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Milionowy katalizator w zakładzie 
katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej 
 
 Milion wyprodukowanych katalizatorów  

 Zastosowanie najnowocześniejszych technologii 

zmniejszających emisję spalin  

 Utworzono blisko 400 miejsc pracy 

Zakład produkcji katalizatorów firmy BASF w Środzie Śląskiej pod 
Wrocławiem przekroczył pierwszy milion wyprodukowanych 
katalizatorów. Chociaż oficjalne otwarcie zakładu odbyło się w lipcu 
2014 roku, pierwsze produkty zjechały z linii produkcyjnych już w 
kwietniu. W zakładzie działały wówczas  dwie linie, a stan 
zatrudnienia wynosił około 100 osób. Obecnie funkcjonują już cztery 
linie produkcyjne, a kolejnych pięć jest na etapie testów i 
uruchamiania. Ich dopuszczenie do seryjnej produkcji będzie 
wykonywane stopniowo do końca drugiego kwartału 2016 roku. 
Liczba pracowników obecnie wzrosła do blisko 400 osób. Całkowity 
koszt flagowej inwestycji BASF w Polsce wynosi 150 mln EUR. 

Katalizator - inteligentne rozwiązanie dla branży motoryzacyjnej 

Katalizatory pochodzące z zakładu w Środzie Śląskiej, największego 
zakładu katalizatorów firmy BASF w Europie, spełniają surowe 
normy emisji spalin, w tym obowiązującą od 2014 r. normę Euro 6/VI. 
Produkty BASF stosowane są przez producentów samochodów 
osobowych z silnikiem benzynowym, jak również samochodów 
osobowych i ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym. Katalizatory 
BASF zmniejszają emisję szkodliwych gazów o około 90%, dzięki 
czemu pojazdy wywierają mniejszy wpływ na środowisko. Wśród 
zaawansowanych technologii, stosowanych w zakładzie są m.in. 
System Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR), 
najnowocześniejsze rozwiązania SCR Filtr (SCRoF), a także 
oznakowany marką PremAir® innowacyjny katalizator rozpadu 
ozonu.  
 
BASF szacuje, że w najbliższych latach liczba samochodów na 
całym świecie wzrośnie o 300 milionów, aby osiągnąć 1,2 mld w roku 
2020. Mimo, że zapotrzebowanie na chemiczne komponenty na 
potrzeby przemysłu motoryzacyjnego jest już wysokie, w przyszłości 
przewiduje się jego dalszy wzrost. 
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O zakładzie produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej 
Fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej to największy, należący do 
BASF, zakład produkcji katalizatorów. Inwestycja o wartości 150 mln euro, 
która została uruchomiona w 2014 roku, umożliwi firmie BASF podwojenie 
produkcji katalizatorów w Europie. Jednym z celów firmy BASF jest 
pomaganie Klientom w spełnianiu coraz surowszych norm emisji spalin: 
Euro VI dla samochodów osobowych oraz Euro VI Tier IV dla samochodów 
ciężarowych. 

 
O Dziale Katalizatorów w BASF 
Dział Katalizatorów w BASF jest światowym liderem w dziedzinie 
katalizatorów ekologicznych i procesowych. Oferuje on znakomite 
ekspertyzy przy rozwijaniu technologii ochrony powietrza, produkcji paliw 
oraz efektywnej produkcji licznych chemikaliów, tworzyw sztucznych i 
innych wyrobów łącznie z materiałami do akumulatorów. Dzięki naszej 
wiodącej w branży platformie badań i rozwoju, naszemu pełnemu pasji 
dążeniu do innowacji oraz naszej szerokiej wiedzy o metalach szlachetnych  
i nieszlachetnych pion przedsiębiorstwa Catalysts w BASF projektuje 
własne, oryginalne katalizatory i sorbenty, które pomagają naszym klientom  
w osiąganiu jeszcze większych sukcesów.  
 
Więcej informacji nt. Działu Katalizatorów BASF na 
www.catalysts.basf.com. 
 
O BASF w Polsce 
Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa 
sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do 
betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Jesteśmy w Polsce 
partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu ponad 600 
pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2014 roku wyniosły 770 milionów 
Euro. Prowadzimy m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocławia 
(katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. 
 
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dążymy do lepszej ochrony 
klimatu i promujemy inteligentną energię (smart energy). W 2015 roku 
świętujemy 150 lat istnienia. To dla nas szczególny rok, podczas którego 
chcemy zainicjować dyskusję na temat największych wyzwań ludzkości. 
Odwiedź nas w związku z tym na Creator Space Online (creator-
space.basf.com) i podziel się swoimi pomysłami. W 2015 roku świętujemy 
nasz jubileusz wspólnie z czterema polskimi uczelniami. Uniwersytety 
Warszawski i Wrocławski oraz Politechniki Warszawska i Wrocławska w 
2015 również świętują okrągłe rocznice swoich wydziałów chemicznych. 
Wspólnie połączyliśmy siły i "inteligentną energię" na rzecz promocji chemii 
w Polsce. Konferencje naukowe, wykłady, kontakt z kołami naukowymi oraz 
obecność w mediach społecznościowych jak również wspólnie 
organizowane wydarzenia dla studentów są podstawą tej współpracy. 
Jesteśmy dumni z Partnerstwa z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i 
Ogrodami Doświadczeń Humanitarium we Wrocławiu. Od 2010 roku BASF 
jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży 
w CNK odwiedzanego rocznie przez 10 tys. osób. Podobna umowa zawarta 
została w 2014 z Humanitarium. W kwietniu 2015 roku otworzyliśmy 
również laboratorium chemiczne dla uczniów w polsko-niemieckiej szkole 
im. Willy’ego Brandta w Warszawie.  
 
Więcej informacji na www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na 
Facebooku. 
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