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1. PROJEKTOVÁ DATA
Číslo projektu

LIFE14 ENV/PL/000370

Celý název projektu

Datum zahájení projektu

Proekologická pilotní linka na výrobu asfaltových
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odpadních polymerů
1. srpna 2015

Datum ukončení projektu
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Požadovaná dotace z IKE

2 628 123 €

Požadovaná dotace z NFOŚiGW

657 030 €

Příjemce projektu

Flukar Sp. z o.o

Adresa sídla

ul. Uniwersytecka 13; 40-007 Katowice

Tel.

+48 32 700 22 50

Fax.

+48 32 700 22 60

E-mail

life@flucar.pl

Adresa webových stránek

https://www.emunew.pl
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2. SHRNUTÍ
Projekt byl zahájen 1. srpna 2015. Tato zpráva je závěrečnou zprávou pokrývající celou
dobu trvání projektu od 1. srpna 2015 do 31. prosince 2019.
Cílem projektu bylo využití polymerního odpadu k přípravě asfaltových emulzí.
Proekologická pilotní linka na výrobu asfaltových emulzí modifikovaných nanostrukturami z
odpadních polymerů“ (zkráceně LIFE EMU NEW) je projekt vyvinutý týmem odborníků
společnosti Flukar Sp. z o.o. Jedná se o inovativní technologický koncept, který měl přispět k
řešení environmentálních problémů souvisejících s nakládáním s polymerním odpadem.
Vzhledem k rozsáhlé výrobě asfaltových emulzí a jejich širokému použití při stavbě silnic je to
velmi užitečný způsob recyklace polymerního odpadu. Všechny úkoly byly realizovány v
souladu se zamýšlenými cíli projektu, což umožnilo efektivní realizaci a monitorování
průběhu projektu. Výsledkem projektu byla výstavba linky na výrobu asfaltových emulzí
modifikovaných nanostrukturami z odpadních polymerů, včetně:
Zařízení na výrobu modifikovaného asfaltu.
Zařízení na zkapalňování a modifikaci odpadních polymerů
Zařízení na výrobu modifikovaného asfaltu
Zařízení na výrobu a skladování nanovláken
Další fází bylo testování a validace technologií na integrovaném prototypu a provádění
konzistentních propagačních a informačních aktivit mezi cílovými skupinami projektu.
Rovněž bylo provedeno mnoho demonstračních činností, kterých účelem bylo ukázat
technologie prostřednictvím mediálních kanálů - včetně tiskových zpráv, debat, filmů atd.
čímž se mělo zvýšit povědomí veřejnosti o potenciálu spojeném s používáním
nanotechnologií a inovativních technologií při stavbě silnic a ve stavebnictví.
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Důsledkem těchto činností bylo zavedení nových výrobků asfaltových emulzí s lepšími
parametry pevnosti a deformace ve srovnání s těmi, které se v současné době používají v
silniční dopravě.

obr. 1 Komponenty linky v místě realizace projektu

3. CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu bylo demonstrovat fungování inovativní technologie pro výrobu
asfaltových emulzí modifikovaných polymerním recyklátem a minerálními nanoplniči.
ZAVEDENÍ PROTOTYPOVÉ A PILOTNÍ LINKY SESTÁVAJÍCÍ ZE 4 TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ:
Zařízení na výrobu modifikovaného asfaltu.
Zařízení na výrobu nanovláken.
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Zařízení na zkapalňování, čištění a modifikaci odpadních polymerů.
Zařízení na výrobu emulzí.

4. TECHNOLOGIE
Linka byla navržena pro kontinuální výrobu modifikovaného asfaltu a asfaltových emulzí
jako finálních výrobků.

obr. 2 Komponenty linky na výrobu asfaltové emulze
Proces získávání výrobků sestává z:
modifikovaný asfalt: smíchání základního asfaltu s polymerem modifikovaným minerálním
nanoplničem.
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asfaltová emulze: dispergování modifikovaného asfaltu v předem připraveném vodném
roztoku. Hlavními komponenty linky na výrobu asfaltových emulzí modifikovaných
nanostrukturami z odpadních polymerů jsou čtyři technologická zařízení:
zařízení na výrobu modifikovaného asfaltu

obr. 3 Schematický diagram zařízení na výrobu modifikovaného asfaltu
zařízení na zkapalňování, čištění a modifikaci odpadních polymerů
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obr. 4 Schématický diagram zařízení na zkapalňování a modifikaci odpadních
polymerů
zařízení na výrobu nanovláken

obr. 5 Schématický diagram zařízení na výrobu nanovláken
zařízení na výrobu emulze modifikované nanovlákny
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obr. 6 Schematický diagram zařízení na výrobu emulze modifikované nanovlákny
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obr. 7 Schematický diagram: vzájemné vztahy mezi zařízeními linky koprodukce
asfaltových emulzí modifikovaných pomocí nanostruktur z odpadních polymerů

obr. 8 Pilotní linka na výrobu asfaltových emulzí modifikovaných nanostrukturami z
odpadních polymerů
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obr. 9 Pilotní linka na výrobu asfaltových emulzí modifikovaných nanostrukturami z
odpadních polymerů
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5. REALIZACE PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ PROJEKTU
CÍLE BYLY REALIZOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO ČINNOSTÍ:
5.1 Zdokonalení technické koncepce a zpracování projektové dokumentace
Tento proces byl rozdělen do tří fází:

FÁZE 1

• zahrnovala ověření správnosti výběru asfaltů pro použití v
technologickém procesu. Aktivita byla dokončena zprávou v březnu
2016

FÁZE 2

• zahrnující vyjasnění parametrů vybraných druhů odpadních polymerů a
minerálních vláken spolu s ověřením emulgátoru, ukončena zprávou v
dubnu 2016

FÁZE 3

• zahrnovala vývoj obecné technické koncepce pro pilotní linku zdokonalení koncepce zkapalňovací komory odpadního polymeru s
přihlédnutím k výsledkům získaným v rámci provádění etapy 2. Tato
fáze byla dokončena zprávou připravenou v červnu 2016

REALIZAČNÍ
PROJEKT

• Byla vyhotovena kompletní sada technické dokumentace. Realizační
projekt prošel třemi revizemi: první v 11. 2016, další v 10. 2017, během
poslední revize v 04.2018 byl schválen pro výstavbu

5.2 Konstrukce a uvedení do provozu pilotní linky
Výstavba pilotní linky začala v prvním čtvrtletí roku 2018 a trvala až do druhého čtvrtletí
roku 2019. V prvním čtvrtletí roku 2018 byly uzavřeny smlouvy s dodavateli zařízení a byla
realizována část dodávek komponent prototypové pilotní linky. Ve druhém čtvrtletí roku
2018 byla analyzována stavební dokumentace z hlediska umístění hlavních zařízení a
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příslušenství. Ve 3. čtvrtletí 2018 byly provedeny zemní práce, byl vybudován park nádrží,
byly postaveny přístupové cesty, byla připravena hala pro montáž komponentů pilotní linky a
byly dodány další komponenty pilotní linky. V posledním čtvrtletí roku 2018 byly dodány
skladovací nádrže na asfalt a modifikovaný asfalt, kompletní potrubí a armatury, jednotlivá
zařízení byla připojena k elektřině, byly složeny všechny komponenty jednotlivých přístrojů a
zařízení, byla dokončena část napájecího a automatizačního systému, byla nainstalována
všechna čerpací zařízení a nakládací a vykládací stanoviště. V prvním a druhém čtvrtletí roku
2019 byla dokončena montáž všech zařízení linky, byla dokončena výstavba nádrží a potrubí.
Byly provedeny zkoušky těsnosti linky. Začaly přípravy na uvedení do provozu.
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obr. 10. Výstavba pilotní linky na výrobu asfaltových emulzí modifikovaných
nanostrukturami z odpadních polymerů
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První uvedení do provozu pilotní linky se uskutečnilo v červnu 2019. Při prvních
uvedeních do provozu byla nezbytná účast dodavatele nebo výrobce daného zařízení nebo
komponenty. Především kvůli inovativní a pilotní povaze linky vyžadovalo uvedení do
provozu seznámení se:
s obsluhou jednotlivých zařízení;
se způsobem, jakým jsou zařízení vzájemně propojena;
se specifičností úpravy asfaltu a bezpečnostních otázek souvisejících s jeho
vykládkou/nakládkou a zahříváním;
se specifičností použití polymeru.
V rámci prvního spuštění prototypové linky:
Byla zkontrolována správnost montáže všech instalací na základě technické
dokumentace;
Ve všech zařízeních byly provedeny zkoušky těsnosti linky;
Byly pozitivně provedeny provozní zkoušky;
Linka byly naplněna tepelným olejem a topným olejem. Byl spuštěn kotel;
Byla přijata dodávka asfaltu - nádrže byly naplněny vlastním stanovištěm pro
vykládku a nakládku;
Bylo provedeno mletí suroviny pomocí vytlačovacího zařízení;
Nakonec byla všechna zařízení spuštěna a kalibrována, aby se zajistil správný provoz a
zvýšila se jejich účinnost. Specifičnost linky s sebou přinesla řadu problémů, se kterými si
pracovní tým Flukar Sp. z o. o. musel poradit.
5.3 Testování a hodnocení technologií v pilotním měřítku
Od července do prosince 2019 bylo provedeno několik spuštění pilotní linky. Zpočátku se
spouštěly jednotlivé stroje, poté celá zařízení a nakonec byly provedeny testy a validace celé
pilotní linky.
Díky rychlému zaměstnání nebo vyslání zaměstnanců byl vytvořen tým specializující se
na spuštění a obsluhu pilotní linky. Díky nacházejícímu se na místě výzkumnému a
vývojovému středisku se specializovaným pracovištěm pro testování asfaltu a asfaltových
emulzí mohly být první výrobky z linky okamžitě testovány. To zvýšilo účinnost validace,
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protože v kratší době bylo možné reagovat na vlastnosti konečného výrobku, například
změnou surovin.

Zvýšení vstupu polymeru
naznačuje zvýšení teploty
měknutí a zvýšení teploty
vzplanutí

Je důležité zvolit ten
správný odpadní
materiál, který bude
chránit linku před
poškozením, zachovat její
účinnost a zajistit kvalitu
finálních produktů

ZÁVĚRY

Přidání odpadního
polymeru zlepšuje
vlastnosti asfaltu
modifikovaného odpadním
polymerem

Zvýšení vstupu polymeru
naznačuje snížení penetrace
jehlou

5.4 Provádění doplňkového cyklu informačních aktivit zaměřených na subjekty,
které mají zájem o implementaci prezentované technologie.
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Informační a propagační aktivity byly prováděny po celou dobu trvání projektu. Je
však třeba poznamenat, že druhá polovina roku 2019 umožnila intenzivnější věcné
diskuse o výrobcích a výsledcích projektu. V rámci projektu bylo provedeno několik
aktivit zaměřených na šíření myšlenek týkajících se ochrany životního prostředí,
zejména opětovného využití odpadu. Realizované aktivity se soustředily kolem několika
kampaní, které probíhaly paralelně i se překrývaly. Pro veškeré informační aktivity
propagující myšlenky projektu byla vyvinuta kreativní linie a grafický klíč pro celý
projekt, který se používá dodnes.

PROPAGAČNÍ KAMPAŇ

INFORMAČNÍ KAMPAŇ

VZDĚLÁVACÍ KAMPAŇ

MÉDIA

VZDĚLÁVACÍ KAMPAŇ
tato kampaň byla zaměřena především na:
- dodavatele, subdodavatele linky,
- dodavatele surovin,
- zaměstnance společnosti,
- členy projektového týmu a poradního výboru,
- stávající zákazníky společnosti,
- obyvatele Kędzierzyn-Koźle.
Mezi nejčastěji prováděné činnosti patří e-mailová komunikace, pracovní a oficiální
setkání členů projektového týmu se zástupci výše uvedených skupin, a také mezi sebou. Tato
komunikace zajistila výměnu informací, včetně seznámení s technickou dokumentací
zařízení, jakož i diskuse o dalších krocích v rámci projektu, o rozhodnutích o provedení
dalších zkoušek nebo o výběru surovin.
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obr. 11 Vzdělávací schůzky/porady členů projektového týmu
INFORMAČNÍ KAMPAŇ

obr. 12 Informační kampaň během veletrhu v Poznani
Důležitou formou této kampaně byla mezioborové diskuse a informační schůzky. Díky
výměně zkušeností a informací o světově známých technologiích, které využívají odpady ke
zlepšování jiných výrobků, se zvýšila informovanost účastníků o směru, kterým svět v
současné době míří. Životní styl s nulovým odpadem spolu s myšlenkou recyklace se stále
hlouběji dostávají do vědomí obyčejných lidí. Vzhledem k charakteru projektu nebylo možné
uspořádat individuální debaty v původně plánovaném počtu účastníků, protože k tomu, aby
bylo možné hovořit o problémech v projektu na konkrétní a vysoké technické úrovni, bylo
nutné soustředit se na zapojování se do akcí známých už několik let, což zaručovalo
přítomnost lidí s vhodnou pověstí a znalostmi. Mnohem lepším řešením (účinnějším z
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hlediska poměru očekávaného výsledku k nákladům) bylo představení projektového nápadu
na již organizovaných akcích.

obr. 13 Projev našeho specialisty na X. Ekonomickém fórum Evropa-Ukrajina [X Forum
Ekonomiczne Europa-Ukraina] 28. ledna 2017
Zástupci společnosti Flukar se mimo jiné zúčastnili Inaugurační konference
[Konferencja Inauguracyjna] 19. listopadu 2015 / Krosno, Małopolskiej mezirezortní debaty
[Małopolska Debata Międzysektorowa] 26. února 2016 / Krakov, Informačního dne Life
[Dzień informacyjny Life] 26. dubna 2016 / Varšava, Mezioborové slezské debaty [Śląska
Debata Międzysektorowa] 7. října 2016 / Przyłęków u Żywiec, 1. mezinárodní debaty [I
Międzynarodowa Debata] 13. ledna 2017 / Liptovský Mikuláš / Slovensko , X. Ekonomického
fórum Evropa-Ukrajina [X Forum Ekonomiczne Europa-Ukraina] 28.01.2017 / Rzeszów,
konference CHEMIKA EXPO [Konferencja CHEMIKA EXPO] 2017 / Štětín, Informačního dne
Life [Dzień informacyjny Life] 25.04.2017 / Varšava, VII Konference stavebního chemického
průmyslu [VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej], Varšava 3. prosince 2019.
Konferenční
materiály
jsou
k
dispozici
na
webových
stránkách
https://www.emunew.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/
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obr. 14 Zástupci projektu na konferencích a informačních dnech
PROPAGAČNÍ KAMPAŇ
Byla realizována především prostřednictvím webových stránek a sociálních médií,
jakož i prostřednictvím všech druhů informačních materiálů - letáků, brožur a
propagačních pomůcek distribuovaných na různých akcích, kterých se účastnila
společnost Flukar Sp. z o. o. - při propagaci dalších aktivit společnosti. Nejúčinnější
médiem pro sdílení zpráv a obsahu se ukázaly být sociální média.

obr. 15 Letáky a propagační předměty
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obr. 16 Profil projektu v sociálních médiích
Mimo jiné byly zveřejněny tři projektové zpravodaje (k dispozici na webových stránkách
https://www.emunew.pl/pl/materialy-informacyjne/).

obr. 17 Projektové zpravodaje
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Byly také publikovány následující publikace: časopis Chemie a Byznys [Magazyn
Chemia i Biznes] č. 3/2018 „Asfaltové emulze a jejich funkce při stavbě silnic“ [“Emulsje
asfaltowe i ich funkcje w drogownictwie”], časopis Chemie a Byznys č. 5/2017 „Výzkum
přípravy polymerních nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování“ [” Badania
nad otrzymywaniem nanowłókien polimerowych metodą elektrospinningu”], časopis Stavba
silnic [Magazyn Drogownictwo] č. 7-8/2017 srpen 2017 „Výroba inovativních asfaltových
emulzí. Rizika a příležitosti pro rozvoj“ [” Produkcja innowacyjnych emulsji asfaltowych.
Ryzyka i szanse rozwoju”], časopis Dálnice [Autostrada] č. 10/2016 říjen 2016 „Dvojitá
modifikovaná asfaltová emulze - inovace a výhody“ [“Podwójnie modyfikowana emulsja
asfaltowa – innowacje i korzyści”], časopis Ropné a plynové zprávy [Magazyn Wiadomości
Naftowe i Gazownicze] č. 5,6 (216) květen/červen 2016 „Asfaltové emulze modifikované
nanostrukturami z odpadních polymerů - inovace v silniční dopravě a příležitost pro životní
prostředí" [“Emulsje asfaltowe modyfikowane nanostrukturami z polimerów odpadowych
innowacją w drogownictwie i szansą dla środowiska naturalnego”], časopis Chemie a Byznys
č. 5/2018" Zlepšování technologie Life Emu New v novém výzkumném a vývojovém středisku
Flukar." [,,Doskonalenie technologii Life Emu New w nowym centrum badwczo-rozwojowym
Flukar.”], Chemie a Byznys 1/2019" Ekologická inovace v globálním měřítku" [,,Innowacja
ekologiczna
w
skali
światowej”]
(k
dispozici
na
webové
adrese
https://www.emunew.pl/pl/nasze-publikacje/).
V rámci projektu byl natočen dokumentární film. Obsah a forma byly přizpůsobeny
nejširšímu publiku. Po rozhovorech s odborníky na marketing a reklamu vznikl film, který trvá
méně než 5 minut, díky čemuž se diváci nenudí, a dokument dobře funguje na veletrzích
nebo workshopech. Film byl zveřejněn na Youtube.com na kanálu EMU NEW ve dvou
jazykových verzích. Poté byl odkaz na film distribuován různými kanály mezi distributory,
zákazníky, zaměstnanci atd. Informační film o projektu lze rovněž shlédnout na webové
stránce: https://youtu.be/rtn-puwQrss
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obr. 18 Informační film o projektu
MÉDIA
Propagačních a informačních aktivit si všimla média, což ovlivnilo šíření informací o
projektu, např. Serwis lokalna24.pl o mezinárodní debatě, která se konala na Instituto
Superior de Engenharia do Porto: 28.03.2019 - polská společnost představuje inovativní
technologii v Portugalsku, LIFE Lugo+Bio Dinamico: 28.05.2019 - “O proxecto LIFE EMU NEW
visitara Lugo en Xuno”, Chemie a Byznys: 08.12.2017 - „V. Konference stavebního
chemického průmyslu: odborníci diskutovali o situaci v oboru“, SzczecinBiznes.pl: 4.04.2017 „Jak vydělat peníze z vědeckých nápadů?“ - shrnutí Chemického fóra EXPO 2017, 22.02.2017
- „Chemika EXPO 2017: ve Štětíně o chemickém průmyslu“ - ohlášení Chemického fóra EXPO
2017, servis Nowiny.24 o projektu Life Emu New: „LIFE EMU NEW - Proekologická linka na
výrobu modifikovaných asfaltových emulzí“, Ekonomický portál wnp.pl o projektu Life Emu
New, terazPrudnik.pl: Proekologická pilotní linka na výrobu modifikovaných asfaltových
emulzí, czytajRzeszów.pl: Asfalt z plastového odpadu? Globální inovace polské společnosti,
Nowiny Nyskie: Inovace v globálním měřítku. Polská společnost postaví pilotní linku na
výrobu asfaltových emulzí. (všechny materiály jsou k dispozici na webové stránce
https://www.emunew.pl/pl/o-nas-w-mediach/)
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obr. 19 Média o projektu

5.5 Teoretická a praktická prezentace technologie
Ukázalo se, že činnosti založené na demonstračních workshopech, realizovaných v
posledních šesti měsících trvání projektu, jsou neocenitelným nástrojem. Na workshopy
do závodu byli pozváni jak lidé z oboru - tj. dodavatelé technologií, zástupci
strojírenských společností, stejně jako lidé zcela nesouvisející s oborem. Díky tomu
realizované workshopy byly velmi různorodé z hlediska věcného obsahu. Formulace a
množství znalostí byla uzpůsobena příjemci, který seděl v místnosti v daný den.
Díky umístění pilotní linky poblíž Výzkumného a vývojového centra se workshopy mohly
konat ve třech fázích:
1. Informační setkání v konferenční místnosti CBR;
2. Představení linky v hale;
3. Návštěva laboratoře (laboratoř pro zkoušení asfaltu) spojená s diskusí o parametrech
surovin ve vztahu k očekávaným kvalitativním parametrům finálních výrobků možným k dosažení na lince.
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Další vzdělávací činností bylo vytvoření a umístění do haly tabulí znázorňujících
schéma fungování pilotní linky a také umístění na komponentech linky informací o
spolufinancování projektu. Schémata usnadňují vedení workshopů - zejména pro lidi s
malými oborovými znalostmi.

obr. 20 Workshopy a slavnostní otevření pilotní linky

6. VÝZVY A PŘÍNOSY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘIJATÉ V PROJEKTU
V rámci vývoje a implementace inovativní technologie pro výrobu dvojitě modifikované
asfaltové emulze odborníci FLUKAR vymysleli řadu řešení zaměřených na dosažení
pozitivních účinků na životní prostředí. Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí
zavedením ekologických procesů a výrobků. Využívá odpad ve výrobním procesu a zároveň
šetří energii a přírodní zdroje.
Recyklace polymerního odpadu
Ačkoli jsou plasty plně recyklovatelné, v současné době je recyklována pouze část jejich
odpadu. V Polsku je roční spotřeba plastů asi 60 kg na obyvatele, z čehož je podle odhadů
získáno pouze asi 10 %. Využívání odpadních surovin bude mít také velmi pozitivní dopad na
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životní prostředí. S ohledem na očekávanou spotřebu asfaltových emulzí a za předpokladu
průměrného podílu polymerního odpadu na modifikaci asfaltových pojiv na úrovni 12-15% je
možné nakládat s polymerním odpadem na úrovni 15 000 tun za rok, což zároveň
minimalizuje množství odpadu odesílaného na skládky nebo spalovny.
Minimalizace množství použitého asfaltu
Při výrobě 3259 kg modifikovaného asfaltu se používá 293 kg polymerního odpadu,
kromě zlepšení parametrů asfaltu, je použito o (293 kg/3259 kg =)9% asfaltu méně , což má
nepřímý dopad na snížení spotřeby ropy. Tento účinek je založen na snížené spotřebě ropy
(výroba asfaltu) a použití polymerů (snížená poptávka po ropných složkách).
Minimalizace spotřeby přírodních zdrojů
Snížení spotřeby ropy je způsobeno nižší spotřebou asfaltu. Tento účinek je také založen
na použití polymerů, což také snižuje potřebu ropných složek. Zavedení polymerních
nanovláken rovněž vyrobených z odpadních polymerů do konečné fáze výroby asfaltové
emulze vedlo ke zvýšení odolnosti vůči nízkým teplotám, což je jeden z hlavních důvodů pro
oddělení horních vrstev vozovky a přispěje ke zlepšení mechanických a elastických vlastností
v podélném a příčném směru. Životní cyklus asfaltového povrchu postaveného díky
inovativní technologii se zvýší o 30%, což bude mít vliv na minimalizaci množství
spotřebovaného asfaltu a tím na zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Snížení spotřeby energie
Proces výroby polymerů z ropy vyžaduje vyšší spotřebu energie než zkapalňování
odpadních polymerů používaných při výrobě modifikovaného asfaltu. S ohledem na množství
vyrobených asfaltových emulzí, použití této technologie přispívá k významným úsporám
energie.
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obr. 21 Příznivé environmentální dopady projektu

7. AFTERLIVE - AKTIVITY PO SKONČENÍ PROJEKTU
Po ukončení projektu se projektový tým a vedení rozhodli pozastavit rozhodnutí o
komercializaci výrobků získaných pomocí technologie testované na pilotní lince. Budou
prováděny další zkoušky spojeny s laboratorními testy. Výroba emulze v menším měřítku
bude probíhat podle potřeby.
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Další aktivity se zaměří na:
vyhledávání a nákup surovin, provádění dalších zkoušek různých surovin, včetně dalších
pokusů o účinné používání nanovláken

výzkum získaných produktů, vývoj optimálních parametrů kvality

sledování právního prostředí v rozsahu změn zákona o zadávání veřejných zakázek nebo
jiných zakázek, které nutí veřejné instituce ke změně rozsahu určujících kritérií v
zadávacích řízeních na dodávky asfaltu a asfaltových emulzí

hledání dalšího způsobu využití pilotního zařízení pro všechny činnosti související s
oběhovou ekonomikou; jako doplněk linky pro recyklaci použitých olejů a výroby ze
získané suroviny - olejové báze, oleje, tuky, asfaltové emulze

další vzdělávací, informační a propagační aktivity zaměřené na zvyšování povědomí a
vytváření proekologického přístupu

monitorování ukazatelů s využitím odpadního polymeru - na základě nákupu surovin - v
rozsahu produktivity 176 t/rok

Na základě závěrů ze stávajících aktivit bude realizace těchto cílů zahrnovat
zejména - zaměstnance, osoby přímo spolupracující - obchodní partnery, dodavatele
surovin, dodavatele prací nebo zařízení. Vzhledem k účinnosti vzdělávacích, informačních
a propagačních cílů budou nástroje, které se nejčastěji používaly při realizaci projektu, i
nadále využívány v největší míře:
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- účast na oborových informačních schůzkách, diskusích a konferencích (jako účastník a
přednášející) - včetně akcí souvisejících s chemickým průmyslem, ochranou životního
prostředí, novými technologiemi v nakládání s odpady;
- workshopy/školení pro zaměstnance, spolupracující osoby, distributory výrobků, klienty a
další skupiny, se kterými Flukar Sp. z o. o. udržuje obchodní vztahy;
- informační činnosti ve formě činností v sociálních médiích a jiných marketingových
činnostech - zveřejňování veřejných informací o provozu závodu - zejména v oblasti
nakládání s odpady, recyklace, ochrany životního prostředí;
- zveřejňování zajímavých informací o nových technologiích v oblasti nakládání s odpady
na profilech společnosti v sociálních médiích.

8. ZÁVĚRY
S ohledem na výsledky zkoušek bylo zjištěno, že:
- pilotní linka umožňuje výrobu modifikovaného asfaltu odpadovým polymerem;
- za účelem zajištění zachování provozu linky a kvality konečného výrobku - při výběru musí
být dodržena kvalita odpadního polymeru
- v okamžiku ukončení projektu výsledky zkoušek potvrzují, že získané modifikované
asfaltové emulze splňují požadavky a očekávané parametry.
- dlouhodobý a nejdůležitější účinek projektu LIFE EMU NEW, který realizovala společnost
Flukar Sp. z o. o. je změna obchodního profilu společnosti: ze standardního výrobce maziv a
oleje se společnost stala společností s vlastními výzkumnými a vývojovými zařízeními,
společností založenou na myšlence oběhového hospodářství. Kromě toho se díky dalším
investicím podařilo udržet původní obchodní profil společnosti s modifikovaným
ekologickým faktorem, díky kterému společnost nebude využívat přírodní zdroje, ale bude
nakládat s odpady, bude je recyklovat na mnoha úrovních, včetně využití pilotní linky.
- došlo k hluboké změně mentality správní rady, zaměstnanců a podnikatelského prostředí.
Flukar Sp. z o. o. je společnost, která se zajímá o životní prostředí, která chce nejen
vybudovat svůj kapitál bez poškození přírodního prostředí, ale dokonce usnadnit jeho
ochranu.
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