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The industry consists of pla-
stics manufacturers (inc-
luding producers of additi-
ves and compounders), pla-
stics converters (producers 

of semi-finished and finished products), 
manufacturers of equipment and accesso-
ries for processing, and recyclers.

Major commodity polymers – polyole-
fins (HDPE, LDPE, PP), polyvinyl chloride 
(PVC), polystyrene (PS, EPS), and polyethy-
lene terephthalate (PET) are manufac-
tured in Poland. Domestically produced 
construction polymers are represented 
by: polyamide (PA6), polyoxymethyle-
ne (POM), polyesters, epoxy and phenol 
resins, and polyurethane systems. All the 
leading global manufacturers of plastics 
whose products are delivered by their local 
representatives or distributors also operate 
in the Polish market.

Recently, the largest producer of plastics 
in Poland, Basell Orlen Polyolefins, incre-
ased its polypropylene production capa-
city by 20%, while Grupa Azoty doubled 
its PA6 polyamide production capacity to 
170 thousand tons (in total, the plants in 
Poland and Germany). Work is also in pro-
gress on a big propylene and polypropy-
lene production project (PDH technology 
– propane dehydrogenation). According to 
assumptions, a propylene and polypropy-
lene plant with a capacity of 430 thousand 
tons is to be built by the end of 2022 at PDH 
S.A. in the town of Police, at a cost of over 
PLN 6 million (a special purpose vehicle 
of Grupa Azoty). The Lotos group propo-

Plastics industry in  Poland
The plastics industry in Poland is one of the top sectors in terms  
of its importance to economic growth, alongside the food industry, 
automotive industry, electrical and electronic equipment  
industries, and metal industry.
PlasticsEurope Polska

ORLEN Group, 
the undisputed 
leader on the fuel 
market in Central 
Europe, holds 
50% of shares 
in Basell Orlen 
Polyolefins, the 
largest producer of 
plastics in Poland.
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sed partial financing of this project. Grupa 
Synthos, in turn, announced investment 
plans to increase XPS production capacity 
by 220 thousand m3. The plastics indu-
stry in Poland is investing more willingly 
than other industries in new production. 
Investments in industry producing rubber 
and plastics products in 2018 amounted to 
nearly PLN 4.9 billion and were 18% higher 
than those in 2017. Since 2008, investments 
in the entire industrial processing have 
increased by 26%, whereas the increase 
in the industry producing rubber and pla-
stics products has been as much as 68%. 
At the same time, according to analyses 
made by PlasticsEurope Polska, the highest 
concentration of capital among companies 
processing plastics in Poland has occurred 
in the plastic packaging production sector 
and among companies making products 
for the construction and automotive indu-
stries. Data from GUS (Statistics Poland) 
concerning the sector producing rubber 
and plastic products shows that the annual 
production growth in that sector in 2018 
was approx. 6%.

Demand for plastics
In terms of plastics converters demand, 

Poland is placed sixth in Europe, behi-
nd Germany, Italy, France, Spain, and the 
United Kingdom. In 20181 (estimates based 
on Eurostat production indices, final data 
will be published in October in “Plastics 
the facts” report), the demand for plastics 
in Europe amounted to 51.4 million tons 
(only slightly more than in 2017), where-
as the dynamics of plastics consumption 
in Poland was at a much higher level. In 
2018, the Polish plastics processing indu-
stry used approx. 3.5 million polymer pla-
stics of various types, which means an 
increase by approx. 3.5% compared to 2017. 
Broken down into application segments, 
the largest amounts of plastics are used 
by the packaging production sector (35%), 
construction sector (24%), automotive 
industry (10%), and electric and electro-

Plastics industry in  Poland
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nic equipment industry (6%). The structu-
re of plastics demand in Poland based on 
applications remains different from the 
European structure. The share of the pac-
kaging sector in Europe is almost twice 
that of construction (40% vs 20%) whereas 
in Poland the difference is much smaller 
(35% vs 24%). Broken down into demand by 
polymer type, the highest shares are those 
of polyethylenes (LDPE, LLDPE, HDPE), at 
approx. 31%, polypropylene (20%), polyvi-
nyl chloride (13%), and polystyrene – PS 
and EPS – (10%).

Packaging
Rigid packaging ensures the protec-

tion of fragile products, whereas flexible 
packaging is highly effective: a package 
weighing several grams made of spe-
cialized plastic film can effectively pro-
tect and extend the shelf life of packaged 
meat or dairy products by a dozen or so 
days. This is of great importance not only 
for food safety, but also for the environ-
ment; thanks to that packaging, food 
waste whose production has a tremendous 
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Hyundai Engineering Co. Ltd and Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND)  
will invest over PLN 500 million in PDH Polska S.A. implementing ”Projekt Polimery Police” (Polymers Police 
Project) . On September 19, Hyundai Engineering, KIND, PDH Polska S.A., Grupa Azoty S.A., and Zakłady 
Chemiczne ”Police” S.A., signed an agreement on terms of equity financing (term sheet). Polymers Police Project  
is a key investment for the long-term development of Azoty Group companies.
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impact on the environment is significantly 
reduced. And let us not forget customer 
convenience: a transparent package ena-
bles us to see the contents, and innovative 
technologies, such as peel-off, make it easy 
to open and close. The discussion taking 
place at the moment around finding pac-

kaging materials other than plastics must 
take into account the total environmen-
tal impact of each material. The availa-
ble scientific data confirms explicitly that 
packaging made of plastics is currently the 
best choice for the environment; if plastic 
packing materials were to be hypotheti-

cally replaced by alternative ones, it would 
result in a significant increase in environ-
mental impact. Greenhouse gas emissions 
would be 2.7 times greater, while energy 
consumption in the total product life cycle 
would be 2.2 times greater. Therefore, a 
more appropriate question today is not 
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Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market&Strategy GmbH

Plastics demand for packaging in Poland Plastics demand for packaging – by polymer type

Grupa Azoty doubled  
its PA6 polyamide 
production capacity to  
170 thousand tons  
(in total, the plants  
in Poland and Germany).
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what to replace plastics in packaging with, 
but how plastic packaging can be made to 
ensure its repeated reuse wherever possi-
ble and maximum recyclability at end-of-
-life stage.

The demand for plastics in packaging, 
the largest segment of application, has 
been growing systematically. Over the last 
eight years it increased by almost 60%, 
from 744 kt in 2010 to 1,182 kt in 2018. The 
same period witnessed a significant incre-
ase in the use of polyolefins in packaging 
production.

Export – import
Because of the high converters’ demand 

for plastics in Poland, and insufficient pro-
duction capacities of domestic polymer 
producers, a lot of raw materials has to be 
imported. The negative balance of foreign 
trade increases year in year out, standing 
at 2,373 kt tons in 2018. For many years, 
Germany has been the main business part-
ner of Poland in intra-Community trade, 
as regards both exports and imports of 
plastics in primary forms and products. For 
non-EU countries, our biggest export mar-
kets for several years have been Ukraine, 
with respect to plastics in primary forms, 
and Russia, with respect to products. The 

main import partners outside the EU, are 
South Korea (plastics in primary forms), 
and China (plastics products).

Plastic waste management  
in Poland

One of the primary assumptions of a 
circular economy is effective waste mana-
gement, mainly by returning as much 

as possible to the economy circulation. 
Manufacturing any material – glass, paper, 
or plastics – and then converting it to 
finished products entails the consumption 
of natural resources and energy. Therefore, 
one should aim to keep materials and pro-
ducts in circulation for as long as possible. 
On the one hand, we should extend longe-
vity and increase reuse of products. On the 
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other hand in the waste phase the answer 
is recovery of materials by recycling or, if 
the latter is impossible, recovery of energy. 
Such an approach is essential in order to 
move gradually from the European line-
ar economy model to a circular economy 
model.

In Poland, as in other countries, the 
volume of generated plastic waste is con-
stantly increasing due to the continuous 
increase in the consumption of polymer 
materials in various areas of the econo-
my. According to the latest data availa-
ble, prepared by the German expert firm 
Conversio, over 1.7 million tons of plastic 
waste was collected (approx. 44 kg per 
capita on an annual basis) in Poland in 

2016, of which 27% was put to recycling, 
energy was recovered from 29% (in co-in-
cineration or incineration processes), and 
the remaining 44% went to landfill. As of 
January 1, 2016, plastic waste or other waste 
with calorific values of more than 6 MJ/kg 
cannot go into landfill in Poland. However, 
the waste industry made no preparations 
for these restrictions and necessary infra-
structure to effectively manage collected 
plastic waste was not built in time.

It is obvious that recycling should be the 
first option in waste recovery. The plastics 
recycling sector is rather underdeveloped 
in Poland. According to the Foundation’s 
analyses, based on available Polish data 
(Marshal Office reports, market data, etc.), 
the plastics recycling industry mainly con-

sists of small and medium-sized enter-
prises which declared recycling of over 
460 thousand tons of plastics in 2017, of 
which 90% came from approx. 100 compa-
nies. It should be added that these quan-
tities include both plastic waste obtained 
from domestic municipal waste, including 
that collected from individual consumers, 
waste from retail chains (wholesale and 
transport packaging) and production 
waste, and imported waste to be recycled, 
which comes from other countries. Due 
to recently introduced restrictions in the 
global waste market, which have slowed 
the exports of waste for recycling from 
EU countries, Polish recyclers have easier 
access to good quality waste plastics from 
EU countries, which is in strong compe-
tition with waste from domestic sources.

Plastic waste that cannot be recycled 
should be sent to energy recovery proces-
ses. Energy from high-calorific waste may 
be recovered in special industrial units, for 
example municipal incineration plants, or 
in co-incineration processes of specially 
prepared fuels made of such waste (RDF). 
Both methods of energy recovery are used 
in Poland and enable energy to be reco-
vered from approx. 500 thousand tons of 
plastics. Over 700 thousand tons of pla-
stic waste remains beyond recovery and, 
because of the formal ban on landfill, is in 
practice stored at waste processing plants, 
most often as an ingredient of pre-proces-
sed waste fractions (under-size fraction, 
RDF, pre-RDF, etc.).

In our opinion, it is necessary to fully 
implement a uniform, and uniformly appli-
cable, waste collection system and intro-
duce a tight system of municipal waste 
transport and processing control. The 
country-wide Waste Database (BDO) which 
is to start full operation at the beginning 
of 2020 will be of help in this regard. These 
steps, combined with the reform of the 
Extended Producer Responsibility (EPR) 
system prepared by the relevant branches 
of industry and trade, should bring Poland 
closer to meeting the challenging objecti-
ves of municipal waste recovery and recyc-
ling introduced in 2018 with the Circular 
Economy Package. l

Text and infographics come from  
„Annual Report 2018”. Published  

with permission from PlasticsEurope Polska.

Grupa Synthos  
announced investment plans  
to increase XPS production 
capacity by 220 thousand m3.
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PLASTPOL has attracted the 
always-growing number of 
foreign exhibitors - this makes 
the expo a must-attend event 
which has become a perma-

nent fixture in the global industry’s calen-
dar. In 2019 the Kielce plastics processing 
trade fair has reported the three-times 
record. Or it is better to say - the record to 
the power of three: the largest exhibition 
space ever, the largest number of exhibi-
tors and record number of visitors. 

The previous years’ exhibitors and visi-
tors of the expo have given truly favora-
ble feedback. Some exhibitors are already 
booking space for next year edition, so 
the future of this polish fair looks brighter 
than ever.

24th International Fair of Plastics and 
Rubber Processing PLASTPOL will be held 
in Targi Kielce from 19 to 22 May 2020. l

Plastpol – the plastic industry leader 
in the region
Those who have visited the International Fair of Plastics and 
Rubber Processing held for the 23rd time in Targi Kielce don’t need 
to be convinced that this is Poland’s largest plastics industry event.



Kielce, Poland

19-22.05.2020

24th International 
Fair of Plastics 
and Rubber 
Processing
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Technocom LLC was esta-
blished in Ukraine in 1994. 
Over the years of its develop-
ment, the company has beco-
me one of the largest deve-

lopers, manufacturers and suppliers of 
masterbatches and modifying additives for 
polymers in the production of various pro-
ducts for packaging, construction, agricul-
ture and other industries.

All products (white, black, color master-
batches TECHNOFIN®, modifying additi-
ves ADDITECH® and calcium carbonate 

filler CREDOLEN®) of Technocom LLC are 
manufactured in Ukraine in Irpin (Kyiv 
area) using equipment with the capacity 
of 15 thousand tons per year and are based 
on polyolefins. The founder and direc-
tor of Technocom LLC, Petrenko Sergii, 
Ph.D, says: “Over the past two years, the 
manufacturing volume of all our products 

has increased by 25%. Sales of products 
increased not only for Ukrainian custo-
mers but also for European ones. Since 
2016 Technocom LLC began an export 
program to promote masterbatches and 
modifying additives for polymer products 
in Europe. Number of companies from 
the EU (Poland, Hungary, Italy, Germany) 
have gradually began trusting our pro-
ducts. Main advantages of our products 
are quality and price. We offer compe-
titive and cost-effective solutions for our 
customers based on their requirements. 
The next important step for our compa-

ny in 2018 was the creation in Slovenia 
of the trading company Technocom 
Compounds d.o.o., selling the products 
of Technocom LLC in different countries 
of Southeast Europe including: Austria, 
Bosnia and Herzegovina, Italy, Slovenia, 
Serbia, Croatia. This makes it possible to 
get closer to EU customers and serve them. 

Small batches of our products with our 
composition are transferred to the city 
of Celje, and large (20 t) are sent directly 
from Ukraine.”

According to Petrenko Sergii, Director of 
Technocom LLC, despite high competition, 
Technocom LLC products are increasingly 
finding their customers in the European 
Union. Product advantages are:

1. Product line of economical and mid-
dle-class products, including for recyclers 
with an optimal price-quality ratio. The 
products are created due to the unique 
experience obtained by Technocom LLC 
specialists in the conditions of the “tough” 
economic crisis over the years

2. The minimum delivery time of pro-
ducts does not exceed two weeks, compa-
ring with companies from Southeast Asia;

3. For the production of raw materials 
from global brands;

4. Absence of customs charges in the 
EU from Ukraine for this type of product 
beginning from 2019;

5. Availability of finished products` sto-
rage in the EU, which greatly simplifies the 
conditions for customer service.

Another important step for Technocom 
LLC will be participation in the K-2019 
exhibition, which will be held in Dusseldorf 
from October 16 to 23, 2019. We invite eve-
ryone to the Technocom LLC booth (Hall7, 
level 2, stand C17). l

Technocom LLC  
- business start in the EU
Technocom LLC is the Ukrainian market leader and one of the 
leading masterbatch manufacturers in Eastern Europe and this 
year in September celebrated its 25th anniversary.
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The “K” exhibition retains its 
place as the world’s largest 
and most influential plastics 
exhibition, with the 2016 
event seeing over 230,000 

visitors with over 82% directly involved in 
purchasing decisions, Nissei ASB’s 712m2 
booth will be making a strong impact 
with the target audience with live molding 
demonstrations of five ASB-Series machi-
nes strongly showcasing ASB’s recently 
introduced “Zero Cooling” molding pro-
cess.

Zero Cooling - Patented Molding 
Technology

The major sectors of the PET conta-
iner market that utilize one-step injec-
tion stretch blow molding process are 
cosmetics, personal care, pharmaceutical, 
household and general food packaging, 
etc. where containers are more common-
ly designed for market appeal and brand 
quality, resulting in preform design that 
up to now has been a compromise between 
container quality and molding efficiency.

First announced in 2018, Zero Cooling 
- ASB’s revolutionary advance in preform 
cooling technology - perfectly suits the 
needs of these industries as it enables 
increased product quality at significantly 
shorter molding cycles than seen previo-
usly.

Taking full advantage of ASB’s proprie-
tary 4-station, 1-step molding method, 
virtually all the required preform cooling 
is now shifted away from the injection 
station and into the second, conditioning 
station to dramatically reduce injection 
cycle times.

Crucially, the Zero Cooling molding 
method enables these short cycle times to 
be achieved while avoiding the need for 
thin, compromised design preforms that 
are susceptible to several quality related 
problems, most notably the undesirable 
“fisheye”, “body ring” and “orange peel”.

Now, with the preform designer able to 
freely focus on a shorter preform design 
with a thicker wall section that optimizes 
stretch ratios, the result is vastly improved 
quality as well as increased productivity.

Actual results from typical Zero Cooling 
molds have shown 15% or greater increase 
in stiffness and topload strength, impro-
ved control of material distribution and 
an average of 1.5 times productivity incre-
ases while improving on visual quality. 
Furthermore, since the container strength 
has now been improved by better orien-
tation, more scope is available to apply 
additional light-weighting to the conta-
iner’s specification.

The advanced cooling method also ena-
bles the molding of heavyweight premium 
cosmetic containers in dramatically shor-
tened cycle times exhibiting no haziness 
even when using standard, lower cost PET 
grades, rather than the higher priced spe-
cialized, low-crystallization grades that 
are normally required. All this results in 
perfect visual quality while saving cost and 

boosting productivity by 2-3 times over 
conventional molding of these glass-like, 
premium designs.

Protecting Nature
The advantages of Zero Cooling not only 

benefits users of ASB equipment but also 
demonstrate ASB’s commitment to provide 
high quality molded products that help 
protect the natural environment.

Increased productivity provided by Zero 
Cooling equipped molding systems reduces 
the overall energy consumption per bottle.
• Additional container strength provided 

by Zero Cooling allows further opportu-
nities for weight reductions

• Two of the five machines on demon-
stration will be molding 100% R-PET 
that fully confirms the ability of Zero 
Cooling to produce highest quality con-
tainers at high efficiency over a range of 
material specifications.

ASB-12M v2 – Small Size with 
Vast Capability

The ASB-12M has firmly established 
itself as a leader in the class of small, fully 
automated 1-step stretch blow molding 
machines with its diminutive size belying 
its huge capabilities. Now in its Version 2 
specification, the model brings even gre-
ater performance and utility to the table.

Most notable is the Vision1 control sys-
tem that elevates the machine capabilities 
to a whole new level offering significant 
advantages to users:
• Response & communication speed is 2.5 

times faster than dedicated PLC systems 
enhancing machine cycle efficiency and 
control precision.

“Zero Cooling”
Provides a Revolutionary Increase in Quality,  
Productivity & Efficiency at K2019
Nissei ASB Machine Co. will exhibit at the K2019 exhibition  
(Hall 14 / B38), to be held in Düsseldorf, Germany from 16th to 23rd 
October 2019.
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• PC based system makes it extremely 
flexible in use and compatible with 
Industry 4.0 for enhanced factory 
networking.

• Larger, easy to read panel provides 
easier access to relevant information 
without changing pages.

• Most manual operation switches are 
replaced by touchscreen operation.

• Improved operator feedback impro-
ves troubleshooting response time and 
minimizes down-time. Internal hard 
wiring is drastically reduced.

• Major machine functions can be added 
or updated via software installation 
only.

• Easier & faster service support.
• Standardized interface across the model 

range assists in operator training.

The revised ASB-12M expands the capa-
bilities for production of a vast range of 
PET containers, including highly efficient 
light-weight bottles and wide mouthed 
jars, to the highest quality at low capital 
investment.

Key features include:
• Ability to process more than 20 resin 

types in addition to PET.
• Molds containers from 5ml or less all 

the way up to 2.5-liters capacity.
• Variable cavitation for up to 15mm neck 

diameter bottles in eight cavities thro-
ugh to 83mm neck diameter jars in a 
single cavity.

• Servo driven hydraulic pumps instal-
led as standard, contributing to major 
energy savings and offering smooth and 
extremely quiet operation.

• Backwardly compatible with existing 
class mold tooling with minimal modi-
fications.

• Small size allows fast mold changeovers 
will minimal manpower, and minimal 
lifting equipment.

In addition, the model displayed at K2019 
will be fitted with the optional IU-10L long 
stroke injection unit that provides a 50% 
increase in available shot-size, expanding 
the scope for large containers, heavy-we-
ight cosmetic bottles, or materials such as 
polypropylene having lower density.

All these benefits make it an ideal plat-
form for a start-up company looking to 

make future-proof investments into an 
ever-changing market, or for larger com-
panies wishing to exploit niche markets 
where higher margins are to be found. 
With its full featured specification, it also 
makes an ideal laboratory machine for R&D 
work and pilot molding before committing 
to much larger multi-cavity systems for 
major projects.

At K2019 this machine will be mol-
ding a 4-cavity “family” mold featuring 
two separate premium grade, glass-like 
cosmetic container designs of 80ml and 
45ml fill capacity sharing a common pre-
form design. Thanks to the use of Zero 
Cooling, the cycle has been reduced from 
a typical previous time of up to 40 seconds 
down to just 12.5 seconds to achieve gre-
ater than 3 times increase in productivity. 
Additionally, this revised cycle is being 
achieved using standard bottle grade PET 
– specialized, high-priced slow crystal-
lizing PET resin resins are completely 
unnecessary when Zero Cooling molding 
is employed.

ASB-70DPH v4 – Ultimate 
Versatility

This mid-range ASB-70DPH model has 
been a favorite for over 30 years due to its 
economy, flexibility and convenient size 
– and due to regular technology updates, 
it has stayed at the forefront of 1-step mol-
ding technology with class leading effi-
ciency.

With the ability to mold PET and up to 
20 other resin types, combined with the 
capacity to mold up to 10-liter capacity 
jars in a single cavity all the way through 
to sub-100ml bottles in up to 12 cavities, it 
is little surprise that this model takes the 
“best-seller” award on so many occasions.

The ASB-70DPHv4 is a mid-range 
one-step injection stretch blow molding 
machine that offers extreme molding ver-
satility in a “just-right” size with com-
petitive investment costs and low cost of 
ownership. It utilizes ASB’s renown 4-sta-
tion molding process to achieve optimum 
molding efficiency and stability of a wide 
range of molding materials. It has rema-
ined a long-term industry’s best seller in 
its class for a variety of reasons:

• Ability to process up to 20 resin types in 
addition to PET.

• Molds containers from 50ml or less all 
the way up to 10 liters’ capacity.

• Variable cavitation from 18mm neck 
diameter small bottles in 12 cavities 
through to 149mm neck diameter jars in 
a single cavity.

• With almost 2,500 units shipped, the 
design is well proven as solid and ultra- 
reliable.

• A wide array of factory options allows 
buyers to tailor the machine to their 
own project-specific needs.

• With no hydraulic components above 
the molding area the risk of product 
contamination is eliminated.

At the K2019 exhibition, this version 
4 model will be demonstrated molding a 
250ml cylindrical shampoo / cosmetic con-
tainer at a cycle of 13.4 secs with 10 cavities 
producing over 2,600bph.

The demonstrated container design 
falls into a category that is often diffi-
cult to mold with perfect visual quality. 
Its small neck to body diameter ratio and 
a higher-than- normal weight as per the 
client’s requirement for a “quality feel” 
would cause molding compromises with a 
standard mold. However, with the added 
benefits that Zero Cooling provides, not 
only is the productivity increased over a 
standard mold, the visual quality of the 
container becomes flawless.

ASB-70DPH – Advanced Version
Although its external appearance is 

extremely similar to the standard ver-
sion on display, the ASB-70DPH Advanced 
Version has been fully re-engineered to 
demonstrate a variety of techniques to 
achieve dramatically reduced indexing 
time that fully complements the Zero 
Cooling process and provides dramatically 
enhanced output, especially for smaller 
containers.

Key points being demonstrated on this 
concept machine include:
• Revised hydraulic circuit provides 

faster, smoother motion of clamping.
• Adjustable stroke in all clamping sta-

tions reduces machine indexing time 
for shorter preforms, while adjustable 
daylight also allows longer preforms, a 
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feature especially useful for many non-
-PET molding resins.

• Fully revised blow station reduces index 
time, simplifies blow mold changeover 
and reduces maintenance.

• Compatibility for existing ASB-70DPH 
molds is maintained.

• Height adjustment system for injection 
unit reduces mold changeover times in 
high product mix molding scenarios.

With this Advanced Version machine 
giving a 40% reduction in indexing time, 

the demonstrated container using a short 
preform can be molded at up to 2.4 seconds 
faster than that achievable by a standard 
model. This saving is in addition to the 
reduced cycle time obtained from the use 
of Zero Cooling technology in the mold 
design.

Combining the aforementioned machi-
ne revisions with ASB’s Zero Cooling mold 
technology, the 8-cavity, single row mold 
producing a 30ml, 3.8gram, 19mm screw 
neck container for medical or toiletry use 
will cycle at 4.4 seconds to provide over 
6,500bph.

ASB-70DPW v4 - High Output 
of Small Containers in Various 
Resins

The double-row molding equivalent to 
the ASB-70DPH is optimized for produc-
tion of smaller bottles in molding configu-
rations from 8 to 24 cavities for high pro-
ductivity of containers up to 1-liter capaci-
ty, and as with all ASB Series machines, the 
ASB-70DPW is perfectly capable of molding 
a variety of non-PET resins.

Assisting with energy saving, the servo 
hydraulic system provides power con-

sumption savings of 30-40% compared to 
the same mold and cycle time running in 
a conventional machine, while an optional 
blow air recycle system has the capability 
to take exhausted blowing air back into the 
machine system for air cylinder operation 
thus saving energy at the operation (low 
pressure) air compressor.

Now fitted as standard, an enhanced 
mold changing system in all stations per-
mits drastic reductions in overall mold 
change time. For a blow mold change, just 
30% of the previous time is required while 
for a total and complete preform and blow 

mold change, around 50% of the previous 
time is required.

At K2019, the machine will be molding 
an oval 300ml shampoo container in 14 
cavities at a cycle time of 13.6 secs to gene-
rate over 3,700bph using a 100% recycled 
R-PET.

ASB-150DPW – High Scale 
Productivity of Bottles & Jars

The largest model on display is part of 
the ASB-150 Series that operate using sin-
gle, double or triple row molding. Despite 
being a high productivity machine for small 
to medium sized containers, the double 
row layout of the ASB-150DPW also has the 
versatility to mold a wide variety of bottles 
and jars in PET and other resins, such as PP 
infusion bottles, to satisfy a wide range of 
users’ needs. Output is typically around 2.5 
times that of the smaller ASB-70DPW.

With its design based on the shared ASB-
150DP / ASB-150DPX mechanical architec-
ture, operation, maintenance and spare 
parts share many common features, there-
by reducing total cost of ownership where 
its siblings are also in use. Energy con-
sumption is maintained very low due to the 
adoption of standard variable displacement 
or optional servo driven hydraulic pumps.

The ASB-150DPW is capable to mold 
containers from 1.5-liter jars with 94mm 
necks to sub-150ml bottles ranging from 8 
to 36 cavities.

At K2019, the machine will be demon-
strated molding a 900ml, 70mm neck dia-
meter general food jar in 14 cavities. The 
adoption of Zero Cooling offering a cycle 
of 9.4 seconds means that productivity will 
exceed 5,300bph while molding outstan-
dingly strong containers in 100% R-PET

Additional Information
Each machine will be displayed with 

a full line of matched molding ancillary 
equipment that the company is able to sup-
ply, such as resin dryer, chiller, mold dehu-
midifier and mold temperature controllers, 
take-out units etc.

ASB’s booth will also be exhibiting an 
exciting range of developments and pac-
kaging technologies including two-layer 
bottles, canted/tilted neck bottles, poly-
carbonate 5 gallon with blown handle, 
double wall cup, HDPE bottles by ISBM, 
thick wall / base cosmetic bottles, etc. l
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Przemysł polimerowy ma się dobrze. Stale rosną największe rynki 
tworzyw sztucznych. Od 2010 roku tworzywa notują 4 do 5% rocznego 
wzrostu produkcji i nie zeszły z tej ścieżki rozwoju – możecie Państwo 
przeczytać w drugim numerze naszego pisma. Biorąc pod uwag te fakty 
nic dziwnego, że w przededniu targów K z branży bije optymizm i energia. 

„Plastics shape the Future” - brzmi tytuł wystawy specjalnej towarzy-
szącej targom w Düsseldorfie i o taki właśnie przekaz medialny chodzi: 
tworzywa nie tylko kształtują naszą rzeczywistość teraz, ale również 
bardzo mocno będą wpływały na naszą przyszłość. Tworzywa występują 
w mediach publicznych intensywniej, niż kiedykolwiek przedtem - czy-
tamy w artykule „Technologie i trendy”. Chodzi oczywiście o problem 
zanieczyszczenia środowiska, przede wszystkim wysoce medialny pro-
blem odpadów plastikowych w morzach i oceanach. Jak czytamy w arty-
kule, w mediach dużo mniejszą uwagę zwraca się na wkład tworzyw 
w dobrostan i zdrowie, w niezawodne zaopatrzenie w wodę, artykuły 
spożywcze i energię oraz w rosnącą mobilność i intensywniejszą komuni-
kację w nowoczesnych społeczeństwach. 

Mówiąc o zanieczyszczeniu środowiska, warto zwrócić uwagę, że 
tworzywa są zbyt cenne, aby je bezmyślnie wyrzucać. Jednym z wielkich 
wyzwań stojących przed branżą jest wdrażanie zasad gospodarki cyrku-
larnej. Na K 2019 będzie to jeden z tematów wiodących. Przypomnijmy, że 
Europa stale zwiększa stopień powtórnego wykorzystywania odpadów: 
w 2016 było to 73%, czyli 14 punktów procentowych więcej niż pięć lat 
temu. Idziemy więc w dobrym kierunku, o czym możecie Państwo prze-
czytać w artykule „K – OBIEG ZAMKNIĘTY – K”.

Mówiąc o branży, nie sposób pominąć maszyn i urządzeń do przetwór-
stwa. Tradycyjnie już w Düsseldorfie będziemy świadkami wielu pre-
mier - producenci dosłownie zaleją nas nowościami. Silną reprezentację 
wystawią dostawcy maszyn do formowania wtryskowego. Nie zabraknie 
przedstawicieli segmentów termoformingu i blow moldingu. Na pewno 
nie zawiodą też producenci maszyn i urządzeń do wytwarzania folii 
oraz innych produktów procesu ekstruzji. Odrębną kategorię linii eks-
truzyjnych stanowi standardowo oferta dla sektora compoundingu. Nie 
inaczej będzie podczas targów K. Swoją obecność w Düsseldorfie zazna-
czą też urządzenia peryferyjne. O tym wszystkim przeczytacie Państwo 
w naszym raporcie „Do zobaczenia na K”. Jest to obszerny przegląd aktu-
alnych osiągnięć liderów rynku, którzy zaprezentują w Niemczech szereg 
innowacyjnych rozwiązań. Oczywiście żaden tekst nie zastąpi osobistego 
doświadczenia. Dlatego warto, a nawet trzeba wybrać się do Düsseldorfu 
i na własne oczy przekonać się jak dziś bije puls branży.

Zatem – do zobaczenia na K.

Redaktor Naczelny

E D Y T O R I A L

It’s K time.  
It’s plastics time!
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LICZBY 
MIESIĄCA

l

41 
tyle firm  
z Polski 

wystawia się  
na targach  

w Düsseldorfie.

l

62 
liczba krajów, 

z których 
pochodzą 
wystawcy  
na K2019.

l

3356
tylu wystawców  

zobaczymy  
w Düsseldorfie.

l

175
tys 

tyle metrów 
kwadratowych 

zajmuje 
powierzchnia 
wystawowa 

netto na targach 
K2019.

l

G Ł O S YW Y C I N K I 

W trakcie targów 
zaprezentujemy 
całe spektrum 
produktów i usług, 
od najnowszych 
osiągnięć techniki 
po przełomowe 
innowacje i wizjo-

nerskie rozwiązania. Na K 2019 wystawcy 
ponownie pokażą imponujący wybór 
najnowszych innowacji i rozwiązań, które 
przynoszą użytkownikom ogromne korzy-
ści w codziennej działalności.

Werner Matthias Dornscheidt,  
prezes zarządu Messe Düsseldorf

Plastik ma swoje 
miejsce, ale tym 
miejscem nie 
jest środowisko. 
Nasz plastik to 
nasza odpowie-
dzialność. Dzisiaj 
zobowiązujemy 
się do zmniej-
szenia o połowę wykorzystania tworzyw 
pierwotnych oraz do zebrania i przetwo-
rzenia większej liczby opakowań plastiko-
wych niż sprzedajemy. W ciągu pięciu lat 
chcemy, by 100 proc. używanego przez 
nas plastiku było materiałem wielokrotne-
go użytku.

Alan Jope, CEO Unilever

Mówię to z pełną 
odpowiedzialnością: 
opakowanie PET jest 
najlepszym opakowa-
niem, jakie funkcjonu-
je na rynku! Musimy 
to sobie uświadomić, 

musimy edukować społeczeństwo. Analiza 
tzw. śladu węglowego pokazuje, że inne 
opakowania są bardziej szkodliwe dla śro-
dowiska. Mówię tutaj chociażby o szkle. 
Problemem jest nie tyle sam plastik, co 
jego odzysk.

Andrzej Odzioba,  
prezes firmy Wosana

Coca-Cola zaprezentowała 
pierwszą na świecie butel-
kę wyprodukowaną przy 
użyciu plastikowych odpa-
dów pozyskanych z Morza 
Śródziemnego i jego plaż. 
Koncern przyznał, że cały 
czas pracuje nad „przełomową 
technologią”, której celem jest 
przetworzenie niskiej jakości 
surowca w tworzywo speł-
niające normy opakowania na 
produkt spożywczy. W ramach 
testów wyprodukowano 
pierwszą partię 300 butelek, 
w których 25 proc. surowca 
to plastik z odzysku. „To mały 

krok naprzód, ale potencjał 
nowej technologii jest ogrom-
ny” – zapewnia Coca-Cola.

Butelka odzyskana... z morza

Ponad 90 proc. Polaków 
deklaruje, że na co 
dzień segreguje 
odpady, a znajo-
mość zasad segre-
gacji nie stanowi 
dla nich problemu. 
Jednak ponad 40 
proc. konsumentów 
nie wie, że plastik 
powinien trafiać 
do żółtego kosza. 
Dodatkowo 37 
proc. badanych nie 

segreguje odpadów, ponieważ 
uważa, że mieszają się 

potem w śmieciarce. 
Jest jednak nadzie-
ja: pomimo ciągłej 
potrzeby edukacji w 
zakresie recyklingu, 
65% konsumentów 
wierzy, że zmiana 
codziennych, drob-
nych nawyków może 
przyczynić się do 
poprawy stanu środo-
wiska naturalnego.

Rada Ministrów zaak-
ceptowała przygotowa-
ną przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i 
Technologii „Mapę drogową 
GOZ”. Przyjęty przez rząd 
projekt to drogowskaz dla 
rozwoju tego systemu gospo-
darki w Polsce, który wskazuje 
konkretne działania do podję-
cia. Jak czytamy we wstępie 
dokumentu, „wobec wyczer-

pywania się zasobów surow-
ców nieodnawialnych, wzrostu 
ich cen i rosnącej zależności 
Polski od ich dostaw z krajów 
trzecich oraz wyzwania w kon-
tekście ochrony środowiska, 
konieczne jest niezwłoczne 
podjęcie działań przez sektor 
publiczny. Gospodarka o obie-
gu zamkniętym jest racjonalna, 
niskoemisyjna, innowacyjna i 
konkurencyjna”.

Polacy nie wiedzą, gdzie wyrzucać plastik

Mapa drogowa dla wdrożenia GOZ



www.safic-alcan.pl

TWORZYWA MODYFIKOWANE
(COMPOUNDY) NA BAZIE:

• PA 6 i PA 6.6, PC, POM,
PC/ABS, ABS, PET, PPS, PP

Od 01.01.2020 Safic Alcan
zostanie oficjalnym dystrybutorem
produktów firmy Eurotec
(Tecomid, Tecolen, Tecotek i inne)

DODATKI DO COMPOUNDINGU: 
•woski, antyoksydanty, uniepalniacze bezhalogenowe i mineralne, modyfikatory udarności,

pigmenty, plastyfikatory do PVC, PPA (plastics processing aids), modyfikatory płynięcia,
wypełniacze mineralne, tlenek tytanu, środki spieniające (HPL, Fine Organics, Chemours, Kumho
Polychem, Zebra Chem, Wellchem, Safic-Alcan)

TWORZYWA SPECJALISTYCZNE (COMPOUNDY):
•przewodzące, biodegradowlne i wiele innych POM, PA, PP, PET (Ad Majoris)

COPOLIESTY ETYLENU:
•Fusabond, Surlyn, Elvaloy, Elvax, Entira, Appel, Bynel (DOW)

TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE:
•TPE,TPV (Teknor Apex, Kumho Polychem)

TWORZYWA STYRENOWE
•ABS, PS, ASA, SAN (Kumho)

Spotkajmy się na Targach K
HALA 8 B STANOWISKO A 48
Düsseldorf, Niemcy 16-23 października
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W rześniowa noweliza-
cja Ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpa-
dami opakowaniowymi 
20-groszową opłatą 

recyklingową objęła również pozosta-
łe torby o grubości materiału równej 50 
mikrometrów i więk-
szej. Bardzo lekkie 
torby handlowe 
pozostają nato-
miast bezpłatne. 
Powszechnie 
stosowane jed-
norazowe torby 
handlowe z 
tworzywa sta-
nowią poważ-
ne obciążenie 
dla środowi-
ska. Często ich 
użycie nie jest 
nieuzasadnio-
ne, warto więc 
z nich całko-
wicie rezygno-
wać lub szukać 
właściwszych 
zamienników. 

Jako tworzywo 
sztuczne należy rozu-
mieć polimer, ewentualnie uzupełniony o 
dodatki lub inne substancje, który sta-
nowi główny składnik strukturalny toreb. 
Szczegółowe definicje poszczególnych 
typów toreb na zakupy oferowanych w jed-
nostkach handlu detalicznego lub hurto-

wego, znaleźć można natomiast w Ustawie 
o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi:
• bardzo lekkie torby o grubości mate-

riału poniżej 15 mikrometrów, stoso-
wane ze względów higienicznych lub 
jako podstawowe opakowanie żywności 

luzem,
• lekkie torby o 

grubości materia-
łu od 15 mikro-
metrów do poni-
żej 50;
• pozostałe 
torby o grubości 
materiału równej 
50 mikrometrów 
i większej.

Wspomniana 
Ustawa o gospo-
darce opakowa-
niami i odpadami 
opakowaniowymi 
opłatę recyklin-
gową na lekkie 
torby na zaku-
py z tworzywa 

sztucznego (gru-
bość folii od 15 do 

50 mikrometrów) 
wprowadziła od 1 stycz-

nia 2018 r. Ostatnia nowelizacja, obowią-
zująca od 1 września, opłatą recyklingową 
objęła dodatkowo także pozostałe torby o 
grubości materiału równej 50 mikrome-
trów i większej. Stawkę opłaty recyklin-
gowej określono na 0,20 zł za sztukę torby. 

Bezpłatne pozostaną natomiast bardzo 
lekkie torby handlowe. 

Obowiązek pobrania opłaty recyklin-
gową od nabywającego torbę na zakupy z 
tworzywa sztucznego spoczywa na przed-
siębiorcy prowadzącym jednostkę han-
dlu detalicznego lub hurtowego oferującą 
takie właśnie torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego przeznaczone do pakowania 
oferowanych produktów. 

Opłata recyklingowa jest wnoszona na 
odrębny rachunek bankowy prowadzony 
przez Marszałka Województwa do 15 marca 
roku następującego po roku kalendarzo-
wym, w którym została pobrana. Marszałek 
Województwa przekazuje wpływy z opłaty 
recyklingowej powiększone o przychody 
z oprocentowania rachunku bankowe-
go oraz pomniejszone o dochody budżetu 
samorządu województwa (w wysokości 1%) 
na rachunek dochodów budżetu państwa w 
terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku 
kalendarzowego. l

Wszystkie 
torby z opłatą
Weszła w życie opłata recyklingowa także za 
grubsze torby z tworzywa sztucznego.
Hanna Żakowska

Torby handlowe należy stosować 
tylko w sytuacjach, gdy nie można 
ich zastąpić innym rozwiązaniem 
opakowaniowym. Ograniczenie 
w naturalny sposób przekładają 
się na zmniejszenie ilości opadów 
wymagających zagospodarowania. 

Kluczowe stają się prowadzone 
przez producentów oraz rozmaite 
organizacje pozarządowe działania 
promocyjne i informacyjne, 
skłaniające konsumentów do 
korzystania z toreb wielokrotnego 
użycia. 

Torby takie należy wytwarzać z 
materiałów stanowiących surowiec do 
recyklingu materiałowego w polskich 
zakładach przetwórczych i stanowią 
przedmiot zbiórki w ramach gminnych 
systemów pozyskiwania odpadów 
opakowaniowych.

Torby wielokrotnego użycia są 
zdecydowanie korzystniejsze 
dla środowiska, odpadem stają 
się bowiem znacznie później niż 
jednorazowe. Także one powinny 
być jednak wykonane z materiałów 
przydatnych do krajowego recyklingu 
materiałowego.





Do zobaczenia    na K
W dniach 16-23 października br. już po raz 21. 
spotkają się w Düsseldorfie przedstawiciele szeroko 
rozumianego przemysłu tworzyw sztucznych. 
Organizowane co 3 lata targi K stanowią 
bezwzględnie najważniejsze wydarzenie branżowe 
w kalendarzu przedsiębiorców zajmujących się 
produkcją i przetwórstwem  
materiałów polimerowych.

Andrzej Wolański



Do zobaczenia    na K

Równolegle do zagadnień, które 
dominować będą podczas K 2019 – 
koncepcji zrównoważonego rozwo-
ju i gospodarki o obiegu zamknię-
tym – warto prześledzić podsta-
wowe informacje na temat oferty 
skierowanej do gości komplek-
su targowego Messe Düsseldorf. 
Podobnie jak podczas wszystkich 
dotychczasowych edycji tej presti-
żowej imprezy, również i tym razem 
przeważającą grupę wystawców 
stanowić będą producenci maszyn 
i urządzeń. Przedstawiamy obszer-
ny przegląd aktualnych osiągnięć 
liderów rynku, którzy zaprezentują 
w Niemczech szereg innowacyjnych 
rozwiązań dla przemysłu tworzy-
wowego w Europie i na świecie.
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S umitomo (SHI) Demag pokaże 
na swoim stoisku pięć energo-
oszczędnych maszyn, w tym 
dwie nowe wtryskarki z serii 
El-Exis SP (w dwóch wersjach 

- dużej i małej), zużywające do 20 proc. 
mniej energii niż poprzednie modele. 
Według firmy, maszyny z najnowszej serii, 
przeznaczone głównie dla branży opako-
wań, są w stanie osiągnąć najniższe czasy 
cyklu przy zachowaniu stabilności procesu 
oraz wysokiej efek- tyw-
ności energetycz- nej. 
Uzyskiwanie 
krótszego czasu 

cyklu jest możliwe głównie dzięki zastoso-
waniu akumulatora hydraulicznego, który 
osiąga prędkość wtrysku nawet do 1 tys. 
mm/s, umożliwiając produkcję cieńszych 
opakowań. Nowa seria wtryskarek jest 
jedną z najszybszych na rynku, zapewnia 
Sumitomo. Na K-2019 firma zaprezentuje 
także swoją najnowszą innowację: zestaw 
eMultiPlug, dzięki któremu posiadacze 
wtryskarek firmy mogą teraz rozszerzyć 

swoją produkcję z jednokomponentowej 
na wielokomponentową przy minimal-
nych kosztach inwestycyjnych. eMultiPlug 
wykorzystuje ten sam napęd, co wtryskar-
ka IntElect. Zestaw może być zainstalowa-
ny na istniejącej maszynie jako niezależna 
jednostka, w zależności od wymagań pro-
dukcyjnych - w konfiguracji bocznej lub 
pionowej.

P odczas targów, zwiedzający będą 
mogli śledzić również produkcję 
premierowej, interaktywnej deko-

racji samochodowej deski rozdzielczej, 
realizowaną na całkowicie nowej wtry-
skarce z serii IntElect 500. Dzięki zasto-

sowaniu większego rozstawu między 
kolumnami, zwiększeniu wyso-

kości formy oraz szybkości 
jej otwarcia, nowe, mniej 
energochłonne modele 
wtryskarek IntElect są bar-
dzo dobrze przystosowane 
do obsługi większych form, 
przez co można stosować 
je do produkcji detali dla 
rynku motoryzacyjnego 
wymagających dotych-
czas maszyn z większym 
tonażem, dodaje firma. 
Kolejną wtryskarka z ofer-
ty Sumitomo Demag do 
obejrzenia podczas targów 
K-2019 będzie IntElect S 
180. Przeznaczoną głównie 

dla branży medycznej maszynę zapro-
jektowano specjalnie do produkcji o bar-
dzo wąskich tolerancjach, wymagających 
krótkich czasów cyklu, od 3 do 10 sekund. 
Maszyna jest chłodniejsza i szybsza, pra-
cuje ciszej i bardziej energooszczędnie, 
a zoptymalizowana przestrzeń wokół 
formy zapewnia, że IntElect S jest wolna 
od zanieczyszczeń, pyłów i smarów, przez 
co stanowi idealny wybór dla pracy w śro-

dowisku cleanroom. Testy potwierdzają, 
że najnowsze udoskonalenia wysokowy-
dajnych napędów wyraźnie poprawiły 
wytrzymałość eksploatacyjną maszyn - 
pomimo przepracowania milionów cykli, 
nawet poddawane najcięższym próbom 
śruby jednostki zamykania nie posiada-
ły widocznych śladów zużycia, zapewnia 
firma. 

Na stoisku innego potentata rynku 
wtryskarek, firmy Arburg, zapre-
zentowanych zostanie w sumie 

osiem maszyn Allrounder. Kolejnych jede-
naście będzie można zobaczyć na sto-
iskach partnerów. Prezentacja 20 urzą-
dzeń Arburga na targach K 2019 będzie 
obejmować szeroki zakres procesów, 
w tym wtrysk cienkościenny, technolo-
gię hybrydową, etykietowanie w formie, 
wtrysk wielokomponentowy, mikro-
wtrysk, technologię spieniania Profoam, 
przetwarzanie silikonów LSR, tworzyw 
magnetycznych, biopochodnych i recy-
klatów. Zastosowania obejmą najważniej-
sze gałęzie przemysłu, m.in. motoryzację 
i e-mobilność, elektronikę, budownictwo, 
technologie medyczne oraz opakowania. 
W Düsseldorfie Arburg zaprezentuje m.in. 
dodatkowy model ze swojej serii hybrydo-
wych maszyn „H”. Allrounder 1020 H, o sile 
zamykania 600 ton i odległości kolumn 
1020 mm, ma nową jednostkę wtrysko-
wą wielkości 7000 (dostępną również dla 
modelu 650 ton). Z kolei na Allrounderze 
570 A, z siłą zamykania 200 ton i systemem 
sterowania Gestica, Arburg zademonstru-
je pracę cyfrowego asystenta napełniania, 
który będzie zintegrowany z systemem 
sterowania. Dzięki nowemu rozwiązaniu, 
opracowanemu we współpracy z firmą 
Simcon, wtryskarka „zna” formowaną 
część, którą ma produkować - w tym przy-
padku parę gogli Uvex z poliamidu PA12. Po 
raz pierwszy asystent napełniania został 

Formowanie wtryskowe
Silną reprezentację na targach K stanowić będą tradycyjnie 
dostawcy maszyn do formowania wtryskowego.

Dzięki zestawowi eMultiPlug posiadacze 
wtryskarek firmy Sumitomo (SHI) Demag 
mogą rozszerzyć swoją produkcję z 
jednokomponentowej na wielokomponentową, 
przy minimalnych kosztach inwestycji. 
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zaprezentowany podczas Dni Technologii 
2019. Formowanie wtryskowe gogli reali-
zowane będzie w cyklu trwającym około 45 
sekund. Pobieranie i przenoszenie w celu 
kontroli optycznej, znakowania laserowe-
go i pakowania odbywać się ma za pomocą 
robota sześcioosiowego. Ponadto, komórka 
produkcyjna wyposażona jest w system 
SCADA Arburg Turnkey Control Module 
(ATCM), który umożliwia stuprocentową 
identyfikowalność części. 

N owy rozdział w rozwoju inteligent-
nego wsparcia rozpoczyna również 
Engel. Na targach K zaprezento-

wany zostanie system iQ process observer. 
Firma podkreśla, że do tej pory systemy 
wspierania produkcji były wykorzystywa-
ne do optymalizacji poszczególnych eta-
pów procesu formowania wtryskowego, 
takich jak wtrysk czy chłodzenie. Natomiast 
nowe rozwiązanie idzie kilka kroków dalej, 

zapewniając przegląd całego procesu dla 
danej partii produktu. Umożliwia identy-
fikację odstępstw od procesu produkcji na 
wczesnym etapie, pozwalając operatorom 
na określenie przyczyn i szybsze rozwią-
zanie problemu. IQ na bieżąco analizuje kil-
kaset parametrów dostępnych we wszyst-
kich czterech fazach procesu formowania 
wtryskowego - plastyfikacji, wtrysku, 
chłodzeniu i otwieraniu formy - a wyni-
ki są natychmiast widoczne zarówno na 
wyświetlaczu jednostki sterującej CC300, 
jak i w portalu klientów Engel e-connect. 
Oprogramowanie automatycznie wykrywa 
odchylenia, sprawdzając wyniki wzglę-
dem poprzednich cykli, a także porównując 
wybrane parametry procesu z ustawionymi 
punktami odniesienia. 

O sytuacjach mogących przynosić efekt 
niezgodny z zamierzonym, system powia-
damia operatora za pomocą wiadomości 
tekstowej, wskazując zarazem możliwe 

przyczyny odstępstw. Jak informuje Engel, 
„obserwator procesu” iQ jest obecnie jedy-
nym dostępnym na rynku, pracującym 
w oparciu o dane pozyskiwane na bieżąco 
systemem wspomagającym, który aktyw-
nie wskazuje odchylenia od procesu pro-
dukcyjnego. 

S pośród maszyn, które Engel zdecy-
dował się pokazać w Düsseldorfie, 
można wymienić przeznaczoną dla 

branży opakowaniowej wtryskarkę e-mac 
280, która pozwala na bardziej szczegóło-
wą gradację wydajności w pracy urządzeń 
całkowicie elektrycznych. Na maszynie 
e-mac 740/280 Engel będzie produkował 
zamknięcia zakręcane do tub (z HDPE), 
z zastosowaniem formy 48-gniazdowej 
firmy Sibo, przy całkowitej masie wtrysku 
81,6 g. Czas cyklu wynosi w tym przypad-
ku osiem sekund, mieszcząc się dokładnie 
w zakresie, w którym e-mac prezentuje 
swoją najwyższą wydajność. Według firmy, 
e-mac jest najbardziej ekonomicznym 
rozwiązaniem dla wielu aplikacji opako-
waniowych z czasem cyklu dłuższym niż 
sześć sekund. Wraz z energooszczędny-
mi maszynami z serii e-cap do produkcji 
zamknięć, seria e-motion spełnia szero-
ki zakres wymagań rynku dla najwyższej 
precyzji i opłacalności, zapewnia Engel. 
Obie serie razem pokrywają zakres siły 
zamykania od 300 do 65 000 kN i osiągają 
czasy cyklu poniżej 2 sekund. Są przysto-
sowane do ściśle regulowanych obszarów 
produkcyjnych i pracy z wykorzystaniem 
pomieszczeń czystych, w przemyśle spo-
żywczym i technologiach medycznych.

Hybrydowy Allrounder 1020 H  
został wyposażony w nową 

jednostkę wtryskową  
o wielkości 7000.

Według firmy Engel, e-mac jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla 
wielu aplikacji opakowaniowych z czasem cyklu dłuższym niż sześć sekund.



26     2/2019

PLASTIME MAGAZINE

W śród premier prezentowanych 
przez Wittmann Battenfeld 
znajdzie się najnowsza wersja 

pionowej wtryskarki VPower. Pionowy 
model maszyny, zaprojektowany zgodnie 
z koncepcją PowerSeries, wypuszczono na 
początku tego roku, w rozmiarach 120 i 160 
ton. Teraz seria ta jest dostępna również 
z siłą zamykania 220 i 300 ton i średnicami 
stołu obrotowego: 1300, 1600 i 2000 mm. 
Firma opracowała również wielokompo-
nentową wersję VPower (Combimould), 
którą po raz pierwszy zaprezentuje sze-
rokiej publiczności podczas targów K. Od 
jesieni wszystkie maszyny z serii VPower 

będą dostępne na rynku również w wersji 
wielokomponentowej. Jednostka napędo-
wa VPower zapewnia podstawowe warunki 
wstępne dla pracy z dwoma agregatami. 
W standardowej konfiguracji, drugi układ 
hydrauliczny służy do wyrzucania wypra-
ski z formy. Ale w aplikacjach wielokom-
ponentowych zasila drugą jednostkę wtry-
skową, dzięki czemu obie jednostki mogą 
zawsze wykonywać wtrysk i dozowanie 
jednocześnie. W Düsseldorfie funkcja 
Combimould zostanie przedstawiona na 
modelu VPower 120 / 130H/210V. Maszyna 
będzie produkować detal motoryzacyj-

ny z poliamidu i TPE. Kolejną nowością 
Wittmann Battenfeld na targach K będzie 
szybka wtryskarka EcoPower Xpress 
160/1100 + w wersji medycznej. Maszyna 
o sile zamykania 160 ton, z 48-gniazdo-
wą formą, wytwarzać będzie probówki do 
krwi (PET). Aby spełnić surowe wymaga-
nia dotyczące plastyfikacji tworzywa PET, 
wtryskarkę wyposażono w zmodyfikowa-
ny, wysokowydajny ślimak. Ponadto, nad 
jednostką wtryskową zamontowano spe-
cjalny zbiornik suszący, w którym granulat 
suszony jest za pomocą suszarki o regu-
lowanej częstotliwości Drymax 300 firmy 
Wittmann.

P odczas targów K, KraussMaffei 
wprowadzi na rynek większy roz-
miar swojej serwo-hydraulicznej, 

dwupłytowej serii GX 1100. Wtryskarka 
będzie formować wiadra polipropylenowe 
o pojemności 20 litrów, zdobione w tech-
nologii IML. Masa wtrysku wynosi tu ok. 
1,5 kg, a czas cyklu to zaledwie 14 sekund. 
Czas cyklu suchego jest prawie pół sekundy 
krótszy. Dostępna dla tej maszyny opcja 
„speed” zapewnia znaczną szybkość wtry-
sku (do 700 mm/s). W przypadku obróbki 
poliolefin stosowany jest ślimak bariero-
wy, który według firmy zapewnia o ponad 
40 proc. wyższą przepustowość niż stan-
dardowe ślimaki z oferty KraussMaffei. 
Ponadto GX 1100 jest pierwszą maszy-
ną koncernu wyposażoną w opcję ste-
rowania Smart Operation, przyjętą od 
marki Netstal, która została niedawno 
w pełni zintegrowana z KraussMaffei. 

Rozwiązanie to tworzy osobne środowiska 
sterowania dla konfiguracji wymagającej 
maksymalnej elastyczności oraz dla pro-
dukcji opartej na intuicyjnej i bezpiecznej 
obsłudze maszyny. Funkcja „inteligent-
nych przycisków” pozwala np. inicjować 
sekwencje uruchamiania i zatrzymywa-
nia maszyny, obejmujące m.in. automa-
tyczne czyszczenie. Funkcje bezpieczeń-
stwa obejmują np. wymóg trzykrotnego 
naciśnięcia przycisków start i stop oraz 
ciągłego przytrzymywania przycisku, aby 
przesunąć wózek układu wtryskowego do 
przodu.

Milacron zaprezentuje w Düssel-
dorfie nową maszynę z serii Q, 
z serwo-hydraulicznym ukła-

dem kolanowym, wprowadzoną na począt-
ku tego roku na rynek amerykański. Nowa 
linia, z siłami zamykania od 55 do 610 ton, 
bazuje częściowo na byłej serii maszyn 
Ferromatik F (niemiecki Ferromatik jest 
od 26 lat częścią grupy Milacron). Firma 
zaprezentuje również nową linię dużych 
dwupłytowych maszyn Cincinnati, z któ-
rych model 2250-tonowy pokazano wcze-
śniej na targach NPE 2018. Kolejną maszy-
ną obecną na stoisku Milacrona będzie 
Elektron. Jak przypomina firma, urządze-
nia z tej serii zużywają o 60 proc. mniej 

energii i 90 proc. mniej wody, niż 
wtryskarki hydrauliczne, 

co znacznie ogra-
nicza koszty opera-
cyjne. Dzięki nowym 
standardom powta-
rzalności ruchu, 
precyzja skoków osi 
napędzanych ser-
womechanizmem 
jest dużo większa niż 
w przypadku naj-
lepszych systemów 
hydraulicznych, 
zapewnia Milacron. 
Maszyna ma całko-
wicie nową, zopty-
malizowaną pod 

Wśród nowości prezentowanych 
przez Wittmann Battenfeld znajdzie 
się najnowsza wersja pionowej 
wtryskarki VPower. 

KraussMaffei wprowadzi na rynek 
większy rozmiar swojej serwo-
hydraulicznej, dwupłytowej 
wtryskarki z serii GX 1100. 

Wśród premier prezentowanych 
przez Wittmann Battenfeld znajdzie 
się najnowsza wersja pionowej 
wtryskarki VPower.





PLASTIME MAGAZINE

kątem analizy FEA konstrukcję wszystkich 
części ruchomych i obciążonych. Pracę 
usprawnia 5-punktowy system kolanowy, 
wykorzystując duże skoki otwarcia formy 
w kompaktowej obudowie maszyny. 

W zakresie rozwoju napędów 
elektrycznych, Milacron od 
kilkudziesięciu lat współpra-

cuje z japońską firmą Fanuc, która także 
obecna będzie na targach K w własną 
ofertą. Symbolem połączonych osiągnięć 
jest funkcjonująca od lat na rynku wtry-
skarka Roboshot. Goście tegorocznej edy-
cji targów K będą mieli okazję obejrzeć 
aż trzy całkowicie premierowe modele tej 
maszyny. Jednym z nich będzie Roboshot 
α-S150iA Medical Package, przeznaczony 
do produkcji komponentów medycznych 
i opakowań farmaceutycznych. Według 

producenta, maszyna 
spełnia rygorystycz-
ne wymagania użyt-
kowników w zakresie 
niskiego zużycia ener-
gii i doskonałej jakości 
formowania, w połą-
czeniu ze stabilnością, 
powtarzalnością i nie-

zawodnością procesu. Została dopuszczo-
na do pracy w warunkach pomieszczeń 
czystych klasy 7, co osiągnięto m.in. dzięki 
zastosowaniu chromowanych prowadnic 

liniowych, niklowanych płyt mocujących, 
specjalnie zatwierdzonych smarów czy 
niepowlekanej pokrywy ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej. Na targach K medyczny 
Roboshot, wyposażony w 32-gniazdową 
formę, produkować będzie polipropyleno-
we osłonki do igieł strzykawkowych. 

Negri Bossi zaprezentuje na K 
kilka maszyn, z których central-
nym punktem będzie debiutująca 

NOVA s600T z serii NOVA sT, dostępnej 
w rozmiarach od 600 do 1300 ton. Według 
firmy, nowa seria wyposażona jest uni-
kalny układ kolanowy, który – posiadając 
wszelkie zalety systemów standardowych 
– dzięki kompaktowej konstrukcji zajmuje 
powierzchnię podobną jak w przypadku 
maszyn z dwupłytowym układem zamy-
kania. W Düsseldorfie zaprezentowane 
zostaną również dwa modele nowej, cał-
kowicie elektrycznej serii Nova eT, które 
wcześniej pojawiły się na targach NPE 
2018. Zakres sił zamykania tej serii wynosi 
od 50 do 350 ton. Jedna z maszyn, NOVA 
e130T, wyposażona w ślimak barierowy 
40 mm i formę dostarczoną przez firmę 
Molmasa, będzie produkować opakowanie 
do dezodorantu kulkowego. W tej apli-
kacji wykorzystywana jest nowa, opaten-
towana metoda produkcji (bezpośrednio 
na wtryskarce) wysokiej jakości opakowań 
butelkowych. Oprócz tego firma pokaże 
także 330-tonową wtryskarkę serwo-hy-
drauliczną. 

W Düsseldorfie obecni będą tra-
dycyjnie także producen-
ci wtryskarek z Chin. Nową 

generację trzech kolejnych linii maszyn 
zamierza zaprezentować Haitian. Według 
firmy, zmodernizowane modele oferują 
lepszą wydajność i produktywność oraz 
zoptymalizowane napędy, a otwarta stra-
tegia integracji dla robotyki i automaty-

Milacron zaprezentuje po raz 
pierwszy w Europie nową maszynę 
z serii Q, z serwo-hydraulicznym 
układem kolanowym, wprowadzoną 
na początku tego roku na rynek 
amerykański.

Milacron od kilkudziesięciu lat 
współpracuje z japońską firmą 
Fanuc, która obecna będzie na 
targach K w własną ofertą. 

Centralnym punktem stoiska Negri 
Bossi będzie debiutująca wtryskarka 

NOVA s600T. 
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ki zwiększa elastyczność produkcji. Jedną 
z tych maszyn jest całkowicie elektryczny 
Zhafir Venus III, który zostanie pokazany 
w aplikacjach medycznych. Model wypo-
sażony jest w zupełnie nową, opatento-
waną jednostkę wtryskową, gwarantującą 
znaczny wzrost zdolności wtrysku, ponad-
to zoptymalizowana konstrukcja układu 
kolanowego oferuje do 70 proc. oszczęd-
ności energii, informuje firma. Inną firmą 
zza „Wielkiego Muru” obecną na targach 
K będzie Chen Hsong, która w czerwcu 
br. otworzyła swój oddział niemiecki. Na 
stoisku będzie można zobaczyć 3 wtry-
skarki, w tym całkowicie elektryczną 
SM100-Spark. Według producenta, maszy-
na zapewnia m.in. lepszą ochronę form, 
większą elastyczność w szerokim zakresie 
zastosowań, a także 10-krotnie szybszą 

reakcję dynamiczną, niż podobne modele 
oferowane standardowo przez chińskich 

producentów. Ostatnia z tych cech 
została osiągnięta dzięki zastoso-
waniu systemu Agile Boost Control, 
który zapewnia reakcję od 0 do 
2000 obr/min w czasie krótszym 
niż 30 milisekund. Wtryskarka 
będzie produkować zamknięcia do 
opakowań spożywczych. 

Z jedenastoma maszynami 
na stoisku i dodatkowy-
mi sześcioma poza nim, 

swoją obecność w Düsseldorfie zazna-
czy Boy z Niemiec. Firma po raz pierw-
szy zaprezentuje opcjonalny napęd ser-
wo-elektryczny dla jednostki wtryskowej 
swoich maszyn serwo-hydraulicznych. 
Nowa jednostka Servo-Plast eSP z dwoma 
siłownikami do plastyfikacji i wtrysku jest 
dostępna dla maszyn Boy 60 E do Boy 125 E. 
Ta hybrydowa opcja umożliwia pracę jed-
nostki wtryskowej niezależnie od hydrau-
liki stosowanej w napędzie 
jednostki zamykania i innych 
funkcji, co jest zaletą w przy-
padku krótkich cykli i dużych 
mas wtrysku, informuje firma. 
Nowe elektryczne jednostki 
wtryskowe zostały całkowicie 
przeprojektowane i wykorzy-
stują najnowszą technologię 
pomiaru mocy w zgłoszo-
nym do opatentowania układzie, który 
zachowuje najwyższą dokładność punk-
tu przełączania fazy wtrysku na docisk 
w granicach ± 0,01 mm. Podczas targów 

technologia eSP będzie prezentowana na 
hybrydowej wtryskarce Boy 100 E. Obok 
wspomnianej innowacji, maszyna ma 
również nową i bardziej zwartą konstruk-
cję: w porównaniu z wcześniejszą wersją, 
jej długość została zmniejszona o 46 cm, 
dzięki czemu cała powierzchnia wtryskar-
ki zajmuje zaledwie 4,62 m².

H usky z Kanady będzie na targach K 
promować swoją tegoroczną inno-
wację, system wtryskowej produk-

cji preform HyPET HPP5e - udoskonalenie 
sprawdzonej platformy HPP, zwiększające 
oszczędność energii, niezawodność sys-

temu i łatwość obsługi, przy jednoczesnej 
poprawie jakości wytwarzanych detali. 
Sercem rozwiązania jest adaptacyjna tech-
nologia, która wykorzystuje informacje 
zwrotne z czujników ciśnienia i siłownika, 
aby określać optymalne ciśnienie wyma-
gane do wydajnego formowania każdej 
preformy. Inteligentny system monitoruje 
i automatycznie dostosowuje optymalne 
zużycie energii, bez ujemnego wpływu na 
możliwości systemu, czas cyklu lub jakość 
produkowanego detalu. Zmodernizowana 
konstrukcja przenośnika znacznie redu-
kuje odskok wyrzucanej preformy, co skut-
kuje lepszą jakością detalu, zmniejszeniem 
ilości odpadów, sprawniejszą obsługą 
i ograniczeniem przerw w cyklu. Ponadto, 
ulepszone oprogramowanie wspomagają-
ce precyzyjne ustawienie formy zapewnia 
szybszą konfigurację systemu i łatwiej-
sze rozwiązywanie problemów, informuje 
Husky. l

Nową generację trzech kolejnych 
linii maszyn zamierza zaprezentować  
Haitian.

Husky będzie promować tegoroczną innowację, 
system wtryskowej produkcji preform HyPET 
HPP5e.

Podczas targów nowa technologia eSP będzie prezentowana na hybrydowej 
wtryskarce Boy 100 E.linii maszyn zamierza zaprezentować  Haitian.

Spośród firm zza „Wielkiego Muru” na 
targach K obecny będzie chiński Chen 
Hsong, który w czerwcu br. otworzył 
swój oddział niemiecki. Producent 
zaprezentuje trzy wtryskarki, w tym 
całkowicie elektryczną SM100-Spark. 
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Kanadyjczycy z GN Thermo-
forming Equipment zapowia-
dają premierę nowej maszy-
ny GN580, przeznaczonej do 
produkcji opakowań spo-

żywczych, medycznych i przemysłowych. 
Nowa termoformierka - mniejsza wersja 
modelu GN800, wprowadzonego na rynek 
w 2016 roku - będzie na targach produko-
wać tacki do mięsa przy minimalnej ilo-
ści odpadów. Model, który można będzie 
oglądać na stoisku, został już sprzeda-
ny jednej ze środkowoeuropejskich firm, 

produkującej m.in. tacki spożywcze i opa-
kowania typu blister. Według produ-
centa, GN580 jest dobrze dostosowany 
do pojedynczych serii produkcyjnych, 
stanowiąc idealną ofertą dla zakła-
dów, w których przestrzeń produkcyj-
na stanowi wyzwanie. 

Kiefel szykuje debiut termo-
formierki nowej generacji, 
Speedformer KMD 78.2 Speed. 

Podstawowe zalety to wyższa wydaj-
ność i kontrola procesu oraz ułatwio-
na dostępność dla celów konserwacji. 
System grzewczy jest gotowy do uży-

cia w bardzo krótkim czasie, oferując o 20 
proc. wyższą wydajność, pomimo zmniej-
szonego zużycia mocy. Jak przekonuje 
firma, w połączeniu z systemem odzyski-
wania energii z serwonapę-
dów prowadzi to do znacz-
nych oszczędności mocy. 
Maszyna ma nowo opra-
cowany stół do podawania 
folii oraz lepiej zoptymali-
zowany system formowa-
nia ciśnieniowo-próżnio-
wego. Ergonomiczne sys-

temy wymiany 
narzędzi mogą 
znacznie skró-
cić czas usta-
wiania maszy-
ny, dodaje pro-
ducent. Nowa 
generacja KMD wymaga wpro-
wadzenia tylko kilku parame-
trów, pozostałe są automatycz-

nie określane przez zainstalowane algo-
rytmy. 

J ak przekonuje Bekum, przyszłość tech-
nologii formowania z rozdmuchem ma 
postać nowej maszyny Concept 808. 

Projekt przyciąga wzrok swoją estetyką 
– nieco futurystycznym wyglądem obu-

dowy i nowoczesną kolorystyką. Według 
firmy, charakteryzuje się też usprawnio-
ną funkcjonalnością i zwiększoną ergo-
nomią. Do praktycznych dodatków należą 

m.in. duże bramki bezpieczeństwa oraz 
zintegrowane diody sygnalizacyjne LED, 
które wskazują stan pracy i upraszczają 
wymaganą konserwację. Jedną z ciekaw-
szych funkcji maszyny jest opcjonalny, 
magnetyczny system szybkiej wymiany 
formy, dzięki któremu cała operacja prze-
biega w ciągu zaledwie 15 minut - bez 
używania narzędzi i specjalnego wózka. 
Firma zwraca ponadto uwagę na prosty 
w obsłudze system szybkiej wymiany 

dyszy rozdmuchowej (formy i dysze 
są zawsze wymieniane od przedniej 
strony maszyny). Nowoczesną kon-
strukcję najnowszej maszyny uzupeł-
nia obszerny, 24-calowy panel opera-
tora i nowy, intuicyjny interfejs użyt-
kownika Bekum Control 8.0. 

Nissei ASB ma do zaoferowa-
nia nową technologię Zero 
Cooling, która dwu- lub nie-

kiedy nawet trzykrotnie zwiększa 
wydajność rozdmuchiwarek oraz 
pozwala o 15 proc. poprawić wytrzy-

GN Thermoforming Equipment 
zapowiadają premierę nowej 
maszyny GN580, przeznaczonej do 
produkcji opakowań spożywczych, 
medycznych i przemysłowych.

Termoforming i blow molding
W Düsseldorfie nie zabraknie przedstawicieli segmentów
termoformingu i blow moldingu.

Kiefel szykuje debiut termoformierki nowej 
generacji, Speedformer KMD 78.2 Speed.

Jedną z ciekawszych funkcji maszyny Concept 808 
jest magnetyczny system szybkiej wymiany formy, 
dzięki któremu operacja trwa zaledwie 15 minut. 
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małość pojemników PET, twierdzi firma. 
Poprawie ulega również jakość wizual-
na wytwarzanych butelek. Rozwiązanie 
wdrażane jest obecnie na czterostano-
wiskowych modelach maszyn z serii ASB 
(ze stacjami: wtrysku, kondycjonowania, 
rozdmuchu i zrzutu produktów). Dla osią-
gnięcia wspomnianych wyników kluczowe 
okazało się przeniesienie etapu chłodzenia 
do stanowiska kondycjonowania preform. 
W standardowej technologii formowania 
jednoetapowego preforma PET jest for-
mowana wtryskowo i chłodzona do punk-
tu znajdującego się powyżej temperatury 
zeszklenia (Tg). Dzięki temu, podczas prze-
noszenia na kolejne stanowiska jest nadal 
elastyczna, a zawarte w niej ciepło zostaje 
wykorzystane przy formowaniu z rozdmu-
chem gotowego pojemnika. W tego rodzaju 
układzie proces chłodzenia preform, odby-
wający się na stanowisku wtryskiwania, 
pochłania znaczną część całkowitego czasu 
cyklu. Japończycy zauważyli, że przesuwa-
jąc ten etap do stacji kondycjonowania, 
można połączyć go z odpowiednią regula-
cją profilu temperatury, a zarazem szybciej 

udo-
stępnić stację wtrysku  
do rozpoczęcia kolejnego cyklu. 
W Düsseldorfie innowacyjny system 
chłodzenia zostanie pokazany na pięciu 
maszynach ASB Nissei. 

Będą to między innymi: w pełni przepro-
jektowana ASB-70DPH (wersja Advenced); 
dwurzędowa ASB-70DPW v4 dla małych 
butelek o pojemności do 1 litra; oraz – naj-
większy model na stoisku – ASB-150DPW, 
do wysokowydajnej produkcji małych oraz 
średnich słoików i butelek. l

Reifenhauser zapowiada debiut 
najnowszego, laserowego 
systemu pomiarowego, któ-
rego zadaniem jest precyzyj-
na analiza ukształtowania 

powierzchni wstęgi materiału w czasie rze-
czywistym, co pozwala na automatyczną 
optymalizację parametrów produkcji. Jak 
przekonuje firma, do tej pory każdy produ-
cent folii musiał polegać na doświadczeniu 
i precyzji własnych techników produkcji. 
Nowy system pomiarowy może zaoferować 
klientom większą niezawodność procesu, 
niezależnie od umiejętności operatora. 
Optymalizacja do wstępnie ustawionych 

parametrów odbywa się automatycznie w 
zamkniętej pętli sterowania. Reifenhauser 
zapewnia ponadto, że przetwórcy, którzy 
modernizują swoje linie produkcyjne za 
pomocą technologii EVO Ultra Flat Plus 
- jednostki rozciągającej, która debiuto-
wała podczas poprzedniej edycji targów K - 
mogą zredukować grubość folii PLA nawet 
o 30 proc. Ponieważ dzięki temu rozwiąza-
niu folia jest rozciągana w podwyższonej 
temperaturze, linia może pracować z pręd-
kością porównywalną do produkcji folii PE. 
Jest to o tyle istotne, że „wrodzony” brak 
sztywności PLA ogólnie spowalnia pręd-
kości produkcji folii z tego surowca.

Innowacyjny system chłodzenia Zero 
Cooling zostanie pokazany na pięciu 
maszynach ASB Nissei.

Addex pokaże premierowo na K 
drugą fazę technologii intensywnego 
chłodzenia folii.

Folia i wytłaczanie
Na targach K nie zawiodą producenci 
maszyn i urządzeń do wytwarzania folii 
oraz innych produktów procesu ekstruzji. 
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A ddex pokaże premierowo na K 
drugą fazę technologii intensyw-
nego chłodzenia balona folii.

Opatentowana modernizacja kon-
strukcji, w odniesieniu do powszechnej 
aerodynamiki współczesnych pierścieni 
powietrznych, daje radykalny wzrost sta-
bilności i wydajności, przekonuje firma. W 
oparciu o ten projekt, Addex oferuje liczne 
pierścienie powietrzne działające w insta-
lacjach do rozdmuchu folii, w procesach 
zarówno o wysokiej, jak i niskiej wytrzy-
małości stopu. 

Najpopularniejsza konfiguracja zastę-
puje dolną wargę konwencjonalnego, 
podwójnego pierścienia o wolnym, roz-
proszonym przepływie - bardzo szyb-
kim, skierowanym do góry i skupionym 
strumieniem powietrza. Technologia jest 
sprzedawana jako część standardowego 
pierścienia powietrznego z przepływem 
laminarnym, a także w połączeniu z sys-
temami IBC. Addex gwarantuje minimalny 
średni wzrost wydajności o 10–15 proc., 
w zależności od eksploatowanych mate-
riałów, przy czym realne osiągi mogą być 
wielokrotnie większe - nierzadko obser-
wuje się wzrost produkcji o 30 proc., szcze-
gólnie w przypadku sztywniejszych mate-
riałów, a w jednym konkretnym przypadku 
było to aż 80 proc., informuje Addex.   

B ruckner kładzie nacisk na pro-
dukcję folii mono-materiałowych 
o doskonałych właściwościach 

mechanicznych i optycznych. Produkty 
te mają być stosowane alternatywnie dla 
folii wielowarstwowych wykonanych z 
różnych materiałów. Firma przedstawi w 
Düsseldorfie dwie zupełnie nowe koncep-
cje linii do produkcji folii BOPE. Przetwórcy 
mogą wybierać między szerokościami 
roboczymi 6,5 m i 8,6 m oraz (odpowiednio) 
wydajnością 2,7 ton/godz lub 4,5 ton/godz. 
Nowe linie można również łatwo przysto-
sować do produkcji folii BOPP. Maszyny 
umożliwiają produkcję wyjątkowo cien-
kich, mierzonych w skali nanometrycznej 
warstw funkcjonalnych, które zapewniają 
lepszą przyczepność podczas metalizacji 
i doskonałe bariery w połączeniu z rów-
nie cienką, ale skuteczną powłoką z tlen-
ku glinu. Poza ofertą dla opakowalnictwa, 
Bruckner zaprezentuje też nową koncepcję 
wysokotemperaturowej produkcji konden-
satorowych folii BOPP, a także linie do 
produkcji „papieru kamiennego” na bazie 
BOPP wypełnionego 60 proc. węglanem 
wapnia, systemy produkcji folii BOPET 
do zastosowań optycznych oraz linię do 
wytwarzania dwuosiowo orientowanego 
poliimidu dla elastycznych wyświetlaczy 
optycznych.   

D avis-Standard z USA będzie pod-
czas targów K prezentować linie 
do wytłaczania elastomerów w 

aplikacjach medycznych i motoryzacyj-
nych – zwiedzający będą mogli obser-
wować technologię produkcji silikono-
wych rurek, drenów i cewników, a także 
możliwości wytwarzania hydraulicznych 
i samochodowych węży oraz uszczelek. 
Według firmy, nowa matryca krzyżowa 
Model 3000A, skraca czas uruchamiania 
i redukuje ilość odpadów. Głowica oferuje 
m.in. precyzyjnie zaprojektowane ścież-
ki przepływu, zapewniające stały trans-
port stopionego materiału we wszystkich 
zakresach prędkości, a także łożysko opo-
rowe pozwalające bez zakłóceń optyma-
lizować grubości ścianek produkowane-
go detalu. Na linii do wytłaczania profili 
Davis-Standard zaprezentuje inteligentną 
technologię DS Activ-Check,  która umoż-
liwia korzystanie z konserwacji predykcyj-
nej w czasie rzeczywistym, poprzez wcze-
sne powiadamianie operatora maszyny 
(e-mailem lub SMS-em) o ryzyku wystą-
pienia awarii - potencjalny problem zgła-
szany jest przed jego wystąpieniem, co 
ogranicza liczbę nieplanowanych przesto-
jów, a jednocześnie pozwala gromadzić 
cenne dane dotyczące  procesu produk-
cyjnego. Kluczowe parametry monitorin-

Dwie zupełnie nowe 
koncepcje linii do produkcji 
folii BOPE przedstawi 
w Düsseldorfie firma 
Bruckner. 
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gu obejmują pracę reduktora przekładni 
wytłaczarki i układu smarowania, cha-
rakterystykę silnika i zespołu napędowego 
oraz funkcje podgrzewania i chłodzenia 
cylindra. Korzyści z zastosowania Activ-
Check zostaną  zademonstrowane na linii z 
systemem sterowania EPIC III.  

Na stoisku battenfeld-cincinnati 
zaprezentowanych zostanie kilka 
modeli z szerokiej gamy wytłacza-

rek wyposażonych w innowacyjne funkcje, 
przystosowanych do produkcji niewiel-
kich profili technicznych. Nowością, która 
zostanie zaprezentowana na K, będzie 
alfa plus, kompaktowa wytłaczarka typu 
plug-and-play. Podstawę nowej platfor-
my kompaktowego systemu sterowania 
stanowi sprawdzone rozwiązanie BCtouch 
UX. Z systemem zintegrowany jest wydajny 
moduł monitorowania temperatury, przy-
datny w przypadku surowców o podwyż-
szonej wrażliwości termicznej. battenfeld-
-cincinnati pokaże w Düsseldorfie również 
wysokowydajną wytłaczarkę jednoślima-
kową solEX New Generation 75-40D, która 
oferuje trzy kluczowe zalety: wyjątkową 
jednorodność stopu, jego niską tempera-
turę oraz obniżone zużycie energii, infor-
muje firma. Maszyna zapewnia wyjątko-
wo długą żywotność eksploatacyjną przy 
niskim zużyciu i ograniczonej konser-

wacji. Zoptymalizowany 
układ uplastyczniający 
zaprojektowano z myślą 
o łatwej modernizacji 
starszych 
modeli 
SolEX. 

Według 
firmy, 
techno-
logia ta 
zapew-
nia tak 
dobre 
wyniki, 
że udo-
stęp-
niono ją 
również dla serii 
wytłaczarek jednoślimako-
wych uniEX. Również w tym przy-
padku możliwa jest modernizacja star-
szych modeli. l

W Düsseldorfie wyróż-
niać się będą pod tym 
względem głównie 
producenci z Niemiec. 
Coperion przedstawi 

dwie, znacznie przeprojektowane wytła-
czarki dwuślimakowe z serii ZSK Mc18 z 45- 
i 70-mm średnicą ślimaka oraz gęstością 
momentu obrotowego równą 18 Nm/cm³. 
Dla zwiększenia wydajności i komfortu 
obsługi zoptymalizowano funkcje mecha-
niczne i elektryczne maszyn. Oba modele 

Sektor compoundingu
Odrębną kategorię linii ekstruzyjnych stanowi standardowo oferta 
dla sektora compoundingu. Nie inaczej będzie podczas targów K.  

alfa plus,  
kompaktowa wytłaczarka 
typu plug-and-play, 
to nowość w ofercie 
battenfeld-cincinnati 

Coperion  
przedstawi dwie,  
znacznie przeprojektowane 
wytłaczarki dwuślimakowe  
z serii ZSK Mc18.
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będą wyposażone w podajniki boczne typu 
ZS-B, jak również w system odgazowywa-
nia bocznego ZS-EG. Według firmy, dzięki 
uproszczonej konstrukcji, która umożliwia 
szybkie wyjmowanie i ponowny montaż 
w celu czyszczenia lub naprawy, obydwa 
rozwiązania znacznie skracają czas prac 
konserwacyjnych. Wytłaczarki są teraz 
wyposażone w jednoczęściowe pokrywy 
termoizolacyjne o ułatwionej obsłudze 
(zamiast wcześniejszych trzyczęściowych). 
Ekstruder ZSK 70 Mc18 zostanie zaprezen-
towany m.in. z przeprojektowanym podaj-
nikiem wibracyjnym typu K3-ML-D5-V200 
(z oferty firmy Coperion K-Tron), który 
w Düsseldorfie będzie miał swój europejski 
debiut. 

K raussMaffei zapowiada premierę 
czterech nowych i większych roz-
miarów wytłaczarek z serii ZE Blue 

Power. Z punktu widzenia inżynierii proce-
sowej, cztery duże maszyny (o średnicach 
ślimaków 98, 122, 142 i 166 mm) są iden-
tyczne jak ich mniejsze bliźniacze mode-
le. Według firmy, pozwala to na konse-
kwentne opracowywanie i obróbkę nowych 

receptur 
materiałowych. 

Uwzględniając duże 
rozmiary nowych wytłacza-

rek, producent wprowadził pewne 
modyfikacje konstrukcyjne. Między inny-
mi, elementy obudowy są połączone za 
pomocą złączy śrubowych zamiast kołnie-
rzy mocujących, ponadto grzejniki kaseto-
we zostały zastąpione ceramicznymi, a ich 
kształt nieco zmieniono. KraussMaffei 
przekonuje, że połączenie znacznej objęto-
ści swobodnej i wysokiego momentu obro-
towego pozwala na uniwersalne zastoso-
wania maszyn z serii ZE BluePower do 
compoundingu tworzyw konstrukcyjnych, 
a także materiałów o wysokiej zawarto-
ści wypełniaczy. Dzięki współczynnikowi 
OD/ID, równemu 1,65, objętość swobodna 
została zwiększona o 27 proc. w porów-
naniu z poprzednią serią wytłaczarek ZE 
UT KM. Ponadto ZE BluePower ma o 36 
proc. wyższą gęstość momentu obrotowe-
go, wynoszącą 16 Nm/cm³ 

Kolejny dostawca, Feddem, zapre-
zentuje w Düsseldorfie portfolio 
kompletnych systemów do szero-

kiej gamy zastosowań, od skali laborato-
ryjnej po przemysłową. Głównym obsza-
rem zainteresowania firmy są linie do com-
poundingu tworzyw termoplastycznych 
wzmocnionych długimi włóknami (LFT). 
Specjalizacja ta została ostatnio podkreślo-
na poprzez opracowanie (wspólnie z firmą 
Akro-Plastic) globalnie znormalizowanej, 
innowacyjnej technologii compoundingu 
i wytłaczania ICX. Jak twierdzi Feddem, 

kon-
cepcja ta 

redukuje koszty 
i poprawia stosunek ceny 

do jakości linii. Ponadto, ponieważ 
jednym z kluczowych czynników kon-

kurencyjności jest ograniczenie do mini-
mum czasu potrzebnego compounderowi 
na dokonywanie zmian przy przechodze-
niu na nowy produkt, Feddem opracował 
linie produkcyjne dostosowane do kon-
kretnych aplikacji i posiadające szereg 
funkcji zaprojektowanych tak, aby liczba 
wymaganych ingerencji była jak najniż-
sza. Podczas targów firma zaprezentuje 
dwuślimakową wytłaczarkę FED 26 MTS 
32 L/D, ze wstępnie zmontowanym modu-
łem rozszerzającym 10 L/D, który pozwala 
wydłużyć maszynę do rozmiaru 42 L/D. 
Umożliwia to operatorowi szybsze dosto-
sowanie długości układu uplastyczniają-
cego wytłaczarki do adekwatnego procesu 
kompandowania.

Buss zaprezentuje swoje najnow-
sze linie do compoundingu z serii 
Compeo. Dwa modele o wyższej 

wydajności, Compeo 88 i Compeo 110 - do 
produkcji tworzyw sztucznych i elasto-
merów – dołączają do mniejszej maszy-
ny Compeo 55, wprowadzonej na rynek 
w ubiegłym roku. Wszystkie trzy modele są 
dostępne w długościach ślimaka od 13 L/D 
do 25 L/D, a numer modelu oznacza śred-
nicę ślimaka. BUSS zaprezentuje Compeo 
110 wraz z bocznym podajnikiem oraz 
nowym, dwuślimakowym układem opróż-
niającym. W tej konfiguracji system nadaje 
się m.in. do compoundingu wypełnionych 
i wzmocnionych tworzyw termoplastycz-
nych, w tym mieszanek wzmacnianych 
włóknami naturalnymi i biopochodnych, 
a także przeznaczonych do produkcji kabli 
(bezhalogenowych, z opóźnioną palnością 
- HFFR). l

Głównym obszarem zainteresowania 
firmy Feddem są linie do compoundingu 
tworzyw termoplastycznych 
wzmocnionych długimi włóknami (LFT).
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Podczas K 2019 motan color-
tronic przedstawi nową jed-
nostkę dozująco-mieszają-
cą Spectroplus, którą można 
dostosować do zróżnicowa-

nych wymogów procesu produkcji. System, 
opracowany specjalnie dla segmentów 
wytłaczania i compoundingu, zapew-
nia idealne i stałe dozowanie w proce-
sach ciągłych. Jako jeden z najbardziej 
elastycznych systemów w ofercie motan, 
synchroniczny zespół dozująco-miesza-
jący może być dostarczany w wersjach 
grawimetrycznej lub objętościowej, bądź 
w ich kombinacji, oraz z uwzględnieniem 
różnych systemów wytłaczania (tradycyj-
nego lub z dozowaniem). Na ramie dzia-
ła do ośmiu modułów dozujących, które 
można łatwo instalować i demontować bez 
użycia narzędzi. Wymienne moduły oraz 
łatwy w czyszczeniu zasobnik to zalety 
umożliwiające szybką wymianę materiału, 
a tym samym skrócenie czasu przesto-
jów produkcyjnych. Dzięki kompakto-
wej konstrukcji, instalacja pozwala także 
oszczędzić powierzchnię roboczą w zakła-
dzie. Jednostkę wyposażono w zupełnie 
nowy system sterowania Spectronet, który 
może kontrolować nie tylko własne, ale 
i zewnętrzne moduły dozujące, dostarcza-
ne przez innych producentów.

Wittmann Battenfeld rozszerza 
linię kontrolerów temperatury 
Tempro o jednostkę ciśnienio-

wą zdolną do osiągnięcia maksymalnej 
temperatury 100°C. W Düsseldorfie firma 
zaprezentuje model Tempro plus D100, 
który można w pełni zintegrować z sys-
temem sterowania wtryskarki Wittmann 
Battenfeld, zgodnie z koncepcją Przemysłu 
4.0. Nowy regulator temperatury ma moc 
9 kW i wykorzystuje pompę ze stali nie-
rdzewnej, która dla zapewnienia odpo-

wiedniego przepływu została sprzężona 
z magnesem. Wydajność pompy wynosi 0,5 
kW, przy maksymalnym natężeniu prze-
pływu 40 l/min i maksymalnym ciśnie-
niu 4,5 bar. Urządzenie jest standardowo 
wyposażone w odporny na zużycie miernik 
objętości przepływu. 

Coperion K-Tron zapowiada na 
K premierę zupełnie nowej linii 
podajników wibracyjnych K3, do 

suchych materiałów sypkich. Nowa kon-
strukcja obejmuje unikalny, zgłoszony  
do opatentowania układ napędowy 
w połączeniu z zaawansowanym stero-
waniem, a także możliwość uzyskania 
średnio o 35 proc. większej precyzji niż 
w przypadku standardowych technologii 
wibracyjnych. 

Według producenta, nowa genera-
cja podajników zapewnia łagodne prze-
noszenie, wyższą dokładność i szybszą 
wymianę produktu, co skutkuje mniejszą 
ilością odpadów, redukcją częstotliwości 
przestojów oraz lepszą jakością i trwa-
łością produktu końcowego. Kluczem do 
osiągnięcia wysokiej dokładności jest 
zdolność do zapewnienia ciągłego, rów-
nomiernego rozładowania produktu przy 
minimalnych pulsacjach, co potrafi napęd 
wibracyjny K3, z całkowicie nową kon-
strukcją amortyzatora. Coperion zwra-
ca uwagę, że konwencjonalne podajniki 
wibracyjne wyposażone są w amortyza-
tory gumowe lub sprężynowe, umożli-
wiające ruch napędu we wszystkich kie-
runkach, co skutkuje ruchem obrotowym. 
Natomiast linia K3 wykorzystuje unikal-
ną, elastyczną technologię wahadła, która 
zapewnia amortyzację tylko równolegle 
do pożądanego kierunku ruchu, elimi-
nując ruch obrotowy. Równoległy ruch 
zapewnia równomierny przepływ mate-
riału na całej długości. Zaawansowany 
system sterowania i elektronika podajni-
ka obejmują czujniki wewnętrzne, które 
mierzą przyspieszenie, przemieszczenie, 
obciążenie i temperaturę z prędkością do 
25 tys. razy na sekundę. Następnie ste-
rownik dostosowuje wibracyjny sygnał 
napędowy, w celu uzyskania optymalne-
go przepływu masy. Połączenie nowego 
napędu z systemem sterowania Coperion 
K-Tron SmartConnex zapewnia również 
wyjątkowo niskie zużycie energii, dodaje 
firma. 

Na K 2019 Moretto zaprezentuje 
serię produktów przeznaczonych 
do „mikro” transportu niewiel-

kich ilości materiałów technicznych. 
Kompaktowe podajniki obejmują modele 
przystosowane do pracy w pomieszcze-

Tymczasem na peryferiach...
Swoją obecność w Düsseldorfie zaznaczą też urządzenia 
peryferyjne. Dozowniki, podajniki czy systemy czyszczące  
to nieodzowny element maszynowego krajobrazu.

Spectroplus, czyli nowa jednostka 
dozująco-mieszająca, produkcji 
motan colortronic.
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niach czystych. Moretto stosuje scentrali-
zowany system transportowy One Wire 3. 
Można go sparować z automatyczną roz-
dzielnią Dolphin w celu dystrybucji mate-
riałów do maszyn. W Dusseldorfie firma 
pokaże także technologię Kruise Kontrol, 
która zarządza prędkością materiału pod-
czas transportu, eliminując czynniki, 
które mogą prowadzić do powstawania 
„anielskich włosów” i zużycia eksplo-
atacyjnego przewodów transportowych. 
Według producenta, Kruise Kontrol nie 
tylko reaguje na prędkość powietrza, ale 
bierze też pod uwagę właściwości mate-
riału, kontrolując ponad 15 parametrów. 
Firma przedstawiła tę technologię wcze-
śniej na targach NPE 2018, podobnie jak 
inne rozwiązanie, które pojawi się na K: 
jednostki dozujące serii DGM Gravix, które 
dozują z precyzją do 0,01 proc. Jednym 
z nowszych urządzeń na stoisku Moretto 
będzie także dozownik DPK z technolo-
gią ubytku wagi, do dozowania małych 
ilości dodatków i barwników.. Dozowane 
materiały znajdują się w leju zasypowym 
z przezroczystego tworzywa akrylowe-
go, wolnego od ładunków elektrostatycz-
nych i odpornego na uderzenia. Pozwala 
to kontrolować w czasie rzeczywistym 
poziom surowca w zbiorniku. Lej zasypo-
wy daje się wymontować bez narzędzi, co 
umożliwia szybką zmianę receptury. Jak 
informuje Moretto, precyzja systemu DPK 
wynosi ± 0,03 proc. 

A utomatyczny system pirolizy próż-
niowej do termicznego czysz-
czenia pozostałości tworzyw 

sztucznych z narzędzi i komponentów, 
Vacuclean Compact, to targowa premiera 
firmy Schwing Technologies z Niemiec. 
Maszyna, która w jednym cyklu może pod-

dać obróbce do 50 kg materiału, przezna-
czona jest do usuwania wszelkich pozosta-
łości tworzyw sztucznych z narzędzi pro-
dukcyjnych, m.in. elementów śrubowych, 
dysz czy zmieniaczy sit. Całość, o wymia-
rach 210/120/100 cm, mieści komorę 
czyszczącą wielkości 50/50/30 cm. System 
można uznać za kompaktowy - zajmuje 
względnie niewiele miejsca dzięki inte-
gracji wszystkich kluczowych elementów, 
takich jak katalizator, pompa próżniowa 
czy szafa sterownicza. Według producenta, 
system jest jednocześnie energooszczęd-
ny i przyjazny dla środowiska, a korzyści 
z jego zastosowania w przemyśle tworzyw 
sztucznych obejmują krótsze przestoje 
maszyn i zwiększoną żywotność eksplo-
atacyjną czyszczonych części, co przekłada 
się na oszczędność kosztów i czasu pro-
dukcji. 

Innym przedstawicielem segmentu 
technologii czyszczących na targach K 
2019 będzie Cold Jet z USA. Firma zapo-

wiada debiut urządzenia PCS 60, stano-
wiącego jej zdaniem szczytowe osiągnięcie 
w dziedzinie przemysłowego czyszcze-
nia narzędzi suchym lodem, przystoso-
wane szczególnie dla przetwórców two-
rzyw sztucznych. Opatentowany System 
Kontroli Cząsteczek (PCS) w maszynie PCS 
60 precyzyjnie tnie suchy lód. dostarczając 
28 wielkości cząsteczek o średnicy od 3 
mm do 0,3 mm. Wcześniej, aby oczyścić 
każdy rodzaj oprzyrządowania, koniecz-
ne było zastosowanie wielu maszyn 
o różnej mocy działania. Obecnie może 
wykorzystać w tym celu jedną maszynę. 
W zależności od aplikacji, PCS 60 można 
obsługiwać manualnie, półautomatycznie 
lub w wersji całkowicie zautomatyzowa-
nej. Cold Jet zaznacza, że jest to pierwsza 
maszyna czyszcząca na rynku, w której 
wdrożono rozwiązania z zakresu koncepcji 
Przemysłu 4.0 - można ją skomunikować 
i zintegrować z całym procesem produk-
cyjnym w danym zakładzie. Urządzenie ma 
programowalne i zabezpieczone hasłem 
receptury dla danej aplikacji, dzięki czemu 
przetwórcy tworzyw sztucznych mogą 
zapisać takie parametry jak: ciśnienie 
czyszczenia, wielkość i zakres podawa-
nia suchego lodu dla każdej formy osobno. 
Zapobiega to błędom i zapewnia wykorzy-
stanie właściwych parametrów dla każdej 
aplikacji. l

Vacuclean Compact, automatyczny 
system pirolizy próżniowej 
do termicznego czyszczenia 
pozostałości tworzyw sztucznych 
z narzędzi i komponentów, to 
targowa premiera firmy Schwing 
Technologies.

Nowe jednostki dozujące 
z serii DGM Gravix 
produkcji Moretto dozują 
z precyzją do 0,01 proc.



Konica Minolta Sensing Europe B.V.
Sp. z o.o. Oddział w Polsce  ∙  ul. Skarbowców 23a  ∙  53-025 Wrocław

Tel: +48 71 734 52 11  ∙  info.poland@seu.konicaminolta.eu  ∙  www.konicaminolta.pl  
 
 

Profesjonalne zarządzanie kolorami dzięki platformie 
Colibri® i zaawansowanym technologiom



40     2/2019

PLASTIME MAGAZINE

K -Düsseldorf – ta nazwa już 
od 67 lat reprezentuje naj-
ważniejsze miejsce spotkań 
przemysłu tworzyw sztucz-
nych i kauczuku. Co trzy lata 

do Düsseldorfu przyjeżdżają wystaw-
cy i fachowa publiczność ze wszystkich 
kontynentów, aby na żywo zapoznać się 
z nowościami tego dynamicznego i inno-
wacyjnego przemysłu. Korzystają z szan-
sy, jaką oferuje im K, obowiązkowy punkt 
spotkań innowacji i perspektyw na przy-
szłość, unikatowa platforma informacji 
i wielostronnego współdziałania. Nigdzie 
indziej nie da się doświadczyć i przedysku-
tować z ekspertami tak bogatej palety pro-
duktów, rozwiązań i trendów. Nigdzie kon-
centracja światowych premier nie jest tak 
wysoka, jak na K w Düsseldorfie. Nigdzie 
nie ma targów tworzyw sztucznych choćby 
zbliżonych pozycją do K.

K 2019 – targi wiodące w świecie
K 2019, które odbędą się od 16. do 23. paź-

dziernika, od chwili zakończenia przyj-
mowania zgłoszeń mają komplet wyku-
pionych miejsc. Zgłosiło się ponad 3.000 
wystawców z ponad 60 krajów. Szczególnie 
mocno będą, jak zwykle, reprezentowa-
ni oferenci z Europy, przede wszystkim 
z Niemiec, Włoch, Austrii, Szwajcarii, 
Francji, Holandii i Turcji. Podobnie z USA. 
Jednocześnie K wyraźnie odzwierciedla 
zmiany światowego rynku: liczba wystaw-
ców i zajęta powierzchnia wystawowa firm 
z Azji jest od lat na stałym, wysokim pozio-
mie. Mocnymi akcentami zaprezentują 
się Chiny, Tajwan, Indie, Japonia i Korea 
Południowa. Różnorodność i międzyna-
rodowość przedsiębiorstw gwarantuje, 

że podjęte zostaną zarówno największe 
tematy branżowe – przede wszystkim 
efektywność energetyczna, surowcowa 
i materiałowa – jak i segmenty specjalne.

K 2019 zajmą cały teren targowy 
w Düsseldorfie, czyli około 175.000 m2 
powierzchni wystawowej netto. 

Na K 2019 pokazany zostanie cały bran-
żowy łańcuch tworzenia wartości w peł-
nej szerokości i głębokości. Także kauczuk 
odgrywa tu decydującą rolę. Wprawdzie 
ten sektor, w porównaniu z przemysłem 
tworzyw sztucznych, jest zdecydowanie 
mniejszy, ale dla wielu ważnych branż 
odgrywa on kluczową rolę i jest bardzo 
innowacyjny. Ulica gumy w hali 6 jest nie-
odłącznym elementem K Düsseldorf i jed-
nocześnie magnesem dla gości.

K jest barometrem stanu całej branży 
i jej globalnym rynkiem innowacji. Tu spo-
tykają się eksperci z całego świata tworzyw 

i kauczuku, aby zaprezentować swoje moż-
liwości i pokazać profesjonalistom aktual-
ne i wizjonerskie możliwości zastosowań 
tworzyw sztucznych i kauczuku od budo-
wy pojazdów, opakowań, elektrotechniki, 
elektroniki i komunikacji, poprzez budow-
nictwo, technikę medyczną, aż po lotnictw 
i loty kosmiczne.

Ale K 2019 podkreśla swoją szczególną 
pozycję nie tylko przez duże zainteresowa-
nie globalnego przemysłu, ale także przez 
podjęcie aktualnych, także w przyszło-
ści, wszystkich kluczowych problemów 
naszych czasów, w szczególności w branży.

Od zmian klimatu po digitalizację, 
ludzkość stoi przed globalnymi wyzwania-
mi, które dadzą się sprowadzić do oddzia-
ływania człowieka. Wszyscy ponosimy 
odpowiedzialność za kształtowanie tych 
trendów przez wprowadzanie rozwiązań 
zrównoważonych i zorientowanych na 
przyszłość, tak, aby nasza planeta, także 
dla przyszłych generacji, nadawała się do 
życia. Międzynarodowa branża tworzyw 
sztucznych i kauczuku, która w paździer-
niku zbierze się na Terenach Targowych 
w Düsseldorfie na K 2019, podejmuje tę 
odpowiedzialność i z zaangażowaniem 
włącza się do rozwiązywania stojących 
przed światem problemów.

Polimerowi mistrzowie  
materiałowi

Popyt na niskoemisyjne i efektywne 
energetycznie procesy i technologie jest 
wysoki jak nigdy. Podobnie jak na inteli-
gentne materiały o specjalnych parame-
trach, które wzorowo dopasowują się do 

K 2019 Düsseldorf 
– nowe technologie nośnikiem innowacji
Ponad 3.000 firm z branży tworzyw sztucznych i kauczuku pokaże 
produkty i rozwiązania na wydajne i odpowiedzialne dzisiaj, jutro  
i pojutrze.

Poszczególne segmenty oferty 
rozmieszczone zostaną w halach  
w następujący sposób:

•  Maszyny i wyposażenie:  
hale 1, 3-4 oraz 9-17

•  Surowce, materiały pomocnicze: 
hale 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b

•  Półfabrykaty, elementy techniczne 
i wyroby z wzmocnionych tworzyw: 
hale 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b
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danego zastosowania, bez nadmiernego 
obciążenia. Materiały polimerowe w tym 
kontekście wnoszą wielki, przyszłościo-
wy wkład. Już dzisiaj zadziwiają w prawie 
wszystkich dziedzinach zastosowań – jako 
opakowanie utrzymujące łatwo psujące się 
produkty w świeżości czy w pozyskiwaniu 
zielonej energii albo w celu redukcji zanie-
czyszczeń w ruchu drogowym. Tworzywa 
sztuczne i kauczuk wręcz umożliwiają 
wiele nowoczesnych zastosowań.

Sprostać wyzwaniom
Materiały polimerowe ze swojej strony 

stawiają nam duże wyzwania, związane 
z ich dystrybucją i postępowaniem z nimi 
po użyciu. Tworzywa sztuczne i kauczuk to 
wartościowe materiały, które trzeba pro-
dukować w zrównoważony sposób i które 
w idealnym przypadku powinny w cało-
ści nadawać się do powtórnego użycia do 
wytworzenia innych produktów. Jednak 
w tym celu materiał musi być tak dopra-
cowany, aby gwarantował wysoki udział 

recyklingowy i odpowiednią wydajność 
mierzoną zawartością składników do 
powtórnego użycia. We wszystkich tych 
punktach przemysł tworzyw sztucznych 
i kauczuku na K 2019 pokaże interesują-
ce rozwiązania. Recyklingowe tworzywa 
sztuczne coraz częściej są alternatywnym 
i ważnym surowcem na nowe wyroby z pla-
stiku. K 2019 zaprezentuje, co jest możliwe 
i nad czym branża pracuje w kooperacji 
z różnymi instytucjami.

Wiodąca tematyka K 2019
Naukowcy i eksperci grupy innowacyj-

nej K 2019 zdefiniowali tematykę, która 
w najbliższych latach charakteryzować 
będzie rozwój całej branży polimerów 
i na tej podstawie wybrali cztery wiodące 
tematy K 2019. Brzmią one następująco:

1. Plastics for Sustainable Development 
& Circular Economy: mieszczą się tu takie 
kompleksy tematyczne jak gospodarka 
wodą, energia odnawialna i surowce alter-
natywne.

2. Digitalizacja / Przemysł tworzyw 
sztucznych 4.0: do tej grupy tematów nale-
ży aspekt ekonomii platform, jak i sieciowy 
łańcuch tworzenia wartości.

3. Integracja systemowa: funkcjonal-
ność dzięki materiałom, procesom i wzor-
nictwu: w tym haśle ujęto nowe materiały 
i drukowanie przestrzenne, konstrukcje 
lekkie, e-Mobility oraz biotworzywa.

4. Kadry dla branży: szczególna uwaga 
na K 2019 zwrócona będzie na dopływ 
nowych kadr, zarówno naukowych, jak 
i w dziedzinie edukacji. Tematyka określo-
na i przygotowana będzie przez uczestni-
czące uczelnie, instytuty, związki i organi-
zacje do zaprezentowania w czasie dysku-
sji, wykładów i na przykładzie wybranych 
eksponatów

Przemysł tworzyw sztucznych musi  
dbać o napływ nowych kadr. Wiele mło-
dych osób nawet nie wie, że branża two-
rzyw sztucznych oferuje liczne stanowiska 
wymagające wysokich kwalifikacji, rozwo-
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jowe i do tego interesujące. Celem Inicjatywy 
Kształcenia dla Tworzyw Sztucznych KAI 
jest przybliżenie młodzieży tych zawo-
dów. Takie działania, jak wystawy, nowo-
czesne panele dyskusyjne, czy ekspery-
menty, mają zainteresować i przyciągnąć 
młodzież. Inicjatywa KAI prowadzona jest 
przez Zrzeszenie Przemysłu Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych (Gesamtverband 
Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) 
e.V.), a także inne stowarzyszenia i insty-
tucje oraz Messe Düsseldorf.

Ekspozycja specjalna  
„Plastics shape the Future“

Wystawa specjalna na K 2019, która 
ponownie nosi tytuł „Plastics shape the 
Future“, pokazuje jak tworzywa sztuczne 
mogą w zrównoważony sposób kształtować 
przyszłość, jakie rozwiązania już dzisiaj 
mają konkretne kształty i jakie wizje mają 
szanse wdrożenia w przyszłości. W ciągu 
siedmiu dni tematycznych zmieniać się 
będą fachowe dyskusje, krótkie zwiedzania 
z przewodnikiem oraz interesujące ekspe-
rymenty. Poruszone będą zarówno aspekty 
ekologiczne, jak i ekonomiczne. „Plastics 
shape the Future“ to zarówno podium dla 
pomysłów rozwiązania problemów, jak 
i odpowiedzi na aktualne prądy i dyskusje 
społeczne. Szczegółowo poruszane będą 
takie tematy, jak odpady opakowanio-
we, zaśmiecenie mórz oraz zmiany kli-
matyczne z jednej strony, czy oszczędna 
gospodarka zasobami, efektywność ener-
getyczna i gospodarka o obiegu zamknię-
tym z drugiej. „Plastics shape the Future“ 
chce zaoferować nie tylko międzynarodo-
wą platformę informacyjną i sieciową, ale 
także, przez referaty impulsowe czy Speed 
Talks, wiązać politykę i grupy ważne spo-
łecznie.

Wystawa specjalna to projekt nie-
mieckiego przemysłu tworzyw sztucz-
nych pod kierownictwem PlasticsEurope 
Deutschland e.V. i Messe Düsseldorf. 
„Plastics shape the Future“ obiecuje wgląd 
w teraźniejszość i przyszłość wystaw-
com i fachowej publiczności K 2019, jak 
również mediom i wszystkim zaintereso-
wanym.

Specjalny „Science Campus“
Science Campus K 2019 reprezen-

tuje dialog między nauką a gospodar-
ką. Wystawcy i goście mają tu możliwość 

zapoznania się ze skoncentrowanym prze-
glądem prac badawczych i ich wyników 
w sektorze tworzyw sztucznych i kauczu-
ku oraz do wymiany doświadczeń między 
uczelniami i przedsiębiorstwami.

Bioplastics Business Breakfasts
Zainteresowani potencjałem i szansami 

biotworzyw na K 2019 będą mogli zasięgnąć 
informacji na licznych stoiskach wysta-
wowych. Ponadto bioplastics Magazine 
we współpracy z Messe Düsseldorf orga-
nizuje cztery imprezy, w czasie których 
w ramach wykładów i dyskusji z eksperta-
mi będzie można zaznajomić się z właści-
wościami i zaletami biotworzyw i wymie-
nić doświadczenia. W centrum uwagi 
Bioplastics Business Breakfasts stoi przy-

szła rola i potencjał rynkowy biotworzyw – 
zarówno tych zbudowanych na bio- kom-
ponentach, jak i biologicznie rozkładal-
nych. Z równą uwagą analizowane będą 
przy tym szanse na przyszłość, jak i obawy 
związane z zastosowaniem biotworzyw.

Rubberstreet i „Rubber & TPE 
Pocket Guide“

Jednym z kluczowych punktów na K 
2019 poświęconych gumie będzie ponow-
nie Rubberstreet. To okno na świat kauczu-
ku i elastomerów otwarte jest od K1983 i 
od tego czasu poprawia obraz przemysłu 
gumowego i podkreśla jego innowacyjność. 
Ulica gumy znajdzie się w hali 6. Ponadto 
oferujemy „Rubber & TPE Pocket Guide”. 
Ten przewodnik pomaga zidentyfikować 
na targach znaczących partnerów, którzy 
zajmują się gumą i elastomerami, z TPE 
włącznie. Wystawa obejmie cały łańcuch 
tworzenia wartości od dostawców surow-
ców i maszyn, aż po przetwórców.

Wysoka ocena fachowej  
publiczności

K to dla branży termin obowiązkowy. 
Odzwierciedla się to nie tylko w liczbie 
wystawców i jakości oferty. Dowodem jest 

także liczba odwiedzających oraz ogólnie 
wysoka ocena ich jakości: 232.053 osoby 
ze 161 krajów zjawiło się w październi-
ku 2016 Düsseldorfie. 71% spośród nich 
przyjechało na K z zagranicy; najliczniej-
sze kontyngenty gości przybyły z Włoch, 
Holandii, Indii, Turcji, Francji, Belgii, 
USA, Chin, Hiszpanii i Polski. Ocena tar-
gów dokonywana przez gości po wizycie 
była jednoznaczna: 97% chwaliło szeroką 
paletę technicznych opracowań i przyszło-
ściowych rozwiązań. Szczególnie wysoko 
goście oceniali dużą ilość prezentowanych 
innowacji oraz obecność wszystkich firm 
wiodących na tym rynku. Odnosi się to nie 
tylko do producentów wyrobów z tworzyw 
sztucznych i gumy. Targi K odwiedzane 
są także regularnie przez przemysłowych 
odbiorców końcowych, którzy szukają tu 
inspiracji ze strony branży i jej produktów.

K 2019 – na wszystkich  
kanałach, z licznymi  
narzędziami serwisowymi 

Sprawy usług są w Messe Düsseldorf 
darzone najwyższym uznaniem. Odnosi się 
to nie tylko do kilku dni trwania targów 
i do samych terenów targowych. Widać to 
już na długo przed targami i we wszystkich 
kanałach. K prezentowane są w internecie 
w portalu k-online.com i oferują własną 
aplikację na iOS oraz Android. Wszyscy 
zainteresowani mogą dzięki temu przez 
24 godziny na dobę wygodnie pozyskiwać 
najświeższe wiadomości branżowe oraz 
pomocne wskazówki do wykorzystania 
na targach. Od marca 2019 wystawcy K 
2019 prezentują tu siebie i swoje portfo-
lio. K 2019 są oczywiście obecne także na 
Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

Dzięki usługom spersonalizowanym, 
jak MyOrganizer, portal K jest pomocnym 
narzędziem organizowania wizyty targo-
wej. Informacje o możliwościach dojaz-
du na Tereny Targowe w Düsseldorfie 
czy możliwość rezerwacji hoteli online to 
kolejne funkcje k-online. Szczególnie czę-
sto goście targowi korzystają z możliwo-
ści zakupu biletów wstępu przez internet, 
ściągnięcia kodów lub wydrukowania bile-
tu w domu. e-bilet nie tylko pozwala unik-
nąć tracenia czasu na stanie w kolejkach 
do kas. Zakup online jest znacznie tańszy: 
bilet jednodniowy kosztuje w internecie 
49,- €, w kasie w Düsseldorfie za ten sam 
bilet trzeba zapłacić 75,- €. Bilet trzydnio-

„Plastics Shape the Future“ to 
zarówno podium dla pomysłów 
rozwiązania problemów,  
jak i odpowiedzi na aktualne  
prądy i dyskusje społeczne.
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wy kosztuje w internecie 108,- €, kupowa-
ny w kasie 155,- €. Bilet kupiony w przed-
sprzedaży daje jeszcze jedną dodatkową 
korzyść: już w czasie dojazdu na targi bilet 
uprawnia do bezpłatnego korzystania ze 
wszystkich środków komunikacji publicz-
nej. e-Sklep z biletami wstępu otwarty jest 
od końca marca 2019.

Optymalne narzędzie  
do nawiązywania kontaktów

Do dyspozycji zainteresowanych targa-
mi K-2019 jest zoptymalizowana swatka 
- narzędzie do nawiązywania kontaktów. 
Już przed najbliższą edycją K goście i wszy-
scy wystawcy mogą dzięki tej funkcji na 
k-online szukać właściwych kontaktów 
i produktów. Bezpośrednio mogą otrzy-
mać namiary na kompetentnego partnera, 
nawiązać z nim kontakt i umówić się na 
spotkanie w trakcie targów. Dostęp możli-
wy jest przez portal sieciowy pod adresem 
www.k-online.com/MatchmakingD lub 
przez K Matchmaking App na iOS i Android. 

Kto ma już bilet wstępu na K 2019, może 
przy pomocy danych logowania bar-
dzo szybko i wygodnie zarejestrować się 
w portalu i określić swoje zainteresowania 
i kryteria wyszukiwania. Dzięki szybkiemu 
algorytmowi kojarzenia tych zaintereso-
wań natychmiastowo otrzymuje zalecenia 
i propozycje nawiązania kontaktów.

Düsseldorf – zawsze wart  
odwiedzenia

Na gości targowych w Düsseldorfie 
oczekuje znakomita infrastruktura komu-
nikacyjna, drogowa, noclegowo-hotelowa 
i rozrywkowa. Z lotniska w Düsseldorfie 
co kilka minut na targi dojeżdża specjal-
ny autobus. Taksówką też jedzie się bar-
dzo szybko. Samo miasto Düsseldorf to nie 
tylko międzynarodowe centrum biznesu 
i mediów. Dzięki znanej starówce, eleganc-
kim sklepom i centrom handlowym, sce-
nie musicalowej, operze i 20 muzeom ma 
również do zaoferowania sporo atrakcji na 
wieczory po targach.

K 2019: tu zaczyna się  
przyszłość branży

Cały fachowy świat z napięciem ocze-
kuje K 2019. Jakie nowości technologiczne 
będzie można zobaczyć? Z pewnością firmy 
branży tworzyw sztucznych i kauczuku ilo-
ścią innowacji udowodnią, że branża jest 
przygotowana sprostać wyzwaniom przy-
szłości. Prezentowane przez wiele insty-
tutów badawczych produkty i rozwiązania 
wyznaczające kierunki przyszłości będą 
magnesem dla poszukiwaczy wizjonerskich 
impulsów i idei. Przemysł i nauka wspólnie 
pokazują ekspertom branżowym perspek-
tywy i scenariusze rozwoju przemysłu two-
rzyw sztucznych i kauczuku. Właśnie dziś, 
ze względu na aktualne dyskusje medialne 
oraz na fakt, że na płaszczyźnie globalnej 
wielkie wyzwania stoją przed oszczędnym 
gospodarowaniem zasobami, wydajnym 
przetwarzaniem tworzyw, ich zbieraniem, 
sortowaniem i ponownym wykorzysta-
niem, K wnosi istotny wkład jako płaszczy-
zna informacji, komunikacji i przyszłości. l

PH
O

TO
: M

ES
SE

 D
Ü

SS
EL

D
O

RF
/C

TI
LL

M
A

N
N



44     2/2019

PLASTIME MAGAZINE

Od 1952 targi K w Düsseldorfie 
mają specjalny status pośród 
wszystkich targów two-
rzyw sztucznych i kauczu-
ku w świecie. Żadne inne 

wydarzenie nie eksponuje tak wyraź-
nie i transparentnie światowego sukce-
su materiałów polimerowych. Także 21. 
edycja targów udowadnia utrzymujący się 
stale wzrost przemysłu tworzyw sztucz-
nych w świecie. Co trzy lata prezentowane 

są tu czołowe osiągnięcia technologicz-
ne, rozwiązania przetwórstwa przemy-
słowego oraz inteligentne i różnorodne 
aplikacje tworzyw sztucznych i kauczu-
ku. Materiałów polimerowych, techniki 
maszynowej, przetwórczej i narzędziowej 
oraz różnorodnych zastosowań tworzyw 
i kauczuku nigdzie nie można znaleźć 
w takim wyborze, jak w Düsseldorfie. Od 
siedmiu dziesięcioleci K jest także dro-
gowskazem dla tych wszystkich, którzy 

chcą zapoznać się z przeglądem przemysłu 
tworzyw i ich przetwórstwa, ocenić trendy 
i na żywo zobaczyć nowości w akcji.

Tworzywa sztuczne  
i kauczuk utrzymają  
globalny kurs wzrostowy 

Światowy sukces tego przemysłu widać 
przede wszystkim we wzroście zastoso-
wania kauczuku i tworzyw jako materiału 
konstrukcyjnego. Od 1950 do 2017 wzrost 

Rada wystawców o K 2019

Rynek i gospodarka
Branża polimerowa ma się dobrze. Stale rosną największe rynki 
tworzyw sztucznych. Od 2010 roku tworzywa notują 4 do 5%  
rocznego wzrostu produkcji i nie zeszły z tej ścieżki rozwoju.
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ten utrzymuje średni poziom 8,5% rocznie. 
Obecnie tempo nie jest już tak duże, jak 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych, jednak od wejścia w nowe tysiąclecie 
utrzymuje się na poziomie 4 do 5% rocznie. 
Oczywiście, zależnie od regionu, produktu 
czy zastosowania, wartości te się zmie-
niają.

Ten światowy wzrost napędzany jest 
w dalszym ciągu przez wzrost liczby lud-
ności oraz przez poprawiający się standard 
życia ludzi. Stale rosną największe rynki 
tworzyw sztucznych, przede wszyst-
kim opakowania żywności i produktów 
codziennego użytku oraz różnorodnych 
pojemników do magazynowania i trans-
portu, także rozbudowa infrastruktury 
oraz budownictwo naziemne i podziemne 
w sieciach zaopatrzenia w wodę, prąd i gaz, 
w izolacje, profile okienne i wiele więcej.

Kolejny, silnie rosnący rynek zasto-
sowań to mobilność – od samochodów 
i ich zróżnicowanych koncepcji napędów, 
przez przewóz ładunków, pojazdy szyno-
we, po lotnictwo. Dziedziną, w której two-
rzywa sztuczne stały się niezbędne jest 
medycyna: sprzęt, diagnostyka i labora-
toria, podobnie jak bezpieczne aplikowa-
nie medykamentów potrzebują tworzyw 
sztucznych jako funkcjonalnych, prak-
tycznych i higienicznych artykułów jedno-
razowych. Także sprzęt sportowy i rekre-
acyjny, znany i ceniony w obecnym kształ-
cie, da się zrealizować tylko z tworzywami 
sztucznymi. Wiele trendów technologicz-
nych, jak elektryfikacja wielu dziedzin 
życia i pozyskiwanie odnawialnej ener-
gii, jest nie do pomyślenia bez materiałów 
z tworzyw. Wszystkie te zastosowania na 
swoich rynkach i przez używane do nich 
tworzywa sztuczne i kauczuki znacząco 
przyczyniają się do światowego zaakcep-
towania i rozpowszechniania materiałów 
polimerowych.

Chiny wyprowadzają Azję  
na wiodącą pozycję w światowym 
przemyśle tworzyw

W roku 2017 Stowarzyszenie Produ-
centów Plastics Europe oszacowało świa-
tową produkcję tworzyw na 348 milionów 
ton. Z tego około 290 milionów ton stano-
wiły materiały konstrukcyjne, czyli two-
rzywa przerabiane na produkty z tworzyw. 
Pozostałe 55 milionów ton zastosowano 

do wytwarzania powłok, klejów, zawie-
sin, farb i lakierów. W 2017, według analiz 
IRSG, na świecie wytworzono i zużyto 28,5 
miliona ton kauczuku. Z tego 13,5 milio-
na ton przypadło na kauczuk naturalny 
i dobre 15 milionów ton na syntetyczny.

Jak wszystkie szokowe zmiany cen 
i kryzysy gospodarcze ostatnich dziesię-
cioleci, także krótki kryzys gospodarczy 
w latach 2008/2009 jedynie w niewielkim 
stopniu przyhamował długookresowy 
wzrost przemysłu tworzyw. Od 2010 two-
rzywa notują 4 do 5% rocznego wzrostu 
produkcji i nie zeszły z tej ścieżki rozwoju.

Moce wytwórcze tworzyw termo-
plastycznych, ilościowo największemu 
i gospodarczo najważniejszemu segmen-
towi tego rynku, według danych KI – banku 
danych mocy produkcyjnych Polyglobe – 
sięgnęły na początku marca 2019 około 
351 milionów ton rocznie. Z tego ponad 
91% przypadło na tworzywa standardowe, 
dobre 8% na termoplastyczne tworzywa 
techniczne oraz po kilka promil na poli-
mery specjalne oraz na tworzywa pocho-
dzenia biologicznego i biodegradowalne.

Gospodarczy awans Chin i wielu kra-
jów południowo-wschodniej Azji uczy-
nił z azjatycko-pacyficznej przestrzeni 
gospodarczej, także w dziedzinie przemy-
słu tworzyw sztucznych, najszybciej roz-
wijający się region świata. Obecnie w Azji 
wytwarza się połowę światowej produk-
cji tworzyw. Z krajów azjatyckich w 2017 
pochodziło także prawie 40% stosowanych 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
maszyn. Chiny są obecnie we wszystkich 
segmentach przemysłu tworzyw najważ-
niejszym krajem świata. Według najnow-
szych dostępnych danych na Państwo 
Środka przypada 29,4% globalnej produkcji 
tworzyw (2017), 31% światowej produkcji 
maszyn do tworzyw (2016) oraz największy 
pojedynczy udział w przetwórstwie two-
rzyw sztucznych.

Gwałtowny rozwój zdolności produk-
cyjnych w polimeryzacji w strefie azjatyc-
ko-pacyficznej oraz na Bliskim Wschodzie 
na trwale zmienił układ statystyczny: 
Chiny z udziałem 29,4%, Japonia z 3,9% 
oraz 16,8% z innych krajów azjatyckich 
dają 50,1% udziału Azji łącznie. Z kolei 
relatywne znaczenie Europy i Ameryki 
Północnej w światowej produkcji tworzyw, 
z udziałem odpowiednio 18,5% i 17,7%, 
stale się zmniejsza. Na Bliski i Środkowy 
Wschód oraz Afrykę, zgodnie ze statysty-
kami Plastics Europe, przypada łącznie 
7,1%, na Amerykę Południową 4% i na WNP 
2,6%. Tym samym Azja w ciągu ostatnich 
20 lat zwiększyła swój udział w świato-
wej produkcji tworzyw z 30% do połowy. 
Ameryka Północna straciła 10 punktów, 
a Europa nawet 15 punktów procentowych. 
Wzrost udziałów zanotowały także Bliski 
i Środkowy Wschód. Azja dominuje także 
w produkcji kauczuku – w 2019 było to 91% 
kauczuku naturalnego i 54% syntetycz-
nego.

Kraje niemieckojęzyczne  
umocniły swoją pozycję lidera 
technologii, Chiny lidera rynku 
maszyn do tworzyw sztucznych

Wartość światowej produkcji maszyn 
do tworzyw i gumy w roku 2018 osiągnę-
ła prawdopodobnie około 38 miliardów €. 
W 2017 było to 36,3 miliardy € i prawie 
35 miliardów € w 2016. Europejscy pro-
ducenci maszyn do tworzyw wygospo-
darowali w 2017 z podanej wartości 42% 
(2016: 41%), co odpowiada wartości pro-

Obecnie w Azji wytwarza się połowę 
światowej produkcji tworzyw.  
Z krajów azjatyckich w 2017 
pochodziło także prawie 40% 
stosowanych do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych maszyn.
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dukcji 15,3 miliarda € (2016: 14,3 miliar-
da €). Jak oszacował Euromap, stowa-
rzyszenie producentów maszyn do two-
rzyw z Austrii, Francji, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Luksemburga, Hiszpanii, 
Szwajcarii i Turcji, Europejczycy wzmoc-
nili swoją dominację w handlu na świecie 
z 48 do 52%. Pomimo wielu niewiadomych, 
Euromap oczekuje w 2018 wzrostu produk-
cji europejskiej o kolejne 2 do 3%.

Według wartości produkcji maszyn do 
tworzyw największym producentem 
pojedynczym były w 2017 także 
Chiny, z wolumenem 11,5 miliar-
da € (udział 31,8%), następnie 
Niemcy – 8 miliardów € (udział 
22,1%), Włochy – 3 miliardy € 
(udział 8,4%), USA – 2,7 miliarda 
€ (udział 7,4%) i Japonia – 1,8 
miliarda € (udział 4,9%). W świa-
towym handlu dominują Niemcy, 
z udziałem w światowym ekspo-
rcie na poziomie 24,5%, plasu-
jący się przed Chinami (16,4%), 
Japonią (10,4%), Włochami 
(9,6%) i USA (5,7%)

Europejski przemysł  
tworzyw jest prekursorem 
recyklingu

Przemysł tworzyw w EU28 
zatrudniał 1,5 miliona pracowni-
ków i liczył prawie 60.000 najczęściej 
małych i średnich firm. Według zesta-
wień Eurostatu zebranych przez Plastics 
Europe, osiągnął obroty prawie 350 miliar-
dów € i wniósł 17 miliardów € do nadwyż-
ki handlowej UE. Najważniejszymi cela-
mi eksportu tworzyw surowcowych poza 
UE były według tych danych Turcja, USA, 
Chiny, Rosja i Szwajcaria. W przypadku 
wyrobów z tworzyw kolejność była inna 
– USA, Szwajcaria, Chiny, Rosja i Turcja. 
Import spoza UE w przypadku surow-
ców napływał z USA, Korei Południowej, 
Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii i Japonii, 
zaś w przypadku tworzyw przetworzo-
nych z Chin, USA, Szwajcarii, Turcji i Korei 
Południowej.

Według danych Plastics Europe w 2017 
branża opakowaniowa w Europie z udzia-
łem 39,1% była największym odbiorcą 
tworzyw. Na drugim miejscu znalazło się 
budownictwo 19,8%, branża samochodo-
wa 10,1% na miejscu trzecim i dalej 6,2% 

elektrotechnika i elektronika, dobra kon-
sumpcyjne, artykuły gospodarstwa domo-
wego i sportowe 4,1% oraz rolnictwo 3,4%. 
Udział wszystkich pozostałych odbior-
ców, jak branża meblowa, medycyna oraz 
producenci sprzętów domowych wyniósł 
łącznie 16,7%.

Najwięcej tworzyw w Europie zużywają 
w dalszym ciągu Niemcy (24,6%), Włochy 
(14%), Francja (9,6%), Hiszpania (7,7%), 
Wielka Brytania (7,3%) i Polska (6,5%). 

Dotknięty przygotowaniami do Brexitu 
brytyjski przemysł przetwórstwa tworzyw 
spadł w rankingu za wzmocniony prze-
mysł hiszpański.

Gaz z łupków wpływa na  
produkcję tworzyw – nie tylko 
w Ameryce Północnej

Podczas, gdy Europa już dzisiaj nie 
jest w stanie pokryć zapotrzebowania na 
poliolefiny z własnych źródeł i jest skaza-
na na import, gaz łupkowy stał się w USA 
opłacalnym źródłem energii zmieniającym 

zasady gry. Po latach masywnych inwesty-
cji w instalacje do wydobywania gazu łup-
kowego, polimeryzację do tworzyw doce-
lowych i w produkcję niezbędnych kopoli-
merów od końca 2016 do użytku przekazy-
wane są kolejne moce do produkcji polio-
lefin z gazu. Nie można zapominać o roz-
budowie infrastruktury transportowej, 
magazynowej i wysyłania statkami gazu, 
półproduktów i gotowych do przetwa-
rzania granulatów tworzyw. Opłacalność 
tej nowej amerykańskiej produkcji nie 

tylko przesuwa międzykonty-
nentalny przepływ strumieni 

materiałowych poliolefin na 
korzyść Ameryki Północnej. 
Znacznie ważniejsze jest 
skierowanie zainteresowa-
nia na sam gaz łupkowy. Do 

jego przetwarzania producen-
ci tworzyw w Chinach, Indiach, 

Holandii i prawdopodobnie także 
w Skandynawii budują instalacje do 

dehydratacji propanu.

Polityczna niepewność  
towarzyszy dobrej  
koniunkturze na tworzywa

Większość rynków tworzyw i kauczu-
ku, w szczególności kraje uprzemy-

słowione i nowo uprzemysłowio-
ne, mają za sobą udany okres. Sytuacja 
i niepewność polityczna w ostatnim 
czasie źle wpływała na handel tworzy-
wami i produkowanymi z nich wyroba-
mi. Izolowanie poszczególnych rynków, 
neonacjonalizm, kiełkujący separatyzm 
i pojawiający się w niektórych regionach 
protekcjonizm zaciemniły obraz rynku: 
zależnie od łańcucha tworzenia warto-
ści i regionu doprowadziły do rynkowej 
niepewności o różnej sile, które pewnym 
podmiotom sprawiły spore trudności 
w tworzeniu planów długookresowych. 
Wojna cenowa między Chinami i USA, blo-
kada Iranu, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej na niejasnych zasadach oraz 
nacjonalistycznie zorientowana polity-
ka ważniejszych gospodarek w Ameryce 
Południowej nie przyczyniają się do usta-
bilizowania widoków na przyszłość.

Circular Economy:  
droga w przyszłość

Zanieczyszczenie mórz odpadami pla-
stiku i mikroplastik ściągnęło w ostat-

Tworzywa są zbyt cenne, aby je 
bezmyślnie wyrzucać. UE postępuje 
tutaj wzorcowo wdrażając nową 
strategię obiegu tworzyw.  
Na K 2019 będzie to temat wiodący.
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nich latach nadzwyczajną uwagę mediów, 
opinii publicznej i ludności całego świata. 
Katastrofalne skutki, jakie niesie ze sobą 
zaśmiecenie światowych mórz, muszą pro-
wadzić do procesu zmian zarówno w zacho-
waniach społecznych, jak i w przemyśle. 
Tworzywa są zbyt cenne, aby je bezmyśl-
nie wyrzucać. UE postępuje tutaj wzorcowo 
wdrażając nową strategię obiegu tworzyw. 
Na K 2019 będzie to temat wiodący.

Kwoty recyklingu w Europie  
stale wyraźnie rosną

Wprawdzie jasno widać, że z jednej stro-
ny w wielu krajach azjatyckich nie funk-
cjonują systemy odzysku, a z drugiej stro-
ny ludzkie zachowania powodują żałosne 
uwarunkowania, to na całym świecie roz-
wija się dyskusja o zakazach dystrybucji 
produktów, z której wnioski realizowa-
ne są gdzieniegdzie w formie ustawowej. 
Restrykcje i zakazy skierowane są przede 
wszystkim w stronę określonych materia-
łów opakowaniowych, ale także artykułów 
konsumpcyjnych i higienicznych o krót-
kim okresie przydatności z przeznacze-
niem do użytku jednorazowego.

Wprawdzie Stary Kontynent nie należy 
do wielkich sprawców zanieczyszczenia, 
to jednak przede wszystkim europejski 
przemysł tworzyw sztucznych od lat stara 
się nie tylko tworzyć odpowiednie sys-

temy zbierania i konsekwentnie ponow-
nie przetwarzać odpady produkcyjne, ale 
także powtórnie wykorzystywać odpady 
pokonsumenckie.

Na skutek wymogów ustawowych 
i różnorodnych starań i inicjatyw Europa, 
czyli 28 krajów unijnych plus Szwajcaria 
i Norwegia, w ostatnich latach stale zwięk-
sza stopień powtórnego wykorzystywania 
odpadów: w 2016 było to 73% czyli 14 punk-
tów procentowych więcej niż w 2011 i o 30 
więcej jak w roku 2004. W krajach europej-
skich z zakazem składowania na wysypi-
skach, udziały kwot powtórnego wykorzy-
stania odpadów są szczególnie wysokie: 
w takich krajach jak Szwajcaria, Austria, 
Holandia, Niemcy, Szwecja, Luksemburg, 
Dania, Belgia, Norwegia i Finlandia 
odzyskuje się ponad 96% odpadów 
z tworzyw. Z drugiej strony mamy 5 krajów 
z odzyskiem poniżej 30%. Najważniejsze 
drogi odzysku w Europie 2016 to w 42% 
wykorzystanie termiczne, w 31% recykling 
surowcowy i w ponad 27% składowanie na 
wysypiskach. Dziesięć lat wcześniej 28% 
spalano, 19% podlegało recyklingowi i 53% 
składowano. Opakowania we wszystkich 
krajach europejskich wykorzystywane są 
wtórnie w ponad 20%, połowa wykorzy-
stuje je w ponad 65%, dziesięć – w ponad 
90%, a kilka – nawet w ponad 99%. W 2016 
po raz pierwszy więcej opakowań z two-

rzyw było poddane recyclingowi (41%), jak 
spalaniu (39%). Mniej niż kiedykolwiek 
(20%) trafiło na wysypiska. Te sukcesy nie 
były w stanie zapobiec wydaniu pierw-
szych w Europie zakazów stosowania nie-
trwałych przedmiotów użytkowych.

Niemcy, ojczysty rynek targów K, 
utrzymał pozycję lidera  
technologii w wielu procesach

W międzynarodowym rankingu loka-
lizacji przemysł tworzyw i kauczuku 
w trzech krajach niemieckojęzycznych 
ma się w dalszym ciągu dobrze. W wielu 
segmentach łańcucha tworzenia wartości 
tutejsze zakłady są technologicznym lide-
rem. Jako największy pojedynczy rynek 
w Europie, Niemcy są także ojczystym ryn-
kiem targów K.

Krótki przegląd najważniejszych 
parametrów tego centralnego rynku: 
w Niemczech przemysł tworzyw i kauczu-
ku osiągnął 2017 obroty ponad 110 miliar-
dów €. Zatrudnia 480.000 osób i jako jedna 
z ważniejszych gałęzi gospodarki daje 5 
do 7% rodzimej produkcji przemysło-
wej. W Niemczech w 2017 według danych 
Plastics Europe wytworzono 19,9 miliona 
ton tworzyw. Obroty producentów two-
rzyw osiągnęły łącznie 27,1 miliarda €. 
Wydajność i obroty w okresie 2016 do 2017 
wyraźnie wzrosły – odpowiednio o 4 i 12%.

Producenci maszyn do tworzyw i gumy 
w krajach niemieckojęzycznych już od 
dawna utrzymują pozycję lidera techno-
logii w technice maszynowej i proceso-
wej. Producenci niemieccy zamknęli 2017 
rok obrotami 8 miliardów € w maszynach 
podstawowych, ustanawiając tym nowy 
rekord.

Niemieckie przetwórstwo tworzyw 
uzyskało 2017 obroty 63,4 miliarda €. 
Przetworzono około 14,7 miliona ton two-
rzyw. Jeżeli chodzi o kauczuk, w Niemczech 
przetworzono 1,57 miliona ton tego surow-
ca, co przełożyło się na obroty 1,7 miliarda 
euro.

Wspólnie z konkurentami z całego 
świata niemiecki przemysł przetwórczy 
z napięciem oczekuje nowości, jakie zapre-
zentowane zostaną na K 2019, aby dzięki 
nim, z nowymi zoptymalizowanymi typa-
mi surowców, wydajniejszymi maszynami 
i zmodernizowanym osprzętem znaleźć 
dla tworzyw i kauczuku nowe zastosowa-
nia. l

Według danych Plastics Europe w 2017 branża opakowaniowa w Europie 
z udziałem 39,1% była największym odbiorcą tworzyw. 
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T worzywa występują w me- 
diach publicznych intensyw-
niej, niż kiedykolwiek przed-
tem. Widoczne zanieczysz-
czenie mórz skierowało uwa- 

gę ludności świata na branżę polimerową. 
Mniej zauważa się przy tym wkład two-
rzyw w dobrostan i zdrowie, w niezawodne 
zaopatrzenie w wodę, artykuły spożywcze 
i energię oraz w rosnącą mobilność i inten-
sywniejszą komunikację w nowoczesnych 
społeczeństwach.

Wiele rządów w krajach uprzemysło-
wionych i nowo uprzemysłowionych coraz 
częściej reaguje wprowadzaniem zaka-
zów stosowania określonych materiałów 
opakowaniowych i wyrobów z tworzyw. 
Niezależnie od skuteczności takich zaka-
zów: na płaszczyźnie globalnej możliwo-
ści racjonalnego wykorzystania zasobów, 
efektywne przetwarzanie tworzyw oraz 
ich powszechne zbieranie, sortowanie 
i powtórne wykorzystanie ma przed sobą 
wiele wyzwań. W szczególności kraje nowo 
uprzemysłowione stwarzają rosnący popyt 
na systemy wykorzystania odpadów byto-
wych.

Do zbierania, sortowania i powtórne-
go wykorzystania poszczególnych frakcji 
odpadów konsumenckich europejscy pro-
ducenci maszyn, oferują złożone rozwią-
zania techniczne. Także na K 2019 ponow-
nie zaprezentowany będzie cały szereg 
dróg przetwarzenia poszczególnych frakcji 
odpadów w wartościowe składniki gotowe 
do powtórnego wykorzystania. „Circular 
Economy” tworzywami będzie ważnym 
punktem komunikacji Stowarzyszenia 

Producentów Maszyn do Tworzyw i Gumy 
przy VDMA na K 2019. Stowarzyszenie pro-
ducentów w kraju światowego lidera eks-
portu maszyn chce w ten sposób pokazać 
szanse i możliwości gospodarki w obiegu 
zamkniętym w przemyśle tworzyw.

Nie ma takich targów na świecie, na któ-
rych materiały polimerowe oraz maszy-
ny, technologie i narzędzia do przetwór-

stwa tworzyw i kauczuku można byłoby 
zobaczyć w takiej ilości i na tak wysokim 
poziomie, jak na K w Düsseldorfie. Nigdzie 
indziej nie są prezentowane tak złożone 
zastosowania i tak wysokiej klasy, kom-
pleksowe eksponaty. Nawet jeżeli targi 
tworzyw w innych regionach świata – 
przede wszystkim w Chinach – cieszą się 
rosnącą liczbą gości – to i tak nie można 

obejść się bez K, najważniejszej w świecie 
platformy informacyjnej i najbardziej inte-
resujących targów w świecie. Jako pokaz 
możliwości światowego przemysłu two-
rzyw, także w edycji 2019, targi zaprezen-
tują pełną paletę technologii i w ramach 
każdej z nich szczytowe możliwości.

Nowe szanse dzięki digitalizacji 
technologii produkcji

Wykorzystanie w produkcji możliwo-
ści, jakie daje digitalizacja, zwana także 
jako „Przemysł 4.0”, daje przetwór-
com tworzyw szanse takiego gromadze-
nia i interpretacji danych, aby pozyskać 
z nich przydatne informacje i konkret-
ne wnioski. Wysiłki producentów maszyn 
i oprogramowania w celu udostępnienia 
przetwórcom tworzyw nowych możli-
wości w formie produktów i usług będzie 
można zobaczyć na K 2019. Można przyjąć 
za pewnik, że moduły sterowania przy-
śpieszające procesy produkcji, wspierają-
ce operatora i uelastyczniające produkcję 
znajdą się w prezentowanej ofercie, tak 
samo jak produkty usługowe do profilak-
tycznej obsługi technicznej i do zaopatrze-
nia w części zamienne. Pierwsi właściciele 
maszyn wykorzystują już w praktyce pro-
dukcyjnej pozyskane dane także do tego, 
aby swoje maszyny i roboty dostosować 
do rzeczywistych wymogów zakładowego 
dnia roboczego i do konstruowania ich 
zgodnie z wymaganiami.

Dzięki digitalizacji, ulepszenia proce-
sowe w fabryce mają większy potencjał do 
podnoszenia efektywności: kształtowanie 
form, konstrukcja i właściwości materiału 
daje się lepiej niż dawniej koordynować 

Rada wystawców o K 2019

Technologie i trendy
Jak zneutralizować szkodliwy wpływ odpadów z tworzyw  
sztucznych na środowisko naturalne? W jakim kierunku podąża 
branża? Odpowiedzi na te pytania można poszukać na targach K.
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z możliwościami techniki narzędziowej, 
wnioskami z warunkami przygotowania, 
prowadzenia procesu i temperowania. 
Odpowiednio wzrosło znaczenie symula-
cji i intensywnego sprzężenia zwrotnego 
między produkcją a rozwojem. W sumie 
wielu dostawców spełnia oczekiwania 
większej transparentności w produk-
cji i realizacji procesów z mocniejszym 
połączeniem IT z klasyczną techniką pro-
dukcyjną. Potrzebna do tego standaryza-
cja łączy komunikacyjnych np. wtryskarek 
z nadrzędnym procesem sterowania, czy 
z pozostałymi modułami komórki pro-
dukcyjnej wprawdzie postępuje z nowymi 
maszynami, jednak przeniesienie jej do 
istniejącego parku maszynowego pozosta-
nie wyzwaniem przez lata.

Tworzywa i kauczuk  
stosowane coraz szerzej

Spektrum polimerów wytwarzanych 
przemysłowo nie zmieniło się od początku 
lat dziewięćdziesiątych. Produkcja two-

rzyw przenosi lub zagęszcza się tam, gdzie 
są najniższe koszty dla surowców pod-
stawowych i pomocniczych. Modyfikacja, 
wzbogacanie i funkcjonalizacja polimerów 
surowych w celu otrzymania szytych na 
miarę mieszanek do konkretnych zasto-
sowań lub właściwości stała się dlatego 
ważnym czynnikiem zróżnicowania prze-
mysłu materiałowego i stale tworzy nowe 
szanse dla producentów mieszanek. To 
dostosowanie wynikło z lokalizacji insta-
lacji produkcyjnych, które jeszcze bardziej, 
jak w przeszłości umieszcza się jak najbli-
żej klienta, czyli głownie w krajach odbior-
ców.

Z punktu widzenia techniki użytkowa-
nia najważniejszym zadaniem pozostaje 
dopuszczenie do kontaktu z żywnością 
lub wodą pitną i produktami medycznymi, 
odporność chemiczna, np. na kosmetyki 
czy chemikalia oraz stabilizacja na dzia-
łanie coraz wyższych temperatur, zarów-
no chwilowych, jak i stałych, na przykład 

w elektronice lub oświetleniu. Poza regulo-
waną przewodnością cieplną często pożą-
dana jest także zdefiniowana przewodność 
lub oporność elektryczna, dokładnie okre-
ślone właściwości optyczne albo możli-
wość znakowania laserem.

Podobnie wygląda rozwój zastoso-
wań kauczuku: wiele know-how zakłady 
inwestują w swoje mieszanki, jeżeli chodzi 
o dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną 
czy ognioodporność. Zastosowanie gumy 
w pobliżu silników spalinowych wyma-
ga coraz większej wytrzymałości na coraz 
wyższą temperaturę stałą lub chwilową 
oraz na działanie agresywnych mediów. 
Nie tylko w samochodach elektrycznych 
potrzebne są energooszczędne opony, które 
charakteryzują się lepszą przyczepnością 
na nawierzchni suchej i mokrej i zmniej-
szonymi oporami toczenia. Jako specjalny 
produkt niszowy coraz szersze zastosowa-
nie znajdują płynne kauczuki silikonowe 
(LSR). Poza technicznymi zastosowaniami 
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w optyce, uszczelnieniach czy medycynie 
materiał ten, dzięki swoim unikatowym 
właściwościom stosowany jest do arty-
kułów gospodarstwa domowego i na spe-
cjalne opakowania. Bardzo wysoki wzrost 
udziału rynkowego potwierdza wielo-
stronny potencjał tej grupy materiałowej.

Lepsze wykorzystanie zasobów  
to stałe wyzwanie

Odpowiedzialne postępowanie ze 
skończonymi zasobami i ich restrykcyjne 
zużycie to z jednej strony duże wyzwania 
społeczne, a z drugiej często zakładowa 
ekonomiczna konieczność. Zalicza się tu 

oszczędne stosowanie materiałów, czyli 
także tworzyw. Odpowiednie skonstru-
owanie wyrobu pod względem materiało-
wym i technologicznym to często pierwszy 
krok do efektywnej produkcji.

Także w zredukowaniu zużycia energii 
przez maszyny do tworzyw zanotowano 
duży postęp. Mimo to producenci dużych 
maszyn przetwórczych, przede wszystkim 
wtryskarek i pras, ekstruderów i wydmu-
chiwarek stale wynajdują nowe sposoby do 
ograniczania zużycia zasobów. Coraz bar-
dziej zbliżają się przy tym do fizycznych 
granic i minimalizują przy tym głównie 
zużycie energii elektrycznej.

Więcej elastyczności  
dla większej opłacalności

Efektywność materiałowa i nieza-
wodność urządzeń mają dla opłacalności 
przetwórstwa tworzyw często większe 
znaczenie, niż mniejsza o kilka punktów 
procentowych energochłonność. Dlatego 
szczególnie poszukiwane są praktycz-
ne rozwiązania pozwalające zredukować 
czas przezbrajania: systemy szybkiego 
mocowania, systemy szybkiej wymiany, 
adaptery i systemy, które automatycznie 
rozpoznają właśnie montowane narzędzia. 
Wszystkie one mogą zwiększyć dyspozy-
cyjność maszyn do pracy i jednocześnie 
zwiększyć elastyczność produkcji. Dotyczy 
to w równym stopniu wtryskarek do two-
rzyw, jak i kauczuku, gdyż także produ-

cenci maszyn do gumy zwiększyli ostat-
nio możliwości szybkiego przezbrajania 
maszyn do nowego zadania, zwiększyli 
stopień zautomatyzowania i uczynili pro-
cesy przetwórcze bardziej transparentny-
mi.

Celem wielu przetwórców tworzyw jest 
produkcja bezodpadowa, która nie marnu-
je cennych surowców. Przyczyniają się do 
tego różne systemy, jak na przykład stoso-
wany w ekstruderach system produkcji bez 
marginesów oraz automatyczna optymali-
zacja tolerancji grubości folii, płyt i profili 
z tworzyw, a także uszczelek z kauczuku 
do niezbędnego minimum. Dochodzą do 

tego strategie optymalnego do procesu 
produkcji kształtowania z pomocą cyfry-
zacji wyrobów docelowych, skrócenia pro-
cesu rozruchu dzięki zastosowaniu symu-
lacji oraz zapobieganie produkcji wyrobów 
wybrakowanych dzięki bieżącej analizie 
danych z produkcji i fabryki. Tam, gdzie 
w procesie wtrysku braki dają się rozpo-
znać już na etapie powstawania, stosowane 
są różnorodne strategie ich eliminowa-
nia, działające na podstawie mierzonych 
w procesie lub ustalanych automatycz-
nie kryteriów jakościowych. Tam, gdzie 
dopiero w wyrobie gotowym można ocenić 
sukces produkcyjny, częściej stosowane są 
systemy optyczne, np. kamery. Powiązanie 
sieciowe systemów pomiaru i oceny przy 
pomocy odpowiednich rozwiązań IT ma 
umożliwić bardziej szczegółową kontrolę 
jakości.

Lekkie konstrukcje:  
stale aktualny temat K

Po dziesięcioleciach intensywnych 
badań naukowych i próbach przemysło-
wych, lekkie konstrukcje w dalszym ciągu 
uznawane są za ważny czynnik umożli-
wiający redukcję zużycia energii i paliwa 
w transporcie. Producenci maszyn, two-
rzyw i środków wzmacniających, insty-
tuty i przetwórcy tworzyw nadal starają 
się stabilizować technologie wytwarza-
nia wielkoseryjnego elementów o lekkiej 
konstrukcji, przede wszystkim dla prze-
mysłu samochodowego, lotniczego i kilku 
innych zastosowań przemysłowych.

Niezliczone, prawie dowolne kombi-
nacje procesów specjalnych, szczególnie 
w reaktorach i wtryskarkach, otwierają 
wiele dróg w kierunku dostosowania ich 
do seryjnego wytwarzania komponentów 
lekkich. 

Wprawdzie na całym świecie organizo-
wane są różne imprezy poświęcone kon-
strukcjom lekkim i tworzywom z włók-
nami, to jednak nigdzie indziej nie da się 
w jednym miejscu zobaczyć tak wielu dróg 
do niezawodnego i szybkiego wytwarza-
nia lekkich elementów konstrukcyjnych 
z włóknami wzmacniającymi i tworzywa-
mi matrycowymi, jak na K w Düsseldorfie.

Hybrydy metalowo-tworzywowe 
i każda forma kombinacji włókien i two-
rzyw matrycowych będą znowu obecne na 
K 2019. Tworzywa termoplastyczne, duro-

Celem wielu przetwórców tworzyw 
jest produkcja bezodpadowa, która 
nie marnuje cennych surowców.
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plastyczne i oparte na biokomponentach 
oraz matryce poliuretanowe łączone będą 
ze szkłem, węglem i innymi włóknami 
syntetycznymi i naturalnymi, aby w wielu 
aplikacjach sprostać aktualnym wymaga-
niom i wyzwaniom. 

Zagadnienia związane z włóknami 
wzmacniającymi, jak również automa-
tycznym operowaniem włóknami bez-
władnymi, a także zagadnienia dotyczące 
maszyn i narzędzi do wielostopniowych 
procesów w komórkach produkcyjnych 
elementów lekkich, gromadzą licznych 
partnerów z łańcucha tworzenia warto-
ści. W przypadku materiałów konstruk-

cyjnych stale pojawiają się nowe wymaga-
nia odporności ogniowej zastosowanych 
tworzyw matrycowych albo dotyczących 
właściwości mechanicznych czy lepszej 
płynności.

Uzupełnienie sprawdzonych 
metod produkcji drukiem 3D

Produkcja addytywna elementów 
z tworzyw, dzięki przyśpieszeniu proce-
sów generatywnych, spadającym kosztom 
urządzeń oraz coraz lepszemu opano-
waniu procesów, staje się coraz bardziej 
atrakcyjna. Możliwości wytwórcze już 
od dawna nie ograniczają się do produk-
cji prototypów. Elementy można w taki 
sposób produkować seryjnie. Drukowane 
z termoplastów czy fotopolimerów albo 
też uformowane z proszków czy roztwo-
rów, znajdują odbiorców indywidualnych 

i przemysłowych. Umożliwiają indywidu-
alizację wyrobów z tworzyw w procesie 
beznarzędziowym i produkcji jednostko-
wej.

Ponadto produkcja addytywna zazębia 
się z tradycyjnymi procesami seryjnymi 
przetwarzania tworzyw. Generatywnie 
wytworzone wkłady i elementy stosuje 
się w narzędziach do wtrysku, ekstruzji, 
wydmuchu czy termoformowania, a dru-
kowane elementy funkcyjne pracują na 
przykład jako chwytaki i przyrządy do 
automatyzacji.

Jako uzupełnienie automatycznego 
operowania kształtkami w maszynach 

podstawowych, znacząco wzrosło stoso-
wanie współpracujących robotów, przede 
wszystkim w procesach uzupełniających 
lub procesach podstawowych kolejnych 
kroków procesowych. Umożliwiają one 
odciążenie pracowników produkcyjnych 
i elastyczniejsze kształtowanie produkcji.

Koncepcje obsługi elektroniki 
konsumenckiej i maszyn przemy-
słowych są coraz bliższe siebie

Nie da się nie zauważyć, że w ostat-
nich latach nowe możliwości technologii 
informatycznej znalazły zastosowanie 
także w układach sterowania nowocze-
snych maszyn do tworzyw. Przyciski, 
guziki i przełączniki w klasycznych for-
mach zastąpione zostały dużymi, wie-
lofunkcyjnymi polami obsługowymi i/lub 
centralnymi elementami wielofunkcyjny-

mi, znanymi ze smartfonów, konsoli do 
gier czy samochodów. Te nowe elementy 
komunikacji człowiek-maszyna pozwala-
ją na bardziej intuicyjną obsługę maszyn 
przetwórczych i przyczyniają się jedno-
cześnie do przenoszenia znanej ze smart-
fonów i tabletów logiki do przemysłowych 
zadań sterowania.

Ponieważ w produkcji zatrudnieni są 
liczni pracownicy, producenci maszyn 
i przetwórcy tworzyw widzą dzięki tym 
łatwym w obsłudze układom sterowania 
możliwość związania z przetwórstwem 
tworzyw nowych pracowników, którzy 
odkryć mogą w nowoczesnej, rozwojowej 
i zapewniającej przyszłość branży swoje 
osobiste perspektywy.

Takim samym uzasadnieniem kierują 
się producenci maszyn do tworzyw wpro-
wadzając do układów sterowania coraz 
więcej asystentów. Mają oni z jednej strony 
dostarczyć ekspertom z głębokim rozu-
mieniem procesów informacje przyczyno-
we, szczegóły i dane materiałowe, wesprzeć 
ich w optymalizowaniu, a z drugiej strony 
ułatwić niedoświadczonym pierwsze kroki 
w obsłudze maszyn do tworzyw. Wreszcie 
przetwórcy tworzyw są najbardziej zainte-

resowani możliwością działania bez wyso-
ko kwalifikowanych pracowników.

Nowoczesne systemy obsługowe 
maszyn do tworzyw są ponadto znako-
mitym przykładem wysokiej integracji 
funkcji, jakie mogą spełnić tylko tworzy-
wa: folie dotykowe wysokiej technologii 
wytwarzane są przez zintegrowaną kom-
binację sensoryki, elektroniki i przetwór-
stwa tworzyw. Podobnie, jak elektroniczne 
ekrany, tak również wiele wysoko-tech-
nologicznych produktów nowoczesnego 
życia nie powstałoby bez zaawansowa-
nej technologii produkcji wykorzystującej 
zaawansowane technologicznie materiały. 
Na K 2019 zobaczymy efektywne, oszczę-
dzające zasoby sposoby produkcji nowych 
produktów, nie pomijając przy tym zwią-
zanych z tworzywami aspektów ekolo-
gicznych. l

Produkcja addytywna zazębia się  
z tradycyjnymi procesami seryjnymi 
przetwarzania tworzyw.
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Temat gospodarki cyrkular-
nej, w związku z narastają-
cą w społeczeństwie kryty-
ką zastosowania tworzyw 
sztucznych, awansował 

w ostatnich latach z poziomu kosztow-
nej opcji produkcyjnej do roli zagadnienia 
traktowanego z najwyższą uwagą przez 
zdecydowaną większość graczy polimero-
wego rynku.  

Nieformalnym centrum GOZ podczas 
K 2019 może stać się stoisko austriac-
kiej firmy Erema. W przestrzeni nazwa-
nej oficjalnie Erema Circonomic Centre, 
na zwiedzających czekać będzie wysta-
wa „Produkty z recyklatu”. Firma dąży do 
integracji know-how z łańcuchem war-
tości tworzyw sztucznych. W tym celu, 
odpady pochodzące z pokazów formowa-
nia wtryskowego prezentowanych pod-
czas targów na poszczególnych stoiskach 
będą gromadzone, na miejscu poddawa-
ne recyklingowi i dalej przetwarzane. We 
współpracy z producentami surowców, 
przetwórcami, firmami produkujący-
mi wyroby finalne i recyklerami, Erema 
zaprezentuje szereg projektów demon-
strujących technologie recyklingu, efek-
tywnie wykorzystywane już do produkcji 
recyklatów, służących w dalszej kolejności 
do wytwarzania nowych, wysokojakościo-
wych wyrobów. Głównym punktem eks-
pozycji będzie technologia Vacunite (bot-
tle-to-bottle), która - wprowadzona na 
rynek jako pierwsza tego typu na świecie 
- stanowi połączenie sprawdzonego pro-
cesu Vacurema z polikondensacją w stanie 
stałym (SSP) firmy Polymetrix, w przezna-
czeniu do produkcji granulatu rPET klasy 
spożywczej. SSP jest metodą syntezy alter-
natywną do standardowej polikondensacji 
w stopie. Pozwala otrzymywać polime-
ry o dużym ciężarze cząsteczkowym, co 
decyduje o ich rynkowej konkurencyjności. 

Erema zaprezentuje w Düsseldorfie rów-
nież nowy, kompaktowy system Intarema 
ZeroWastePro, precyzyjnie dostosowany 
do wymogów recyklingu odpadów popro-
dukcyjnych. Jak przekonuje firma, zopty-
malizowana konstrukcja maszyny ułatwia 
integrację z istniejącym łańcuchem tech-
nologicznym, umożliwiając znaczne skró-
cenie czasu dostawy dla klientów.

P odczas targów K również wielu 
innych wystawców będzie starało się 
„na żywo” przekonać zwiedzających 

o swoim zaangażowaniu w proces rozwoju 
gospodarki cyrkularnej. Spora część firm 
przygotowała mniej lub bardziej rozbu-
dowane pokazy swoich technik obróbki 
materiałów polimerowych, przebiegające 
zgodnie ze standardami GOZ. Wśród przy-
kładów, Starlinger zamierza zaprezento-
wać system recyklingu dużych worków 
z tkanego polipropylenu. Firma podkreśla, 
że na całym świecie sprzedawanych jest 
rocznie ponad 380 milionów wielkogaba-
rytowych worków typu big-bag, co odpo-
wiada rocznemu potencjałowi recyklingu 
na poziomie ok. 800 tys. ton materiałów. 
Dla tego rodzaju produktów Starlinger 
opracował koncepcję „opakowania obie-
gowego”, obejmującą cztery standardowe 
etapy: produkcję, 
użytkowanie, odzysk 
i recykling. W ide-
alnych warunkach 
proces przebiega od 
produkcji granulatu 

PP, poprzez wytwarzanie z niego worków, 
fazę użytkowania, zwrot zużytych worków 
do producenta (warunkiem jest zorgani-
zowanie selektywnej zbiórki w specjal-
nie wydzielonych pojemnikach), następ-
nie rozdrabnianie i mycie, aż po produkcję 
recyklatu rPP na linii Recostar Reclingar. 
Według firmy, zaletą obiegu zamkniętego 
jest przebieg produkcji w ramach systemu 
gwarancji jakości, gdzie zużycie surowców 
zostaje udokumentowane w tzw. „pasz-
porcie materiałowym”.

W łasne koncepcje gospodarki 
o obiegu zamkniętym przed-
stawią nie tylko firmy wyspe-

cjalizowane w recyklingu. KraussMaffei 
zademonstruje pełen cykl GOZ polegający 
na formowaniu wtryskowym polipropy-
lenowych wiader, które mają być następ-
nie rozdrabniane, a część otrzymanego tą 
drogą przemiału będzie ponownie wpro-
wadzana do tego samego procesu pro-
dukcji. Pozostały przemiał będzie mie-
szany z pigmentami i 20-proc. domieszką 
talku w wytłaczarce dwuślimakowej ZE 
28. Granulat ten zostanie wykorzystany 
do formowania tkaninowego pokrycia 
słupka samochodowego na drugiej wtry-
skarce KraussMaffei. Jak podkreśla firma, 

K – OBIEG ZAMKNIĘTY – K
Tegoroczna edycja targów K w Düsseldorfie przebiegać będzie  
w znacznej mierze pod znakiem gospodarki cyrkularnej.
Artur Nowacki

Głównym punktem targowej 
ekspozycji firmy Erema będzie 
technologia Vacunite, stanowią-
ca kombinację sprawdzonego 
procesu Vacurema z polikonden-
sacją w stanie stałym.
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oprogramowanie sterujące KM APC Plus 
automatycznie dostosowuje się do zmian 
lepkości, optymalizując punkt przełącza-
nia z wtrysku na docisk i poziom ciśnienia 
docisku w każdym cyklu, aby utrzymać 
jednolitą masę wtrysku. Nową funkcją 
jest monitoring czasu przebywania stopu 
w cylindrze. 

Dwa rozwiązania z dziedziny GOZ 
przedstawi Arburg. Pierwsze z nich 
realizowane będzie przy współpra-

cy z Eremą, która dostarczy recyklat PP. 
W cyklu trwającym około czterech sekund, 
na hybrydowej maszynie Allrounder 1020 
H produkowanych będzie osiem kubków. 
W drugim przykładzie recyklat pokon-
sumencki (PCR), pochodzący z odpadów 
domowych, będzie wykorzystywany do 
wytworzenia produktu technicznego. PCR 
będzie przetwarzany przez elektryczny 
Allrounder 630 A w procesie spieniania 
Profoam. Drugim materiałem, który będzie 
wykorzystywany w tej aplikacji, jest ela-
stomer termoplastyczny. Część formowa-
na wtryskowo to klamka do drzwi, której 
dwie połówki będą montowane w formie. 
Następnym etapem jest overmoulding TPE. 
Aplikacja ta ilustruje sposób ponownego 
wprowadzenia materiału PCR do użytku 
w celu uzyskania wysokiej jakości trwa-
łych części funkcjonalnych.

Jak przekonuje Engel, kolejnym przeja-
wem szerszego wykorzystania mate-
riałów pochodzących z recyklingu 

może być produkcja komponentów typu 
sandwich z rdzeniem na bazie recykla-
tu, osadzonym w materiale oryginalnym. 
Proporcja materiału pochodzącego z recy-
klingu, który może być użyty w rdzeniu, 
jest uzależniona od geometrii formowa-
nej części i schematu przepływu stopu 
w gnieździe. Szczególne wyzwanie stano-
wią pod tym względem pojemniki trans-
portowe, które Engel będzie produkował 
na swoim stoisku w procesie skinmelt. 
Dzięki tej technologii, pomimo złożonej 
geometrii komponentów, firmie udaje się 
osiągnąć bardzo wysoki poziom zawar-
tości surowców wtórnych, przekraczają-
cy 50 proc. Ważne również, aby produkty 
formowane warstwowo mogły być łatwo 
poddane recyklingowi po zakończeniu 
ich okresu użytkowania, podkreśla firma. 
Inną ciekawą prezentacją przygotowaną 

przez firmę Engel, realizowaną na wtry-
skarce victory, będzie produkcja detali na 
bazie PA pochodzącego z sieci rybackich 
poddanych recyklingowi. Poliamidowy 
recyklat pochodzi z Chile, gdzie kilku ame-
rykańskich producentów maszyn utwo-
rzyło punkty zbiórki zużytych sieci (wcze-
śniej często wyrzucanych do morza). Sieci 
poddawane są recyklingowi na urządze-
niach Eremy, a następnie przetwarzane 
na deskorolki i okulary przeciwsłoneczne 
na wtryskarkach Engel. Podczas targów K 

odpady poużytkowe będą przetwarzane na 
miniaturowe pojemniki na odpady. 

P odczas targów K trzy firmy: 
Braskem, Kautex Maschinenbau i – 
po raz kolejny - Erema, zademon-

strują wspólnie przykład obiegu zamknię-
tego w procesie obróbki tworzyw biopo-
chodnych. Brazylijski koncern dostarczy 
otrzymywany z trzciny cukrowej biopolie-
tylen I’m green oraz pokonsumencki recy-
klat, z którego Kautex będzie na miejscu 
produkować trójwarstwowe butelki HDPE 
ze środkową warstwą spienioną. W porów-
naniu z rozwiązaniami konwencjonalny-
mi, nowy produkt ma się charakteryzo-
wać diametralną redukcją śladu węglo-
wego. Produkowane butelki będą trafiać 
bezpośrednio na stanowisko firmy Erema, 
w celu poddania recyklingowi. Jak infor-
muje Kautex, materiał z oferty Braskem 
został wybrany do projektu dzięki bardzo 
dobrej podatności na obróbkę, ograniczone 
wydzielanie nieprzyjemnego zapachu oraz 
możliwość zaoferowania recyklatu i mate-
riału odnawialnego w sposób bardziej 
zrównoważony niż w przypadku rozwią-
zań konwencjonalnych. Według Braskem, 
zastosowanie 1 kg biopolimeru I’m green 
pozwala zredukować emisję dwutlenku 
węgla o 5 kg. Ponadto dzięki zastosowaniu 
technologii piankowej zmniejszono zuży-
cie materiału, co pozwoliło na dodatkową 
optymalizację śladu CO2. 

Proces wdrażania gospodarki o obie-
gu zamkniętym nie mógłby przebiegać 
w pełni efektywnie bez innowacji techno-
logicznych wspierających recykling mate-
riałów. Targi K będą idealnym miejscem 
do przedstawienia najnowszych rozwiązań 
w tej dziedzinie. Między innymi, rosnące 
zapotrzebowanie rynku na wysokowydaj-
ne rozdrabniacze, które mogą przetwa-
rzać całe bele materiału, skłoniło firmę 
Herbold Meckesheim do opracowania 
dwóch maszyn, z premierą w Dusseldorfie. 
Model EWS 60/210, przystosowany do 
pracy zarówno na sucho, jak i na mokro, 
opracowano ze szczególnym uwzględnie-
niem wymogu podwyższonej wytrzyma-
łości. Ponieważ w wielu zakładach kru-
szarka znajduje się na początku procesu 
recyklingowego, na tym etapie często nie-
możliwa do uniknięcia jest obecność ciał 
obcych w materiale. Firma zastosowała 
więc unikalne rozwiązania konstrukcyjne, 

Na świecie sprzedaje się rocznie ponad 
380 milionów wielkogabarytowych wor-
ków typu big-bag, co odpowiada roczne-
mu potencjałowi recyklingu na poziomie 
ok. 800 tys. ton materiałów.

Mimo że ze względu na swój kształt 
pojemniki transportowe stanowią trud-
ne wyzwanie w procesie formowania 
wtryskowego z technologią sandwich, 
w aplikacji tej udaje się osiągać wysoki, 
ponad 50-procentowy poziom zawarto-
ści surowców wtórnych. 
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które trudno znaleźć w innych maszy-
nach tego rodzaju dostępnych na rynku. 
Skoncentrowano się na skonstruowaniu 
chronionego przed zużyciem wirnika, 
który oprócz niestandardowych konfigu-
racji noży jest wyposażony w przykręcane 
płyty wzmacniające i specjalne uszczel-
nienie komory mielenia. Takie rozwiąza-
nia eliminują potrzebę czasochłonnego 
powlekania (napawania) wirników, pod-
kreśla firma. 

A by zapewnić dostępność recykla-
tu wysokiej jakości, niezbędne jest 
dalsze doskonalenie technologii 

czyszczenia/mycia odpadów z tworzyw 
sztucznych. Lindner Washtech zapowiada 
premierę nowego, trzystopniowego sys-
temu mycia odpadów na gorąco, który ma 
stać się kluczowym elementem nowych 
rozwiązań systemowych firmy w zakresie 
recyklingu tworzyw sztucznych. W pierw-
szym etapie rozdrobnione i wstępnie umyte 
tworzywa sztuczne wprowadza się do 
reaktora, miesza z gorącą wodą i przemy-
wa. Przenośnik ślimakowy z podwójnym 
rozładowaniem podaje następnie materiał 
do dalszego mycia na gorąco w optymalnie 
dozowanych ilościach. W ostatnim etapie 
specjalnie zaprojektowana myjka cierna 
Twister usuwa gorącą wodę lub roztwór 
kaustyczny - opcjonalnie system można 
również obsługiwać tego rodzaju roztwo-
rem w celu usunięcia pozostałości tłusz-
czu, oleju lub kleju. Ciecz ta jest następnie 
oddzielnie przetwarzana. System uzdat-
niania wody stale monitoruje zawartość 
alkaliczną i automatycznie stosuje nie-
zbędne chemikalia. 

Unikanie nieplanowanych przesto-
jów maszyn w procesie recyklingu 
tworzyw sztucznych możliwe jest 

między innymi dzięki stosowaniu nowo-
czesnych detektorów metalu i systemów 
analizy optycznej, które wykrywają naj-
drobniejsze zanieczyszczenia materia-
łu przeznaczonego do obróbki. Sesotec 
pokaże premierowo na K nowy wykry-
wacz metali Rapid Pro Sense 6, wypo-
sażony w nowo opracowany mechanizm 
odrzutowy przeznaczony dla producen-
tów mieszanek, którzy często zmieniają 
kolory lub przetwarzają materiały ścierne. 
Podstawowe zalety obejmują dostępność 
bez użycia narzędzi dla łatwego czyszcze-

nia i opcjonalną funkcję czyszczenia auto-
matycznego. Innym debiutującym rozwią-
zaniem tej firmy będzie system analizy 
płatków polimerowych Flake Scan, który 
ma być idealną ofertą do użytku w labora-
toriach kontroli jakości. Z jego zalet mogą 
korzystać zarówno przetwórcy pragnący 
stosować na swoich maszynach najlepiej 
dobrany surowiec, jak i producenci recy-
klatów, dbający o jakość wytwarzanego 
materiału. W obu przypadkach często sto-
suje się czasochłonną analizę manualną, 
z niewielką powtarzalnością uzyskiwa-
nych wyników. Dzięki Flake Scan, w ciągu 
kilku minut uzyskuje się raport o składzie 
badanego tworzywa, a rezultaty można 
bez problemu powtórzyć podczas kolejnej 
analizy, zapewnia firma. 

S zersze wdrażanie zasad gospodar-
ki obiegowej umożliwiane jest m.in. 
dzięki ciągłej poprawie podatno-

ści materiałów na recykling. Podczas K 
2019 nowe produkty z odpadów z tworzyw 
sztucznych zaprezentują klienci BASF. 
Niemiecki koncern realizuje projekt recy-
klingu chemicznego, ChemCycling. Pod 
koniec 2018 roku firma po raz pierwszy 
wykorzystała we własnej produkcji pilo-
tażowe ilości oleju z pirolizy, uzyskanego 
w procesie przetwarzania odpadów poli-
merowych. Przed targami w Düsseldorfie 
poinformowano o opracowaniu prototy-
powych produktów przystosowanych m.in. 
dla branży opakowaniowej. Storopack, 
działający na całym świecie dostaw-

ca opakowań 
ochronnych 
i technicznych 
elementów 
formowa-

nych, wykorzystał polistyren Styropor P 
Ccycled do produkcji opakowań izolacyj-
nych dla produktów farmaceutycznych 
wrażliwych na temperaturę, jak również 
pojemników do transportu świeżych ryb 
oraz opakowań ochronnych do urządzeń 
elektronicznych. Szczególnym osiągnię-
ciem jest przystosowanie wspomnianego 
materiału do pakowania żywności. Z kolei 
Südpack, czołowy producent opakowań 
foliowych w Europie, wyprodukował na 
bazie surowca od BASF folie PA i PE, które 
zostały wykorzystane w produkcji szczel-
nych opakowań do mozzarelli. Do tej pory 
uważano, że opakowania wielowarstwowe 
nadają się do recyklingu tylko w ograni-
czonym zakresie. l

Lindner Washtech zapowiada premierę nowego systemu mycia odpadów, który ma 
stać się kluczowym elementem nowych rozwiązań systemowych firmy w zakresie 
recyklingu tworzyw sztucznych.

Sesotec 
pokaże 
premie-
rowo na 
K nowy 
wykry-
wacz 
metali 
Rapid Pro 
Sense 6, 
przeznaczony m.in. dla producentów 
mieszanek, którzy często zmieniają kolo-
ry lub przetwarzają materiały ścierne.
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N a międzynarodowych tar-
gach tworzyw sztucznych 
i gumy K 2019 koncern 
LANXESS zaprezentuje sze-
roką ofertę. Na swoim sto-

isku o powierzchni 700 m kw. producent 
specjalistycznych środków chemicznych 
skupi się przede wszystkim na tematach 
związanych z nową mobilnością, urbani-
zacją i cyfryzacją. – Na całym świecie pracu-
je się obecnie nad innowacyjnymi rozwiąza-
niami w zakresie mobilności i nowoczesnymi 
koncepcjami urbanistycznymi. Są to ważne 
obszary rozwoju dla nas i naszych klientów. 
W tym celu stale rozwijamy zrównoważo-
ne rozwiązania materiałowe i technologie 
oraz koncentrujemy się na nowych możliwo-
ściach w dziedzinie digitalizacji – wyjaśnia 
Hubert Fink, członek zarządu LANXESS. 
Na targach K 2019 swoje produkty zapre-
zentuje w sumie sześć z jedenastu jed-
nostek biznesowych koncernu LANXESS 
– High Performance Materials, Urethane 
Systems, Polymer Additives, Rhein Chemie, 
Inorganic Pigments i Advanced Industrial 
Intermediates.

Jednostka biznesowa High Performance 
Materials (HPM) skupia się na szerokiej 
gamie nowych produktów związanych 
z elektrycznymi środkami transportu. 
W dziedzinie konstrukcji lekkich LANXESS 
pracuje przede wszystkim nad technolo-
gią hybrydową o profilu drążonym i kom-
pozytów termoplastycznych pod marką 
Tepex. – Nasz materiał kompozytowy zysku-
je coraz większą renomę w dziedzinie seryj-
nej produkcji konstrukcji lekkich – wyjaśnia 
Michael Zobel.

Na targach K 2019 zaprezentowa-
ne zostaną również nowe mieszanki do 
ekonomicznego formowania rozdmucho-
wego komponentów sterujących przepły-
wem powietrza w silnikach spalinowych 
z turbodoładowaniem oraz okładziny do 

pojazdów napędzanych wodorem i gazem 
ziemnym. 

W przypadku złączy i przełączników 
w najnowocześniejszych systemach inte-
ligentnego domu idealnym rozwiązaniem 
jest mieszanka poliamidu 6 o nazwie 
Durethan BG60XXF. Jest to tworzywo 
sztuczne o bardzo niewielkiej podatno-
ści na odkształcenia, stosowane m.in. 
w wyłącznikach z gamy Living Now wło-
skiego producenta komponentów elektro-
nicznych Bticino. 

Jednostka biznesowa Urethane Systems 
skoncentruje się na technologii prepoli-
merów o niskiej zawartości wolnych grup 
izocyjanianowych (LF). Jest ona wykorzy-
stywana do formułowania prepolimerów 

PU, które zawierają mniej niż 0,1% wolnego 
izocyjanianu w masie i spełniają najsurow-
sze wymogi higieny przemysłowej. 

Jednostka biznesowa Polymer Additives 
(PLA) zaprezentuje dwa środki zmniejsza-
jące palność sztywnej pianki poliizocy-
janurowej (PIR), które osiągnęły wyjąt-
kowe wyniki w testach ogniowych zgod-
nie z normą ISO 11925-2 – oligomeryczny 
Levagard 2000 i reaktywny Levagard 2100. 

W centrum uwagi jednostki bizneso-
wej Advanced Industrial Intermediates 
znajdą się antyoksydanty i antyozonan-
ty. Vulkazon AFS jest antyozonantem dla 
lateksu, kauczuku naturalnego i kauczuku 
syntetycznego, zapobiegającym pęknię-
ciom spowodowanym działaniem ozonu 
bez powstawania plam.

Jednostka biznesowa Rhein Chemie 
zaprezentuje nowe koncentraty wzmac-

niane włóknami aramidowymi z serii 
Rhenogran P91-40 do produkcji tech-
nicznych wyrobów gumowych, takich jak 
odporne na wysokie temperatury i ściera-
nie trwałe elementy silikonowe, np. pod-
kładki i uszczelki.

Jednostka biznesowa Inorganic Pig- 
ments zaprezentuje czarny pigment, który 
odbija podczerwoną część światła słonecz-
nego o 20% skuteczniej niż konwencjonalne 
czarne pigmenty. Dachy i fasady z tworzyw 
sztucznych oferują wiele możliwości zasto-
sowania w zakresie obniżaniu temperatury 
wewnątrz budynków.

Celem LANXESS jest jeszcze lepsze 
wykorzystanie zalet technologii cyfro-
wych w przyszłości: poprzez cyfrowe 
modele biznesowe, wprowadzanie nowych 
technologii w całym łańcuchu warto-
ści oraz analizę i wykorzystanie dużych 
ilości danych. Koncern wykorzystuje 
sztuczną inteligencję (SI) w celu optyma-
lizacji receptur dla rozmiarów włókien 
szklanych stosowanych do wzmacniania 
tworzyw sztucznych. Koncern LANXESS 
współpracuje przy tym projekcie z Citrine 
Informatics, firmą zajmującą się SI miesz-
czącą się w Redwood City w Kalifornii. 

Firma LANXESS jest zaangażowana 
w tworzenie zamkniętych obiegów mate-
riałowych w produkcji i stosowaniu two-
rzyw sztucznych. Obecnie koncern współ-
pracuje z klientami i ich własnymi nabyw-
cami nad zainicjowaniem projektów pilo-
tażowych w tej dziedzinie. 

– Tworzenie zamkniętych obiegów mate-
riałów, aby w ten sposób oszczędzać zaso-
by, sprawdzi się tylko wtedy, gdy wszyscy 
partnerzy w łańcuchu wartości będą ze sobą 
współpracować – wyjaśnia Michael Zobel. 
– Jednym z naszych celów jest projektowa-
nie tworzyw sztucznych od samego początku 
w taki sposób, aby można je było łatwo pod-
dać recyklingowi. l

LANXESS na K
Na targach K 2019 przedstawiciele koncernu LANXESS poruszą 
tematy związane z nową mobilnością, urbanizacją i cyfryzacją.

Na targach K 2019 swoje produkty 
zaprezentuje sześć jednostek 
biznesowych koncernu LANXESS.
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Przed nami Targi K2019. Tradycyjnie już w Düsseldorfie wiele 
firm zaprezentuje nowe maszyny, technologie, czy rozwią-
zania. A jak jest z firmą Huzap? Szykujecie państwo jakąś 
premierę?

Tak, wystawiamy najnowszej generacji wagi workujące typu 
brutto, o unowocześnionym wyglądzie. Warto jednak zaznaczyć, 
że targi coraz rzadziej stają się miejscem, gdzie dokonuje się 
sprzedaży czy podpisuje kontrakty. Co oczywiście nie zmienia 
faktu, że tego typu imprezy branżowe nadal są potrzebne. Jest to 
świetna okazja do utrzymywania osobistych relacji ze stałymi 
klientami albo zrobienia dobrego pierwszego wrażenia w oczach 
klientów potencjalnych. Dlatego też takie wydarzenia są dla firmy 
Huzap niezwykle ważne. Jak zawsze powtarzam, naszym mottem 
jest „pozostawać z klientem w ciągłym dialogu”. To się odbywa 
między innymi na targach - w tym wypadku na K.

Wagi to istotny element państwa oferty. Proszę uchylić rąbka 
tajemnicy: na czym polega ich rynkowy sukces?

Są to przede wszystkim legalizowane samoczynne wagi 
o wysokiej dokładności. Warto podkreślić, że nasze wagi są duszą 

każdej instalacji, które dostarczamy. Ich dokładność w odważaniu 
jest bardzo istotna w szczególności podczas wytwarzania recep-
tur. Stabilność pracy instalacji firmy Huzap gwarantuje naszym 
klientom osiąganie wysokiej jakości produktów końcowych.

Na czym jeszcze budujecie Waszą przewagę konkurencyjną? 
Czym Huzap wyróżnia się na tle konkurencji?

Firma Huzap koncentruje swoje działania w tym segmencie 
rynku, w którym konkurencja nie jest wysoka. Wypełniamy 
pewną lukę rynkową i w chwili obecnej niewiele firm jest w sta-
nie zaoferować podobne rozwiązania na podobnym poziomie. 
Można powiedzieć: dostarczamy wysokiej jakości instalacje 
budowane na życzenie klienta, które cenowo pozwalają naszym 
klientom na ich zakup. Tyle formuła. Chcę jednak zaznaczyć, że 
za tym prostym zdaniem stoi ponad trzydziestoletnie doświad-
czenie w budowaniu mocno spersonalizowanych instalacji, 
zgodnych z oczekiwaniami klienta. Nasze urządzenia powstają 
w oparciu o szczegółowe zapotrzebowanie, stąd rzadko kiedy się 
powtarzają. Oczywiście mamy w ofercie standardowe maszyny 
i rozwiązania - zwykle te, które powtarzaliśmy wielokrot-

W dialogu z klientem
O ofercie firmy, współpracy z klientem i bieżącej działalności 
rozmawiamy z Martinem Schkrobolem, prezesem Grupy HUZAP.

Siedziba firmy HUZAP GmbH  
w Hennef (Niemcy)
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nie w naszych 
instalacjach dla 
wielu klientów 
z tej samej bran-
ży, posiadających 
zbliżone pro-
dukty. Właśnie 
te standardowe 
rozwiązania stają 
się punktem wyj-
ścia do rozmów 
z nowymi klien-
tami.

Jak wygląda 
współpra-
ca z klientem? 
Załóżmy, że 
zwracam się do 
państwa o przy-
gotowanie oferty 
na określoną 
instalację. Czego 
mogę się spo-
dziewać?

Przede wszyst-
kim indywidual-
nego podejścia. 
Przeprowadzamy 
wstępne rozmowy, 
w czasie których 
poznajemy realne 
potrzeby klien-
ta i jego plany 
produkcyjne. 
Przeprowadzamy 
też wstępną wizję 
lokalną, aby mieć 
świadomość 
warunków, jakimi 
dysponuje klient. 
Następnie two-
rzymy pierwszą 
wstępną tech-
niczną wersję 
instalacji. Po 
szeregu konsul-
tacji i szczegóło-
wych ustaleniach 
powstaje osta-
teczny projekt 
oraz szczegóło-
wa oferta. Po jej 
zaakceptowaniu 
przystępujemy do 
realizacji zlecenia.

Martin Schkrobol,  
prezes Grupy HUZAP

Warto 
podkreślić, że 
nasze wagi są 
duszą każdej 
instalacji, które 
dostarczamy. 
Ich dokładność 
w odważaniu 
jest bardzo 
istotna 
w szczególności 
podczas 
wytwarzania 
receptur.
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Firma, która chce się dzisiaj rozwijać, musi stawiać na inno-
wacje...

Oczywiście. W warunkach dynamicznie rozwijającej się global-
nej gospodarki jest to po prostu konieczność.

Co w tej kwestii robi Huzap?
Nasze innowacje są ściśle związane z zapotrzebowaniem 

klienta. Szczegółowo analizujemy różnorakie rozwiązania, które 
zastosowaliśmy w konkretnych przypadkach, realizując kon-
kretne życzenia klienta i często uwzględniamy je w naszych 
rozwiązaniach standardowych. Efektem wielu udoskonaleń doko-

nywanych na przestrzeni czasu jest choćby nowa generacja wagi 
brutto, którą zaprezentujemy na targach K. Warto też wspomnieć 
o nieustannym rozwoju naszych wewnętrznych procesów bizne-
sowych, związanych z organizacją bądź marketingiem - dzięki 
czemu stale poprawiamy jakość działania z uwzględnieniem 
dynamiki zmian rynkowych.

Jakie są najważniejsze rynki i branże, w których działa 
Huzap?

Działamy na rynku niemieckim, polskim, rosyjskim, chińskim 
i indyjskim. Nasze rozwiązania są najczęściej kierowane do prze-
mysłu tworzyw sztucznych, przemysłu gumowego i samochodo-
wego, sektora chemicznego, a nawet - choć rzadziej - do przemy-
słu spożywczego. W chwili obecnej aż 80% działań firmy Huzap 
związana jest z rynkiem przemysłu samochodowego w Indiach.

Realizujecie teraz jakieś większe projekty w Polsce?
Jeszcze w tym roku uruchomimy dwie wielkie instalacje. 

Oprócz tego zajmujemy się opracowaniem projektów bardzo roz-
budowanych instalacji dla trzech innych klientów.

Na rynku polskim firma jest obecna już ponad 20 lat. Dużo 
się przez ten czas zmieniło? Jakie są dziś oczekiwania klien-
tów?

Postęp idzie cały czas do przodu, a siła robocza jest coraz 
droższa. W związku z tym w trakcie rozmów na temat nowych 
inwestycji niezwykle rzadko wchodzą w grę zagadnienia półau-
tomatyki. Przemysł dąży do pełnej automatyzacji linii produkcyj-
nych. W tym miejscu warto wspomnieć, że wszystkie elektroniki 
sterowania naszych wag już od dawna posiadają sztuczną inteli-

gencję, która pozwala bez udziału człowieka korygować i ulepszać 
dokładność ich odważania.

Czego życzyć firmie Huzap tuż przed targami K, a jedno-
cześnie na koniec 2019 roku? Zamówień chyba macie pod 
dostatkiem?

Mamy już komplet zleceń na rok 2019. Wszystkie kolejne, które 
do nas wpływają, będą realizowane już w roku 2020. Czego życzyć 
firmie Huzap? Stabilnej sytuacji zleceniowej na najbliższe lata. l

Remigiusz Gałązka

Przykłady instalacji produkcji HUZAP GmbH.

Nasze innowacje są ściśle związane  
z zapotrzebowaniem klienta. Szczegółowo 
analizujemy różnorakie rozwiązania, 
które zastosowaliśmy w konkretnych 
przypadkach, realizując konkretne życzenia 
klienta i często uwzględniamy je w naszych 
rozwiązaniach standardowych. 
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N asz świat to gigantyczna 
wielobarwna paleta. Dzięki 
nim nasze życie jest ciekaw-
sze i piękniejsze, ale są one 
także ważnym elementem 

marketingu. Kolory służą do komunikacji. 
Pomagają w sprzedaży. Kolory odgrywa-
ją ważną rolę w procesie podejmowania 
decyzji przez klientów. Kolory wywołują 
szeroką gamę emocji, przyciągając uwagę 
konsumentów do konkretnych towarów. 
We współczesnym przemyśle projektanci 
uwalniają swoją kreatywność i wzmac-
niają oraz podkreślają wygląd, wrażenie, 
kształt i smak praktycznie każdego pro-
duktu konsumenckiego, w którym celo-
wo wykorzystano kolory i ich połączenia. 
Producenci wiedzą bardzo dobrze, że pra-
widłowo wykonane i odtworzone kolory są 
postrzegane przez kupujących jako war-
tość dodana i mogą zwiększać sprzedaż ich 
wyrobów. Dotyczy to praktycznie każdego 
towaru posiadającego kolor, od towarów 

podstawowych, takich jako opakowania, 
farby, dopasowane pod względem koloru 
plastikowe części oraz tkaniny, po złożo-
ne wyroby takie jak samochody. Wyższy 
stopień złożoności, jaki występuje w przy-
padku produktów montowanych z różnych 
części pochodzących od różnych dostaw-
ców i wykonanych z różnych materiałów 
przy użyciu różnych technologii, stano-
wi dodatkowe wyzwanie dla inżynierów 
odpowiedzialnych za jakość, którzy są 
zmuszeni do poszukiwania bardziej spój-
nych i dokładnych sposobów oceny ilo-
ściowej barw w procesach produkcyjnych. 
W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosły 
wymagania i oczekiwania dotyczące har-
monii i dokładności kolorów, jak również 
krótko- i długookresowej powtarzalności 
i spójności, bez jakichkolwiek odchyleń, 
w większości branż stając się jednym z naj-
ważniejszych kryteriów jakościowych. Ze 
względu na ten trend stało się oczywiste, 
że wyłącznie wzrokowa ocena i kontrola 

kolorów stają się w coraz większym stopniu 
niewystarczające.

Niektórzy skłaniają się ku opinii, że 
ludzkie oko to produkt długiej ewolucji 
trwającej przez stulecia. Inni wierzą, że Bóg 
dał Adamowi oczy jako cenny dar. Jednak 
w kontekście historycznym ani w przypad-
ku człowieka pierwotnego, ani w przypad-
ku biblijnego Adama konieczność określa-
nia barw w sposób bezwzględny i dokładny 
nie była zdolnością warunkującą przeżycie. 
To prawda, że ludzki wzrok ma wyjąt-
kową zdolność do rozróżniania milionów 
barw, ale nasze oko nie posiadło zdolności 
kwantyfikacji odcieni kolorów. Gdy ludzkie 
oko ma do czynienia z krytycznym zada-
niem dopasowania barw, pilnie potrzebu-
je pomocy. Tylko urządzenie dokonujące 
obiektywnych i spójnych pomiarów może 
dać nam możliwość jednoznacznego okre-
ślenia parametrów wymaganych kolorów 
oraz utrzymania ich w ustalonym wąskim 

Profesjonalne  
zarządzanie barwami
Właściwy krok ku wyższej jakości i niższym kosztom.
Stanislav Sulla

Zasada spektrofotometrycznego pomiaru barwy: obliczanie współrzędnych trójchromatycznych.
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zakresie w trakcie realizacji cyklu produk-
cyjnego. Rygorystyczne wykorzystanie 
procesjonalnych narzędzi i rozwią-
zań do oceny kolorów w ramach 
codziennych praktyk nie tylko 
jest warunkiem koniecznym 
uzyskania przewidywalnych 
i powtarzalnych barw, ale 
także umożliwia bezkonflikto-
we, niedrogie i wolne od strat 
zarządzanie kolorami przez 
osoby opracowujące specyfikacje 
barw, producentów i konsumen-
tów.

Kolor w rzeczywistości nie jest 
wartością fizyczną, ale czysto fizjolo-
gicznym zjawiskiem wywołanym przez 
widoczne światło wnikające do oka po 
zmodyfikowaniu go w wyniku interakcji 
z materiałami w trakcie przenikania przez 
nie. Kolor, a dokładniej percepcja koloru, 
definiowany jest jako subiektywny wygląd 
światła określany przez oko i jest wyni-
kiem wspólnego działania oka i mózgu, 
które pozwala na rozróżnienie światła 
o różnych długościach fali i wartościach 
energii. Ludzkie oko widzi tylko niewielką 
część całego widma elektromagnetycz-
nego, określaną jako światło widzialne. 
Ogólnie zakłada się, że kolor o najmniej-
szej długości fali, które widzi przeciętna 
osoba to kolor filetowy, którego długość 
fali to blisko 400 nm. Analogicznie, kolor 
o najdłuższej długość fali widziany przez 
przeciętnego obserwatora to kolor czer-
wony, którego długość fali to około 700 
nm. 

Rzeczywiście, koloru nie można zmie-
rzyć stosując normalne metody technicz-
ne. Pomiar koloru wymaga użycia modelu 
matematycznego postrzegania kolorów 
przez ludzkie oko. Po przyjęciu założeń 
teorii trójchromatycznej i na podstawie 
założenia, że jednoznaczny opis odcienia 
koloru wymaga określenia jednoczesnych 
interakcji trzech powiązanych ze sobą 
atrybutów widma, a mianowicie:
- rozkładu energii widma zastosowanego 

oświetlenia; 
- interakcji światła oraz mierzonego 

obiektu w formie krzywej odbicia lub 
przenikania widma; a także 

- charakterystyki widmowej fotorecepto-
rów znajdujących się na siatkówce oka

Międzynarodowa 
Komisja Oświetlenia (CIE) 
wykonała w 1931 r. eksperyment, 
który pozwolił na przyjęcie pierwszych 
umów dotyczących normalizacji naukowe-
go systemu kolorów CIE XYZ. Wbudowany 
algorytm obliczeń dla trzech powyższych 
atrybutów widma pozwala na uzyskanie 
trzech bezwymiarowych wartości kolo-
rów. Są one interpretowane jako jasność, 
nasycenie i odcień. 

W późniejszym okresie, w połowie lat 
70. dwudziestego wieku, koncepcja ta ule-
gła dogłębnym zmianom i uwzględnio-
no w niej elementy tzw. przeciwstawnej 
teorii postrzegania. Zgodnie z tą teorią, 
istnieją trzy przeciwstawne kanały barw: 

kanał barw czerwonych i zielonych, 
żółtych i niebieskich oraz białych 

i czarnych. Następnie, w wyniku 
przekształceń matematycz-

nych pierwotnego modelu 
CIE XYZ, zalecono sto-

sowanie na całym 
świecie prze-

strzeni barw-
nej CIE 

L*a*b, 

przedsta-
wiającej wyizolowa-

ną część trójwymiarowe-
go kartezjańskiego układu 
współrzędnych. W związku z tym, 
z geometrycznego punktu widzenia, 
każdy odcień barwy można opisać jako 
punkt w tej trójwymiarowej przestrze-
ni barwnej.

Jaka jest zasada działania urządzenia 
do pomiaru barw nazywanego spektro-
fotometrem? Głowica pomiarowa wysyła 
określoną wiązkę światła ku mierzonemu 
przedmiotowi, a czujnik fotoelektryczny 
odbiera jej odbitą lub przenikającą część 
i analizuje ją w widmie światła widocz-
nego jako funkcję długości fali. Wynikiem 

Przenośny 
spektro- 
fotometr 
ręczny  
Konica 
Minolta 
CM-700d.
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pomiaru jest krzywa odbicia lub prze-
nikania widma. Ponieważ każdy odcień 
koloru ma inną krzywą, podobnie jak 
każdy człowiek ma inne odciski palców, 
krzywa ta jest doskonałym narzędziem 
pozwalającym na określenie, identyfikację 
i dopasowanie barw. Jednocześnie stano-
wi ona podstawę do obliczeń wszystkich 
powszechnie stosowanych parametrów 
kolorymetrycznych, które dzięki wbu-
dowanemu mikroprocesorowi spektro-
fotometr może określić natychmiast. 
Parametry te to współrzędne barw, takie 
jak XYZ lub L* a* b*, siła, nieprzezroczy-
stość, indeks metameryzmu, stopień bieli 
lub żółci oraz inne.

W zastosowaniach przemysłowych bez-
względne wartości kolorymetryczne dane-
go koloru są mniej istotne. Do celów zwią-
zanych z kontrolą jakości barw, znacznie 
ważniejsza jest różnica kolorów różnych 
przedmiotów. Jest to różnica pomiędzy 
kolorem referencyjnym określonym przez 
klienta a kolorem próbki wykonanej przez 
producenta. System pomiarowy oblicza 
odchylenie koloru próbki ∆E* (delta E) od 
zmierzonych współrzędnych wzorca przy 
pomocy twierdzenia Pitagorasa, jako naj-
krótszą linię łączącą dwa punkty w prze-
strzeni barwnej CIE L*a*b:

Interakcję światła z mierzonym przed-
miotem można opisać pod kątem absorp-
cji i rozpraszania, które może przybierać 
wszelkie możliwe formy: odbicia, dyfrak-
cji, refrakcji i przenikania, zależnie od 
właściwości materiału próbki. 

Jak już wyjaśniono, wszystkie z tych 
procesów zależą od długości fali oraz, 
na skutek ubarwienia mierzonej próbki, 
zmieniają padające światło białe na świa-
tło barwne. Jednocześnie indeks refrakcji 
oraz faktura powierzchni próbki decydują 
o tym, jak odbija ona światło skierowane 
ku obserwatorowi, a w konsekwencji jaki 
wygląd tej powierzchni zobaczy obserwa-
tor. Oko ludzkie nie jest w stanie oddzielić 
aspektu ubarwienia od aspektu wyglądu. 
Podczas oceny dwóch podobnych pró-
bek różniących się odcieniem, z których 
jedna jest nieco połyskliwa, a druga nieco 
matowa, nie jesteśmy w stanie z łatwo-

ścią stwierdzić, czy różnica koloru wynika 
przede wszystkim z użytej receptury barw-
ników, czy raczej z innej jakości wykończe-
nia powierzchni, a może z obu tych czyn-
ników jednocześnie. Na tym etapie należy 
zaznaczyć, że przy wyborze odpowiedniego 
spektrofotometru do konkretnego zasto-
sowania, w którym barwa ma newralgiczne 
znaczenie, należy wziąć pod uwagę trzy 
najważniejsze typy geometrii pomiaru. Ich 
celem jest skupienie się przede wszyst-
kim na ubarwieniu mierzonych próbek lub 
ocena ogólnych właściwości “wyglądu”. 
Nazwy geometrii przyrządów zazwyczaj 
wskazują na zastosowane kierunki oświe-
tlenia i detekcji, przy czym kierunek oświe-
tlenia jest określony jako pierwszy, po nim 
zaś określany kąt detekcji.

a) geometria 0°/45° albo 45°/0°
Tego typu urządzenia nie wykorzystu-

ją odbicia geometrycznego lustrzanego 
próbki do pomiaru koloru. Są one popular-

ne przede wszystkim ze względu na to, że 
naśladują one kierunkowy sposób, w jaki 
oko zazwyczaj postrzega próbki poprzez 
eliminację wszelkiego rodzaju efektów 
odbicia. Na przykład patrząc na bardzo 
połyskliwą próbkę obserwator zazwyczaj 
wskazuje punkt, z którego światło odbi-
ja się bezpośrednio w stronę jego oczu 
i powoduje, że ocena koloru próbki jest nie-
komfortowa. Przechylając próbkę w któ-
rąkolwiek stronę od siebie lub do siebie, 
obserwator może z łatwością wyelimino-
wać efekt oślepienia. Z tego wzglądu urzą-
dzenia eliminujące odbicie geometryczne 
lustrzane są w stanie określić różnice kolo-
rów w sposób zbliżony do tego, jak ludzkie 
oko widzi i porównuje próbki i dlatego 
zaleca się stosowanie ich do wykonywania 
czynności z zakresu kontroli jakości.

b) geometria sferyczna d/8°
Te urządzenia oświetlają próbkę świa-

tłem rozproszonym i mierzą energię świa-

Przestrzeń barw  
CIE L * a * b *:  
L * = jasność,  
a * = oś zielony-czerwony,  
b * = oś niebieski-żółty.
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tła odbitego pod kątem 8° w stosunku do 
osi prostopadłej do próbki. Oświetlenie 
światłem rozproszonym jest możliwe 
dzięki skierowaniu wiązki światła na pustą 
w środku białą kulę, której ściany odbijają 
światło pod wszystkimi kątami w kierunku 
próbki. W przypadku porównania dwóch 
plastikowych próbek - matową i poły-
skującą - o identycznym ubarwieniu, ze 
względu na różne właściwości powierzchni 
postrzegane przez ludzkie oko, jak rów-
nież postrzegane przy zastosowaniu opi-
sanej wcześniej geometrii 0°/45°, kolory 
tych próbek wydają się być dwoma różny-
mi odcieniami. Próbka połyskliwa wydaje 
się być znacznie ciemniejsza niż próbka 
matowa. W przypadku pomiaru tych pró-
bek przy pomocy urządzenia o geometrii 
sferycznej z wbudowanym komponentem 

lustrzanym, próbki wydają się być zasad-
niczo takie same. Niezależnie od tego, jak 
te różne powierzchnie rozpraszają odbi-
te światło, w obu przypadkach jest ono 
w pełni wychwytywane we wnętrzu kuli 
i odbierane pod kątem 8 stopni. W konse-
kwencji urządzenie o geometrii sferycz-
nej widzi ten sam kolor na obu próbkach, 
ze względu na to, że całkowicie ignoruje 
różnice pomiędzy ich zewnętrzną faktu-
rą i koncentruje się przede wszystkim na 
identycznym ubarwieniu. To dlatego do 
zadań obejmujące opracowanie receptury 
koloru, w sektorze produkcji farb, plasti-
ku, czy tekstyliów, zaleca się stosowanie 
spektrofotometrów o geometrii sferycz-
nej. Kolejną zaletą urządzeń tego typu 
jest to, że otwarcie portu lustrzanego daje 
użytkownikowi możliwość wykluczenia 

odbicia lustrzanego z pomiaru i symula-
cję pomiaru z zastosowaniem geometrii 
0°/45°. W ramach kontroli jakości wielu 
materiałów, użytkownik może najpierw 
stwierdzić, czy dana próbka wygląda ina-
czej poprzez ocenę wykluczonych danych. 
Jeśli próbka wygląda inaczej, użytkow-
nik może ocenić dane uzyskane w drodze 
pomiaru z zamkniętym portem lustrza-
nym w celu określenia zmian, jakich 
wymaga dana receptura barwnika.

c) geometria wielokątowa
Wiele najwyższej jakości produktów 

odróżnia się od konkurencji dzięki użyciu 
specjalnych kolorów zawierających meta-
lowe płatki oraz barwniki perłowe i inter-
ferencyjne. Tego typu barwniki umożli-
wiają osiągnięcie niesamowitego efektu 
wpływającego na ogólny wygląd produktu, 
jednak ani spektrofotometry o geometrii 
0°/45°, ani spektrofotometry o geometrii 
sferycznej nie są w stanie dostarczyć wia-
rygodnych danych do oceny wzrokowej lub 
korelacji z parametrami procesu niezbęd-
nymi do wprowadzania zmian. Ponieważ 
próbki z efektami specjalnymi zmieniają 
barwę i wygląd zależnie od kąta widzenia, 
konieczny jest ich pomiar i ocena przy uży-
ciu urządzenia o wielokątowej geometrii 
pomiaru. Tradycyjna konfiguracja takiego 
urządzenia umożliwia oświetlenie mierzo-
nego przedmiotu pod kątem 45° w sto-
sunku do osi prostopadłej, przy czym kąty 

detekcji są ustawione pod kątami -15°, 15°, 
25°, 45°, 75° oraz 110° w tej samej płasz-
czyźnie. Uważa się, że kąty te nie zapew-
niają odbicia lustrzanego i są mierzone 
zaczynając od kąta odbicia lustrzanego. 

Konstrukcja nowoczesnych spektrofo-
tometrów wykorzystywanych w różnych 
sektorach przemysłu w wielu przypad-
kach określa obszar ich zastosowania. 

Kierunkowa geometria pomiaru 45° / 0° i 0° / 45°.

Sferyczna geometria pomiaru d / 8° z pułapką świetlną (SCE = składowa 
lustrzana wyłączona , SCI = składowa lustrzana włączona).

Wielokątowa geometria pomiaru.
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Urządzenia stacjonarne są najczęściej sto-
sowane w laboratoriach centralnych spe-
cjalizujących się w analizie barw, a także 
w badaniach materiałów i weryfikacji 
odbieranych towarów. Często są stosowane 
w projektach badawczych oraz w przy-
padku wymagań specjalnych, takich jak 
potrzeba pomiaru wyrobów przezroczy-
stych lub potwierdzenia kontroli bieli 
materiałów emitujących promieniowa-
nie UV. Ich wytrzymała konstrukcja, duże 
rozmiary kuli pomiarowej, a także odpo-
wiednio duży punkt pomiarowy z łatwymi 
do wymiany otworami oraz komora do 
pomiaru przenikania zapewniają niezrów-
nany komfort pracy użytkowników oraz 
najwyższy poziom uniwersalności. Dzięki 
ich niezrównanej wewnętrznej zgodności, 
najwyższej precyzji i doskonałej powta-
rzalności, urządzenia te umożliwiają bez-
pieczną globalną wymianę danych doty-
czących widma barw w całych cyfrowych 
łańcuchach dostaw. 

Spektrofotometry przenośne (takie jak 
pokazany na początku artykułu spektro-
fotometr ręczny Konica Minolta CM-700d) 
to wygodne i niedrogie urządzenia służące 
do precyzyjnego pomiaru barw w czasie 
rzeczywistym, na dowolnym etapie proce-
su produkcji. Te całkowicie autonomiczne 
urządzenia charakteryzują się ergono-
miczną, a jednocześnie wytrzymałą kon-
strukcję obejmującą głowicę pomiarową 
oraz mocny mikroprocesor dokonujący 
natychmiastowej oceny wyników pomia-
ru i przedstawiający wyniki bezwzględ-
ne i względne na dużym wyświetlaczu 
LCD. Wewnętrzna baza danych o dobrej 
strukturze mieści tysiące charakterystyk 
widmowych wzorców i próbek, jak rów-
nież kryteriów dopuszczenia/odrzucenia. 
Spektrofotometry przenośne są wypo-
sażone w komputerowy interfejs umoż-
liwiający łatwe wgrywanie i pobieranie 
danych. Zależnie od modelu, dostępne są 
wszystkie trzy główne geometrie pomiaru 
(0°/45°, d/8° oraz geometria wielokątowa). 
Dostępny jest duży wybór uchwytów do 
próbek, które pozwalają w zapewnieniu 
spójnych i powtarzalnych pomiarów barw 
przedmiotów o nietypowych kształtach, 
jak również proszków, granulatu plastiko-
wego, a nawet cieczy.

Funkcjonalność tych urządzeń można 
znacznie rozszerzyć poprzez użycie 
zaawansowanego oprogramowania. Co 

więcej, technologie informatyczne oraz 
internet umożliwiają powstawanie zdecen-
tralizowanych łańcuchów dostaw, w któ-
rych nieuniknione jest przesyłanie na duże 
odległości danych dotyczących pomiarów 
barw. Rozwiązania, które należy brać pod 
uwagę składają się z modułów umożliwia-
jących zwykłą identyfikację koloru, kon-
trolę jakości barw, a wreszcie opracowa-
nie receptur umożliwiających uzyskanie 
wymaganych kolorów. Dostępne są także 
wersje online przeznaczone do środowisk 
serwerowych wymagających jednocze-
snego przeglądania danych i komunikacji 
z miejscami na całym świecie.

Profesjonalne zarządzanie barwami 
możliwe dzięki opisanym powyżej zasa-
dom i narzędziom to praktyczne i rozsąd-
ne rozwiązanie zapewniające doskonały 
zwrot z inwestycji i gwarantujący wyso-
ką sprawność działania. Jego prawidło-
we i konsekwentne stosowanie umożliwia 
producentom produktów, w których kolor 
ma znaczenie krytyczne, szybkie uzyska-
nie przewagi konkurencyjnej. Kluczowe 
czynniki mające na to wpływ obejmują:
- Integracja spójnej i precyzyjnej kontroli 

jakości w codziennych działaniach;
- Eliminacja typowych błędów wzroko-

wych wynikających z nieodpowiedniej 
oceny przez ludzi;

- Uzyskanie idealnej komunikacji doty-
czącej barw oraz harmonii kolorów 
w różnych lokalizacjach i u różnych 
dostawców; 

- Skrócenie czasu i zmniejszenie kosz-
tów produkcji poprzez eliminację odpa-
dów i konieczności powtarzania pracy 
wynikającej z nieprawidłowo dobranych 
kolorów;

- Gromadzenie danych do celów zwią-
zanych z analizą jakości i przeglądami 
produkcyjnymi;

- Poprawa analizy jakości i ogólnej kon-
troli.
Jeżeli chcielibyście Państwo dowie-

dzieć się więcej, proszę skontakto-
wać się z naszym biurem regionalnym 
we Wrocławiu lub wysłać do nas e-mail. 
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. 

Kontakt: 
Konica Minolta Sensing Europe B.V.
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Skarbowców 23a
53-025 Wrocław 

Tel.: +48 71 734 52 11
Fax: +48 71 734 52 10
E-mail: info.poland@seu.konicaminolta.eu
Web: www.konicaminolta.pl

*

16-23.10.2019, Düsseldorf
Zapraszamy na nasze stoisko 
E22 w Hali 11

Spektrofotometr stacjonarny  
Konica Minolta CM-3700A
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T rendy te wynikają z jednej 
strony mody oraz aktualnej 
estetyki: użycie konkretnych 
barw, wzorów, zastosowanie 
pewnych materiałów opa-

kowaniowych. Z drugiej jednak stanowią 
odzwierciedlenie dużo poważniejszych 
kwestii – różnego typu aktualnych zja-
wisk społecznych współczesnego świata: 
od stylu życia po demografię.

Według analiz Forbesa, a także autora 
opracowania A New Brand Of Marketing, 
The 7 Meta-Trends of Modern Marketing 
as a Technology-Powered Discipline Scotta 
Brinkera, najważniejsze trendy we współ-
czesnym marketingu to: 
• inteligentniejsze, lepiej sprofilowane 

social media,
• prostota – strategie proste same w sobie, 

ale także promujące produkty i usługi 
służące upraszczaniu życia,

• kryzys tradycyjnej kampanii, skupia-
jącej się na rynkowych taktykach, a nie 
samym kliencie i jego potrzebach,

• dążenie do zwiększania przychodów, 
a więc zwrócenie się ku grupom trady-
cyjnie pomijanym w strategiach przed-
siębiorstw,

• przejście od komunikowania konsu-
mentowi ku doświadczaniu (consumer 
experience),

• przejście w reklamie od obrazu ku 
kodom i danym cyfrowym.

Marketing XXI wieku można opisać więc 
poprzez pięć pojęć i zjawisk: minimalizm, 

indywidualizm, interaktywność, emocje 
oraz zrównoważony rozwój. Wszystkie one 
dotyczą samego produktu, znajdują jednak 
pełne odzwierciedlenie w projektowaniu 
opakowania.

Minimalizm 
Tendencja do ograniczania komunikatu 

marketingowego wynika ze świadomości, 
iż współczesny konsument przesycony 
jest informacjami, co znacznie ogranicza 
jego wrażliwość na kolejne bodźce. Swoiste 
przebodźcowanie odbiorcy prowadzi świa-
domych autorów strategii promocyjnych do 

nowych rozwiązań. Podstawą wyróżnienia 
się na rynku staje się drastyczne wręcz 
ograniczenie wrażeń wizualnych – nie-
kiedy na rzecz innych zmysłów, jak dotyk 
czy słuch, najczęściej jednak dominują-
cym elementem staje się tu minimalizm. 
Tendencje takie staja się coraz wyraźniej-
sze zarówno w różnych elementach komu-
nikacji marketingowej, np. reklamie.

Podobne ograniczenia narzucają sobie 
projektanci opakowań. W przypadku tych 
ostatnich minimalizm pojawia się na 
dwóch poziomach: 
• produktowym: kształt, kolorysty-

ka opakowań – między innymi marki 
Pringles czy nowsze odsłony Pepsi, 
która to marka dotąd właśnie bogatszą 
kolorystyką odróżniała się od głównego 
konkurenta, Coca-Coli, 

• przekazu: teksty, uproszczone liternic-
two, a niekiedy nawet same logotypy 
– dobry przykład stanowią tu marki 
Starbucks czy Gatorade. 

Wydaje się, że w kolejnych latach 
minimalizm pozostanie istotnym tren-

MEGATREND:  

Opakowanie a styl życia
Opakowanie, jako jeden z symboli produktu i marki, ale także  
element stosunkowo podatny na modyfikacje, stosunkowo  
szybko podlega rozmaitym rynkowym oraz marketingowym  
trendom i pozwala je wyraźnie obserwować.

Joanna Karwowska

Minimalizm jako jeden 
z ważniejszych trendów 
marketingowych: reklama.

Upraszczanie opakowania, ale także stosowanych na nim logotypów i 
liternictwa.
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dem w projektowaniu opakowań, przede 
wszystkim produktów szybko rotujących, 
tzw. FMCG. Będzie się tak działo przede 
wszystkim ze względu na bogatą ofer-
tę rynkową bardzo podobnych – często 
wręcz identycznych, schodzących z jed-
nej taśmy produkcyjnej i dopiero w kolej-
nej fazie różnicowanych poprzez dodat-
kowe elementy, jak logo czy opakowanie, 
wyrobów. Tendencję tę powinna wspierać 
także ewolucja modelu sprzedaży artyku-
łów spożywczych: mimo mody na lokal-
ność, na szerszą skalę tradycję robienia 
tego typu zakupów w niewielkich skle-
pach w sąsiedztwie zastępuje korzysta-
nie z wielkopowierzchniowych marketów, 
uruchamiającym coraz częściej także skle-
py internetowe. W takiej sytuacji właśnie 
elementy wizualne, łatwo dostrzegalne 
i przyciągające w ułamku sekundy wzrok 
klienta szczególnie wyraźnie wpływają na 
decyzje zakupowe.

Indywidualizm
Tendencja do indywidualizowa-

nia komunikacji marketingowej stała się 
szczególnie wyraźna za sprawą Internetu. 
Zindywidualizowane treści oraz newslet-
tery, wyświetlanie spersonalizowanych 
reklam oraz podobne funkcje bazujące 
na tzw. http cookies wpływają także na 
kształt całej komunikacji marketingowej. 
Na rynku opakowań szczególnie wyraźne 
jest to w dwóch obszarach:

• dostarczania konsumentowi 
bardzo wielu wersji danego opakowania, 
tak aby mógł wybrać właściwe, kierując 
się wyłącznie własnymi preferencjami. 
Najbardziej znanym przykładem takiego 
działania jest seria puszek i butelek Coca-
Coli bez własnego logo, za to z imiona-
mi, ale także innymi spersonalizowanymi 
tekstami. Podobne rozwiązania pojawiły 
się także w przypadku batonów Snickers. 
W szczególnych przypadkach spotkać 
można się z daniem kupującemu możli-
wości zaprojektowania opakowania – na 
podobny krok zdecydowały się wspomnia-
na już Coca-Cola (automaty do generowa-
nia własnych tekstów), ale także Heineken 
czy producent Nutelli.

• coraz lepszego dopasowania pro-
duktu do indywidualnych potrzeb danego 
konsumenta. Autorzy kampanii promo-
cyjnych zaczynają na przykład dostrze-
gać rozmaite czynniki demograficzne 

wpływające na preferencje zakupowe: ze 
względu singli i mniej liczne niż dawniej 
rodziny projektuje się mniejsze opakowa-
nia, dla konsumentów żyjących w szybkim 
tempie opakowania nadające się do użycia 
wprost w kuchence mikrofalowej, nato-
miast dla osób starszych, których licz-
ba w krajach rozwiniętych błyskawicznie 

wzrasta – opakowania bardziej poręcz-
ne, z rozmaitymi udogodnieniami, jak 
łatwiejsze systemy otwierania i zamyka-
nia, a także wyraźne oznaczenia kolory-
styczne. Wiąże się to również z ogólnym 
trendem zwracania się ku segmentom 
rynku tradycyjnie w marketingu produk-
tów FMCG raczej pomijanych: w przypadku 
opakowań dla seniorów pojawiają się wręcz 

konkretne wytyczne projektowe bazujące 
na badaniach konsumenckich tej grupy: 
ograniczenie pojemności i masy, intuicyj-
ność użycia, systemy łatwego chwytania 
i otwierania, duża czcionka oraz wyraźne 
oznaczenia, także kolorystyczne.

Wydaje się, że projektowanie własnych 
wersji opakowań, mimo iż ciekawe i dają-
ce duże możliwości użycia w kampaniach 
promocyjnych, pozostanie raczej w sfe-
rze swoistych marketingowych ciekawo-
stek – użytecznych, ale niestosowanych 
na szerszą skalę. Natomiast drugi z modeli 
personalizacji: dopasowywanie produk-
tów do bardzo precyzyjnie wybranych seg-
mentów rynku oraz klientów, wydaje się 
przyszłością marketingu, a wraz z nim 
także projektowania opakowań. To właśnie 
opakowania są bowiem i najprawdopodob-
niej pozostaną podstawowym, najbardziej 
praktycznym sposobem pozycjonowania 
masowego produktu, jakim jest żywność. 
Pozwalają one tworzyć niemal nieograni-
czoną liczbę wersji danego wyrobu, dopa-
sowanych do aktualnych tendencji – ryn-
kowych, ale także, jak wskazano, szer-
szych, obejmujących zmiany demograficz-
ne we współczesnych społeczeństwach.

Interaktywność
Internet, a wraz z jego rozwojem poja-

wienie się mediów społecznościowych to 
bez wątpienia jedno z najistotniejszych 
zjawisk w przestrzeni publicznej przełomu 
XX i XXI wieku, a jednocześnie jedno z naj-
wszechstronniejszych narzędzi marketin-
gu. Opakowanie jednostkowe stanowiące 
w istocie element pierwszego – a niekiedy 
jedynego – kontaktu konsumenta z pro-
duktem, coraz częściej staje się swoistym 
portalem wprowadzającym w świat marki. 

Pierwszym krokiem było tu naturalnie 
tworzenie indywidualnych stron interne-
towych marek czy produktów i umieszcza-
nie odnośnika do nich właśnie na opako-
waniu. Wraz z cyfrową rewolucją nadszedł 
jednak czas na kontakt obustronny, dużo 
aktywniejszy i szybszy. To właśnie platfor-
my takie jak Facebook, Twitter czy nawet 
Instagram, a nie strony www są dziś dla 
większości nowoczesnych przedsiębiorstw 
podstawowym narzędziem komunikacji 
z odbiorcami. Komunikacji o dwustronnej 
i w czasie rzeczywistym, a więc imitują-
cej prawdziwy kontakt. Aspekt szybkości 

Możliwość indywidualizacji  
i samodzielnego projektowania 
opakowania.
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i interaktywności znajduje odzwierciedle-
nie także w opakowaniach, a to przede 
wszystkim za sprawą technologii QR. 

O ile obecny wcześniej EAN (European 
Article Number, Europejski Kod Towarowy) 
wiązał się jedynie z logistycznymi funk-
cjami opakowania, istotą kodów QR jest 
Quick Response – szybka reakcja, czyli 
interakcja: coraz większe zaangażowanie 
konsumenta w markę poprzez jej cyfrowy 
świat. Kody QR są obecnie powszechnym 
narzędziem marketingowym, szczególnie 
odkąd przystosowane zostały do użycia 
w systemach mobilnych: telefonach czy 
tabletach, działających w rozmaitych sys-
temach: iOS, Android czy Windows. Kod 
stanowi niekiedy dominujący element pro-
jektu opakowań, a niekiedy – nieco żarto-
bliwe – umieszcza się go nawet na samym 
produkcie żywnościowym.

Zbliżone do QR, choć jeszcze bardziej 
zaawansowane – zarówno pod wzglę-
dem technicznym, jak też społecznym 
– rozwiązanie oferuje inna marka piwa: 
Budweiser. Zaprojektowany dla niej Cup 
Buddy to kubek do piwa z wbudowanym 
chipem, przez który automatycznie połą-
czyć się można z Facebookiem. Dzięki 
niemu wznoszące toast osoby automa-
tycznie zostają nawzajem dodane do grona 
znajomych w portalu. 

Coraz powszechniejsze zastosowa-
nie w projektowaniu opakowań znajdu-
je także Rozszerzona Rzeczywistość (AR, 
Augmented Reality). Używa się jej do pro-
totypowania czy symulacji wnętrz skle-
powych w badaniach konsumenckich, ale 
przede wszystkim do wzbogacania produk-
tu o kolejne funkcje, do których dostęp daje 
właśnie opakowanie. Najprostszy model to 
dodatkowe informacje przydatne dla użyt-
kownika: przepisy kulinarne czy informa-
cje o składnikach w przypadku produktów 
spożywczych. Rozwiązanie takie zastoso-

wano przykładowo w projekcie opakowa-
nia ketchupu Heinz. Augmented Reality 
jest także rozwiązaniem chętnie stosowa-
nym w przypadku produktów dla dzieci. 
Także tutaj kluczem do rozszerzonej rze-
czywistości staje się opakowanie. W przy-
padku marki Lego pozwala jeszcze przed 
zakupem zobaczyć w trójwymiarze złożo-
ne zestawy klocków, opakowanie płatków 
śniadaniowych słynnej marki Kellog’s czy 
czekoladowego batona Cadbury staje się 
natomiast portalem umożliwiającym wej-
ście do świata gier. 

Rozwiązania takie, dodatkowo wspo-
magane przez nowe technologie powin-
ny także w przyszłości pozostać jednym 
z istotniejszych elementów marketingu 
i zastosowania opakowań w strategiach 
marketingowych. Nie należy jednak zapo-
minać o stałym rozwoju technologii, a wraz 
z nim także mediów elektronicznych i roz-
maitych rozwiązań bazujących na kodo-
waniu informacji. W najbliższych latach 
może się więc okazać, że sposoby komu-
nikacji – naturalnie już nie do klienta, ale 
z klientem – w sposób wyraźny się zmie-
nią. Stałe pozostaną jednak interaktyw-
ność oraz prawdopodobnie wykorzystanie 
opakowania jako swoistego nośnika tego 

kontaktu, a nawet specyficznego portalu, 
miejsca wejścia do świata danego produktu 
czy szerzej marki.

Emocjonalność
Opakowanie jest elementem kreatyw-

nym, zmieniającym neutralny wyrób 
w rynkowy produkt. Coraz wyraźniej 
jednak opakowanie tworzy już nie same 
produkty jako takie, ale wręcz ich otocz-
kę emocjonalną: osobowość danej marki 
czy wręcz pewną postać, z którą ma być 
ona kojarzona – jako najprostszy, bazowy 
przykład można tu przywołać choćby słyn-
nego ludzika Michelin, jednak podobne 
kreacje są również bardzo częste w przy-
padku artykułów spożywczych. Być może 
jest to koncepcja zaczerpnięta z metodolo-
gii badań marketingowych, gdzie, pytając 
o subiektywne wyobrażenia, konsumenta 
często prosi się o pewną personifikację 
marki i opisanie cech tak wykreowanej 
osoby. Niewątpliwie u podłoża rozwoju tego 
zjawiska leży także jedna z istotniejszych 
koncepcji marketingu przełomu XX i XXI 
wieku, jaką są Kotlerowski marketing 3.0, 
i wynikające z niej odwoływanie się do cech 
osobowości konsumenta jako człowieka 
z bogatym wachlarzem emocji i subiek-
tywnych odczuć, także wobec dostępnych 
na rynku produktów. Choć oczywisty jest 
fakt, iż na preferencje i decyzje zakupo-
we dużo intensywniej niż logiczna analiza 
wpływa aktualny stan emocjonalny czy 
psychiczny, nigdy jeszcze wiedzy tej nie 
stosowano w marketingu na tak dużą skalę 
– wykraczając coraz częściej wręcz poza 
deklaratywne metody badawcze.

Opakowania jako najbardziej bodaj kre-
atywny i odwołujący się do emocjonalnej 
sfery postrzegania świata przez konsu-
menta, stają się tutaj narzędziem niemal 
idealnym. Dowodzi tego choćby fakt, iż 
projektanci opakowań także dla klien-
ta dorosłego coraz częściej posługują się 
obrazami czy sposobami personifika-
cji marki zaczerpniętymi wprost z rynku 

Wprowadzanie rozwiązań 
informatycznych: bezpośrednie 
połączenie opakowania z mediami 
społecznościowymi.

Rozszerzona rzeczywistość  
w projektowaniu opakowań.

Powszechnie stosowane na 
opakowaniach kody QR.
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produktów dla dzieci. Użycie opakowania 
staje się więc swoistą zabawą, powrotem 
do dzieciństwa – czasu nieskrepowania 
konwenansami, emocjonalnej wolności 
i kreatywności.

Innym, interesującym przykładem 
rozrywkowego opakowania produktu 
przeznaczonego wyłącznie dla dorosłych 
odbiorców jest Heineken Ignite.. Butelka 
piwa została wyposażona w diody LED, 
czujnik ruchu i dźwięku, dzięki którym 
świeci w rytm muzyki oraz przy wznosze-
niu toastu. Jak podkreślają jej twórcy, pod-
stawowym zadaniem jest tu pobudzanie 
kreatywności konsumenta: invention never 
sleeps – inwencja nie zasypia nigdy. 

Coraz częstszym stosowanym przed 
producentów zabiegiem jest także zasto-
sowanie opakowań oddziałujących jedno-
cześnie na wiele zmysłów. Oczywistą kwe-
stią są walory wizualne projektu, w ostat-
nich latach pojawiają się jednak także 
coraz bardziej zaawansowane rozwiązania 
dotyczące zapachu, a nowoczesne techno-
logie pozwalają coraz wierniej odwzoro-
wywać w tworzywach opakowaniowych 
formy i tekstury, na przykład owoców. 
Serię takich sensualnych opakowań opra-
cował na przykład jeden z bardziej cenio-
nych projektantów Naoto Fukusawa.

Odkryte w początkach istnienia marke-
tingu sposoby wpływania na świat emocji 
konsumenta niewątpliwie nadal i prawdo-
podobnie już na zawsze pozostaną kluczo-
wym elementem strategii poszczególnych 
marek. Wzbogacane zaś stale o nowe, kre-
atywne elementy sensualności i pewnej 
synestezji – mieszania doznań poszcze-
gólnych zmysłów w celu potęgowania 
wpływu – dawać będą specjalistom coraz 
silniejszą broń w bataliach o własne marki.

Poczucie misji
Współcześni stratedzy marketingowi 

szczególnie chętnie odwołują się również 
do dwóch koncepcji stworzonych na grun-
cie szeroko pojętych nauk ekonomicz-
nych, a wynikających z wyraźnego zwro-
tu w sposobie myślenia o efektywności 
organizacji, jaki miał miejsce w ostatnich 
dziesięcioleciach: od oceniania przedsię-
biorstw wyłącznie w kategorii zysku ku 
długofalowemu zarządzaniu wartością 
przedsiębiorstwa.

Pierwsza z tych koncepcji to sustaina-
bility, a więc polityka zrównoważonego 

rozwoju, dbałość o harmonię pomiędzy 
ekonomicznymi, ekologicznymi oraz spo-
łecznymi aspektami działań.

Druga, pozostająca naturalnie w ścisłym 
związku z poprzednią, obejmuje pojmowa-
nie otoczenia przedsiębiorstwa w katego-
riach interesariuszy i dobrowolne uwzględ-
nianie jego potrzeb. Zgodnie z dotyczą-
cymi Corporate Social Responsibility 
– Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
wytycznymi Komisji Europejskiej doty-
czącymi odpowiedzialności przedsię-
biorstw za ich wpływ na społeczeństwo, 
organizacje powinny w swojej działalno-
ści gospodarczej i strategii łączyć kwestie 
społeczne, środowiskowe, prawa czło-
wieka i konsumenta, w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi stronami.

Zarówno zrównoważony rozwój, jak 
i społeczna odpowiedzialność biznesu, 
będące jednymi z filarów komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstw, pozostają 
istotne również przypadku projektowania 
opakowań. Opakowanie staje się nośni-
kiem tych wartości na dwóch płaszczy-
znach.

Po pierwsze, jako nośnik samej infor-
macji: wszelkich treści dotyczących 
aktywności związanych przede wszyst-
kim z ekologią czy też społeczną odpo-
wiedzialnością ujmowaną szerzej, np. 
akcji przedsiębiorstwa na rzecz wzro-
stu poziomu życia rozmaitych wspólnot. 
Coraz bardziej zauważalny przez konsu-

mentów mankament stanowi tu jednak 
niski poziom weryfikowalności deklara-
cji producenta. Przykładowo dosyć częste 
szczególnie w przypadku kwestii ekolo-
gicznych zjawisko nieuzasadnionych lub 
celowo wprowadzających w błąd deklaracji 
środowiskowych – tzw. greenwashingu 
może wręcz negatywnie wpływać na ogól-
ną efektywność zastosowania podobnych 
narzędzi w marketingu. Wydaje się więc, 
iż w przyszłości, wraz ze wzrostem świa-
domości konsumentów podobne techniki 
i ich umieszczanie na opakowaniach mają 
szanse powodzenia jedynie w przypadku 
ujęcia ich w ścisłe ramy prawne, podobnie 
jak ma to miejsce np. w przypadku loko-
wania produktów w audycjach telewizyj-
nych czy radiowych. 

Po drugie, opakowanie staje się nośni-
kiem realnych wyborów przedsiębiorstwa 
dokonanych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. W tym przypadku chodzi przede 
wszystkim o używanie do produkcji opa-
kowań materiałów i surowców zgodnych 
z zasadą zrównoważonego rozwoju, tzw. 
biotworzyw – a więc pochodzących źródeł 
odnawialnych jak w przypadku kubecz-
ków Starbucks oraz/lub biodegradowal-
nych wraz z dotyczącą tego komunika-
cją z zachowaniem zasad etyki i dobrych 
praktyk handlowych. Etyczne postępo-
wanie polega tu na poddawaniu się znor-
malizowanym metodom oceny, np. przy-
datności danego materiału do kompo-
stowania i umieszczaniu na opakowaniu 
stosownych oznaczeń (przykładowo cer-
tyfikacji Vinçotte). Takie praktyki niewąt-
pliwie dają już dziś producentom i mar-
kom przewagę konkurencyjną i podstawy 
do efektywnej komunikacji, a w kolejnych 
latach kwestie te winny stać się szczegól-
nie istotne dla strategii marketingowych 
przedsiębiorstw. l

Sensualność w projektowania 
opakowań.

Odwzorowanie w opakowaniu form 
natury: projekty Naoto Fukusawy.

Opakowanie jako nośnik informacje 
o społecznie odpowiedzialnych 
działaniach przedsiębiorstw.IL
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21 listopada 2019
II Konferencja Polskiej

Izby Odzysku
i Recyklingu Opakowań

„Biotworzywa i Biokompozyty,
jako alternatywa dla

konwencjonalnych
tworzyw sztucznych”

20 listopada 2019
II Konferencja Naukowa z serii

„Opakowania dla
ludzi i środowiska”

Katedry Opakowalnictwa
Towarów Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie

„Społeczna odpowiedzialność
biznesu (CSR)

i zrównoważony rozwój
w przemyśle opakowań”

20 listopada 2019
Konferencja Sieci Badawczej

ŁUKASIEWICZ –
Przemysłowego Instytutu

Automatyki i Pomiarów PIAP

„Digitalizacja procesów
w sektorze opakowań”

WAGexpo 

Salon Ważenia i Dozowania

"Przepisy prawne dot.
systemów oceny zgodności"

 
Organizatorzy:

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach

Sp. z o.o. i Paretnerzy

Targi Opakowań i Technologii Pakowania

expo
OPAKOWANIA

Centrum Targowo-Konferencyjne

www.expoopakowania.pl

20 - 21 listopada 2019
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Ostatnia strona

Kowalski

Przedwczoraj, we wczesnych godzinach wieczornych, 
udałem się do pobliskiego lokalu gastronomicznego 
w celu towarzyskim. Już wkrótce na stoliku pojawi-

ło się zamówienie. Talerze miały nowoczesny słomkowy 
kolor i wyglądały, jakby ktoś zrobił je z tektury. Obok beżowe 
nożyki i widelczyki oraz brązowe słomki, wetknięte w drin-
ki. – Talerze są jadalne – oznajmiła kelnerka – możecie pań-
stwo potraktować je jako deser. Widząc na naszych twarzach 
podziw, triumfalnie dodała: – sztućce są drewniane, a słomki 
z papieru.

Oczywistym było, że lokal ten jest nowoczesny - zresztą 
od dawna jego właściciel gonił za duchem czasów: gdzieś 
tak w latach dziewięćdziesiątych znikła zastawa z fajansu, 
a pojawiła się plastikowa, sterylna, jednora-
zowa. No, a teraz to: drewno i papier.

I wszystko byłoby znakomicie 
– planeta uratowana i tak dalej – 
gdyby nie irytujący fakt, że już po 
czwartym kęsie drewniany widel-
czyk zaczął mi ranić język, niczym 
rasowy papier ścierny. A słomka 
zaczęła rozmiękać.

Trudno, pomyślałem, ekopo-
stawa wymaga poświęceń. Chociaż 
z drugiej strony, pomyślałem 
ponownie, czy aby nie zapędzamy się 
trochę za daleko? Co komu przeszka-
dzają plastikowe talerzyki, kubki czy 
słomki? Przecież już dziś dysponujemy 
technologiami recyklingu, pozwala-
jącymi odzyskać prawie całe zużyte do produkcji tworzywo. 
Przodujące pod tym względem kraje, takie jak Szwajcaria, 
Niemcy, Szwecja czy Norwegia mogą pochwalić się odzyskiem 
na poziomie 96%, a średnia europejska doszła do 73% i nadal 
rośnie! W 2016 w Europie po raz pierwszy więcej opakowań 
z tworzyw było poddane recyclingowi (41%), jak spalaniu 
(39%). I tylko 20% zużytych materiałów trafiło na wysypiska.

Może więc – pomyślałem, próbując złagodzić podrażnienia 
języka nieudolnymi siorbnięciami drinka przez rozmoczoną 
słomkę – może cała ta walka z tworzywami nie ma sensu 
i powinna przybrać inny kierunek? A gdyby samorządy, które 
tak ochoczo chcą wyrugować plastik (zarządzenia w sprawie 
zakazu używania jednorazowych sztućców, słomek i innych 
produktów plastikowych przyjęły już władze Wrocławia, 
Warszawy, Krakowa, Sopotu, Wałbrzycha, czy Torunia), 
wykazały podobną energię w edukację i szerzenie odpowied-
nich postaw wśród swoich mieszkańców?  

Żółte kosze, Panie i Panowie, żółte kosze! No, ale nie. 
Najłtwiej zabronić.

Podobnie rzecz ma się z torbami foliowymi - nasz zatro-
skany o środowisko rząd wprowadził we wrześniu opłatę 
recyklingową na wszystkie foliówki, również te grubsze, 
wielorazowe. Oczywiście wszyscy wiedzą, że troska o planetę 
jakoś tak w tym wypadku pokrywa się z troską o państwo-
wą kasę (rząd podobno wyliczył, że nowa opłata przyniesie 
budżetowi kilka mld zł). Nie pomogły protesty i racjonalne 
argumenty biznesu polimerowego.

Nie sposób odnieść wrażenia, że nowe przepisy – przy-
najmniej jeśli chodzi o realne działania na rzecz środowiska 
– są tyleż surowe (znacznie surowsze, niż chce tego UE), co 

nieskuteczne – a nawet głupie – bo zamiast 
promować torby wielorazowe, wrzuca się 

je do jednego worka z typowymi jed-
norazówkami.

Ale to nie wszystko! Wystarczy, 
że zapoznamy sie z faktami, a obraz 
zmienia się diametralnie: jak wynika 
z analizy Duńskiej Agencji Ochrony 

Środowiska, torby plastikowe są... naj-
mniej szkodliwe dla środowiska natu-
ralnego! Popularne foliówki osiągnę-
ły zdecydowanie lepsze wyniki niż 
torby bawełniane czy papierowe.

Duńskie badanie brało pod uwagę, 
jaki wpływ na środowisko ma pro-

dukcja, transport oraz cykl życia 
toreb. Warto tu wspomnieć, że wbrew 

pozorom proces produkcji toreb foliowych jest stosunkowo 
przyjazny środowisku (o czym nasza branża wie znacznie 
lepiej niż politycy). Co więcej, już w 2011 r. Brytyjska Agencja 
Środowiska wykazała, że bawełnianą torbę trzeba wyko-
rzystać aż 131 razy, by miała niższy negatywny wpływ na 
globalne ocieplenie niż jej plastikowy odpowiednik. Zwykły 
Kowalski, aby zrównoważyć trzykrotne użycie tej samej 
foliówki, torbę bawełnianą musiałby używać w zasadzie przez 
cały rok.

Może więc warto się opamiętać i zamiast wyrzucać pla-
stik z kąpielą, zastanowić się nad jego segregacją? Wiadomo, 
plastik rozkłada się tysiąc lat, jednak kto każe nam się go 
pozbywać? Zamiast kosza wystarczyłby jakiś butelkomat, 
talerzykomat czy słomkomat - i wtedy Kowalski nie musiałby 
lękać się o swój język, nie bałby się, że przypadkowo odgryzie 
kawałek talerzyka, a słomka, cóż, nie rozłożyłaby się zanim 
człowiek dokończy drinka.

Durna lex
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