o wstrzymaniu decyzji dotyczącej komercjalizacji produktów uzyskanych
poprzez zastosowanie technologii przetestowanej na linii pilotażowej. Prowadzone
będą kolejne testy połączone z pracami B+R i badaniami laboratoryjnymi. Produkcja
emulsji na mniejszą skalę będzie się odbywać wedle zapotrzebowania.
Kolejne działania będą skupione wokół:
a) poszukiwania, zakupu surowców, przeprowadzania kolejnych testów na różnych
surowcach, w tym kolejne próby efektywnego wykorzystania nanowłókien,
nanoemulsją bez zwiększenia energochłonności procesu – odpowiedzialny
Zastępca szefa zakładu w porozumieniu z kierownikiem laboratorium;
b) badania uzyskanych produktów, pracami nad opracowaniem optymalnych
parametrów jakościowych (wg zapotrzebowania rynku oraz w odniesieniu
do kosztów surowca) – odpowiedzialny kierownik laboratorium;
c) obserwacja otoczenia prawnego w zakresie zmian w ustawie Prawo zamówień
publicznych lub innych zmuszających instytucje publiczne do zmiany w zakresie
ustalania kryteriów w przetargach na dostawę asfaltu i emulsji asfaltowych (kryteria
dotyczące ekologii itp.) – odpowiedzialny specjalista ds. przetargów;
d)

szukanie

dodatkowego

sposobu

wykorzystania

instalacji

pilotażowej

(w przypadku niewykorzystywania w 100% do pierwotnego celu), w tym nanospidera
w działalności Zakładu Flukar Sp. z o. o. – w zakresie wszelkich działań zw.
z gospodarką o obiegu zamkniętym jako dopełnienie instalacji dla recyklingu olei
przepracowanych oraz produkcji z otrzymanego surowca – baz olejowych, olejów,
smarów, emulsji asfaltowych – odpowiedzialni Dyrektor ds. rozwoju produktu,
kierownik laboratorium i szef Zakładu;
e) dalsze działania edukacyjne, informacyjne i upowszechniające skupione wokół
budzenia świadomości oraz kreowaniu postawy aktywnie włączającej się w działania
proekologiczne, podejmowaniu codziennych wyborów w zgodzie z ideą ochrony
środowiska

–

segregacja

i

zagospodarowaniu

odpadów,

oszczędność

w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ograniczanie wytwarzania odpadów
poprzez codzienne wybory konsumenta;
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f) monitorowanie wskaźników zw. z wykorzystaniem polimeru odpadowego –
na podstawie fv zakupu surowca – w zakresie wydajności 176 t/rok – odpowiedzialny
Zastępca Szefa Zakładu.
Ze względu na wnioski z dotychczasowych działań w tym zakresie realizacja tych
celów obejmie w szczególności – pracowników, osoby bezpośrednio współpracujące
– partnerów biznesowych, dostawców surowców, wykonawców robót czy instalacji.
Ze

względu

na

efektywność

dla

celów

edukacyjnych,

informacyjnych

i upowszechniających wykorzystywane będą nadal w największym stopniu
narzędzia stosowane najczęściej podczas realizacji projektu:
- udział w branżowych spotkaniach informacyjnych, debatach i konferencjach (jako
uczestnik i prelegent) – w tym wydarzenia wiązane z przemysłem chemicznym,
ochroną środowiska, nowymi technologiami w gospodarowaniu odpadami;
- warsztaty/szkolenia dla pracowników, osób współpracujących, dystrybutorów
produktów, klientów i innych grup, z którymi Flukar Sp. z o. o. utrzymuje relacje
biznesowe;
- działania informacyjne w postaci działań
w mediach
działań
informacji

społecznościowych

marketingowych
o

–

oraz

upublicznianie

działalności

w szczególności

w

innych

zakresie

zakładu

–

gospodarki

odpadami, recyklingu, ochrony środowiska;
- publikowanie na firmowych profilach w mediach
społecznościowych
z zakresu

nowych

ciekawych
technologii

informacji
w

zakresie

gospodarki odpadami.
Dla realizacji ww. działań współdziałać będzie
Dyrektor ds. rozwoju produktu, dział marketingu
oraz Zarząd firmy.
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3. Monitorowanie działań w okresie trwałości
W celu zachowania wszelkich wymogów związanych z projektem w zakresie
trwałości ustalono następujące procedury w ramach firmy:
3.1 Zabezpieczenie trwałości w stosunku do środków trwałych – odpowiednie
oznaczenie w ewidencji księgowej wydatków, uświadomienie pracownikom
odpowiedzialnym za jej prowadzenie konieczności zachowania własności
instalacji pilotażowej, a pracownikom produkcyjnym – konieczności
zachowania spójności w wykorzystywaniu instalacji pilotażowej z celami
projektu;
3.2 Poinformowanie osób wskazanych w niniejszym dokumencie o obowiązkach
związanych z Projektem LIFE EMU NEW w okresie trwałości i ich zadaniami
w tym zakresie;
3.3 Wyznaczenie

cyklicznych

(kwartalnych)

terminów

spotkań

Zarządu

z wyznaczonymi za poszczególne działania osobami – w ramach spotkań
omawiane będą działania zrealizowane w danym okresie, ich wyniki. Na tej
podstawie Zarząd będzie podejmował decyzję o ew. komercjalizacji
technologii czy kierunku jej rozwoju, a także o szeregu działań miękkich
związanych z informowaniem i promowaniem projektu i jego rezultatów.
3.4 Zwrócenie uwagi wszystkim pracownikom, którym powierzono zadania
wskazane w tym dokumencie na konieczność zapewnienia sprawnej
komunikacji pomiędzy sobą oraz w stosunku do Zarządu, a także instytucji
rozliczających projekt.
3.5 Ewaluacja sposobu działania po każdym zakończonym roku trwałości sprawozdanie z działań w zakresach wskazanych powyżej.
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4. Powiązanie projektu z pozostałymi inwestycjami firmy Flukar Sp.
z o. o.
Celem

wdrożenia

technologii

na

selektywnego

rynek

innowacyjnej

zagospodarowania

strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów
pochodzenia naftowego firma Flukar Sp. z o. o.
zrealizowała następujące projekty B+R dotyczące:
•

Technologii selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych
pozyskanych

z

odpadów

pochodzenia

naftowego

w

kierunku

wysokojakościowych komponentów olejów smarowych (projekt zrealizowany
w okresie 01.06.2014 – 31.12.2015 r., dofinansowany w ramach Działania 1.4
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju),
•

Zastosowania procesu demulgacji do oczyszczania i odwadniania olejów
przepracowanych w węźle oczyszczania i odwadniania surowca stanowiącym
element instalacji do regeneracji olejów przepracowanych (realizacja badań
ze środków własnych Spółki w okresie lipiec-wrzesień 2015 r.).

Poza realizacją projektu dotyczącego modyfikacji asfaltu polimerem odpadowym,
spółka równolegle prowadziła projekty uzupełniające – ww. projekt zw. z odpadami
pochodzenia naftowego, a także od 2017 r. rozpoczęto prace nad stworzeniem
Centrum Badawczo Rozwojowego na terenie nowego zakładu Flukar w Kędzierzynie
Koźlu. Projekt pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego Flukar Sp. z o. o.
realizującego prace badawcze dla branży petrochemicznej i gospodarki odpadami
dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20142020. Dzięki adaptacji budynku oraz wyposażeniu laboratorium w pracownie
dedykowano poszczególnym elementom planu inwestycyjnego Flukar Sp. z o. o.
stworzono bazę do badań laboratoryjnych koniecznych przy instalacji do modyfikacji
asfaltu oraz recyklingu olejów przepracowanych, a także do dalszych prac B+R, które
spółka zamierza intensyfikować.
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W latach 2016 - 2017 – również z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2014-2020 – spółka uzyskała wsparcie na dwa inne projekty inwestycyjne –
stanowiące właśnie wynik wcześniejszych prac B+R, są to następując inwestycje:
- instalacja do recyklingu oleju przepracowanego – projekt pn. Wdrożenie technologii
selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów
pochodzenia naftowego zrealizowany do 30.06.2019 – obecnie na etapie
uruchomienia;
- instalacja do blendingu i destylacji – projekt pn. Wdrożenie technologii selektywnego
zagospodarowania

i regeneracji

strumieni

rozpuszczalnikowych

i naftowych

z odpadów ropopochodnych – planowane uruchomienie w styczniu 2021.
Oba projektu wpisują się w idee prośrodowiskowe oraz gospodarowanie odpadami.
Proces oczyszczania zużytych olejów syntetycznych i preparatów, przy pomocy
którego potwierdzone zostały wyniki badań przemysłowych dotyczące możliwości
uzyskania bazy syntetycznej ze zużytych olejów syntetycznych o poziomie
jakościowym pozwalającym na jej zastosowanie do produkcji gotowych wyrobów.
Proces produkcji smarów syntetycznych i specyfików olejowych w oparciu o uzyskaną
syntetyczną

bazę

olejową

oraz

uzyskane

frakcje

rozpuszczalnikowe

we wcześniejszych etapach pracy instalacji umożliwi zaś wyjście z gotowym
produktem na rynek.
Należy podkreślić, iż w toku prac rozwojowych nad opracowaniem technologii
selektywnego zagospodarowania odpadów pochodzenia naftowego przeprowadzono
własne prace B+R dotyczące zastosowania procesu demulgacji do oczyszczania
i odwadniania olejów przepracowanych.
Biorąc pod uwagę ideę, że pozyskując z rynku odpad niebezpieczny w postaci oleju
przepracowanego – spółka docelowo zamierza zredukować negatywny wpływ tego
odpadu do minimum – zostanie on przekształcony w nową bazę olejową, środki
smarne, a tzw. pozostałość próżniowa – znajdzie swoje wykorzystanie w ramach
instalacji pilotażowej do produkcji asfaltu zmodyfikowanego polimerem odpadowym (a
więc w ramach produkcji nowego produktu zostaną wykorzystane dwa składniki
odpadowe).
Ww. koncepcja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na gospodarkę o obiegu
zamkniętym, konieczność efektywnego zagospodarowywania odpadów, szczególnie
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niebezpiecznych, konieczność niwelacji negatywnego wpływu na środowisko
poprzez minimalizację odpadów nienadających się do dalszego wykorzystania.
Należy również wskazać na stosowanie we wszystkich projektach zasady 4R:
Redukuj (Reduce) – oznacza oszczędność energii i zmniejszenie emisji CO2 podczas
fazy użytkowania wyrobów z tworzyw sztucznych, a także ograniczanie odpadów
i strat;
Używaj ponownie (Reuse) – wyroby z tworzyw (odpad) są wykorzystywane powtórnie;
Poddawaj recyclingowi (Recycle) – oznacza recycling zużytych wyrobów na dwa
sposoby: mechaniczne przetwarzanie na surowiec do produkcji nowych wyrobów lub
przetworzenie odpadów z tworzyw sztucznych na surowce chemiczne służących
do produkcji nowych produktów (tworzyw sztucznych lub innych),
Odzyskuj (Recover) – oznacza odzysk energii poprzez współspalanie w odpowiednich
instalacjach produkujących energię lub produkcję paliw alternatywnych z odpadów,
dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.
Należy podkreślić, że przy realizacji wszelkich prac adaptacyjnych czy budowlanych,
przy zapytaniach ofertowych na zakup sprzętu – spółka analizuje i bierze pod uwagę
oszczędność i ochronę zasobów naturalnych.
Jednocześnie to nie koniec wdrażania idei ekologicznych w spółce Flukar – Zarząd
wraz z grupą pracowników już analizuje pomysły i rozpoczyna prace B+R
nad kolejnymi pomysłami mającymi na celu rozwinięcie produktów oraz technologii
w taki sposób, aby były jak najbardziej przyjazne środowisku (małe użycie energii,
biodegradowalność itd.). Świadczy to o tym, że realizacja od 2015 roku projektu pn.
Proekologiczna

instalacja

pilotażowa

do

produkcji

emulsji

asfaltowych

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych na trwałe zmieniła sposób
myślenia Zarządu i pracowników Flukar Sp. z o. o. Firma największe szanse rozwoju
upatruje w gospodarce odpadami, a także tworzeniu produktów przyjaznych
środowisku, pomimo że dedykowanych w głównej mierze do przemysłu.
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5. Podsumowanie i wnioski
Długoterminowym i najważniejszym efektem zrealizowania m. in. projektu LIFE EMU
NEW przez Flukar Sp. z o. o. jest zmiana profilu działalności firmy – ze standardowego
producenta środków smarnych i oleju – spółka stała się firmą z własnym zapleczem
B+R – stale trwające badania, firmą opartą na idei gospodarki o obiegu zamkniętym –
dzięki pozostałym inwestycjom – udało się zachować pierwotny profil działalności
spółki (co gwarantuje rynek zbytu oraz doświadczenie w zakres produkcji, sprzedaży
produktów) zmodyfikowany czynnikiem ekologicznym, dzięki któremu spółka nie
będzie wykorzystywać zasobów naturalnych, ale zagospodaruje opad, podda go
recyklingowi na wielu płaszczyznach, w tym wykorzystując instalację pilotażową.
Jednocześnie w mentalności Zarządu, pracowników, a także otoczenia biznesowego
zaszła głęboka zmiana w świadomości – Flukar Sp. z o. o. to firma zatroskana
o środowisko, chcąca swój kapitał budować bez szkód dla środowiska naturalnego,
a wręcz ułatwiając jego ochronę.
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