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BASF wprowadza UpCoreTM, ekonomiczną modernizację 

konwerterów ozonu i lotnych związków organicznych, 

zapewniającą zdrowsze powietrze w kabinie samolotu 

 
◼ Płynna modernizacja technologii opartej wyłącznie na ozonie na 

technologię wykorzystującą ozon i lotne związki organiczne po niższych 
kosztach w porównaniu z wymianą fabryczną 

◼ Linie lotnicze skorzystają dzięki zmniejszeniu ryzyka opóźnień lotów i 
zapewnieniu większego komfortu pasażerom i załodze 

◼ Wkrótce ukaże się biuletyn serwisowy dostawcy 

 
 

BASF wprowadza UpCoreTM, nową usługę zapewniającą ekonomiczną i 

zrównoważoną modernizację technologii polegającą na przejściu ze standardowego 

konwertera ozonu na konwerter ozonu i lotnych związków organicznych (ang. volatile 

organic compounds, VOC) w celu zapewnienia czystszego i zdrowszego powietrza 

w kabinie. UpCore polega na wymianie rdzenia katalizatora w konwerterze 

wykorzystującym wyłącznie ozon na katalizator wykorzystujący ozon i lotne związki 

organiczne, przy czym rozwiązanie to jest zgodne z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, ponieważ obudowa oryginalnego konwertera jest ponownie 

wykorzystywana. Dwufunkcyjna technologia polega na katalitycznym usuwaniu 

lotnych związków organicznych z powietrza w kabinie przy jednoczesnym 

zachowaniu najlepszej w branży skuteczności firmy BASF w usuwaniu ozonu. 

Powietrze na dużych wysokościach zawiera znaczne ilości ozonu. 50% powietrza w 

kabinie dostaje się do samolotu z zewnątrz przez silniki („powietrze upustowe”) i jeśli 

nie jest oczyszczane, to ekspozycja na działanie ozonu może powodować 

niekorzystne skutki zdrowotne, w tym bóle głowy, zmęczenie, trudności w 
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oddychaniu, bóle w klatce piersiowej, kaszel oraz podrażnienie oczu, nosa i gardła. 

Lotne związki organiczne o nieprzyjemnym zapachu, jak np. zapach paliwa 

lotniczego i zapach kwasów organicznych, mogą przedostawać się do kabiny 

samolotu ze spalin, wycieków oleju silnikowego i hydraulicznego, a także po dostaniu 

się do środka płynu do odmrażania. Zapachy te mogą być przyczyną złego 

samopoczucia załogi i pasażerów, a nawet powodować zmiany kierunku lotu i 

opóźnienia samolotów. 

 

„Mamy przyjemność zaoferować tę doskonałą usługę techniczną naszym klientom 

z branży lotniczej. Dzięki UpCore oferujemy naszym klientom ekonomiczną, 

zrównoważoną i wysoce wydajną modernizację ich obecnej technologii, która 

zwiększa komfort pasażerów i załogi oraz zmniejsza ryzyko opóźnień lotów dla linii 

lotniczych” – mówi Detlef Ruff, Główny Wiceprezes ds. Katalizatorów Procesowych 

w BASF. 

Wkrótce ukaże się biuletyn serwisowy dostawcy 

 
Wkrótce zostanie wydany biuletyn serwisowy dostawcy dla usługi UpCore, która 

została w pełni zatwierdzona przez firmę Airbus dla serii Airbus A320. Usługa 

UpCore nie wymaga dodatkowych certyfikatów dla typów samolotów (ang. 

Supplemental Type Certificates – STC) ani wyznaczonych przedstawicieli 

technicznych (ang. Designated Engineering Representatives – DER), ponieważ jest 

oparta na tej samej technologii, która sprawdza się od ponad 15 lat. Jest całkowicie 

zgodna ze standardami producenta nowego wyposażenia (ang. Original Equipment 

Manufacturer, OEM) i przywraca sprawność konwertera do stanu nowego 

konwertera, zachowując przy tym numer części OEM. Spełnia także wymagania firm 

leasingowych dotyczące producentów oryginalnego sprzętu używanego w ich 

samolotach. 

Firma BASF weźmie udział w targach MRO Americas w Dallas (USA) w dniach 26–

28 kwietnia 2022 r., prezentując swoje ponad 15-letnie doświadczenie jako wiodący 

dostawca dwufunkcyjnych konwerterów ozonu i lotnych związków organicznych dla 

producentów oryginalnego wyposażenia samolotów. 

 
 

O Dziale Katalizatorów BASF 

Dział Katalizatorów BASF to największy dostawca katalizatorów środowiskowych i procesowych na 

świecie. Grupa dysponuje wyjątkową wiedzą w zakresie rozwoju technologii pozwalających chronić 

powietrze, którym oddychamy, wytwarzać paliwa, które napędzają nasz świat, oraz wydajnie 
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produkować szeroką gamę chemikaliów, tworzyw sztucznych i innych wyrobów, w tym 

zaawansowane materiały stosowane w akumulatorach. Wykorzystując czołowe w branży platformy 

badawczo-rozwojowe, pasję do innowacji i gruntowną wiedzę na temat metali szlachetnych 

i nieszlachetnych, Dział Katalizatorów BASF opracowuje unikatowe, autorskie rozwiązania, które 

przyczyniają się do sukcesu klientów. Więcej informacji na temat Działu Katalizatorów BASF 

dostępnych jest na stronie internetowej www.catalysts.basf.com. 

 

O BASF 

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną 

środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia 

się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. 

Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, 

technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2021 r. przychody 

firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 78,6 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we 

Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki 

(symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com. 
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