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1. DANE PROJEKTU 
 

Numer projektu    LIFE14 ENV/PL/000370 

Pełna nazwa projektu   Proekologiczna instalacja pilotażowa do 
produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych 

Data rozpoczęcia projektu   1 Sierpień 2015 

Data zakończenia projektu   31 Grudzień 2019 

Całkowity okres realizacji projektu   53 miesiące 

Budżet całkowity projektu   4 445 095 € 

Wnioskowane dofinansowanie z IKE   2 628 123 € 

Wnioskowane dofinansowanie z 
NFOŚiGW 

  657 030 € 

Beneficjent projektu   Flukar Sp. z o.o 

Adres siedziby    ul. Uniwersytecka 13; 40-007 Katowice 

Tel.   +48 32 700 22 50 

Fax.   +48 32 700 22 60 

E-mail   life@flucar.pl 

Adres strony internetowej   https://www.emunew.pl 
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2. STRESZCZENIE 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2015 roku. Niniejszy raport jest raportem 
końcowym, obejmującym cały okres trwania projektu od 1 sierpnia 2015 do 31 grudnia 2019. 

Celem projektu było wykorzystanie odpadów polimerowych do sporządzania emulsji 
asfaltowych. Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych 
modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”(w skrócie LIFE EMU NEW) to 
projekt opracowany przez zespół ekspertów firmy Flukar Sp. z o.o. , stanowi on innowacyjną 
koncepcję technologii, która miała przyczynić się do rozwiązania problemów 
środowiskowych dotyczących zagospodarowania odpadów polimerowych.  Ze względu na  
dużą skalę produkcji emulsji asfaltowych i ich szerokie wykorzystania  w drogownictwie jest 
to bardzo użyteczny sposób recyklingu odpadów polimerowych. Wszystkie zadania zostały 
realizowane zgodnie z zamierzonymi celami projektu, co umożliwiło sprawną realizację i 
monitorowanie postępów projektu. Efektem prowadzenia projektu była budowa instalacji do 
produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych 
obejmująca: 

 Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego. 
 Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych 
 Węzeł produkcji asfaltu modyfikowanego 
 Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien 

Następnym etapem było  testowanie i walidacja technologii na zintegrowanym prototypie 
oraz prowadzenie spójnych działań promocyjno-informacyjnych wśród grup docelowych 
projektu. Wykonano również wiele działań demonstrujących w celu zaprezentowania 
technologii za pośrednictwem kanałów - w tym informacje prasowe, debaty, filmy itp. co 
miało na celu spowodować wzrost świadomości społecznej na temat potencjału związanego 
z zastosowaniem nanotechnologii oraz nowatorskich technologii w drogownictwie oraz 
budownictwie.  

Następstwem tych działań było wprowadzenie nowych produktów emulsji asfaltowych 
charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do 
obecnie stosowanych w drogownictwie. 
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rys 1. Elementy instalacji na miejscu realizacji projektu 
 

3. CEL PROJEKTU 

Celem głównym projektu była demonstracja funkcjonowania innowacyjnej technologii 
do wytwarzania emulsji asfaltowych modyfikowanych recyklatem polimerowym 
i nanowypełniaczami mineralnymi. 

WDROŻENIE PROTOTYPOWEJ I PILOTAŻOWEJ INSTALACJI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z 4 WĘZŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH: 

 Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego. 

 Węzeł produkcji nanowłókien. 

 Węzeł upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji polimerów odpadowych. 

 Węzeł produkcji emulsji. 
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4. TECHNOLOGIA 

Instalacja została zaprojektowana do produkcji, w procesie ciągłym, asfaltu 
modyfikowanego oraz emulsji asfaltowych jako produktów finalnych.  

 

 
rys.2 Elementy instalacji wytwórni emulsji asfaltowej 

 
Proces otrzymywania produktów polega na: 

 asfalt modyfikowany: zmieszaniu asfaltu bazowego z polimerem modyfikowanym 

nanowypełniaczem mineralnym. 

emulsja asfaltowa: zdyspergowaniu asfaltu modyfikowanego w uprzednio przygotowanym 

roztworze wodnym. Głównymi elementami instalacji do produkcji emulsji asfaltowych 

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych są cztery węzły technologiczne: 
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 węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego 

 
rys 3. Schemat ideowy węzła produkcji asfaltu zmodyfikowanego 

 

  węzeł upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji polimerów odpadowych 

 
rys. 4 Schemat ideowy węzła upłynnienia i modyfikacji polimerów odpadowych 
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  węzeł produkcji nanowłókien 

 
rys. 5  Schemat ideowy węzła produkcji nanowłókien 

 węzeł produkcji emulsji modyfikowanej nanowłóknami 

 
rys.6 Schemat ideowy węzła produkcji emulsji modyfikowanej nanowłóknami 
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     rys.7 Schemat ideowy: wzajemne powiązania między węzłami instalacji koprodukcji 
emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych 

 

rys.8 Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych 
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rys.9 Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych 
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5. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ I CELÓW PROJEKTOWYCH 

            CELE REALIZOWANE BYŁY POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: 

 5.1 Dopracowanie koncepcji technicznej oraz opracowanie dokumentacji 

projektowej  

     Proces ten podzielono na trzy etapy: 

 

 5.2 Budowa i uruchomienie instalacji pilotażowej 

Budowa instalacji pilotażowej rozpoczęła się w I kwartale 2018 i trwała do II kwartału 
roku 2019. W I kwartale 2018 zawarto umowy z dostawcami sprzętu oraz zrealizowano część  
dostaw elementów prototypowej instalacji pilotażowej. W II kwartale 2018 dokonano analizy 

ETAP 1

• obejmował weryfikację poprawności wyboru asfaltów do zastosowania 
w procesie technologicznym. Działanie zakończono raportem w  marcu 
2016

ETAP 2

• obejmujący doprecyzowanie parametrów wytypowanych rodzajów 
polimerów odpadowych i włókien mineralnych wraz z weryfikacją 
emulgatora, zakończonyraportem   w kwietniu  2016

ETAP 3

• polegał na opracowaniu ogólnej koncepcji technicznej instalacji 
pilotażowej - dopracowanie koncepcji komory upłynniania polimeru 
odpadowego z uwzględnieniem wyników uzyskanych w ramach 
realizacji etapu 2 . Etap ten ukończono raportem sporządzonym w 
czerwcu 2016

PROJEKT 
WYKONAWCZY

• Wykonano komplet dokumentacji technicznej .Projekt wykonawczy 
przeszedł trzy rewizje : pierwszą w  11. 2016, kolejną w 10. 2017 , w 
czasie ostatniej rewizji w 04.2018 roku  został zatwierdzony do budowy
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dokumentacji  budowlanej pod względem lokalizacji głównych urządzeń oraz osprzętu. W III 
kwartale 2018 roku wykonano prace ziemne, wybudowano park zbiorników, drogi 
dojazdowe, przygotowano halę pod montaż elementów instalacji pilotażowej 
oraz dostarczono kolejne elementy instalacji pilotażowej. W ostatnim kwartale roku 2018 
dostarczono zbiorniki magazynowe na asfalt i asfalt modyfikowany, kompletne rurociągi 
i armaturę, dokonano podłączenia poszczególnych urządzeń do energii elektrycznej, 
zespolono wszystkie elementy składowe poszczególnych aparatów i urządzeń, wykonano 
część instalacji zasilającej i automatyki, zainstalowano wszystkie urządzenia pompowe 
oraz stanowisko załadunkowe i rozładunkowe. W I i II kwartale 2019 zakończono montaż 
urządzeń we wszystkich węzłach instalacji, zakończono zabudowę zbiorników oraz ich 
orurowanie. Wykonano próby szczelności instalacji. Rozpoczęto przygotowania 
do uruchomienia.  
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rys. 10. Budowa Instalacji pilotażowej do produkcji emulsji asfaltowych   

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych 
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Pierwsze uruchomienie instalacji pilotażowej odbyło się w czerwcu 2019. Przy pierwszych 
uruchomieniach koniecznym była obecność dostawcy bądź producenta danego urządzenia 
lub podzespołu. Przede wszystkim ze względu na charakter innowacyjny i pilotażowy 
instalacji uruchomienie wymagało zapoznania się: 

 z obsługą poszczególnych urządzeń; 
 ze sposobem powiązania urządzeń pomiędzy sobą; 
 ze specyfiką modyfikowania asfaltu, a także kwestii bezpieczeństwa związanych 

z jego rozładunkiem/załadunkiem i ogrzewaniem; 
 ze specyfiką wykorzystania polimeru. 

 W ramach pierwszego uruchomienia instalacji prototypowej: 

 Sprawdzono poprawność montażu wszystkich instalacji w oparciu o dokumentację 
techniczną; 

 Przeprowadzono we wszystkich węzłach testy szczelności instalacji; 
 Wykonano sukcesywnie testy ruchowe z wynikiem pozytywnym; 
 Napełniono instalację olejem termalnym oraz olejem opałowym. Został uruchomiony 

kocioł; 
 Odebrano transport asfaltu – zbiorniki zostały napełnione poprzez własne stanowisko 

samochodowe przeznaczone do rozładunku oraz załadunku;  
 Wykonano przemiał surowca za pomocą wytłaczarki;  

Ostatecznie wszystkie urządzenia zostały uruchomione, a także skalibrowane celem 
odpowiedniego działania oraz zwiększenia ich efektywności. Specyfika instalacji niosła 
ze sobą szereg problemów, z którymi zespół pracowników Flukar Sp. z o. o. musiał sobie 
poradzić. 

 5.3 Testowanie i ocena technologii w skali pilotażowej 

Od lipca do grudnia 2019 r. przeprowadzono szereg uruchomień instalacji pilotażowej. 
Początkowo uruchomienia dotyczyły poszczególnych urządzeń, później całych węzłów, 
a ostatecznie dokonano testów i walidacji pracy całej linii pilotażowej.  
 

Dzięki szybkiemu zatrudnieniu lub oddelegowaniu pracowników stworzono zespół 
specjalizujący się w uruchomieniu i obsłudze linii pilotażowej. Mając do dyspozycji 
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na miejscu centrum rozwojowo badawcze z dedykowaną pracownią do badania asfaltu 
oraz emulsji asfaltowych, badaniom można było niezwłocznie poddawać już pierwsze 
produkty powstałe na instalacji. Zwiększyło to efektywność walidacji, gdyż w szybszym 
czasie można było reagować na cechy finalnego produktu poprzez np. zmianę surowców.  

 
 

 
 
 

WNIOSKI

Zwiększanie wkładu polimeru 
wskazuje na wzrost 

temperatury mięknienia oraz 
wzrost temperatury zapłonu

Dodatek w postaci 
polimeru odpadowego 
polepsza właściwości 

asfaltu modyfikowanego 
polimerem odpadowym

Zwiększenie wkładu polimeru 
wskazuje na zmniejszenie się 

penetracji igłą

Nie bez znaczenia jest 
dobór odpowiedniego 
surowca odpadowego, 
aby zabezpieczyć linię 
przed uszkodzeniami, 

zachować jej wydajność, 
a także zadbać o jakość 
produktów finalnych
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 5.4 Przeprowadzenie komplementarnego cyklu działań informacyjnych 

skierowanych do podmiotów potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem 

prezentowanej technologii.  

Działania informacyjne i promocyjne były realizowane przez cały okres trwania 
projektu. Należy jednak zauważyć, że druga połowa 2019 r. pozwoliła na intensyfikację 
rzeczowych dyskusji na temat produktów i rezultatów projektu. W ramach projektu 
prowadzono szereg działań mających na celu rozpowszechnianie idei związanych 
z ochroną środowiska, a w szczególności ponownym wykorzystaniem 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 jest 
stosowany do dziś. 

 
 KAMPANIA EDUKACYJNA  
kampania ta skierowana była przede wszystkim do: 
- wykonawców, podwykonawców instalacji,  
- dostawców surowców, 
- pracowników spółki,  
- członków zespołu projektowego oraz komitetu konsultacyjnego, 
- dotychczasowych klientów firmy, 

   - mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. 

KAMPANIA 
UPOWSZECHNIAJĄCA KAMPANIA INFORMACYJNA 

KAMPANIA EDUKACYJNA MEDIA
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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. 

 
rys. 11 Spotkania edukacyjne/narada członków zespołu projektowego 

 
 KAMPANIA INFORMACYJNA 

 

 
rys. 12 Kampania informacyjna podczas targów w Poznaniu 

 
Ważną formą tej kampanii były debaty międzysektorowe i spotkania informacyjne. Dzięki 

wymianie doświadczeń i informacji na temat znanych na świecie technologii 
wykorzystujących odpady do ulepszania innych produktów wzrosła świadomość uczestników 



                          

                       Strona 18 
 

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.  

 
rys. 13 Wystąpienie naszego specjalisty podczas X Forum Ekonomicznym Europa-

Ukraina 28.01.2017 
 

Przedstawiciele firmy Flukar wzięli udział m.in. w Konferencji Inauguracyjnej 
19.11.2015 / Krosno, Małopolskiej Debacie Międzysektorowej 26.02.2016 / Kraków, Dniu 
Informacyjnym Life 26.04.2016 / Warszawa, Śląskej Debacie Międzysektorowej 07.10.2016 / 
Przyłęków k. Żywca, I Międzynarodowej Debacie 13.01.2017 / Liptovský Mikuláš /Słowacja, X 
Forum Ekonomicznym Europa-Ukraina  28.01.2017 / Rzeszów, Konferencji CHEMIKA EXPO 
2017 / Szczecin, Dniu Informacyjnym Life 25.04.2017 / Warszawa, VII Konferencji Przemysłu 
Chemii Budowlanej, Warszawa 3 grudnia 2019 r. Materiały pokonferencyjne dostępne są 
na stronie internetowej https://www.emunew.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/ 
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rys 14. Przedstawiciele projektu podczas konferencji i dni informacyjnych 

 KAMPANIA UPOWSZECHNIAJĄCA  

Realizowana była głównie przez stronę internetową 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. 
Najefektywniejszym medium dla   przekazywania aktualności i treści okazały się 
media społecznościowe. 

 
rys. 15 Ulotki i gadżety promocyjne 
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rys. 16 Profil projektu w mediach społecznościowych 

 
Między innymi wydano trzy biuletyny informacyjne dotyczące projektu (dostępne na stronie 
internetowej https://www.emunew.pl/pl/materialy-informacyjne/ ).  
 

 
rys. 17 Biuletyny informacyjne dotyczące projektu 
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Wydano także publikacje takie jak: Magazyn Chemia i Biznes Nr 3/2018 “Emulsje 
asfaltowe i ich funkcje w drogownictwie”, Magazyn Chemia i Biznes Nr 5/2017” Badania 
nad otrzymywaniem nanowłókien polimerowych metodą elektrospinningu”, Magazyn 
Drogownictwo  Nr 7-8/2017 Sierpień 2017 ” Produkcja innowacyjnych emulsji asfaltowych. 
Ryzyka i szanse rozwoju”, Magazyn Autostrada  Nr 10/2016 Październik 2016 “Podwójnie 
modyfikowana emulsja asfaltowa – innowacje i korzyści”, Magazyn Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze Nr 5,6 (216) Maj/Czerwiec 2016 “Emulsje asfaltowe modyfikowane 
nanostrukturami z polimerów odpadowych innowacją w drogownictwie i szansą dla 
środowiska naturalnego” , Magazyn Chemia i Biznes nr 5/2018 ,,Doskonalenie technologii 
Life Emu New w nowym centrum badwczo-rozwojowym Flukar.”, Chemia i Biznes 1/2019 
,,Innowacja ekologiczna w skali światowej” (dostępne na stronie internetowej 
https://www.emunew.pl/pl/nasze-publikacje/ ).  

W ramach projektu nakręcono film dokumentalny. Treść i forma zostały dostosowane 
do najszerszego grona odbiorców. 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 
w serwisie Youtube.com na kanale EMU NEW w dwóch wersjach językowych. Następnie link 
do filmu został rozpowszechniony różnymi kanałami wśród dystrybutorów, klientów, 
pracowników itd. Film informacyjny dotyczący projektu można obejrzeć na stronie 
internetowej: https://youtu.be/rtn-puwQrss  

 

rys. 18 Film informacyjny dotyczący projektu 
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 MEDIA 
Działania promocyjne i informacyjne zostały zauważone przez media, co wpłynęło na 

rozpowszechnienie informacji o projekcie, m.in. Serwis lokalna24.pl o debacie 
międzynarodowej która odbyła się w Instituto Superior de Engenharia do Porto: 28.03.2019 
– Polska firma prezentuje innowacyjną technologię w Portugalii, LIFE Lugo+ Bio 
Dinamico:28.05.2019 – “O proxecto LIFE EMU NEW visitara Lugo en Xuno”, Chemia i Biznes: 
08.12.2017 – “V Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej: specjaliści dyskutowali o sytuacji 
branży”, SzczecinBiznes.pl: 4.04.2017 – „Jak zarobić na naukowych pomysłach?” – 
podsumowanie Forum Chemika EXPO 2017, 22.02.2017 – „Chemika EXPO 2017: w Szczecinie 
o branży chemicznej” – zapowiedź Forum Chemika EXPO 2017 , Serwis Nowiny.24 o projekcie 
Life Emu New: „LIFE EMU NEW – Proekologiczna instalacja do produkcji emulsji asfaltowych 
modyfikowanych” , Portal gospodarczy wnp.pl o projekcie Life Emu New, terazPrudnik.pl: 
Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych, 
czytajRzeszów.pl: Asfalt z plastikowych odpadów? Światowa innowacja polskiej firmy, 
Nowiny Nyskie: Innowacja w skali światowej. Polska firma zbuduje pilotażową instalację 
wytwarzania emulsji asfaltowych. (wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej 
https://www.emunew.pl/pl/o-nas-w-mediach/) 

 
 

 
rys. 19 Media o projekcie 
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 5.5 Teoretyczna i praktyczna prezentacja technologii 

Nieocenionym narzędziem okazały się działania oparte na warsztatach 
demonstracyjnych przeprowadzonych w ostatnim 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. Dzięki temu 
przeprowadzono warsztaty bardzo zróżnicowane pod kątem zawartości 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. 

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. 
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rys. 20 Warsztaty demonstracyjne oraz uroczyste otwarcie instalacji pilotażowej 

6. WYZWANIA I KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE PODJĘTE W PROJEKCIE 

W ramach opracowywania i wdrażania innowacyjnej technologii wytwarzania podwójnie 
modyfikowanej emulsji asfaltowej eksperci firmy FLUKAR przewidzieli szereg rozwiązań 
mających na celu osiągnięcie pozytywnych efektów środowiskowych. Projekt ma pozytywny 
wpływ na środowisko poprzez wprowadzenie ekologicznych procesów i produktów. 
Wykorzystuje odpady w procesie produkcji, jednocześnie oszczędzając energię i surowce 
naturalne. 

 Odzysk odpadów polimerowych 

Mimo że tworzywa sztuczne są w pełni przetwarzalne, obecnie recyklingowi poddaje się 
zaledwie ułamek odpadów z tych tworzyw. W Polsce roczne zużycie tworzyw we wszystkich 
zastosowaniach wynosi ok. 60 kg na 1 mieszkańca, z czego według danych szacunkowych 
odzyskuje się jedynie ok. 10 %. Wykorzystanie surowców odpadowych wpłynie również 
bardzo korzystnie na środowisko naturalne. Mając na uwadze przewidywane zużycie emulsji 
asfaltowych oraz zakładając średni udział odpadów polimerowych w modyfikacji lepiszczy 
asfaltowych na poziomie rzędu 12-15%, uzyskuje się możliwość zagospodarowania odpadów 
polimerowych na poziomie 15 tys. ton rocznie co jednocześnie spowoduje minimalizację 
ilości odpadów kierowanych na składowiska lub do spalarni. 
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 Minimalizacja ilości zużytego asfaltu 

Przy produkcji 3259kg asfaltu modyfikowanego wykorzystuje się 293kg odpadów 
polimerowych, oprócz poprawienia parametrów asfaltu, zużywane jest (293kg/3259kg=)9% 
asfaltu mniej co pośrednio przekłada się na zmniejszenie zużycia ropy naftowej. Efekt ten 
oparty jest na zmniejszonym zużyciu ropy naftowej (produkcja asfaltu) i wykorzystaniu 
polimerów (zmniejszone zapotrzebowanie na komponenty ropy naftowej). 

 Minimalizacja zużycia surowców naturalnych 

Zmniejszenie zużycia ropy naftowej wynika z mniejszego zużycia asfaltu. Efekt ten oparty 
jest również na wykorzystaniu polimerów, co również zmniejsza zapotrzebowanie 
na komponenty ropy naftowej. Wprowadzenie nanowłókien polimerowych wytworzonych 
również z polimerów odpadowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej 
spowodowało wzrost odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn 
odspojenia górnych warstw nawierzchni drogowej oraz przyczyni się do poprawy właściwości 
mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Cykl życia nawierzchni 
asfaltowej zbudowanej dzięki innowacyjnej technologii wzrośnie o 30 %, dając efekt 
w zakresie minimalizacji ilości zużytego asfaltu oraz poprawiając tym samym bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. 

 Zmniejszenie zużycia energii 

Proces produkcji polimerów z ropy naftowej wymaga wyższego zużycia energetycznego 
niż proces upłynnienia polimerów odpadowych wykorzystywanych w produkcji asfaltu 
modyfikowanego. Biorąc pod uwagę ilość produkowanych emulsji asfaltowych zastosowanie 
tej technologii przyczynia się do znacznych oszczędności energetycznych. 
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rys. 21 Korzystne efekty środowiskowe projektu 

7. AFTERLIVE – DZIAŁANIA PO ZAKOŃCZENIU 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 badaniami laboratoryjnymi. Produkcja emulsji na mniejszą skalę będzie 
się odbywać wedle zapotrzebowania. 
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Ze względu na wnioski z dotychczasowych działań 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: 

Kolejne działania będą skupione wokół:

poszukiwania i zakupu surowców, przeprowadzania kolejnych testów na różnych 
surowcach, w tym kolejne próby efektywnego wykorzystania nanowłókien

badania uzyskanych produktów, opracowania optymalnych parametrów jakościowych 

obserwacji ootoczenia 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 

poszukiwania dodatkowego sposobu wykorzystania instalacji pilotażowej w zakresie 
wszelkich działań zwązanych z gospodarką o obiegu zamkniętym; jako dopełnienie 

instalacji dla recyklingu olei przepracowanych oraz produkcji z otrzymanego surowca –
baz olejowych, olejów, smarów, emulsji asfaltowych

dalszych działań edukacyjnych, informacyjnych i upowszechniająceych skupionych wokół 
budzenia świadomości oraz kreowaniu postawy proekologicznej

monitorowanie wskaźników z wykorzystaniem polimeru odpadowego – na podstawie  
zakupu surowca – w zakresie wydajności 176 t/rok 
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- 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 społecznościowych oraz innych 
działań marketingowych – upublicznianie informacji o działalności zakładu – 
w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, ochrony środowiska; 
- publikowanie na firmowych profilach w mediach społecznościowych ciekawych 
informacji z zakresu nowych technologii w zakresie gospodarki odpadami. 
 

8. WNIOSKI 
 

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  
- na moment zakończenia realizacji projektu wyniki badań potwierdzają, że uzyskane 
modyfikowane emulsje asfaltowe spełniają wymogi i spodziewane parametry. 
- długoterminowym i najważniejszym efektem zrealizowania 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 badawczo 
rozwojowym, firmą opartą na idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo dzięki 
pozostałym inwestycjom udało się zachować pierwotny profil działalności spółki ze 
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. 

- 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. 
 


