STRATEGICZNA AGENDA BADAWCZA
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS
NA LATA 2020 - 2030
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S . A .

STRUKTURA STRATEGICZNEJ AGENDY BADAWCZEJ
sfera innowacyjności

inicjatywy strategiczne

Nowoczesne technologie
rafineryjne i produkty
ropopochodne

Rozwój portfela
nowych produktów i usług

aktualne programy i projekty

rozwój technologii
rafineryjnych

podnoszenie wydajności przerobu ropy naftowej
poprzez zwiększanie efektywności procesowej.

● instalacja badania procesów katalitycznych

eko produkty
ropopochodne

wzrost marżowości dzięki transformacji
tradycyjnych produktów na ekologiczne
i optymalnemu wykorzystaniu surowców

● ekologiczne asfalty

rozwój segmentu
paliw alternatywnych

budowa portfela produktów dla zmieniającego
się rynku paliw i energetyki

biopaliwa
i recykling odpadów

digitalizacja procesów
korporacyjnych

Digitalizacja i wzrost
efektywności
organizacyjnej

cel inicjatywy

digitalizacja procesów
produkcyjnych

wykorzystanie biopaliw i zagospodarowanie
odpadów do wzrostu marżowości Grupy LOTOS

wzrost efektywności organizacji, dzięki
wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowych
podniesienie wydajności i ciągłości produkcji
dzięki rozwiązaniom informatycznym

● hydrokrakowane bazy olejowe
● asfalty do recyklingu

● technologie wodorowe na potrzeby transportu,
magazynowania energii i wykorzystania w przemyśle
● elektromobilność

● platforma aukcyjna biogazów
● biogas 2 fuel

● recykling tworzyw sztucznych
na komponenty paliw
● cyfrowe środowisko pracy
● cyfrowe procesy biurowe

● zaawansowana analityka danych handlowych
i logistycznych
● cyfrowe sterowanie i nadzór nad produkcją
● predictive maintenance

Zewnętrzne dofinansowanie projektów innowacyjnych z funduszy krajowych i europejskich: 19,2 mln zł
G R U P A
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L O T O S

S . A .

Nowoczesne technologie rafineryjne i produkty ropopochodne. Rozwój technologii rafineryjnych

WYSOKOCIŚNIENIOWA INSTALACJA
DO BADANIA PROCESÓW KATALITYCZNYCH
CELE PROJEKTU
● zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego GK LOTOS
● wdrożenie wyników prac projektowych umożliwi symulowanie i badanie kinetyki procesów zachodzących w rafinerii, a ponadto badanie
procesu co-processingu i wykorzystania biokomponentów do produkcji wysokiej jakości paliw. Dodatkowo projekt wspiera cel
strategiczny GL w zakresie dywersyfikacji dostaw ropy.

OPIS
W ramach projektu spółka LOTOS Lab planuje rozwój infrastruktury technicznej polegający na wybudowaniu wysokociśnieniowej instalacji
umożliwiającej prowadzenie zaawansowanych badań przemysłowych i rozwojowych w zakresie procesów katalitycznych. Instalacja powstanie
w wybudowanej do tego celu hali technologicznej, w której umieszczone zostanie też inne niezbędne wyposażenie laboratoryjne.
Na powstałej wysokociśnieniowej instalacji do badania katalizatorów i procesów katalitycznych prowadzone będą zaawansowane badania
przemysłowe i prace rozwojowe nad wykorzystaniem biowodoru. Prowadzone też będą badania nad procesem uwodornienia biokomponentów
łącznie z frakcjami węglowodorowymi we wspólnym procesie tzw. co-processingu w celu uzyskania wysokiej jakości paliw o znacznej zawartości
biokomponentów.

Instalacja wysokociśnieniowa

projekt z dofinansowaniem

HARMONOGRAM
2017
2Q2017
Rozpoczęcie
projektu
3Q 2017 Podpisanie Umowy
o dofinansowanie projektu
z Ministerstwem Rozwoju
i Finansów

4

2019

2Q 2019
Wybór firmy
projektowej,
zaprojektowanie i
budowa hali
technologicznej

Strategiczna Agenda Badawcza GK LOTOS na lata 2020 - 2030

2020

2Q 2020
Podpisanie aneksu do
Umowy z Ministerstwem
Funduszy i Polityki
Regionalnej

2021

2022
4Q 2022
Zakończenie
projektu

2Q 2021
Zakontraktowanie
Wykonawcy instalacji
wysokociśnieniowej

Hala technologiczna z łącznikiem – zrealizowane zadanie inwestycyjne.

Nowoczesne technologie rafineryjne i produkty ropopochodne. Rozwój technologii rafineryjnych

UCOUPURE
CELE PROJEKTU
● opracowanie nowej technologii zagospodarowywania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu (UCO)
● budowa instalacji pilotażowej, której celem będzie usunięcie ze strumienia nieprzereagowanego oleju
z hydrokrakingu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (HPNA)

OPIS
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (HPNA) powodują stopniową dezaktywację katalizatorów na instalacja konwersyjnych,
co ma wpływ na długość ich cyklu pracy. W przypadku zastosowania UCO jako wsadu do produkcji olejów bazowych, zawartość HPNA
ma wpływ na ich parametry stabilności oksydacyjnej i barwy. W wyniku realizacji projektu powstanie instalacja pilotażowa, która będzie
usuwać związki HPNA i pozwoli wykorzystać UCO jako pełnowartościowy surowiec do ponownego przerobu na instalacjach
technologicznych w rafinerii.

Jednym z powodów dążenia do wyeliminowania
HPNA jest ich podatność do zatruwania katalizatorów

projekt z dofinansowaniem

HARMONOGRAM
2016

2018

Lata 2018 - 2020
Zamawianie
podzespołów instalacji

1.08.2016
Rozpoczęcie projektu

Rok 2017
Badania laboratoryjne
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2020

Rok 2018
Projektowanie instalacji

Strategiczna Agenda Badawcza GK LOTOS na lata 2020 - 2030

Lata 2020 - 2021
Budowa instalacji
pilotażowej

2021

Rok 2021
Testy instalacji
i zakończenie projektu

Schemat 3D instalacji pilotażowej do usuwania HPNA

Nowoczesne technologie rafineryjne i produkty ropopochodne. Eko produkty ropopochodne

EKOLOGICZNE ASFALTY
CELE PROJEKTU
● uzyskanie innowacyjnego produktu (asfaltu) dającego przewagę konkurencyjną i budującego wizerunek firmy dbającej
o środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców miast
● ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach o największym natężeniu ruchu

OPIS
Uzyskanie nawierzchni asfaltowych umożliwiający ograniczenie zanieczyszczeń atmosferycznych w obrębie pasa jezdni między innymi:
o Benzo(a)pirenu o 25%
o NOx o 40%
o LZO o 40%
Ma to nastąpić w wyniku opracowania aktywnego fotokatalizatora, a następnie zastosowania go do produkcji lepiszcza asfaltowego
i spełniającego normy wymagane w budownictwie drogowym.
projekt z dofinansowaniem

HARMONOGRAM
01.12.2020

2022

Rozpoczęcie
projektu
1Q 2022
Kamień milowy 1
Sporządzone
MMA z fotokatalizatorem.
Wytypowanie
prototypowych lepiszczy
asfaltowych o optymalnym
składzie.
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4Q 2022
Kamień milowy 2
sprawdzenie
efektywności
pochłaniania
przez MMA.
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2023
4Q 2022
Kamień milowy 3
Ocena oraz
wytworzenie w
skali przemysłowej
lepiszczy na
instalacjach LOTOS
Asfalt oraz badania
zgodności
lepiszczy z
wymaganiami
asfaltu EKO.

4Q 2023
Kamień milowy 4
Wykonanie 2 odcinków testowych
i 2 odcinków referencyjnych.
Uzyskanie zdolności do
pochłaniania zanieczyszczeń
atmosferycznych w odniesieniu
do odcinka referencyjnego.
Uzyskanie oczekiwanej trwałości
nawierzchni.

4Q 2023
Zakończenie projektu + 5 lat
trwałości projektu

Jednym z powodów dążenia do
wyeliminowania HPNA jest ich podatność
do zatruwania katalizatorów

Nowoczesne technologie rafineryjne i produkty ropopochodne. Eko produkty ropopochodne

ASFALTY DO RECYKLINGU
CELE PROJEKTU
● opracowanie nowego asfaltu dającego przewagę konkurencyjną na rynku produktów dedykowanych do rozwijającego
się recyklingu nawierzchni drogowych
● wspomaganie rozwoju recyklingu nawierzchni asfaltowych i gospodarki w obiegu zamkniętym.
Ograniczanie śladu węglowego dla asfaltów z recyklingu

OPIS
Wyprodukowanie nowego lepiszcza asfaltowego poprzez dodanie wybranego w toku pracy środka odmładzającego. Nowy
produkt asfaltowy dodawany do materiału z recyklingu pokrywać będzie destrukt, poprawiając jednorodność i urabialność
mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) oraz umożliwi bezpieczne zagęszczenie MMA zawierającej do 30% materiału
pochodzącego z recyklingu starej nawierzchni drogowej.

HARMONOGRAM
02.11.2020

2021

2022

2023

Rozpoczęcie
projektu
2Q 2021
Kamień milowy 1
Badania rynku i studia
badań naukowych
(wybór odświeżacza)
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31.08.2023
Zakończenie
projektu

3Q 2022
Kamień milowy 2
Wyniki skuteczności
badań MMA z nowymi
lepiszczami
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4Q 2022
Kamień milowy 3
Zaprojektowanie
konstrukcji odcinków
doświadczalnych

2Q 2023
Kamień milowy 4
Wyniki badań na etapie
realizacji odcinków
doświadczalnych

Jednym z powodów dążenia do
wyeliminowania HPNA jest ich podatność
do zatruwania katalizatorów

STRUKTURA STRATEGICZNEJ AGENDY BADAWCZEJ
sfera innowacyjności

inicjatywy strategiczne

Nowoczesne technologie
rafineryjne i produkty
ropopochodne

aktualne programy i projekty

Rozwój technologii
rafineryjnych

podnoszenie wydajności przerobu ropy naftowej
poprzez zwiększanie efektywności procesowej.

● instalacja badania procesów katalitycznych

Eko produkty
ropopochodne

wzrost marżowości dzięki transformacji
tradycyjnych produktów na ekologiczne
i optymalnemu wykorzystaniu surowców

● ekologiczne asfalty

Rozwój segmentu
paliw alternatywnych

budowa portfela produktów dla zmieniającego
się rynku paliw i energetyki

Rozwój portfela
nowych produktów i usług

● hydrokrakowane bazy olejowe
● asfalty do recyklingu

● technologie wodorowe na potrzeby
transportu, magazynowania energii
i wykorzystania w przemyśle
● elektromobilność
● platforma aukcyjna biogazów

Biopaliwa
i recykling odpadów

Digitalizacja i wzrost
efektywności
organizacyjnej

cel inicjatywy

Digitalizacja procesów
korporacyjnych

Digitalizacja procesów
produkcyjnych

wykorzystanie biopaliw i zagospodarowanie
odpadów do wzrostu marżowości Grupy LOTOS

wzrost efektywności organizacji, dzięki
wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowych
podniesienie wydajności i ciągłości produkcji
dzięki rozwiązaniom informatycznym

● biogas 2 fuel
● recykling tworzyw sztucznych
na komponenty paliw
● cyfrowe środowisko pracy
● cyfrowe procesy biurowe

● zaawansowana analityka danych handlowych
i logistycznych
● cyfrowe sterowanie i nadzór nad produkcją
● predictive maintenance

Zewnętrzne dofinansowanie projektów innowacyjnych z funduszy krajowych i europejskich: 19,2 mln zł
G R U P A

L O T O S

S . A .

Rozwój portfela nowych produktów i usług. Rozwój segmentu paliw alternatywnych

GREEN H2
CELE PROJEKTU
● rozpoczęcie produkcji wodoru z pierwszej w Polsce, wielkoskalowej instalacji do produkcji zielonego wodoru (w procesie
elektrolizy wody) i integracja instalacji w krajowym rynku energetycznym (park elektrolizerów o mocy do 100 MW)
Lokalizacja projektu:
Gdańsk

OPIS
Projekt zakłada budowę systemu złożonego z elektrolizerów, magazynów wodoru i ogniw paliwowych, zapewniających
zielony wodór na potrzeby rafineryjne oraz świadczący usługi na polskim rynku energetycznym.
Program jest przygotowany pod kątem odbioru energii elektrycznej z farm wiatrowych na Bałtyku (do 2026r. planowane
jest oddanie ok. 3 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej) oraz bilansowania krajowej sieci elektroenergetycznej (duże
wolumeny zmiennej w czasie energii w systemie energetycznym będą wymagały skutecznego narzędzia do jej
bilansowania).

HARMONOGRAM
2020

Rozpoczęcie
programu
2-4Q 2021
Zakończenie analiz i
zatwierdzenie
Programu

9

2021

2022

1Q 2022
Podjęcie finalnej decyzji
inwestycyjnej dla
projektu pilotażowego
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2024

1Q 2024
Podjęcie finalnej decyzji
inwestycyjnej dla
projektu
wielkoskalowego oraz
oddanie do użytkowania
projektu pilotażowego

2026

4Q 2026
Zakończenie projektu
wielkoskalowego

Rozwój portfela nowych produktów i usług. Rozwój segmentu paliw alternatywnych

PURE H2
CELE PROJEKTU
● zwiększenie konkurencyjności Grupy LOTOS poprzez uruchomienie sprzedaży wodoru wysokiej czystości
● rozwój polskiego rynku transportu wodorowego dzięki budowie infrastruktury tankowania wodorem
autobusów i aut osobowych
Lokalizacja projektu:
Gdańsk
Warszawa

OPIS
Projekt zakłada budowę i uruchomienie produkcji i sprzedaży wodoru o wysokiej czystości (99,999%).
W Gdańsku, na terenie Rafinerii zostanie zbudowana instalacja oczyszczania i dystrybucji wodoru. W ramach projektu
powstaną również 2 stacje (w Gdańsku i Warszawie) tankowania pojazdów w standardzie 350 bar (np. autobusy)
i 700 bar (pojazdy osobowe). Dostawy wodoru będą realizowane przy pomocy specjalistycznych bateriowozów, które
w przyszłości będą wykorzystywane także dla dostaw do innych dużych odbiorców..
projekt z dofinansowaniem

HARMONOGRAM
2018

4Q 2022
Oddanie do użytku
modułu HPU

Rozpoczęcie
projektu
2Q 2021
Zakontraktowanie
wykonawców instalacji
objętych projektem
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2023

2021

4Q 2021
Pozyskanie pozwoleń na
budowę instalacji HPU i
CSD
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3Q 2023
Oddanie do użytku
modułu CSD i stacji
tankowania

4Q 2023
Zakończenie
projektu

Rozwój portfela nowych produktów i usług. Rozwój segmentu paliw alternatywnych

VETNI
CELE PROJEKTU
● opracowanie i konstrukcja instalacji pilotażowej systemu wytwarzania wodoru w oparciu o polski elektrolizer
stałotlenkowy (SOE), pozwalający na produkcję wodoru wysokiej czystości
Lokalizacja projektu:
Jasło

OPIS
Projekt polega na opracowaniu udoskonalonego procesu wytwarzania wodoru w oparciu o elektrolizerstałotlenkowy
(SOE), zintegrowany z instalacją przemysłową oraz zasilany energią elektryczną z OZE. Instalacja pozwoli
na wytwarzanie „zielonego” wodoru o klasie czystości 5.0, dzięki czemu będzie można go wykorzystywać
na cele transportowe.
Planowana jest integracja opracowanego w projekcie elektrolizera z instalacjami przemysłowymi na terenie dawnej
rafinerii w Jaśle.
możliwe dofinansowanie

HARMONOGRAM
2020

2021

1Q 2023
Opracowanie konstrukcji
elektrolizera

2Q 2020
Rozpoczęcie
projektu
1Q 2021
Złożony został wniosek
o dofinansowanie do
NCBiR (26.03.2021)
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2023

3Q 2021
Uzyskanie dofinansowania
dla projektu – warunek dla
dalszej realizacji
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1Q - 3Q 2023
Testy elektrolizera w
rafinerii w Jaśle

4Q 2023
Zakończenie
projektu

Rozwój portfela nowych produktów i usług. Rozwój segmentu paliw alternatywnych

ZINTEGROWANY SYSTEM DO PRODUKCJI ZIELONEGO WODORU Z WODY
MORSKIEJ ZASILANY ENERGIĄ Z PŁYWAJĄCEJ TURBINY WIATROWEJ

Redukcja emisji CO2– produkcja
zielonego wodoru

CELE PROJEKTU
● celem jest opracowanie zintegrowanego systemu do produkcji zielonego wodoru z wody morskiej zasilanego
energią z pływającej turbiny wiatrowej
● innowacyjny sposób magazynowania sprężonego energii wyprodukowanej prze turbinę wiatrową w postaci
sprężonego wodoru

OPIS

Dystrybucja wodoru, instalacje
procesowe, komunikacja, zasilanie
hybrydowe jednostek morskich

Projekt dotyczy opracowania zintegrowanego systemu produkującego zielony wodór z wody morskiej z wykorzystaniem
specjalnego układu procesowego przygotowania wody morskiej jako źródła cieczy roboczej elektrolizera. Produktem, który
będzie powstawał w wyniku opracowanej technologii, będzie sprężony, zielony wodór zmagazynowany w butlach. Prace
dotyczące systemu odsalania wody morskiej, elektrolizy i magazynowania wodoru będą realizowane najpierw w skali
laboratoryjnej przez AGH a następnie LOTOS Petrobaltic wspólnie z AGH wykona prototypową instalację morską w małej
skali do wydajności 50 kg wodoru/dobę. Równocześnie rozwijana będzie koncepcja pływającej turbiny zasilającej
energetycznie systemy procesowe zlokalizowane na platformie. Będzie to turbina bardzo dużej mocy (10 MW). Zielony
wodór zostanie także zaoferowany również podmiotom operującym na lądzie.
możliwe dofinansowanie

2023

HARMONOGRAM
2022
10.2021

Rozpoczęcie projektu,
podpisanie umowy na
dofinansowanie

03 2022
Kamień milowy 1 - AGH

12

Wodór sprężony do 900 barg

Zasilanie w 1 fazie z TG Centrum
Produkcyjne

3-4Q2023
06 2023
Kamień milowy 2AGH

04 2022
Kamień milowy 1 -PG
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06 2023
Kamień milowy 2 -PG

06- 2023
Kamień milowy 1-LPB

Układ Hydrolityczny na platformie

11 2023
Zakończenie
projektu

Pływająca turbina wiatrowa
zasilająca - 10 MW

Rozwój portfela nowych produktów i usług. Rozwój segmentu paliw alternatywnych

LEM12. Projekt pilotażowego wdrożenia elektromobilności z wykorzystaniem istniejącej sieci
stacyjnej należącej do LOTOS Paliwa położonej na korytarzach TEN-T
CELE PROJEKTU
● zwiększenie konkurencyjności Grupy Kapitałowej LOTOS poprzez uruchomienie 12 stacji szybkiego ładowania
pojazdów elektrycznych wzdłuż dróg TEN-T
● rozwój polskiego rynku transportu elektromobilnego, dzięki budowie infrastruktury sieci 12 stacji szybkiego
ładowania pojazdów elektrycznych

OPIS
Projekt LEM polegał na pilotażowej budowie sieci 12 punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych obsługujących
standardy CCS, CHaDeMo na istniejącej sieci stacji LOTOS wzdłuż korytarzy TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa).
Przeprowadzone zostały prace studyjnie mające na celu zebranie i analizę danych dotyczących wykorzystania infrastruktury
oraz zachowań klientów związanych z ładowaniem pojazdów. Ocenie poddano zasadność stosowania wybranych rozwiązań
technicznych oraz organizacyjnych, sporządzono biznes plan dla rozwoju działalności elektromobilności (rozbudowa
infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz działania promujące wykorzystanie paliw alternatywnych,
w tym energii elektrycznej w transporcie)
projekt z dofinansowaniem

HARMONOGRAM
2017

2018

2020

11.2017
Rozpoczęcie
projektu

11.2020 Pozyskanie raportu dot.
prac analityczno–studyjnych
realizowanych w ramach projektu
10.2018 Rozpoczęcie
działalności 12 stacji

13

10.2020 Pozyskanie Biznes Planu oraz
analizy kosztów i korzyści CBA
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2021

12.2021
Uruchomienie
aplikacji mobilnej
dla klientów
elektromobilnych

Rozwój portfela nowych produktów i usług. Rozwój segmentu paliw alternatywnych

14
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Rozwój portfela nowych produktów i usług. Biopaliwa i recykling odpadów

INNOWACYJNA PLATFORMA AUKCYJNA

kontraktacji dostaw biogazu, biometanu i biowodoru oraz monitorowania stabilności
procesów produkcyjnych u dostawców
CELE PROJEKTU
Uruchomienie nowego modelu biznesowego, który zapewni efektywne kosztowo i organizacyjnie zabezpieczenie
długoterminowych dostaw znaczących wolumenów biogazu, biometanu i biowodoru w powiązaniu z monitoringiem
procesów technologicznych dostawcy i jakości dostarczanego paliwa

dostawca biogazu
dostawca biometanu
dostawca biowodoru

OPIS
Projekt zakłada przygotowanie oraz wdrożenie kompleksowej innowacyjnej platformy pozwalającej na kontraktację przez Grupę
LOTOS wolumenów paliw ekologicznych, bieżący nadzór nad procesami produkcyjnymi zakontraktowanych instalacji dostawców,
oraz komunikację promocyjno-informacyjną ze środowiskiem potencjalnych dostawców technologii, instytucjami finansowymi
i patentami biznesowymi (dostawcy i odbiorcy paliw ekologicznych).
możliwe dofinansowanie

PROCESY AUKCYJNO-HANDLOWE

HARMONOGRAM
2021

3Q 2021
Rozpoczęcie
projektu

2022

2023

1Q 2022
Zakontraktowanie
wykonawców warstwy
biznesowej (aukcyjno –
handlowa)

4Q 2021
Zdefiniowanie zakresu funkcjonalnego
oraz architektury dla warstwy
biznesowej (aukcyjno – handlowa)
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PORTAL INTERNETOWY

3Q 2022
Zakontraktowanie
wykonawców warstwy
operacyjnej

2Q 2022
Zdefiniowanie zakresu
funkcjonalnego oraz
architektury dla operacyjnej
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2024

1Q 2023
Aukcja na paliwa dostaw
paliw alternatywnych

1Q 2023
Oddanie do użytku warstwy
biznesowej (aukcyjno –
handlowa)

2Q 2024
Oddanie do użytku warstwy
operacyjnej. Zakończenie projektu

PROCESY MONITOROWANIA
INSTALACJI DOSTAWCY

Rozwój portfela nowych produktów i usług. Biopaliwa i recykling odpadów

BIOGAS TO FUEL’S
CELE PROJEKTU
● poszukiwanie sposobów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w obszarze biopaliw zaawansowanych.
● określenie potencjału energii odnawialnej w transporcie i redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu produkcji biowodoru z biogazu.

OPIS
Działania projektowe obejmują:
o W pierwszym etapie wyznaczenie emisji GHG dla biometanu, w cyklu życia począwszy od pozyskania surowca, poprzez
transport aż do etapu zatłoczenia biometanu do sieci gazowniczej.
o W drugim etapie określenie poziomu zalokowania energii odnawialnej w postaci biowodoru wbudowanego
w cząsteczki paliw wytworzonych w strukturze produkcyjnej Grupy Lotos.
Projekt prowadzony wspólnie z PKN Orlen oraz partnerem naukowym Instytutem Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy.
Po analizie dokumentów wynikające z nich wnioski zostaną przekazane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na ich podstawie
określona zostanie polityka wsparcia i zaangażowania Ministerstwa w temacie BTF a docelowo posłużą
do utworzenia przepisów wykonawczych do Ustawy o Biokomponentach i Biopaliwach Płynnych w kwestii realizacji NCW
za pomocą biowodoru z biogazu.
Obliczenia prowadzone w całym łańcuchu wg zdefiniowanej
przez ostateczne przeznaczenie metodyki

HARMONOGRAM
2019

2020

Prace
przygotowawcze
6.03.2020 2020
Podpisanie umowy
Etap 1
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2021

18.12.202o
Zakończenie Etapu 1
1.09.2020
Podpisanie umowy
Etap 2
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maj 2021
Zakończenie Etapu 2

II Q 2021
Przekazanie
danych do MKiŚ

STRUKTURA STRATEGICZNEJ AGENDY BADAWCZEJ
sfera innowacyjności

inicjatywy strategiczne

Nowoczesne technologie
rafineryjne i produkty
ropopochodne

Rozwój portfela nowych
produktów i usług

cel inicjatywy

aktualne programy i projekty

Rozwój technologii
rafineryjnych

podnoszenie wydajności przerobu ropy naftowej
poprzez zwiększanie efektywności procesowej.

● instalacja badania procesów katalitycznych

Eko produkty
ropopochodne

wzrost marżowości dzięki transformacji
tradycyjnych produktów na ekologiczne
i optymalnemu wykorzystaniu surowców

● ekologiczne asfalty

Rozwój segmentu
paliw alternatywnych

budowa portfela produktów dla zmieniającego
się rynku paliw i energetyki

Biopaliwa
i recykling odpadów

wykorzystanie biopaliw i zagospodarowanie
odpadów do wzrostu marżowości Grupy LOTOS

● hydrokrakowane bazy olejowe
● asfalty do recyklingu

● technologie wodorowe na potrzeby transportu,
magazynowania energii i wykorzystania w przemyśle
● elektromobilność

● platforma aukcyjna biogazów
● biogas 2 fuel

● recykling tworzyw sztucznych
na komponenty paliw
● cyfrowe środowisko pracy

Digitalizacja procesów
korporacyjnych

Digitalizacja i wzrost
efektywności
organizacyjnej

Digitalizacja procesów
produkcyjnych

wzrost efektywności organizacji, dzięki
wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowych

● cyfrowe procesy biurowe

podniesienie wydajności i ciągłości produkcji
dzięki rozwiązaniom informatycznym

● cyfrowe sterowanie i nadzór nad produkcją

● zaawansowana analityka danych handlowych
i logistycznych

● predictive maintenance

Zewnętrzne dofinansowanie projektów innowacyjnych z funduszy krajowych i europejskich: 19,2 mln zł
G R U P A

L O T O S

S . A .

Digitalizacja i wzrost efektywności organizacyjne. Digitalizacja procesów korporacyjnych

CYFROWE ŚRODOWISKO PRACY
CELE PROJEKTU
● poprawa efektywności pracy firmy, poprzez doskonalenie pracy zdalnej i grupowej oraz wirtualizację infrastruktury
biurowej i komunikacyjnej.
● dostarczenie narzędzi umożliwiających współpracę w strukturze rozproszonej.
● zapewnienie dostępu do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych niezależnie od wykorzystywanego
urządzenia wypracowanie zasad i kultury pracy zdalnej umożliwiających optymalne wykorzystanie umiejętności i czasu pracowników.
● podniesienie poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązań IT zapewniających komfort

OPIS
Program zakłada wdrożenie jednolitego i przyjaznego dla użytkownika Cyfrowego Środowiska Pacy opartego
na rozwiązaniach środowiska M365 (Teams, Office, Power Platform) wraz z integracją z mediami komunikacyjnymi (wideo, głos,
dane). Program obejmuje wdrażanie projektów w trzech nurtach:
o Techniczne dostarczenie rozwiązań – integracje pomiędzy rozwiązaniami obecnie wykorzystywanymi oraz nowymi
opartymi o rozwiązania chmurowe.
o Adopcja rozwiązań – wprowadzanie narzędzi IT z zapewnieniem odpowiedniego poziomu znajomości rozwiązania przez
użytkowników oraz wsparciem przy wykorzystaniu potencjału dostarczanych rozwiązań poprzez wykorzystanie
w procesach biznesowych.
o Wsparcie użytkowników - zapewnienie wysokiego poziomu świadczenia dostarczanych Usług IT
Jednym z głównych założeń Programu wdrożenia Cyfrowego Środowiska Pracy w GKL jest podeście ciągłego dostarczania
nowych rozwiązań IT wspierających cele strategiczne organizacji.

HARMONOGRAM
01.2020

Rozpoczęcie
projektu
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08.2020

Wdrożenie MS
Teams w Grupie
LOTOS

02.2021

Wdrożenie MS
Teams w Grupie
Kapitałowej LOTOS
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12.2021

Wdrożenie Power
Platform w Grupie
Kapitałowej LOTOS

Digitalizacja i wzrost efektywności organizacyjne. Digitalizacja procesów korporacyjnych
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Digitalizacja i wzrost efektywności organizacyjne. Digitalizacja procesów ptodukcyjnych

CYFROWY BLIŹNIAK DLA INSTALACJI 0200
Element Bliźniaka Cyfrowego – symulator procesowy
chłodnic powietrznych 200-EA 2 A/B/C/D/E/F

CELE PROJEKTU
● wdrożenie Programu „Cyfrowy Bliźniak” zgodnie z podpisanym w dniu 30.04.2020 listem intencyjnym
pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i Urzędem Dozoru Technicznego
● rozwój kompetencji kadry Grupy LOTOS w obszarze tzw. Przemysłu 4.0
● pogłębienie współpracy między Grupą LOTOS i Urzędem Dozoru Technicznego

OPIS
Budowa Bliźniaka Cyfrowego służącego do monitorowania i predykcji degradacji oraz symulacyjnego określenia
przyszłych stanów awaryjnych wybranego fragmentu instalacji 0200 – Bliźniaka Fizycznego na podstawie:
o zsynchronizowanego stanu bieżącego,
o rozpatrywanej trajektorii wymuszeń, tj. zmian wielkości sterujących i zakłóceń,
o wiedzy fizykalnej, chemicznej i procesowej, tj. modelowania z wykorzystaniem symulatorów procesowych,
o danych historycznych, tj. modelowania z wykorzystaniem metod Uczenia Maszynowego i Sztucznej Inteligencji.

HARMONOGRAM
2020

List intencyjny

3Q 2020
Rozpoczęcie
projektu

20

2021
3Q 2021
Uzyskanie zgód
korporacyjnych GL
4Q 2021
Kontraktacja usług
i materiałów
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2022

2023
2Q 2023
Zakończenie
zbierania danych
2Q 2022
Zakończenie
przygotowania
infrastruktury OT/IT

2024
1Q 2024
Zakończenie
projektu
4Q 2023
Zakończenie
wdrożenia

Instalacja wysokociśnieniowa

Dziękuję za uwagę

DIGITAL
21

