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Rok 2019 powoli przechodzi do historii, w związku z czym 
pokusiliśmy się o małe zestawienie wydarzeń, które miesiąc po 
miesiącu nam ten rok zdefiniowały. Czy był udany? Mimo dość 
przeciętnych danych, płynących z najnowszego raportu Plastics 
Europe, branża wydaje się mocno stąpać po ziemi: biznes cały 
czas się kręci, czego dowodem są akwizycje, konsolidacje oraz 
wciąż nowe, duże inwestycje w branży. Mijający rok upływa pod 
znakiem unijnej Strategii dla Tworzyw Sztucznych, zaostrzają-
cych się regulacji wobec jednorazowych produktów z plastiku, 
a także prawdziwej medialnej nagonki na tworzywa. Z drugiej 
strony był to „rok K” - w październiku mieliśmy okazję na wła-
sne oczy zobaczyć, jak na wyżej wymienione burze zareagowała 
branża. Z Düsseldorfu przywieźliśmy ważne przesłanie: przemysł 
tworzyw sztucznych się nie poddaje. Przeciwnie, wobec wyzwań, 
jakie dziś stoją przed biznesem tworzywowym, jak i biznesem w 
ogóle, branża przedstawiła szereg pomysłów, rozwiązań i tech-
nologii, które już jutro mogą odmienić obraz „plastików”. Będzie 
mniej niefrasobliwego marnowania surowców, więcej odpowie-

dzialności i troski o środowisko. Dzięki intensywnym działaniom 
branża tworzywowa ma szansę odzyskać miano przemysłu inno-
wacyjnego, kreującego trendy i wskazującego drogę pozostałym 
sektorom.

Mijający rok to również start naszego miesięcznika. 
„Przedpremierowa” prezentacja „Plastime Magazine” na tar-
gach Taropak we wrześniu oraz „właściwy” debiut na targach K 
w październiku ugruntowały nasze cele: tworzyć nowoczesny, 
atrakcyjny miesięcznik branżowy, który nie tylko stanie się przy-
datnym narzędziem dla menedżerów naszego sektora, ale rów-
nież, tak po prostu, będzie magazynem, który dobrze się czyta.

Czego życzymy sobie i Państwu w nadchodzącym roku 2020? 
Z pewnością realizacji celów, udanych decyzji biznesowych i dal-
szego rozwoju. Jeżeli targi K przyniosły „nową nadzieję”, niech 
Nowy Rok będzie „przebudzeniem mocy”. Tego życzymy Wam, 
Drodzy Czytelnicy, jak również całej naszej branży.

Redakcja „Plastime Magazine” oraz portalu imch.pl

E D Y T O R I A L

Nowa nadzieja. Przebudzenie mocy.
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MIESIĄCA

l

67 
tyle lat  

odbywają się 
targi K. W tym 
roku odbyła się 

21 edycja.

l

3333
tylu wystawców  

zobaczyliśmy 
finalnie  

w Düsseldorfie.

l

225
tys 

tylu 
zwiedzających 
odnotowały 
targi K2019.

l

165 
liczba krajów, 

z których 
pochodzili 

goście 
odwiedzający  

K2019.

l

G Ł O S YW Y C I N K I 

Targi K 2019 odby-
ły się w najbardziej 
odpowiednim cza-
sie. Duże światowe 
zainteresowanie 
targami świadczy 
o ich znaczeniu dla 
branży. Nigdzie 
indziej na świecie nie ma tak międzynaro-
dowego środowiska jak tu w Düsseldorfie 
co trzy lata. Właśnie w czasach oferują-
cych wszelkiego rodzaju wyzwania plat-
forma jaką są targi K jest koniecznością.

Werner Matthias Dornscheidt,  
prezes zarządu Messe Düsseldorf

Przemysł two-
rzyw sztucznych i 
kauczuku udowod-
nił, że tworzywa 
sztuczne to nie 
tylko wartościowy 
materiał o wspa-
niałych właści-

wościach, lecz przejmuje także w branży 
odpowiedzialność za cały łańcuch war-
tości. Hasła przewodnie targów K 2019: 
„Zastanowić się. Zmienić sposób myśle-
nia. Myśleć w sposób niekonwencjonal-
ny. Przemyśleć na nowo“ były wprost 
widoczne na stoiskach wystawców.

Ulrich Reifenhäuser, przewodniczący 
Komisji Wystawców na targach K 2019

Trzeba podjąć ini-
cjatywy zmierzające 
do uporządkowania 
systemu gospodarki 
odpadami i wziąć za 
to odpowiedzialność. 
To jest trudne, bo 
przyzwyczailiśmy się, że koszt gospo-
darki odpadami jest stosunkowo niski. 
Tymczasem wynika to z faktu, że cena 
zagospodarowania tych odpadów nie 
odzwierciedla faktycznych kosztów.

Leszek Karski, ekspert prawa ochrony 
środowiska, wykładowca Politechniki 
Warszawskiej i UKSW

Koncern Colgate-Palmolive 
Co. przedstawił pierwszą na 
świecie tubkę do pasty oficjal-
nie uznaną za „nadającą się 
do recyklingu”. Teraz chce się 
podzielić swoim dokonaniem z 
konkurencją.
Przełomowa tubka została 
uznana za nadającą się do 
recyklingu przez amerykańskie 
Stowarzyszenie Recyklerów 
Tworzyw Sztucznych (the 
Association of Plastic 
Recyclers – APR), które skupia 
producentów, przetwórców 
i dostawców produktów 
zawierających ponad 90% 

materiałów pochodzących z 
recyklingu.
Do 2025 r. Colgate dokona 
niezbędnych modyfikacji 
sprzętu do produkcji tubek w 
kilkunastu zakładach na całym 
świecie.

Colgate-Palmolive pokazał eko-tubkę

Henkel zaczyna wykorzysty-
wać tworzywa z recyklingu 
chemicznego, korzystając z 
rozwiązań BASF.
– Pilotażowy projekt doty-
czący nowych 
opakowań płynu 
Perwoll pokazuje, 
że opakowania 
wyprodukowane z 
udziałem surowca 
wytworzonego na 

drodze chemicznego recyklingu 
mają równie wysoką jakość i 
zachowują się identycznie jak 
te wyprodukowane z użyciem 
surowca pochodzącego bezpo-

średnio z ropy naf-
towej – powiedziała 
Anja Winkler, BASF 
Head of Global Key 
Account Management 
Henkel Home & 
Personal Care.

Zgodnie z przewidywaniami 
LOTOS zainwestuje 500 mln 
Projekt Polimery Police – stra-
tegicznej inwestycji polskiego 
sektora petrochemicznego.
Grupa Azoty S.A., Grupa 
Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A. i Grupa Azoty 
Polyolefins S.A. podpisały 
wiążące porozumienie doty-
czące warunków inwestycji 
oraz finansowania Projektu 
Polimery Police z Grupą 

LOTOS S.A. Grupa LOTOS 
S.A. zobowiązała się do zain-
westowania łącznej kwoty 
500 mln zł poprzez wniesienie 
wkładu pieniężnego do 300 
mln zł na pokrycie podwyż-
szonego kapitału zakładowe-
go Grupy Azoty Polyolefins 
S.A. Ponadto, koncern udzieli 
Grupie Azoty Polyolefins S.A. 
pożyczki podporządkowanej 
w maksymalnej kwocie 200 
mln zł.

Henkel wchodzi w recykling chemiczny

LOTOS zainwestuje w Projekt Polimery
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Branży Chemicznej  
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Tworzywa sztuczne
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Zapraszamy do współpracy

katalog@imch.pl



8     3/2019

PLASTIME MAGAZINE

Dyrektywa plastikowa” sporo 
namieszała. Wśród wymie-
nionych dziesięciu zaka-
zanych produktów znala-
zły się plastikowe talerzyki, 

sztućce, patyczki higieniczne oraz słomki. 
Parlament Europejski zatwierdził nową 
regulację 28 marca, dając jednocześnie 
impuls do całej serii lokalnych inicjatyw 
podejmowanych przez samorządy, a nawet 
sieci handlowe. Branża tworzywowa nagle 
znalazła się w impasie. Zaczęliśmy zada-
wać sobie pytanie: czy naprawdę jesteśmy 
świadkami końca „ery plastiku”? Trzeba 
było kilka miesięcy, aby biznes polimerowy 
się otrząsnął. W październiku, na targach K 
miał już odpowiedź: jesteśmy przygotowa-
ni na rewolucję. Jesteśmy zaangażowani, 
zdeterminowani i będziemy konsekwentni 
we wdrażaniu koncepcji gospodarki cyr-
kularnej. Prace nad innowacyjnymi tech-
nologiami recyklingu są bardzo zaawan-
sowane. Oprócz ośrodków akademickich 
na całym świecie, swoje badania prowadzi 
większość dużych producentów tworzyw. 
Mamy szereg odkryć i rozwiązań, które 
pozwolą już w niedługim czasie zatrzymać 
tworzywa sztuczne w obiegu zamknię-

tym. W sposób zrównoważony, z korzy-
ścią dla środowiska. Rozwiązań, które 
pomogą odwrócić trend „antyplastikowy” 
i z powrotem przekonają społeczeństwo, że 
nie taki plastik zły, jak go malują.

Rok 2019 zmierza ku końcowi. 
Oczywiście branża żyła nie tylko „dyrek-
tywą plastikową”. Mimo oznak spowol-
nienia gospodarczego, głównie w sekto-

rze automotive, w biznesie polimerowym 
sporo się działo. Obok pojawiających się 
nowości materiałowych, czy nowych roz-
wiązań w sektorze maszynowym, obser-
wowaliśmy też szereg przejęć oraz inwe-
stycji. Postanowiliśmy jeszcze raz spojrzeć 
na mijający rok i zebrać dla Państwa garść 
najciekawszych informacji z każdego mie-

siąca. Co zatem ciekawego działo się w roku 
2019?

STYCZEŃ

Komisja Europejska udzieliła kon-
cernowi BASF warunkowego 
zezwolenia na przejęcie poliami-

dowego biznesu Solvay. Według KE, trans-
akcja nie doprowadzi do wzrostu cen lub 
ograniczenia wyboru dla europejskich firm 
i konsumentów. Ponieważ jednak pojawiły 
się pewne obawy co do zmonopolizowa-
nia w Europie dostaw niektórych mate-
riałów, takich jak adyponitryl, kwas ady-
pinowy oraz poliamid PA 6/6), obie firmy 
zaproponowały m.in. sprzedaż należących 
obecnie do Solvay zakładów w Gorzowie 
Wielkopolskim, Belle-Etoile i Valence 
(Francja) oraz Blanes (Hiszpania) na rzecz 
„właściwego nabywcy”.

Brytyjski Ineos wskazał ostateczną 
lokalizację zapowiedzianego wcześniej 
projektu, obejmującego rozwój produk-
cji etylenu i propylenu. Wybór padł na 
Antwerpię w Belgii – w okolicy tego miasta 
działają strategiczni klienci koncernu. Dwa 

2019
w polimerach
 
Tak naprawdę ten rok zaczął się jesienią 2018: 10 października 
komisja ochrony środowiska PE przyjęła rezolucję zakazującą od 
2021 roku sprzedaży jednorazowych przedmiotów wykonanych 
z plastiku. To koniec „ery plastiku” obwieściły niektóre media. 
Czyżby?
Artur Nowacki

Branża tworzywowa nagle znalazła 
się w impasie. Zaczęliśmy zadawać 
sobie pytanie: czy naprawdę jesteśmy 
świadkami końca „ery plastiku”? 
Trzeba było kilka miesięcy, aby biznes 
polimerowy się otrząsnął.
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lata temu Ineos podjął decyzję o budowie 
nowego kompleksu petrochemicznego, 
w którego skład wejdzie kraker etylenowy 
i wytwórnia propylenu. Inwestycja może 
pochłonąć nawet 3 mld euro. Chcąc unik-
nąć kosztów późniejszego funkcjonowa-
nia obiektu związanych z brexitem, firma 
postanowiła umiejscowić go poza Wielką 
Brytanią. Budowa ma zostać ukończona 
w 2024 r. 

Wrocławski Plast Line stał się wyłącz-
nym przedstawicielem firmy Pelletron-
europe w Polsce, światowego lidera w dzie-

dzinie systemów odpylania oraz transpor-
tu pneumatycznego dla przemysłu two-
rzyw sztucznych. Pelletroneurope GmbH, 
z siedzibą w Niemczech, jest filią Pelletron 
Corporation z USA. Spółka opatentowała 
m.in. system odpylania DeDuster, który 
został następnie zainstalowany ponad 3.5 
tys. razy w ponad 50 krajach świata.

PolyOne sfinalizował przejęcie Fiber-
Line, amerykańskiego producenta i dys-
trybutora włókien oraz materiałów kom-
pozytowych. Firma ta obecna jest od 2005 r. 
w Holandii, początkowo jako regionalny 
dystrybutor, a następnie producent. Działa 
też na rynku azjatyckim (zakład dystry-
bucyjny w Szanghaju). Jej oferta obejmuje 
m.in. włókna aramidowe, polimery cie-
kłokrystaliczne (LCP) i politetrafluoro-
etylen (PTFE). Dodając przychody Fiber-
Line, PolyOne zwiększył w tym roku swoją 
sprzedaż o prawie 100 mln dol. 

Teknor Apex wypuścił na rynek nową 
serię elastomerów termoplastycznych 
Monprene RG-15100. Mieszanki są zgod-
ne z amerykańskimi i unijnymi przepisa-
mi dla materiałów jedno- i wielorazowe-
go użytku obejmującego suche, kwasowe, 
wodne i alkoholowe typy produktów spo-
żywczych. Materiały wykazują się zwięk-
szoną odpornością na działanie wysokich 

temperatur (powyżej 100°C) i substancji 
chemicznych. Są przystosowane m.in. do 
wtrysku dwukomponentowego z poliole-
finami.

LUTY

E uropejska Agencja Chemikaliów 
(ECHA) opublikowała sporządzoną 
przy współpracy z przedstawiciela-

mi przemysłu „mapę” wielkotonażowych 
chemikaliów, które powszechnie stosuje 
się jako dodatki do tworzyw sztucznych. 
Dane dotyczące ponad 400 substancji 
wykorzystywanych w UE udostępnione 
są obecnie na stronie internetowej ECHA. 
Dodatkowo opracowana została metodo-
logia oceny potencjału dodatków, co do 
których zaobserwowano ryzyko emisji 
z wyrobów polimerowych w trakcie ich 
eksploatacji. Wykaz dotyczy środków che-
micznych produkowanych lub importowa-
nych w ilości powyżej 100 ton rocznie. 

26 lutego Laurent Hautier 
z LyondellBasell został powołany na sta-
nowisko prezesa zarządu i dyrektora gene-
ralnego Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 
Jego poprzednik, Joseph Tanner, zarządzał 

spółką od 15 czerwca 2015 roku. Spółka 
BOP, zawarta w 2003 roku przez Basell 
Europe Holdings i PKN Orlen, to jedyny 
w Polsce producent poliolefin, a zarazem 
największy krajowy wytwórca tworzyw 
sztucznych. 

Evonik poszerzył ofertę o nowy pro-
szek poliamidowy (PA 6) do zastosowa-

nia drukarkach 3D. Jego główne cechy to 
wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz 
odporność chemiczna i termiczna - tem-
peratura ugięcia pod obciążeniem (HDT B) 
sięga 195 °C. Materiał wykazuje się niską 
absorpcją wody (poniżej 3 proc.), co pozy-
tywnie wpływa na jego przetwarzalność 
oraz stabilność wymiarową drukowanych 
elementów. Niemal okrągły kształt zia-
ren zapewnia bardzo wysoką sypkość, 
a zarazem podatność surowca na obrób-
kę we wszystkich technologiach proszko-
wych. Według firmy, produkt tego rodzaju 
pozwoli branży druku 3D na istotny krok 
w kierunku produkcji seryjnej. 

Krakowski Park Technologiczny wydał 
decyzję o wsparciu najnowszych inwe-
stycji spółek Tarnwell Polska i Oknoplast. 
Pierwsza z nich, należąca do francuskiej 
Grupy Plastiwell International, zainwestu-
je co najmniej 33 mln zł w budowę zakła-
du produkcyjnego o łącznej powierzchni 
ok. 12 tys. m². Wytwórnia zajmie się pro-
dukcją części dla przemysłów samocho-
dowego i elektrotechnicznego oraz bran-
ży AGD. Zakończenie prac budowlanych 
zaplanowano na połowę przyszłego roku. 
Oknoplast zainwestuje z kolei 80 mln zł 

w zwiększenie zdolności produkcyjnych 
swojej wytwórni działającej w Ochmanowie 
k. Niepołomic. Plany obejmują m.in. auto-
matyzację linii produkcyjnych dla wyro-
bów z PCV. 

Albis Plastic z Niemiec wprowadził na 
rynek mieszankę Alcom MS Anti Squeak, 
opracowaną dla klientów z branży moto-
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ryzacyjnej i producentów elektroniki użyt-
kowej. Z kompozytowego materiału na 
bazie ABS i poliwęglanu można produko-
wać np. obudowy elektroniki konsumenc-
kiej oraz elementy wyposażenia samo-
chodów ciężarowych redukujące hałas we 
wnętrzu pojazdu. Według firmy, ulepszo-
ne własności antypoślizgowe pozwalają 
wyciszać dźwięki wywoływane przez kon-
takt z innymi materiałami. 

MARZEC

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus, 
jeden z czołowych producentów folii 
stretch w Europie, rozpoczął budo-

wę nowego obiektu pełniącego funkcję 
produkcyjno-magazynową oraz biurową. 
Inwestycja o powierzchni ok. 15 tys. m² 
zlokalizowana jest w Strefie Ekonomicznej 
Rzeszów-Dworzysko (Park Naukowo-
Technologiczny). W ostatnich latach Efekt 
Plus wdrożył kilka innowacyjnych projek-
tów, wprowadzając na rynek folii marki 
takie jak: Efekt Stretch Plus, Seven, E7, 
High Slip czy M50. 

BASF otworzył centrum badawcze 
do prac nad katalizatorami i procesa-
mi. Pilotażowa instalacja, zlokalizowa-
na w siedzibie koncernu (Ludwigshafen), 
wyposażona jest w zautomatyzowane, 
eksperymentalne urządzenia do opraco-
wywania procesów i testowania nowych 
katalizatorów procesowych. Według firmy, 
nowoczesna infrastruktura pozwala na 
zastosowanie całkowicie nowego podej-
ścia do badań i skrócenie czasu trwania 
projektów badawczo-rozwojowych, przy 
jednoczesnej poprawie jakości gromadzo-
nych danych. 

Utworzono Clean Site Circular Project, 
sojusz na rzecz recyklingu naturalnych 

odpadów z folii termokurczliwych w syste-
mie zamkniętym, bez pogorszenia wydaj-
ności folii. Odpady mają pochodzić z sekto-
ra budowlanego. Koordynatorem przedsię-
wzięcia jest belgijska organizacja Valipac, 
wdrażająca rozszerzony program odpo-
wiedzialności producentów za opakowania 
przemysłowe. Pozostali partnerzy projektu 
to m.in. firmy Total, Oerlemans Packaging 
i Wienerberger oraz organizacja UFEMAT, 
zrzeszająca europejskie stowarzyszenia 
i firmy z branży budowlanej. 

KWIECIEŃ 

Grupa Lotos S.A. zamierza zainwe-
stować 500 mln zł w realizowany 
przez Grupę Azoty projekt Polimery 

Police, którego celem jest budowa kom-
pleksu petrochemicznego obejmującego 
m.in. instalacje do produkcji propylenu 
i polipropylenu. 26 kwietnia obie strony 
podpisały w tej sprawie list intencyjny. 
Grupy Azoty planuje zwiększyć w ciągu 
kilku lat udział segmentu tworzyw sztucz-
nych do ok. 1/3 skonsolidowanych przy-
chodów całej grupy kapitałowej, wobec ok. 
15 proc. w 2017 r. 

PKN Orlen uruchomił w Płocku 
Instalację Metatezy, zwiększając tym 
samym swój potencjał produkcyjny propy-
lenu o 100 tys. ton, do poziomu 550 tys. ton 
rocznie. Wytwarzany surowiec jest jakości 

polimerowej. Budżet projektu wyniósł ok. 
400 mln zł. Koncern podkreśla, że pro-
ces metatezy należy w Europie do metod 
niekonwencjonalnych, ponieważ standar-
dowo propylen otrzymuje się w procesie 
krakingu parowego lub katalitycznego 
w części rafineryjnej. Orlen jest jak dotąd 
jedynym producentem tego gazu w Polsce 

oraz kluczowym graczem na rynku euro-
pejskim - posiada obecnie ponad połowę 
łącznych zdolności produkcyjnych funk-
cjonujących w regionie Europy Środkowej. 

Dow sfinalizował proces wychodzenia 
z koncernu DowDuPont. Jako samodziel-
na spółka ma teraz dostarczać materiały 
dla sektorów opakowań, infrastruktury 
i produktów konsumenckich. W ubiegłym 
roku kierownictwo DowDuPont, podmio-
tu powstałego po fuzji amerykańskich 
koncernów chemicznych Dow i DuPont, 
zapowiedziało rozdzielenie jego struktury 
na trzy niezależne działy: agriculture pod 

PKN Orlen uruchomił w Płocku 
Instalację Metatezy, zwiększając tym 
samym swój potencjał produkcyjny 
propylenu o 100 tys. ton, do poziomu 
550 tys. ton rocznie. Wytwarzany 
surowiec jest jakości polimerowej. 
Budżet projektu wyniósł około  
400 mln zł.
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nazwą Corteva Agriscience, działu mate-
rial science pod nazwą Dow i działu spe-
cialty products pod nazwą DuPont.

W dniach 2-3 kwietnia w Warszawie 
odbyła się 11. edycja Międzynarodowych 
Targów Opakowań Packaging Innovations. 
W Centrum Expo XXI woje produkty i usłu-
gi zaprezentowało ponad 200 producentów 
i dostawców opakowań. Imprezę odwie-
dziło ponad 5 tys. osób, które mogły nie 
tylko zapoznać się ofertą wystawców, ale 
również wziąć udział w różnego rodzaju 
prelekcjach i warsztatach. Jednym z wio-
dących trendów były w tym roku opako-
wania ekologiczne, prezentowane w strefie 
Ekopack. Oprócz tego targi obejmowały 
jeszcze kilka innych stref tematycznych, 
dotyczących m.in. etykietowania, druko-
wania czy bezpieczeństwa opakowań. 

Ineos Styrolution wprowadził na rynek 
polistyren z recyklowanego styrenu. Swoje 
osiągnięcie określa jako znaczący „kamień 
milowy” na drodze do udowodnienia, że 
PS nadaje się do recyklingu. Eksperymenty 
przeprowadzone w zakładzie firmy 
w Antwerpii pozwoliły uzyskać laborato-
ryjną ilość polistyrenu ogólnego zasto-
sowania (GPPS) poprzez depolimeryzację 
pokonsumpcyjnych odpadów polistyre-
nowych. Surowiec styrenowy otrzymano 
stosując technologię „katalitycznej depoli-
meryzacji mikrofalowej”, firmy Pyrowave. 

MAJ

W dniach 28-31 maja odby-
ły się XXIII Międzynarodowe 
Targi Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach. 

Tegoroczna edycja była rekordowa pod 
względem powierzchni oraz liczby sto-
isk i zwiedzających. W siedmiu halach 
wystawienniczych kompleksu Targi Kielce 
można było spotkać 910 wystawców, czyli 
prawie o 100 więcej niż rok wcześniej. 
Ponad połowę z nich stanowili przed-
siębiorcy zagraniczni z ponad 40 krajów 
świata. W ciągu czterech dni wydarzenie 
odwiedziło niemal 20 tysięcy gości.

Podpisano umowę dotyczącą komplek-
sowej realizacji projektu Polimery Police. 
Generalnym wykonawcą została koreań-
ska firma Hyundai Engineering. Według 
spółki PDH Polska S.A. (obecnie, po zmia-
nie nazwy, Grupa Azoty Polyolefins S.A.) 

całkowity budżet projektu szacowany 
jest na ok. 1,5 mld euro, z czego 1,2 mld 
euro stanowić mają nakłady inwestycyj-
ne. Wynagrodzenie wykonawcy wynie-
sie 992,8 mln euro i będzie wypłacane 
w ratach po ukończeniu kolejnych etapów 
realizacji projektu. Budowa ma się rozpo-
cząć I kwartale przyszłego roku, a uru-
chomienie instalacji planowane jest na II 
kwartał 2022 r. 

Spółka Basell Orlen Polyolefins (BOP) 
zakończyła rozbudowę płockiej instala-
cji Spheripol, w której wytwarzany jest 
polipropylen. Oznacza to 20-proc. wzrost 
mocy produkcyjnej wytwórni, do poziomu 
480 tys. ton rocznie. Pierwotnie instalacja 

Podczas tegorocznej edycji targów PLASTPOL nie zabrakło debiutów na krajowym rynku. 
Wśród nich wymienić można następujące produkty:
• Najnowszy dozownik grawimetryczny GRAV 400 firmy Elbi, oparty na innowacyjnym roz-

wiązaniu separacji drgań mechanicznych, dzięki któremu można instalować go bezpośred-
nio na wtryskarce lub wytłaczarce.

• Model pionowej wtryskarki VPower 160/750 firmy Wittmann Battenfeld - pierwszy z 
nowej serii maszyn. W konstrukcji Vpower zastosowano nową koncepcję rozdzielacza 
mediów dla formy, znacząco zwiększając możliwość wyprowadzania przyłączy dla rdzeni, 
obiegów termostatowania i chłodzenia. 

• Kruszarki z serii K firmy Genox, zaprezentowane po raz pierwszy na stoisku firmy P&F 
Wartacz. Jednowałowe maszyny przeznaczone są do rozdrabniania szerokiego zakresu 
materiałów, m.in. obszernych produktów elastycznych lub o średniej twardości, często 
sprasowanych w bale. 

• Plastyfikatory Oxovilen oraz Adoflex, produkcji Grupy Azoty ZAK. Pierwszy z nich, tere-
ftalan di(n-butylu), znajdzie zastosowanie w produkcji wykładzin podłogowych, natomiast 
drugi to adypinian bis(2-etyloheksylu), poprawiający pracę gotowego produktu w niskich 
temperaturach. 

• Filament Tarfuse dla branży druku 3D - również produkt Grupy Azoty, tym razem pocho-
dzący z zakładów tarnowskich. Produkowany na bazie najwyższej jakości poliamidu 6, z 
przeznaczeniem do obróbki w technologii FDM. Podczas targów zdobył wyróżnienie w 
kategorii „Wyroby z tworzyw sztucznych i ich zastosowanie”.

• Maszyna FJET24 GEN2 do druku cyfrowego na przedmiotach przemysłowych, z portfolio 
amerykańskiej firmy Engineered Printing Solutions. Pokaz premierowy w naszym kraju 
zorganizowała firma Comec Polska, według której zadaniem tej drukarki (alternatywnej dla 
urządzeń do sitodruku) jest przeniesienie druku cyfrowego na poziom przemysłowy. 

• Przenośne spektrofotometry z oferty Konica Minolta, do zastosowania m.in. w przemyśle 
samochodowym oraz sektorze teleinformatycznym. Według firmy, nowa seria zapewnia 
poziom zgodności pomiarowej osiągany do tej pory wyłącznie przez instrumenty laborato-
ryjne klasy referencyjnej.

• Innowacyjna maszyna PCS 60 do czyszczenia suchym lodem - nowość od ColdJet. 
Urządzenie wyposażono w opatentowany System Kontroli Cząsteczek, który tnie suchy lód 
na fragmenty o rozmiarach zdefiniowanych przez operatora: od 3 mm do 0,3 mm. Według 
firmy, żaden inny sprzęt dostępny na rynku nie jest w stanie zapewnić takiej precyzji. 

Targi PLASTPOL

Podpisano umowę dotyczącą 
kompleksowej realizacji projektu 
Polimery Police. Generalnym 
wykonawcą została koreańska firma 
Hyundai Engineering. Według spółki 
PDH Polska S.A. (obecnie, po zmianie 
nazwy, Grupa Azoty Polyolefins S.A.) 
całkowity budżet projektu szacowany 
jest na ok. 1,5 mld euro, z czego 1,2 
mld euro stanowić mają nakłady 
inwestycyjne.
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została uruchomiona w 2005 i dotychczas 
wyprodukowano tu ponad 4 miliony ton 
PP. Spółka wytwarza kilkadziesiąt róż-
nych gatunków polipropylenu, wśród nich 
homopolimery, kopolimery heterofazowe 
oraz kopolimery randomiczne. 

Zespół badaczy z Wydziału Chemicznego 
Politechniki Śląskiej opracował nową 
metodę odzysku surowców z opakowań 
typu tetrapak. O ile sam karton generalnie 
nie stanowi problemu dla recyklerów, ina-
czej jest z pozostałymi elementami lami-
natu, czyli aluminium i folią PE. 

Polscy naukowcy proponują, by lami-
nat rozdrabniać i mieszać z gorącym roz-
puszczalnikiem. Ponieważ metal z nim nie 
reaguje, można go odwirować. Natomiast 
po odparowaniu rozpuszczalnika, w posta-
ci granulek wytrąca się polietylen. Badacze 
podkreślają, że pod względem właściwości 
jest on zbliżony do surowca pierwotnego. 
Rozwiązaniem zainteresowała się Fabryka 
Papieru i Tektury w Wadowicach, zajmują-
ca się m.in. recyklingiem tetrapaków.

Ampacet opracował czarne, wolne od 
sadzy pigmentowej masterbacze, które są 
przejrzyste dla bliskiej podczerwieni (NIR). 
Umożliwia to sortowanie z wykorzysta-
niem czujników optycznych stosowanych 
w zakładach recyklingu. Sadza pochłania 
znaczną część widma ultrafioletowego 
i podczerwonego, uniemożliwiając odbi-
cie podczerwieni z powrotem do czujnika, 
tym samym blokując rozpoznawanie typu 

tworzywa dzięki skanowaniu NIR. Od maja 
nowa technologia jest wykorzystywana do 
produkcji czarnych butelek dla produktów 
firmy Henkel. 

Najważniejsze targi branży polimerowej 
w Azji, Chinaplas, miały miejsce w dniach 
21-24 maja w chińskim Guangzhou. Szacuje 
się, że stoiska ponad 3500 wystawców 
z całego świata z odwiedziło ponad 180 tys. 
gości ze 150 krajów.

CZERWIEC

N a targach 3D Solutions w Pozna-
niu zaprezentowano największą 
w Eu ropie drukarkę 3D, drukującą 

w technologii FDM/FFF. Volumer 1500 firmy 
Tower jest maszyną dedykowaną produk-
cji wielkoformatowej, z polem roboczym 
dopasowanym do potrzeb druku przemy-
słowego. Wymiary obszaru roboczego to 
1500 x 1500 x 2000 mm. Drukarka wyposa-
żona jest w napęd śrubowy, który zapewnia 
wysoką dokładność i jakość druku nawet 
największych wydruków trwających po 
kilkaset godzin. W pełni kontrolowana 
temperatura dyszy typu Vulcano (do 300°C) 
oraz platformy roboczej (do 120°C) pozwala 
na dobranie ustawień do druku z każdego, 
nawet najbardziej wymagającego tworzy-
wa, przekonuje producent. 

Lerg, z siedzibą w Pustkowie (woj. pod-
karpackie), dokonał przejęcia 100 proc. 
udziałów w czeskiej spółce MW Chemie, 
zajmującej się dystrybucją pigmentów 

i koncentratów barwiących na rynkach 
słowackim i czeskim, a ostatnio także 
na Węgrzech i w Austrii. Dzięki tej inwe-
stycji Lerg stał się zarazem właścicielem 
należących do czeskiej spółki Zakładów 
Chemicznych Permedia S.A z siedzibą 
Lublinie - producenta środków barwiących 
oraz dodatków do przetwórstwa tworzyw. 

Firma Autox z Korei Płd. opracowała 
technologię umożliwiającą wtrysk odle-
wów poliuretanowych (CPU). Innowacyjny 
proces otwiera nowe perspektywy przed 
branżą CPU, łącząc zalety formowania 
wtryskowego z właściwościami odlewów 
uretanowych. W projekcie wykorzystano 
Adiprene C930, uretan o niskiej zawartości 

wolnych grup izocyjanianowych z ofer-
ty firmy Lanxess. Pierwszą aplikacją jest 
przesiewacz dla przemysłu wydobywcze-
go. Według producenta, Adiprene zapewnia 
lepszą higienę przemysłową oraz łatwość 
przetwarzania (m.in. ze względu na niższą 
lepkość) niż w przypadku konwencjonal-
nego prepolimeru.

BASF zakończył rozbudowę największej 
wytwórni katalizatorów samochodowych 
w Europie, zlokalizowanej w Komornikach 
koło Środy Śląskiej. Kosztem 363 mln zł 
dotychczasowy obiekt, uruchomiony 
w kwietniu 2014 r., powiększono o ok. 14 
tys. m². Obecnie w zakładzie funkcjonuje 8 
linii produkcyjnych - w trakcie rozbudowy 
dodano dwie nowe. Powstała dodatkowa 
infrastruktura do wyposażenia samocho-
dów osobowych z silnikiem Diesla i benzy-
nowym w katalizatory i filtry. 

W wytwórni produkowane są nowocze-
sne systemy redukcji spalin samochodo-
wych, takie jak katalizatory SCR i filtry 
cząstek stałych do samochodów z silni-
kiem Diesla oraz katalizatory rozpadu 
ozonu marki Premair.

Na targach 3D Solutions w  Poznaniu zaprezentowano największą w Europie 
drukarkę 3D, Volumer 1500 firmy Tower.

Firma Autox z Korei Płd. opracowała 
technologię umożliwiającą wtrysk 
odlewów poliuretanowych (CPU). 
Innowacyjny proces otwiera 
nowe perspektywy przed branżą 
CPU, łącząc zalety formowania 
wtryskowego z właściwościami 
odlewów uretanowych.
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3 czerwca Wydział Inżynierii Mecha-
nicznej Uniwersytetu Techno logiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy rozpo-
czął rekrutację studentów na kierunek 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. 

Zajęcia teoretyczne realizowane są 
z kadrą UTP, natomiast płatne praktyki 
prowadzą firmy zrzeszone w Bydgoskim 
Klastrze Przemysłowym. Utworzono dwie 
specjalności: technologiczną i narzędzio-
wą CAD/CAM. Kierunek otrzymał certy-
fikat Programu Akredytacyjnego „Studia 
z przyszłością”, którego organizatorem 
merytorycznym jest Fundacja Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

LIPIEC

Firma Sidel zaprezentowała X-Lite 
Still, innowacyjne rozwiązanie 
w zakresie butelek PET na wodę nie-

gazowaną o pojemności 0,5 l. Ze względu 
na niezwykle lekki projekt, jest to naj-
bardziej opłacalne i zrównoważone opa-
kowanie dostępne na rynku, zapewnia 
producent. Waga butelki wynosi zaledwie 
6,5 grama, a wysokość - 195 mm. Projekt 
zapewnia bardzo wysoką wydajność – 
nawet przy bardzo wysokich prędkościach 

produkcyjnych. Butelka Sidel X-Lite Still 
bazuje na sprawdzonej podstawie StarLITE 
Still, wykorzystywanej na całym świecie ze 
względu na zwiększoną stabilność i odpor-
ność na naprężenia.

BASF poinformował o interesujących 
rezultatach projektu ChemCycling (recy-
kling chemiczny tworzyw). Na bazie oleju 

pirolitycznego uzyskanego w procesie 
przetwarzania odpadów polimerowych 
opracowano odnawialne materiały, a z nich 
- prototypowe produkty przystosowane 
m.in. dla branży opakowaniowej. Między 
innymi, firma Storopack wyprodukowała 
z polistyrenu Styropor P Ccycled opako-
wania izolacyjne dla produktów farma-
ceutycznych wrażliwych na temperaturę 
oraz pojemniki do transportu świeżych ryb 

i opakowania ochronne do urządzeń elek-
tronicznych. Szczególnym osiągnięciem 
okazało się przystosowanie wspomniane-
go materiału do pakowania żywności.

Covestro dostarczyło chińskiemu 
przedsiębiorstwu TMT premierową par-
tię żywic PU, do pionierskiej produkcji 
łopat wirnika w turbinach wiatrowych. 
18 gigantycznych łopat (każda o długości 
59,5 m) zainstalowano w elektrowniach 
na wchodzie Chin. Poliuretan zastąpił 
w tych aplikacjach stosowane standardo-
wo żywice epoksydowe. Łopaty wirnika 
produkowane są z żywicy wzmocnionej 
włóknem szklanym, w technologii infuzji 
próżniowej. Według Covestro, nowy mate-
riał ma lepsze właściwości mechaniczne 
i zmęczeniowe od wcześniej stosowanych. 
Korzyści dla procesu produkcji obejmują 
szybsze utwardzanie i lepsze właściwości 
przetwórcze.

12 lipca amerykański Hillenbrand pod-
pisał umowę przejęcia większości udzia-
łów w koncernie Milacron Holdings. 
Transakcja opiewała na 2 mld dolarów. Po 
jej finalizacji, akcjonariusze Hillenbrand 
posiadają ok. 84 proc. udziałów w połą-
czonej spółce, a akcjonariusze Milacron 
ok. 16 proc. Milacron posiada rozbudo-
wane portfolio produktów, obejmujące m. 

in. systemy gorących kanałów, wtryskar-
ki, linie do formowania z rozdmuchem 
i wytłaczarki. Akwizycja ma pomóc fir-
mie Hillenbrand umocnić globalną pozycję 
w sektorach systemów gorącokanałowych 
i formowania wtryskowego, poprzez włą-
czenie do swojego portfolio marek Mold 
Masters i Milacron.

SIERPIEŃ

Belgijskie koncerny Domo Chemicals 
i Solvay podpisały umowę 
o przejęciu przez Domo firmy 

Solvay Performance Polyamides na tere-
nie Europy. Transakcja o wartości 300 
mln euro objęła zakłady Engineering 
Plastics we Francji i w Polsce; Polymer 
and Intermediates we Francji, w Hiszpanii 
i Polsce; oraz High Performance Fibers 
we Francji. Spodziewana data zakończe-

nia wszystkich niezbędnych procedur to 
ostatni kwartał 2019 r. Akwizycja znaczą-
cego producenta poliamidów ma pomóc 
Domo zyskać pozycję europejskiego lide-
ra rynku PA6/6.6. Obroty firmy wzrosną 
z poziomu 900 mln euro do 1,6 mld euro 
rocznie.

Henkel upublicznił bezpłatne narzędzie 
do oceny podatności opakowań na recy-
kling. Oprogramowanie EasyD4R, dostęp-
ne na stronie internetowej koncernu, oce-
nia potencjał opakowania w tym zakresie 
na podstawie jego składu i proporcji wago-
wych poszczególnych elementów, takich 
jak podstawowe materiały, zamknięcia, 
etykiety lub kolory. Aplikacja przechowuje 
informacje o wszystkich surowcach i moż-
liwości ich identyfikacji podczas sortowa-
nia i przetwarzania w procesie recyklingu. 
System EasyD4R oparty jest na publicznych 
i uznanych katalogach kryteriów, opra-
cowanych m.in. przez Plastics Recyclers 
Europe. Narzędzie zostało przetestowane 
przez Instytut Fraunhofera. 

BASF poinformował o interesujących 
rezultatach projektu ChemCycling 
(recykling chemiczny tworzyw). 
Na bazie oleju pirolitycznego 
uzyskanego w procesie przetwarzania 
odpadów polimerowych 
opracowano odnawialne materiały, 
a z nich - prototypowe produkty 
przystosowane m.in. dla branży 
opakowaniowej.
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Japońska spółka DIC z branży chemi-
kaliów wysokowartościowych podpi-
sała umowę przejęcia globalnego działu 
pigmentów BASF. Koszt transakcji to 1,15 
mld euro, a jej finalizację przewidzia-
no na czwarty kwartał 2020 r. DIC działa 
w ponad 60 krajach. W 2018 r. firma osią-
gnęła sprzedaż na poziomie 6,8 mld euro. 
Jest aktywna szczególnie w trzech seg-
mentach: opakowania i grafika, produkty 
funkcjonalne oraz kolor i wyświetlacze – 
ten ostatni obejmuje portfolio pigmentów. 
Dzięki akwizycji Japończycy chcą osiągnąć 
pozycję jednego z czołowych globalnych 
dostawców tego rodzaju dodatków.

WRZESIEŃ

Firmy Hyundai Engineering oraz 
Korean Overseas Infrastructure & 
Urban Development Corporation 

(KIND) podpisały z Grupą Azoty i Grupą 
Azoty Police porozumienie dotyczą-
ce warunków finansowania projektu 
Polimery Police. Oba podmioty zainwe-
stują w przedsięwzięcie odpowiednio 73 
mln i 57 mln dolarów. W maju generalnym 
wykonawcą projektu wybrano Hyundai 
Engineering. Spółki z Grupy Azoty zain-
westują w projekt łącznie do 1,4 mld zł oraz 
środki z planowanej oferty publicznej akcji 
Grupy Azoty Police. 

Evonik rozpoczął budowa wytwór-
ni poliamidu 12 w niemieckim Marl. 
Największa, sięgająca 400 mln euro inwe-
stycja kapitałowa firmy na terenie Niemiec 
wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrze-
bowaniu na ten materiał ze strony prze-
mysłu samochodowego i sektora druku 3D. 
W ten sposób moce produkcyjne koncer-
nu w zakresie PA 12 wzrosną o 50 proc. 
Otwarcie zakładu przewidziane jest na 
2021 r. Evonik jest jednym z liderów global-
nej produkcji poliamidu 12, sprzedawanego 
pod marką Vestamid. 

20 września w Brukseli sojusz Circular 
Plastics Alliance, utworzony z inicjaty-
wy Komisji Europejskiej, przyjął dobro-
wolną deklarację dotyczącą zwiększenia 
na rynku europejskim ilości tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu. 
Według przyjętego zobowiązana, do 2025 
roku w produktach dostępnych na terenie 
UE znajdzie się 10 mln ton polimerowych 

recyklatów. Dokument podpisało ponad 
60 sygnatariuszy, w tym 40 stowarzyszeń 
handlowych, m.in. kluczowych dla łańcu-
cha wartości w dziedzinie przetwórstwa 
tworzyw sztucznych.

Firmy Clariant, Merck i SABIC, ogłosiły 
rozpoczęcie wspólnych prac nad rozwią-
zaniami ułatwiającymi proces recyklingu 
elastycznej folii PE. Współpraca koncen-
truje się na wyeliminowaniu farby uży-
wanej do drukowania kodów kreskowych 
i innych informacji, zamieszczanych na 
niemal każdym dostępnym na rynku opa-
kowaniu. Alternatywą ma być znakowa-
nie laserowe. W ramach projektu, SABIC 
dostarczy technologię polimerową, która 
zapewnia opakowaniom foliowym właści-
wości wymagane w zakresie znakowania. 
Wkład firmy Merck obejmuje wrażliwe 
na laser pigmenty z serii Iriotec. Z kolei 
Clariant oferuje kompozycje masterbaczy 
do zastosowania w procesie wytłaczania 
folii. 

Borealis zainaugurował w belgij-
skim Kallo budowę instalacji do produk-
cji propylenu. Obiekt, który będzie mógł 
wytwarzać 750 tys. ton surowca rocznie, 
rozpocznie pracę w 2022 r. Na realiza-
cję przedsięwzięcia austriacki koncern 
przeznaczy 1 mld euro. Inwestycję można 
traktować jako konkurencyjną wobec pro-
jektu Grupy Azoty Polimery Police, który 
ma zostać ukończony w zbliżonym czasie. 
W obu przypadkach do produkcji wykorzy-

stywana będzie technologia Oleflex firmy 
Honeywell UOP. 

PAŹDZIERNIK

W dniach 16-23 październi-
ka na terenie kompleksu 
Messe Düsseldorf odbyły się 

XXI Międzynarodowe Targi Tworzyw 
Sztucznych i Kauczuku K 2019. Ta naj-
ważniejsza impreza branżowa światowego 
przemysłu polimerów organizowana jest 
w trzyletnich odstępach czasu. Tym razem 
w 17 halach, obejmujących łącznie 175 tys. 
m² powierzchni wystawienniczej, zapre-
zentowało się ponad 3 tys. firm z ponad 
60 krajów. Targi odwiedziło w tym roku 
ponad 200 tys. osób. Motywem przewod-
nim tegorocznej edycji była gospodarka 
o obiegu zamkniętym. 

Grupa Azoty Polyolefins S.A. to od 8 
października oficjalna nazwa Spółki celo-
wej z Grupy Azoty, powołanej do realizacji 
projektu Polimery Police. Dotychczasowa 
nazwa - PDH Polska S.A., funkcjonująca 
od 2015 roku, odpowiadała ówczesnemu 
zakresowi realizacji projektu, tj. wybu-
dowaniu instalacji do produkcji propyle-
nu z wykorzystaniem technologii odwo-
dornienia propanu (PDH). Rozszerzenie 
zakresu inwestycji o instalację do produk-
cji polipropylenu w 2017 r. spowodowało, 
że dotychczasowa nazwa przestała odpo-
wiadać profilowi działalności Spółki. Ta 
strategiczna dla projektu decyzja zapo-
czątkowała ostateczną zmianę.

W dniach 30 września - 3 paździer-
nika w Poznaniu odbyła się 32 edycja 
Międzynarodowych Targów Pakowania 
i Etykietowania TAROPAK. Wśród wyda-
rzeń towarzyszących, bardzo dużym zain-
teresowaniem cieszyła się konferencja na 
temat opakowań w handlu internetowym, 
ponadto Polska Izba Odzysku I Recyklingu 
Opakowań zorganizowała seminarium 
„Koncepcja GOZ dla opakowań branży 
spożywczej”. Podczas targów jubileusz 
swojego 25-lecia świętowała Polska Izba 
Opakowań. 

Koncerny Borealis i Neste rozpoczęły 
strategiczną współpracę w ramach kon-
cepcji GOZ. Chodzi o produkcję polipro-
pylenu na bazie biopochodnego propanu. 

20 września w Brukseli sojusz 
Circular Plastics Alliance, utworzony 
z inicjatywy Komisji Europejskiej, 
przyjął dobrowolną deklarację 
dotyczącą zwiększenia na rynku 
europejskim ilości tworzyw 
sztucznych pochodzących  
z recyklingu. Dokument podpisało 
ponad 60 sygnatariuszy.



3/2019     15

PLASTIME

Surowca dostarczy Neste – firma specjali-
zująca się m.in. w dostarczaniu odnawial-
nych produktów takich jak olej napędo-
wy czy paliwo do silników odrzutowych. 
Produkcja miała ruszyć jeszcze w tym roku 
w zakładach Borealis zlokalizowanych 
w Belgii. Jak zapewnia Neste, zastrzeżona 
technologia NEXBTL pozwala wykorzystać 
prawie każdy olej lub tłuszcz pochodzenia 
biologicznego (w tym oleje odpadowe) jako 
surowiec do produkcji wysokiej jakości 
produktów odnawialnych.

Jubileuszowa, X edycja Między naro-
dowych Targów Materiałów, Technologii 
i Wyrobów Kompozytowych Kompozyt-
Expo odbyła się w dniach 8-9 października 
w Krakowie. Jedną z atrakcji tegoroczne-

go wydarzenia (po raz drugi w historii 
targów) był Salon Lab-Control, w którym 
firmy prezentowały aparaturę analitycz-
ną, sprzęt kontrolno-pomiarowy, opro-
gramowanie i akcesoria laboratoryjne. 
Dzięki Polskiemu Klastrowi Technologii 
Kompozytowych można było wziąć udział 
w strefie warsztatowej, gdzie omawiano 
zagadnienia takie jak czyszczenie suchym 
lodem, nowe kompozyty w branży moto-
ryzacyjnej czy zaawansowane technologie 
lekkie. 

Firma MonoSol z USA, część globalne-
go koncernu chemicznego Kuraray Group, 
podjęła decyzję o budowie nowego zakładu 
produkcyjnego w Polsce. Obiekt zlokalizo-
wany jest w Katowickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. Inwestycja pochłonie bli-
sko 500 mln złotych. Inwestor kupił 10 ha 
gruntu w strefie gospodarczej gminy Ujazd. 
Będzie produkować biodegradowalną folię, 
wykorzystywaną m.in. w kapsułkach do 
pralek i zmywarek. Według MonoSol, folie 
rozpuszczają się całkowicie w kontakcie 
z wodą, nie utrzymując się w środowisku.

LISTOPAD

Spółka Nissei Plastic Industrial 
poinformowała o decyzji przeję-
cia pakietu kontrolnego producenta 

wtryskarek, Grupy Negri Bossi z siedzibą 
w Mediolanie. Do końca stycznia przy-
szłego roku Nissei planuje dokonać zakupu 
75 proc. akcji włoskiej spółki, natomiast 
pozostałe akcje zostaną zakupione w ciągu 

kilku lat. Dotychczasowym właścicielem, 
posiadającym blisko 100 proc. udziałów, 
jest amerykańska Kingsbury Corporation. 
Z uwagi na ustaloną pozycję Negri Bossi 
w Europie, transakcja ma wzmocnić sto-
sunkowo słabą sieć sprzedaży Nissei w tym 
regionie. Sprzedaż osiągnięta przez Negri 
Bossi w 2018 r. wyniosła 105 mln dolarów. 

W ramach realizacji Programu Rozwoju 
Petrochemii, PKN Orlen podpisał z firmą 
Fluor, jedną z największych na świe-
cie spółek inżynieryjno-projektowych, 
umowę na usługę doradztwa technicz-
nego i zarządzania projektem w formule 
PMC+ (Project Management Contractor). 

Podczas tegorocznej edycji targów K 2019 w Düsseldorfie wystawcy chętnie demonstrowali 
swoje zaangażowanie w proces rozwoju gospodarki obiegowej. Część z nich zorganizowała na 
swoich stoiskach pokazy procesów i technologii zgodnych z założeniami GOZ:
• Starlinger zaprezentował system recyklingu dużych worków typu big-bag z tkanego 

polipropylenu. Opracowana przez firmę koncepcja „opakowania obiegowego” obejmuje 
zwrot zużytych worków do producenta, rozdrabnianie i mycie, aż po produkcję recyklatu 
rPP. Jedną z głównych zalet ma być dokumentowane zużycia surowców w tzw. „paszporcie 
materiałowym”.

• Erema przedstawiła zalety systemu Vacunite (bottle-to-bottle). Ta pierwsza na świecie 
technologia tego typu stanowi połączenie sprawdzonego procesu Vacurema z polikon-
densacją w stanie stałym (SSP) firmy Polymetrix. Przeznaczeniem jest produkcja granulatu 
rPET klasy spożywczej. 

• Engel postawił na produkcję komponentów typu sandwich z rdzeniem na bazie recyklatu, 
osadzonym w materiale pierwotnym. Pewne wyzwanie w tej technologii stanowi produkcja 
pojemników transportowych. Engel wytwarzał je na swoim stoisku w procesie skinmelt. 
Pomimo złożonej geometrii opakowania, firmie udało się osiągnąć bardzo wysoki poziom 
zawartości surowców wtórnych, przekraczający 50 proc.

 • Inną ciekawą prezentacją tej samej firmy była produkcja detali na bazie poliamidowe-
go recyklatu, który w Chile otrzymuje się ze zużytych sieci rybackich. Do niedawna 
odpady takie najczęściej trafiały do morza, a obecnie – do specjalnych punktów zbiórki. 
Oryginalnie z takiego recyklatu powstają deskorolki i okulary przeciwsłoneczne, natomiast 
podczas K produkowano miniaturowe pojemniki na odpady.  

• Firmy: Braskem, Kautex Maschinenbau i Erema zaprezentowały wspólnie przykład obiegu 
zamkniętego w procesie obróbki tworzyw biopochodnych. Brazylijski koncern dostarczył 
biopolietylen I’m green oraz pokonsumencki recyklat, z których Kautex na miejscu produ-
kował trójwarstwowe butelki HDPE ze środkową warstwą spienioną. Opakowania te tra-
fiały na stanowisko Eremy, gdzie poddawano je recyklingowi.

K 2019

Spółka Nissei Plastic Industrial 
poinformowała o decyzji przejęcia 
pakietu kontrolnego producenta 
wtryskarek, Grupy Negri Bossi z 
siedzibą w Mediolanie. Do końca 
stycznia przyszłego roku Nissei 
planuje dokonać zakupu 75 proc. akcji 
włoskiej spółki, natomiast pozostałe 
akcje zostaną zakupione w ciągu kilku 
lat.
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Realizowane przez Fluor usługi polega-
ją na nadzorowaniu całego projektu we 
wszystkich jego obszarach: od zarządza-
nia harmonogramem, kosztami, wyko-
nawcami, ryzykiem; poprzez zapewnienie 
bezpieczeństwa pracy, wsparcia technicz-
nego oraz nadzorowanie standardów tech-
nicznych w projektowaniu; po zarządza-
nie dostawami i realizacją prac inwesty-
cyjnych. Inwestycje w ramach Programu 
Rozwoju Petrochemii zwiększą moce pro-
dukcyjne płockiego koncernu o około 30 
proc. 

Grupa Logoplaste z Portugalii zawarła 
umowę przejęcia większościowego pakietu 
akcji jednego z czołowych polskich produ-
centów opakowań PET, zielonogórskiego 
Masterchemu. Transakcja ma zostać sfi-
nalizowana w pierwszym kwartale 2020 r. 
Dotychczasowi właściciele firmy zachowa-
ją udziały w spółce oraz pozostaną zaanga-

żowani w zarządzanie przedsiębiorstwem, 
twierdzi nabywca. Masterchem produkuje 
opakowania PET do chemii gospodarczej, 
kosmetyków, artykułów spożywczych 
oraz wyrobów farmaceutycznych i suple-
mentów diety. Roczny wolumen produkcji 
przekracza 500 milionów sztuk, sprzeda-
wanych do ponad 1 tys. klientów. 

Koncern LANXESS ogłosił, że do 2040 r. 
zamierza osiągnąć neutralność klima-
tyczną i wyeliminować emisje gazów cie-
plarnianych, sięgające obecnie 3,2 mln 
ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e). 
Do 2030 r. LANXESS zamierza zmniejszyć 
emisje o 50 proc. w porównaniu z obec-
nym poziomem, do około 1,6 mln ton CO2e. 
W ciągu najbliższych kilku lat LANXESS 
wdroży specjalne projekty mające na celu 

znaczne obniżenie emisji gazów cieplar-
nianych.

Polska myśl techniczna na Formnext 
2019. Podczas targów druku 3D we 
Frankfurcie firma OVE z Pruszkowa zapre-
zentowała innowacyjną, pełnokolorową 
drukarkę o nazwie A4, której cena jest aż 
o 75 proc. niższa od innych tego typu urzą-
dzeń dostępnych na rynku. Drukarka łączy 
technologię FFF z najszybszym na świe-
cie układem drukującym firmy Memjet 
z USA. Według producenta, nowa maszyna 
to idealne narzędzie do szybkiego druku 
wszelkiego rodzaju kolorowych prototy-
pów, które znajdzie zastosowanie w prze-
myśle, edukacji, architekturze, medycynie, 
marketingu czy rozrywce. W czasie targów 
firma przyjmowała pierwsze zamówienia, 
natomiast rozpoczęcie wysyłki produktów 
planowane jest na II kwartał 2020 r. 

GRUDZIEŃ

Włoski producent tworzyw sztucz-
nych Sirmax otworzył nowy 
zakład produkcyjny w Kutnie. 

To drugi obiekt tej firmy w Polsce i dwuna-
sty na świecie. Wartość inwestycji sięgnę-
ła 30 mln euro. Wytwórnia przeznaczona 
jest głównie do produkcji nowej gamy ela-
stomerów TPE marki Xelter. Mieszanki te 
znajdują zastosowanie przede wszystkim 
w aplikacjach motoryzacyjnych, takich jak 
uszczelki, elementy wewnętrzne i akceso-
ria, a ponadto także w uszczelnieniach dla 
sprzętów AGD. Sirmax określa nową ofertę 

jako zrównoważoną alternatywę dla wul-
kanizowanej gumy, w 100 proc. nadającą 
się do recyklingu. Zakład ma produkować 
30 tys. ton elastomerów termoplastycz-
nych rocznie.

BASF oficjalnie przystąpił do realizacji 
inteligentnego projektu według koncep-
cji Verbund w Zhanjiang w chińskiej pro-
wincji Guangdong, rozpoczynając budowę 
pierwszych zakładów. Jak podał BASF jest 
to kamień milowy projektu inwestycyjne-
go koncernu o wartości 10 miliardów USD 
zapowiadanego w lipcu 2018 r. Pierwsze 
zakłady mają produkować tworzywa kon-
strukcyjne i termoplastyczne elastomery 
poliuretanowe (TPU) w celu zaspokojenia 
rosnących potrzeb rozmaitych gałęzi prze-
mysłu rozwijających się na rynku połu-
dniowych Chin i całej Azji.

Bakbuk firmy Ecoams Planet z Izraela 
to proste rozwiązanie pozwalające 
zmniejszyć rozmiary zużytej plastikowej 
butelki w celu łatwiejszego przygotowa-
nia jej do recyklingu. Kluczową innowacją 
jest tu biodegradowalna gumowa opaska, 
owinięta wokół określonej części butel-
ki - pomaga konsumentowi w łatwym 
złożeniu pustego opakowania i zmniej-
szeniu jego objętości o 80 proc. Firmy 
recyklingowe mogą zyskać na tym wyna-
lazku dzięki redukcji kosztów transportu 
- jednorazowy przewóz będzie obejmować 
o wiele więcej odpadów niż dotychczas. 
Bakbuk został już opatentowany w 14 kra-
jach. l

Bakbuk to proste rozwiązanie pozwalające zmniejszyć rozmiary zużytej 
butelki w celu łatwiejszego przygotowania jej do recyklingu.

Grupa Logoplaste z Portugalii zawarła 
umowę przejęcia większościowego 
pakietu akcji jednego z czołowych 
polskich producentów opakowań 
PET, zielonogórskiego Masterchemu. 
Transakcja ma zostać sfinalizowana 
w pierwszym kwartale 2020 r. 
Dotychczasowi właściciele firmy 
zachowają udziały w spółce 
oraz pozostaną zaangażowani w 
zarządzanie przedsiębiorstwem, 
twierdzi nabywca.
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Kielce

19-22.05.2020

XXIV Międzynarodowe
Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
i Gumy

POWIERZCHNII 
WYSTAWIENNICZEJ

34 000 m2

WYSTAWCÓW

910
ZWIEDZAJĄCYCH

19 760
ZAGRANICZNYCH

FIRM

PONAD 50%

www.plastpol.com



Przyszłość  Przyszłość  
należy  należy  
do tworzywdo tworzyw

3333 wystawców reprezentujących 
63 państwa. Prawie 225 000 
odwiedzających pochodzących  
ze 165 krajów. 
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Za nami największe branżowe 
wydarzenie mijającego roku.  
Co pokazało nam K2019? Jaki obraz 
przemysłu tworzyw sztucznych 
A.D. 2019 wyłania się po ośmiu 
intensywnych dniach w zatłoczonych 
halach Messe Düsseldorf?

Remigiusz Gałązka
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BUDYNEK LŚNIŁ NOWOŚCIĄ 
– nowoczesna konstrukcja 
autorstwa Juliusa Schulte-
Frohlinde została oddana do 
użytku dokładnie miesiąc 

wcześniej, 11 września 1952, i teraz wyda-
wała się idealnym miejscem na wystawę 
poświęconą czemuś tak przyszłościowe-
mu jak plastik. Słońce zdążyło dotrzeć do 
południowego narożnika budynku i roz-
świetliło halę od środka, potęgując wraże-
nie czegoś awangardowego. Wiceburmistrz 
Düsseldorfu, Georg Glock, zapamiętał tę 
chwilę jako swoisty kontrapunkt dla kon-
certu Louisa Armstronga, który odbył się 
dzień wcześniej, niecałe dwa kilometry 
stąd. „W końcu jazz w niezwykły sposób 
łączy przeszłość z przyszłością” – pomy-
ślał wchodząc na schody.

Idący obok Gerhard Matulat ze Stowa-
rzyszenia Niemieckiego Przemysłu Two-
rzyw Sztucznych (AKI) odczuwał satys-
fakcję: jeszcze rok temu pomysł wysta-
wy poświęconej tworzywom sztucznym 
napotykał opór w ministerstwie gospo-

darki, ostatecznie jednak udało się, razem 
z kilkoma osobami z branży, wśród któ-
rych znalazł się przyjaciel Matulata, dr. 
Richard Röhm, przekonać władze do zor-
ganizowania wydarzenia. 

Grupa oficjeli weszła do przestronne-
go wnętrza Europahalle. Za nimi podążył 
szybko powiększający się tłum. W otwiera-
jącym przemówieniu Richard Röhm, pre-
zes AKI i GKV, nawiązał do nieco dziwne-
go logo targów, które w ostatnich dniach 
dosłownie zalało ulice Düsseldorfu, poja-
wiając się na płotach, słupach i drogowska-
zach. Dr. Röhm zaznaczył, że logo odwo-
łuje się do symbolu chemii, ponieważ ma 
podkreślać „naukową naturę przemysłu 
tworzyw sztucznych”. Jednym z najważ-
niejszych celów K’52 miała być edukacja: 
– Pragniemy zapoznać społeczeństwo z „pla-
stikową koncepcją” – powiedział Richard 
Röhm. – Chcemy spowodować, aby ludzie 
byli „świadomi plastiku”.

Zaraz po części oficjalnej zwiedzają-
cy zanurzyli się w ekscytującym nowym 
świecie materiałów syntetycznych. Rolę 

przewodnika wzięli na siebie gospodarze 
wystawy „Mr and Mrs Jedermann” (czy też 
z angielska „Mr and Mrs Everyone”). To na 
wskroś nowoczesne małżeństwo demon-
strowało tworzywa sztuczne w życiu 
codziennym. Wycieczka mogła podziwiać 
sprzęty domowe i wiele zwykłych przed-
miotów codziennego użytku – zwykłych, 
ale jakby innych: wszystkie one lśniły czy-
stością, wydawały się lekkie i przyjemne 
w użyciu. Uwagę przykuwała nowa lodów-
ka, a także meble wykonane z plastiku. 
Prezydent Theodor Heuss zatrzymał się 
przy jednym z nich, designerskim biurku 
o wyprofilowanym kształcie, by osobiście 
sprawdzić, czy bardzo różni się w doty-
ku od blatów z drewna. Pierwsi odwie-
dzający z uznaniem wyrażali się o lekkim 
zwijanym płaszczu przeciwdeszczowym, 
chociaż prawdziwym, niezaprzeczalnym 
hitem okazała się niezniszczalna plasti-
kowa butelka. Symbol nowych, trwałych, 
sterylnych czasów.

Kilka dni po otwarciu pierwszych tar-
gów „Kunstoffe 1952” Die Zeit napisze: 
„wiele istotnych cech tworzyw sztucznych 
jest tak uderzająco zgodnych z pewny-
mi tendencjami naszych czasów, że chęt-
nie wierzymy w entuzjazm producentów, 
kiedy twierdzą, że przyszłość należy do 
tworzyw”. Reporter Die Zeit, relacjonując 

Było wczesne przedpołudnie, 11 października 1952 roku, kiedy pierwszy 
prezydent RFN Theodor Heuss stanął przed szerokimi schodami Europahalle  
przy Venloer Strasse. Towarzyszący mu Herbert Engst, szef NOWEA,  
wskazał przeszklone wejście z połyskującymi strzelistymi kolumnami.
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K, nie ukrywał zachwytu: „Co może być 
lepszego dla ludzkości, która stale i nie-
przerwanie się rozwija, wymagając coraz 
większego komfortu życia, od substan-
cji, którą można wytwarzać niezawodnie, 
w dowolnej ilości, i która zapewnia wyższą 
trwałość od materiałów naturalnych?”

2019

Sześćdziesiąt siedem lat po tamtych 
budujących wydarzeniach świat 
wygląda inaczej. Nie tylko dlatego, 

że w odróżnieniu od roku 1952, na placu 
przed północnym wejściem na kompleks 
targowy Messe Düsseldorf (położony trzy 
kilometry w linii prostej od pierwotnej sie-
dziby targów K) – próżno szukać refleksów 
słońca. Niebo nad halami targowymi prze-
słaniają stalowe chmury, zaczyna kropić 
zimny, nieprzyjemny deszcz i mimo, że 
klimat Nadrenii Północnej-Westfalii zwy-
kle przynosi dość łagodną jesień, teraz 
jakby coś się popsuło.

Inny jest klimat w przyrodzie, inny 
też panuje klimat w świecie tworzyw. Od 
pewnego czasu nad branżą polimerową 
mnożą się ciemne chmury. Praktycznie nie 
ma tygodnia, by ktoś nie napisał czegoś 

złego na temat „plastiku”. Dyżurne tema-
ty? Proszę bardzo: zanieczyszczenie oce-
anów, zalegające hałdy odpadów, mikro-
plastik w żywności. I może właśnie dlatego 
cała uwaga polimerowego świata jak nigdy 
skupiona jest na rozpoczynających się tar-
gach „K2019”, największym tegorocznym 
wydarzeniu branżowym. Wielu uczestni-
ków rynku spodziewa się, że właśnie tutaj, 
w Düsseldorfie, usłyszymy wspólny, jed-
nolity głos branży.

Stojąc przed wejściem na hale targowe 
i obserwując napierający tłum, zastana-
wiamy się, jaki to będzie głos. Czy branża 
okopie się na pozycjach? Czy może raczej 
wyśle w świat mocny, czytelny sygnał, 
zdecydowaną odpowiedź na największe 
wyzwania stojące przed biznesem two-

rzywowym, jak i biznesem w ogóle? Dużo 
wskazuje, że branża jednak się nie podda. 
Organizatorzy na wiele miesięcy przed 
wydarzeniem zapowiadali, że problemy 
związane z odpadami, gospodarką liniową 
i związane z tym wyzwania współczesnego 
świata znajdą się w centrum targowej dys-
kusji. Pośród czterech kluczowych tema-
tów K2019 na pierwszym miejscu znalazły 
się zagadnienia zrównoważonego roz-
woju i gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Wszyscy zainteresowani czekają na drugi 
dzień targów, kiedy odbędzie się deba-
ta PlasticsEurope, poświęcona przyszłości 
tworzyw. Czy da nam odpowiedzi na pyta-
nia, jakie zadawaliśmy sobie od pewnego 
czasu? Czy przyniesie „nową nadzieję” – 
uciekając się do konceptu zapożyczone-
go z „Gwiezdnych Wojen” – w cokolwiek 
zniechęconym medialnymi nagonkami 
środowisku branżowym? Czy K2019 da 
impuls do zmian i rozpocznie nowy etap 
w rozwoju branży?

Dla naszego zespołu targi K2019 są 
ważne również z innego powodu. Odbiera-
jąc akredytacje prasowe mamy świado-
mość, że właśnie teraz, w Düsseldorfie, 
odbywa się oficjalny, branżowy debiut 
naszego pisma. Wprawdzie zdążyliśmy 
już zaprezentować „Plastime Magazine” 
na targach Taropak w Poznaniu, trudno 
jednak mówić, że była to impreza stricte 
tworzywowa. Teraz jest inaczej: w jednym 
miejscu zebrał się cały europejski i świa-
towy biznes związany z przetwórstwem 
polimerów. Można więc powiedzieć, że 
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to idealne miejsce i idealny moment na 
mocny debiut. Rodzi to również pewną 
odpowiedzialność: nie tylko debiutujemy, 
ale również od początku stajemy się swo-
istym, medialnym ambasadorem polskie-
go przemysłu tworzyw sztucznych: arty-
kuł „Plastics industry in Poland” Fundacji 
PlasticsEurope Polska, który rozpoczyna 
targowe wydanie naszego pisma, cieszy się 
dużym zainteresowaniem niemal każdego 
odbiorcy, któremu pokazujemy „Plastime 
Magazine”. Nasi rozmówcy zatrzymują 
się też przed opisem targów w Kielcach: 
„Plastpol – the plastic industry leader in 
the region”. Może zechcą odwiedzić nasz 
kraj?

Kolorowy syntetyczny świat

Podobnie jak w pełnym nadziei 1952 
roku – zanurzamy się w kolorowy, 
„syntetyczny świat”. Hale przygoto-

wane są perfekcyjnie, stoiska kuszą feerią 
barw, niebanalnym wystrojem, ale przede 
wszystkim wszędzie można spotkać zaan-
gażowanych, znających się na swojej pracy 
specjalistów. To uświadamia jedno: K już 
od dawna nie jest tylko wystawą dla cie-
kawskich, ale stałym, ważnym miejscem 
spotkań ekspertów, stykiem technologii 
i biznesu, pulsującym centrum europej-
skiego i światowego przemysłu tworzyw.

Pośród gęsto zaludnionych alejek 
próżno szukać oznak zniechęcenia i apa-
tii. Przeciwnie: niemal na każdym kroku 
widać, że ten biznes się rozwija. Jeśli ktoś 
wietrzył rychłą klęskę „plastików”, naocz-

nie może się przekonać, jak bardzo się myli. 
Problemy branży oczywiście nie znikły jak 
za dotknięciem czarodziejskiej otwierają-
cej targi K różdżki. Tyle, że problemy są po 
to, aby je rozwiązywać.

Będzie się o tym mówiło właściwie 
przez cały czas trwania targów, zarów-
no oficjalnie, na forum publicznym, jak 
i w niekończących się rozmowach toczo-
nych na stoiskach czy pośród targowych 
alejek. Główne tematy K – oprócz zagad-
nień związanych z ochroną środowiska są 
to: digitalizacja i Przemysł 4.0, integra-
cja systemowa (materiały, procesy, wzor-
nictwo), problemy z dopływem nowych, 
wykształconych kadr – mają swoje odbi-
cie w szeregu konferencji i paneli dysku-
syjnych, toczących się przede wszystkim 
na stoisku PlasticsEurope, gdzie dyskusja 
na temat wyzwań stojących przed branżą 
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towarzyszy wystawie „Plastics shape the 
future”, ale też w kulistej, trochę futury-
stycznej konstrukcji ustawionej przy hali 
nr 16, gdzie przez kolejne osiem dni będzie 
się odbywało VDMA Circular Economy 
Forum.

Przyszłość to zero. Zero waste.

N iewątpliwie tematem numer „1” 
na K2019 był zrównoważony roz-
wój oraz gospodarka o obiegu 

zamkniętym. Wystarczyło się rozejrzeć: 
przygniatająca większość stoisk w mniej-
szym lub większym stopniu nawiązy-
wała do troski o środowisko, a hasła 
„Sustainable Development”, czy „Circular 
Economy” pojawiały się nawet częściej niż 
słowo „plastics”. Spacerując po targowych 
alejach, mieliśmy nieodparte wrażenie, 
jakby przemysł polimerowy po słynnej 
unijnej „dyrektywie plastikowej”, wobec 
zaostrzających się regulacji związanych 
z tworzywami oraz burzy w mediach naj-
pierw doznał szoku, a następnie przebu-
dził się i ze zdwojoną energią przystąpił 
do „naprawy świata”. Oczywiście bran-
ża ma sporo na sumieniu, bo przez wiele 
lat o problemie raczej milczała, żeby nie 
powiedzieć: nie dostrzegała go. Z drugiej 
strony fala krytyki, jaka dotknęła tworzy-
wa sztuczne, mimo wszystko była zasko-
czeniem.

Tutaj, w halach Messe Düsseldorf, nikt 
nie miał ochoty na posypywanie głowy 
popiołem. Przeciwnie, wszyscy zaczęli 
mówić o rozwiązaniach. Nieoczekiwanie, 
jak określił Manfred Hackl, szef firmy 
EREMA: „K stało się wiodącymi targami 
gospodarki o obiegu zamkniętym i recy-
klingu tworzyw sztucznych”. Być może 
nieco spóźniony, zapewne w obawie przed 
gorszymi wynikami finansowymi i spad-
kiem interesów, ale na szczęście w sposób 
realny biznes polimerowy postanowił coś 
zrobić. Jak zauważył dr. Stefan Hanstein 
z Fraunhofer IWKS: „Targi K w przekonu-
jący sposób pokazały, że zrównoważony 
rozwój osiągnął najwyższy priorytet rów-
nież w branży tworzyw sztucznych”.

Temu samemu poświęcone było 
wystąpienie Javiera Constante. Prezes 
PlasticsEurope dokonał podsumowania 
najważniejszych zmian od czasu wprowa-
dzenia dobrowolnego zobowiązania doty-
czącego tworzyw sztucznych. Chodzi oczy-

Wbrew czarnej prasie jaka 
pojawia się wokół tematu 
„plastiku” branża ta jest wciąż 
jednym z filarów przemy-
słu i długo tak pozostanie. 
Pamiętajmy, że tworzywa 
sztuczne wiele lat temu stały 
się alternatywą dla drewna i 
elementów z metalu. Dzięki 
zastosowaniu polimerów 
przemysł znacznie się roz-
winął i nadal się rozwija. 
Sami jesteśmy dostawcami 
elementów do branży moto-
ryzacyjnej, które wcześniej 
były wykonane z metalu, a 
więc były cięższe i droższe. 
Owszem, nowe regulacje unij-
ne ograniczające wykorzysta-
nie plastiku w obszarze pro-
duktów jednorazowych mogą 
spowolnić niektóre firmy, 
które będą musiały się prze-
branżowić lub zmienić swoją 
technologie, ale generalnie 
branża tworzyw sztucznych 
jest tak szeroka i dająca moż-
liwość zastosowania tworzyw 
bio oraz z dodatkami natu-
ralnymi, że na pewno i w tej 
dziedzinie uda się pozytywnie 
wpłynąć na postrzeganie 
„plastiku”.

Jesteśmy firmą oferującą 
głównie usługi wtrysku i 
budowania form wtrysko-
wych. Dla nas targi, zwłaszcza 
o takiej skali i prestiżu, to 
przede wszystkim pokazanie 
szerokiemu gronu naszych 
możliwości i dorobku. Udało 
się zdobyć kilka interesują-
cych kontaktów, ale targi to 
także szansa na spotkania w 
gronie dostawców, możliwości 
zyskania lepszych warunków 
zakupu urządzeń, zapoznanie 
się z nowinkami w branży, 
ocena konkurencji.

Nasza firma już od ponad 
10 lat postępuje zgodnie z 
własną polityką zrównoważo-
nego rozwoju. Są to zarówno 
rozwiązania w firmie takie 

jak instalacja fotowoltaiczna 
(największa nadachowa insta-
lacja w Polsce – 1,24 MW), 
pompy ciepła, odzysk ciepła 
z produkcji do ogrzewania 
budynku, a także podejście 
do projektowania produktu. 
Pomagamy naszym klientom 
stworzyć produkt, który 
będzie nie tylko funkcjonalny 
ale także przyjazny środo-
wisku: użycie bio-tworzywa, 
wykorzystanie recyklatów.

W naszym zakładzie posia-
damy zintegrowany system 
zarządzania. Mamy możliwość 
„prześledzenia” życia pro-
duktu od momenty dostawy 
surowca po wysyłkę. Przy 
naszej skali produkcji jest to 
podstawa funkcjonowania. 
Wszystkie dane są dostępne 
i możliwe do prześledzenia. 
Zarządzanie produkcją, maga-
zynem, zaopatrzeniem jest w 
znacznym stopniu ułatwione. 
Jeśli chodzi o materiały, nie 
boimy się nowych wyzwań, 
dlatego już od kilku lat eks-
perymentujemy z nowymi 
tworzywami. Wraz z naszymi 
klientami testujemy i wyciąga-
my wnioski. Podczas targów 
jednym z obszarów naszych 
zainteresowań były właśnie 
nowe tworzywa oraz moż-
liwości zastosowania ich w 
szerokim zakresie.

Oczywistym jest, że media 
odgrywają bardzo dużą rolę 
w kształtowaniu świadomości 
mas. Uważam, że całą tą złą 
prasę należałoby skierować 
w inną stronę a mianowicie w 
kierunku kształcenia i uświa-
damiania społeczeństwa, że 
ten „zły plastik” otacza nas 
w takim stopniu, że gdyby 
go w jednym momencie 
wyeliminować, to prawdopo-
dobnie zostalibyśmy nadzy 
i bez narzędzi do pracy… 
Należy uświadamiać ludzi jak 
postępować z elementami 

z tworzyw sztucznych w 
naszym otoczeniu, nauczyć 
segregowania i wielokrot-
nego przetwarzania, skłonić 
do kompromisu pomiędzy 
pięknym, a ekologicznym, 
tanim, a wytrzymałym, „na 
chwile”, a „na lata”. Rozsądne 
i zrównoważone postępowa-
nie z plastikiem uwolniłoby 
nas od części śmieci które 
wytwarzamy, od zanieczysz-
czenia środowiska i wód oraz 
przyczyniłoby się do lepszego 
komfortu życia. Uważam, 
że dałoby również pole do 
powstania nowych obszarów 
przemysłów związanego z 
przetwarzanie odpadów – 
nowe technologie, nowe miej-
sca pracy.
Jedne targi, nawet tak duże, 
nie zmienią tego stanu. 
Potrzeba ciągłej pracy i 
zaangażowania wielu śro-
dowisk i osób, aby zmienić 
stereotypowe już nastawie-
nie ludzi do plastiku. Trzeba 
edukować ludzi, tych, którzy 
nieostrożnie i bezmyślnie 
kupują i wyrzucają plastik, 
nie segregują i myślą krótko-
wzrocznie. Ta edukacja musi 
być skierowania nie tylko do 
ludzi średnio i dobrze zara-
biających, ale również do 
tych najgorzej sytuowanych, 
których nie stać lub nie mają 
możliwości wybierania pro-
duktów ekologicznych. Dla 
których segregacja to wymysł 
bogaczy i luksus. Trzeba 
również podjąć działania prze-
ciwko zalewaniu Europy tanim 
plastikiem z Azji. Podczas gdy 
my tutaj (UE) wprowadzamy 
ograniczenia i regulacje, prze-
mysł azjatycki nie ma żadnych 
ograniczeń, a przecież same 
Chiny produkuję więcej pla-
stiku niż UE. Branża tworzyw 
powinna być branżą nie tylko 
producentów ale wzmacniać 
swoją pozycję technologiami i 
formami zajmującymi się recy-
klingiem.

Emilia Sikora, Project Manager, Hanplast Sp. z o.o.
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wiście o inicjatywę Plastics 2030 Voluntary 
Commitment, zgodnie z którą europejscy 
przetwórcy zadeklarowali osiągnięcie 
do 2030 roku 60% poziomu wykorzysta-
nia materiałów pochodzących z odzysku 
w opakowaniach z tworzyw sztucznych. 
Co więcej, realizacja „dobrowolnego zobo-
wiązania” ma w konsekwencji doprowa-
dzić w 2040 roku do osiągnięcia trudnego 
dziś do wyobrażenia 100% powtórnego 
użycia tworzyw, ich recyklingu i odzysku 
energii w krajach EU28 oraz w Norwegii 
i Szwajcarii.

Javier Constante zwrócił uwagę, że 
„dobrowolnym zobowiązaniem” branża 
znacznie wykracza poza cele wskazane 
w unijnej Strategii dla Tworzyw Sztucz-
nych (gdzie mowa jest o wykorzystaniu 
recyklatów w opakowaniach na poziomie 
30%). Prezes PlasticsEurope zauważył też, 
że przy udziale różnych uczestników łań-
cucha wartości branży powstały dobrze 
funkcjonujące platformy współpracy zaj-
mujące się recyklingiem i racjonalnym 
wykorzystaniem różnych grup tworzyw 
sztucznych. 

PlasticsEurope zobowiązało też wszyst-
kie swoje organizacje członkowskie do 
przystąpienia do programu Operation 
Clean Sweep®. Jest to inicjatywa ame-
rykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu 
Tworzyw Sztucznych (Plastics Industry 
Association) oraz Amerykańskiej Rady 
Chemii (ACC), mająca ograniczyć przeni-
kanie mikrodrobin tworzyw sztucznych do 
środowiska.

– Widzę w branży dużą determinację 
do przyspieszenia konkretnych rozwiązań 
w celu zwalczania odpadów morskich, zmia-
ny modeli biznesowych i wykraczania poza 
założone w dyrektywie unijnej cele recyklingu 
– powiedział Javier Constante.

Słowa prezesa PlasticsEurope znalazły 
odzwierciedlenie w rozwiązaniach, jakie 
zaprezentowali wystawcy. Tuż obok sto-
iska PlasticsEurope, na okazałej wysta-
wie firmy Sabic, można było zapoznać się 
z koncepcją „true circle”. Jak nam wyjaśniał 
Piotr Kwiecień, dyrektor Sabic Polska, jest 

to kompleksowa formuła, która opiera się 
na czterech filarach: recyklingu chemicz-
nym, surowcach odnawialnych, recyklingu 
mechanicznym oraz „projektowaniu dla 
recyklingu”. – Można tu mówić o dwóch 
wyraźnych trendach: pierwszy polega na 
zmniejszaniu zużycia surowców, a drugim 
jest projektowanie takich rozwiązań, które 
spowodują możliwość użycia produktów jed-
nomateriałowych – mówił Piotr Kwiecień. 
– Dobrym przykładem jest nasza folia BOPE, 
którą zaprezentowaliśmy. W wielu zastoso-
waniach folia BOPP jest laminowana z folią 



3/2019     25

 

czy płytami polietylenowymi. Zastosowanie 
BOPE powoduje, że zachowujemy produkt 
monotworzywowy, który znacznie łatwiej 
poddaje się recyklingowi niż rozwiązania 
wielomateriałowe.

Innym filarem „true circle” jest recy-
kling chemiczny, wykorzystujący proce-
sy termochemiczne. W wyniku procesu 
zwanego pirolizą ze zużytego tworzy-
wa sztucznego powstaje gaz syntezo-
wy lub olej pirolityczny, który następnie 
można wykorzystać do produkcji two-
rzywa o takich samych właściwościach, 
co surowce pierwotne. Efektywne wyko-
rzystanie tego procesu i jego przemy-
słowe zastosowanie będzie olbrzymim 
przełomem – spowoduje wprowadzenie 
tworzyw w prawdziwy obieg zamknięty. 
Zaawansowane prace związane z recyklin-
giem chemicznym, oprócz firmy SABIC, 
prowadzi m.in. BASF, który rozwija swój 
projekt pod nazwą ChemCykling. Na sto-
isku firma pokazała prototypy z materia-
łów pochodzących z recyklingu chemicz-
nego wykonane przez partnerów BASF: 
Jaguar Land Rover, Storopack, Südpack 
i Schneider Electric.

Firma Arburg zaprezentowała „arburg-
GREENworld”, który ma wyznaczać kolej-
ne standardy w produkcji ukierunkowa-
nej na gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
Program bazuje na czterech filarach: 
„Green Machine” to efektywna tech-
nologia maszyn, „Green Production” 
odwołuje się do innowacyjnych procesów 
i produkcji wykorzystującej zasoby w spo-
sób oszczędny, z kolei „Green Services” 
obejmuje usługi i transfer know-how, np. 
w zakresie przetwarzania recyklatów. 
Ostatni element „Green Environment” 
służy do wewnętrznych procesów w firmie 
Arburg. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć 
cały proces na żywo, dzięki ustawione-
mu na stoisku firmy Allrounderowi 1020 H  
w wersji Packaging, który przetwarzał 
tworzywo pierwotne PP wraz z 30% recy-
klatem PP w wyniku czego powstawały 
cienkościenne kubeczki.

KraussMaffei chwali się długoletnim 
doświadczeniem, gdyż od ponad trzech 
dekad inwestuje w badania i rozwój tech-
nologii w dziedzinie recyklingu, utylizacji 
i rekompoundingu tworzyw sztucznych. 
Maszyny firmy KraussMaffei mogą być  
bez problemu wykorzystywane do wytwa-
rzania wysokiej jakości produktów końco-

wych z alternatywnych tworzyw sztucz-
nych, takich jak materiały z recyklingu 
i tworzywa biodegradowalne. W celu pro-
mowania i rozwijania gospodarki o obiegu 
zamkniętym firma KraussMaffei stwo-
rzyła również portal Polymore – jest to 

internetowa platforma handlu recyklatami 
i surowcami wtórnymi nadającymi się do 
ponownego wykorzystania w przemyśle. 

Naszą uwagę przykuła też wtryskarka 
oklejona zdjęciem łąki oraz wielkim, kolo-
rowym napisem „zero plast”, zaprezen-

Branża tworzyw sztucznych 
doświadcza stałego wzro-
stu i rozwoju, co widać było 
również bardzo wyraźnie na 
targach K w Düsseldorfie. 
Naszym zdaniem należy 
spodziewać się lekkiego 
wyhamowania tendencji 
wzrostowej, ale nie jej odwró-
cenia. Możemy oczekiwać, 
że najbliższe 2-3 lata będą 
charakteryzować się wystą-
pieniem pewnych trudności 
i mogą prowadzić do kon-
solidacji firm, ale tendencja 
wzrostowa nie zostanie przez 
to zatrzymana.

Celowość udziału w targach 
jest kwestią, którą każda 
firma musi rozważyć biorąc 
pod uwagę działania marke-
tingowe, wizerunkowe oraz 
ich koszty. Naszym zdaniem 
udział w targach przynosi 
obecnie mniej bezpośrednich 
korzyści biznesowych niż 
to było kilka czy kilkanaście 
lat temu. Nie oznacza to, że 
nasza strategia zakłada rezy-
gnację z udziału w imprezach 
targowych. Zapewne będzie-
my uczestniczyć w targach 
w najbliższych latach, ale 
będziemy bardzo dokładnie 
analizować, które imprezy 
są dla nas ważne. Myślę, 
że targi pozostaną jedną z 
imprez, w której będziemy 
brali udział.

W Düsseldorfie demonstro-
waliśmy technologię wtrysku 
dwukomponentowego, czy też 
możliwości badawcze naszego 
laboratorium z zastosowaniem 
w pełni zautomatyzowanego 
systemu pomiarowego – ska-
nera ATOS ScanBox serii 4.

Nasze działania koncentrują 
się na wdrażaniu produkcji 
bezodpadowej o możliwie 
niskim zapotrzebowaniu na 
energię. Poza tym wykorzy-
stujemy i odzyskujemy ener-
gię cieplną wytwarzaną przez 
maszyny. Używamy również 
materiałów pochodzących z 
recyclingu. 

Jeżeli chodzi o automatyzację, 
używamy systemów wspo-
magania produkcji bazujących 
na rozwiązaniach związanych 
z przemysłem 4.0. Nasze 
maszyny sa wpięte w sieci, 
sprzężone z systemem ERP, 
co daje nam możliwość ana-
lizy produktywności, zużycia 
energii, czasów uzbrojenie i 
przestojów. Te analizy wpły-
wają pozytywnie na naszą 
produktywność i są bazą do 
ciągłego doskonalenie i wdra-
żania Lean Manufacturing.

Jako członek Bydgoskiego 
Klastra Przemysłowego bie-
rzemy udział w programach 
kształcenia kadry oraz współ-
pracujemy z Uniwersytetem 
Technologiczno-Przyrod-
niczym w Bydgoszczy. 
Wspólnie z tymi instytucjami 
organizujemy praktyki dla 
uczniów i studentów, kształ-
cenie praktyczne, pokazy 
wdrażanych technologii i 
badania. Studenci i ucznio-
wie mają możliwość odbycia 
praktyk, poznania firm będą-
cych członkami Bydgoskiego 
Klastra Przemysłowego i wią-
zania swojej przyszłej kariery 
zawodowej z braną przetwór-
stwa tworzyw sztucznych. W 
przypadku naszego regionu 
branża tworzywowa jest 

jedną z kluczowych. Dzięki 
temu możemy liczyć również 
na współpracę z lokalnymi 
władzami i wspieranie pro-
jektów realizowanych przez 
członków klastra.

Branża ma przed sobą wiele 
lat rozwoju i może być jedną 
z kluczowych branż przemy-
słowych. Przemysł chemiczny, 
który uwzględnia wymagania 
środowiska naturalnego, może 
być trampoliną do rozwoju 
innowacji, tworzyć nowe miej-
sca pracy związane z nowymi 
technologiami i wpływać 
na inne branże oraz lokalną 
społeczność w sposób bardzo 
pozytywny.

Czy K2019 były punktem 
przełomowym? Trudno 
powiedzieć, aby jedno nawet 
tak duże i znaczące wydarze-
nie mogło zmienić postrzega-
nie branży. Nadal występują 
problemy i wyzwania, które 
będą utrudniać rozwój branży 
w Europie, tym bardziej, że 
nie we wszystkich regionach 
świata rządzący w ten sam 
sposób rozumieją pojęcie 
zrównoważonego rozwoju. 
Przed nami jako członka-
mi Bydgoskiego Klastra 
Przemysłowego jest dużo 
wyzwań, z którymi przyjdzie 
nam się zmierzyć w najbliż-
szych latach. Należy nastawić 
się na duże zmiany w tech-
nologiach, informatyzację i 
automatyzację produkcji oraz 
wdrażanie technologii nisko-
emisyjnych, bezodpadowych 
i energooszczędnych. Ten 
kierunek rozwoju pozwoli 
branży na złapanie „drugiego 
oddechu”.

Przemysław Deżakowski, Dyrektor Operacyjny, Kaplast Sp. z o.o.
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towana na stoisku Wittmann Battenfeld. 
Chodzi oczywiście o wykorzystanie 
w produkcji materiału biopochodnego 
stworzonego przez firmę Zeroplast (warto 
odnotować, że firma powstała z połącze-
nia sił naszego rodzimego Buzek Plastic 
Poland z Waxell, który był częścią pro-
jektu Horizon2020). Wyprodukowana przez 
firmę Wittmann Battenfeld wtryskar-
ka EcoPower 240/1100h/130l Combimould 
produkowała słoik na krem przy użyciu 
innowacyjnego materiału zeroplast free. 
– Nasz surowiec jest w 100% biodegrado-
walny i w 100% pochodzenia naturalnego 
– pochwalił się Cezary Fabek, inżynier 
produkcji w firmie Zeroplast. – Zeroplast 
free dedykowany jest przede wszystkim dla 
branży spożywczej i kosmetycznej.

W krótkim artykule podsumowującym 
targi nie sposób opisać wszystkich pomy-
słów i technologii związanych ze zrówno-
ważonym rozwojem, jakie firmy zaprezen-
towały na tegorocznym K. O nowościach 
pisaliśmy zresztą w naszym „wydaniu tar-
gowym” – wtedy jeszcze były to zapowie-
dzi. Spacerując po halach Messe Düsseldorf 
mieliśmy okazję zobaczyć, jak owe nowości 
prezentują się na żywo. Interesujące roz-
wiązania moglibyśmy wymieniać w nie-
skończoność. Ciekawą koncepcję zapre-
zentował Engel, który pokazał ekonomicz-
ną produkcję na kompaktowej wtryskar-

ce dwupłytowej duo, w której jednostki 
plastyfikujące umieszczone są jedna nad 
drugą. Wytwarzane metodą „sandwich” 
skrzynki odznaczały się wysokim, ponad 
50% udziałem materiałów pochodzących 
z odzysku. 

Sumitomo Demag zademonstrowało 
dwie energooszczędne wtryskarki z serii 
El-Exis SP zużywające do 20% mniej ener-
gii niż jej poprzednicy, oferując wysoką 
wydajność, zrównoważony rozwój przy 
zachowaniu wysokiej jakości produktu. 

Reifenhäuser również skupił się na 
wydajnych procesach, które ułatwiają 
korzystanie z zasobów i zmniejszają wyko-
rzystanie surowców, pokazując maszyny, 
które produkują bez wytwarzania odpa-
dów. – Wszystkie technologie, które prezen-
tujemy na targach, opierają się na czterech 
zasadach: redukcja, ponowne wykorzysta-
nie, recykling i wymiana – wyjaśnił Ulrich 
Reifenhäuser. 

To, co dzieje się obecnie w maszynach 
do przetwórstwa, można ująć w kilku sło-
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wach: automatyzacja, integracja cyfrowa 
procesów i wszechobecna optymalizacja. 
Przykładem są tu całe systemy, od kom-
pleksowego „arburgXworld”, poprzez 
inteligentny modułowy system Wittmann 

Battenfeld, sieci poziome wykorzystywa-
ne przez firmę Engel przy wykorzystaniu 
platformy ADAMOS HUB, aż po wydawa-
łoby się proste, ale niezwykle innowacyjne 
usprawnienia, czego przykładem może być 

„zero cooling” firmy Nissei ASB: techno-
logia, w której proces chłodzenia został 
przeniesiony z etapu wtrysku na stację 
kondycjonowania. – Dzięki temu proste-
mu, aczkolwiek rewolucyjnemu rozwiązaniu 
– zauważył Wojciech Hutny, z Nissei ASB 
Polska – możemy skrócić czas cyklu produkcji 
o 30-40%, a jednocześnie uzyskać produkt 
o zdecydowanie lepszej jakości.

Nadciąga kryzys?

Dodatkowym, nieoficjalnym tema-
tem, obecnym na terenie Messe 
Düsseldorf, stało się nadchodzą-

ce spowolnienie gospodarcze. Na konfe-
rencji prasowej PlasticsEurope dr Rüdiger 
Baunemann, dyrektor regionalny Central 
Region PlasticsEurope i dyrektor generalny 
PlasticsEurope Deutschland e.V., przedsta-
wił najnowsze dane dotyczące europej-
skiego rynku tworzyw sztucznych.

Analiza PlasticsEurope, zamieszczona 
w raporcie Plastics – the Facts 2019, nie 
pozostawia złudzeń: mimo, że światowy 
biznes tworzywowy w 2018 r. nadal rósł, 

W mojej ocenie branża tworzyw 
sztucznych ma się dobrze. Może 
poza głosami o spowolnieniu na 
rynku automotive. Na K bardzo 
widoczne było to, że branża bar-
dziej interesuje się co zrobić z już 
istniejącymi tworzywami na rynku 
niż jak unowocześniać nowe mate-
riały. Główny nacisk kładziony był 
na recykling.

Tegoroczna edycja targów K 
była debiutem dla Parmedii 
jako wystawcy więc szczególny 
nacisk kładliśmy na jak najszersze 
zaprezentowanie całej firmy dla 
potencjalnych klientów. Z portfolio 
produktowego dużym zaintereso-
waniem cieszyły się nasze master-
batche z grupy Plastomix. To kom-
bibatche łączące cechy koloranta i 
środków pomocniczych.

Dziś targi nie są miejscem podpisy-
wania umów i dobijania interesów. 
To miejsce gdzie można w krótkim 
czasie spotkać wielu klientów i 
popatrzeć z szerszej perspektywy, 

czego rynek poszukuje. Na stoisku 
mieliśmy bardzo dużo odwiedzin 
zarówno obecnych klientów jak i 
potencjalnych. Minie jeszcze tro-
chę czasu, aby wszystkie zapytania 
przetworzyć i podsumować targi 
z poziomu wyniku finansowego. 
Jednakże jesteśmy optymistyczni 
jeżeli chodzi o rozwój biznesu po 
tegorocznej edycji K

W Düsseldorfie dużo mówiło 
się o największych wyzwaniach, 
jakie dziś stoją przed branżą. Na 
pierwsze miejsce wybija się gospo-
darka cyrkularna i zrównoważony 
rozwój - co w tej kwestii możemy 
zrobić? Stawiamy przede wszyst-
kim na recykling – stosujemy coraz 
więcej recyklatów jako polimery 
bazowe dla naszych produktów 
oraz upraszczamy formulacje 
naszych produktów w taki sposób, 
by były łatwiejsze do recyklingu. 
Tam, gdzie jest to tylko możliwe, 
odchodzimy od stosowania blend 
polimerowych na korzyść mono 
polimerów.

Przed branżą stoi olbrzymie 
wyzwanie, by ułatwić recykling 
polimerów. Musimy zrobić jakby 
krok wstecz i zrezygnować z pro-
dukcji opakowań multimateriało-
wych ale jednocześnie zapewnia-
jąc konsumentom dotychczasowe 
walory opakowań. Nowością w 
naszej ofercie są masterbatche do 
opakowań nie zawierające sadzy 
pigmentowej. To duży krok dla 
recyklingu, by lepiej wykorzysty-
wać technologie sortowania poli-
merów za pomocą NIR

Innym wyzwaniem są kadry dla 
branży. Co robić, aby przyciągać 
do przemysłu polimerowego 
nowych, zdolnych inżynierów, 
menadżerów czy handlowców? 
Przede wszystkim kształcić mło-
dych ludzi na kierunkach prze-
twórstwa polimerów. Brakuje 
absolwentów którzy wiedzą czym 
w ogóle są polimery. By przycią-
gnąć ludzi do tej branży trzeba 
przede wszystkim uświadamiać 
ludzi jak wysoce technologiczna 

jest to branża. By młodzi ludzie nie 
patrzyli na branżę jako na tą, co 
zatruwa środowisko, ale na taką, 
która teraz to środowisko może 
posprzątać. 

Czy tworzywa nadal mogą zmie-
niać świat na lepszy? Wierzymy, 
że standardy, które wdrożył prze-
mysł tworzyw sztucznych będą 
wyznacznikiem dla innych. Często 
mamy wrażenie, że zdrowiej jest 
zjeść opakowanie niż to co jest 
w środku. Życzylibyśmy sobie by 
producenci żywności tak dbali 
o nasze zdrowie. jak producenci 
opakowań dbają o bezpieczeństwo 
przechowywanej w nich żywności. 

Czy K2019 były punktem przeło-
mowym, przejściem od marazmu 
po optymizm? W naszej opinii 
targi nie odwróciły trendu bo też 
nie widzimy tego przysłowiowego 
marazmu na rynku. Na zagrożenia 
rynek reaguje bardzo sprawnie i 
dynamicznie, dostosowując się do 
nowych oczekiwań.

Piotr Kowalski, Dyrektor ds. Rozwoju, Zakłady Chemiczne „Permedia” S.A. 
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w Europie produkcja spadła. Prognozy na 
2019 r. wskazują, że trend spadkowy będzie 
kontynuowany, co wiąże się z ogólną sytu-
acją gospodarczą w UE. 

– Producenci tworzyw sztucznych cierpią 
z powodu słabego rozwoju gospodarczego nie 
tylko w Europie, ale także na całym świecie – 
podsumował Baunemann. – Rozwój gospo-
darczy stracił impet, ważne branże konsu-
menckie wykazują słabe lub wyraźnie ujemne 
stopy wzrostu.

Czy jest się czego obawiać? Jak wygląda 
sytuacja w polskich firmach? Nasi roz-
mówcy, chociaż dostrzegają mniej lub bar-
dziej wyraźne oznaki spowolnienia, nie 
wydawali się zaniepokojeni.

– Spowolnienie na pewno nadcią-
ga, bo takie są cykle koniunkturalne, ale 
nie wiemy jak głębokie będzie – zauwa-
żył Piotr Kowalski, Dyrektor ds. Rozwoju 
w Zakładach Chemicznych „Permedia” S.A. 
– W tworzywach, za wyjątkiem automotive, 
nie prognozujemy recesji. Spowolnienie też 
jest potrzebne dla rynku, by móc trochę na 
spokojnie zaplanować przyszłość, przepro-
wadzić inwestycje, niezbędne remonty. Nie 
boimy się tego – akceptujemy taki stan rze-
czy jako naturalny i optymistycznie patrzymy 
w przyszłość.

W podobnym tonie wypowiadała się 
Emilia Sikora, Project Manager w firmie 
Hanplast Sp. z o.o. – Owszem, mówi się 
ostatnio o spowolnieniu, głównie w branży 
motoryzacyjnej, która niejako czeka na decy-
zję, w którą stronę będzie zmierzać w kolej-
nych latach. Na pytanie, czy widać zmianę 
klimatu gospodarczego w zamówieniach, 
Emilia Sikora zaprzeczyła. – Póki co, nie 
odczuwamy spadków, niemniej jednak trzeba 
być na nie przygotowanym i na tyle różnico-
wać portfolio klientów, aby słabsza koniunk-
tura w niektórych branżach nie wpływała 
znacząco na wyniki firmy.

– Nie uważamy, aby był to trend stały, 
spowolnienie traktujemy raczej jako czaso-
wą korektę mocno już przegrzanej gospo-
darki światowej – stwierdził Przemysław 
Deżakowski, Dyrektor Operacyjny 
w Kaplast Sp. z o.o. – Najbliższy rok, względ-
nie dwa lata będą trudne i spowodują przeta-
sowania na rynku. Z naszych analiz wynika, 
że możemy spodziewać się spadku zamówień.

W związku z oznakami słabnącej 
koniunktury, przedsiębiorstwa przygo-
towują różne scenariusze. Co ciekawe, 

w Düsseldorfie można było spotkać firmy 
spoza branży, które właśnie w sektorze 
tworzywowym zaczęły szukać dywer-
syfikacji na wypadek recesji. – W dobie 
nadciągającego spowolnienia gospodar-
czego chcemy zwiększyć sprzedaż naszych 
usług w różnych branżach, między innymi 
w branży tworzyw sztucznych – powiedział 
Andrzej Błażejewski, wiceprezes firmy 
Horus, dystrybutora taśm samoprzylep-
nych firmy 3M, która na targach K wysta-
wiła się w ramach Bydgoskiego Klastra 
Przemysłowego.

– Staramy się mieć w portfolio klientów 
z różnych branż – wtórowała mu Emilia 
Sikora z Hanplastu. – Nie jesteśmy uzależ-

nieni od jednej branży, dlatego dla nas na 
chwilę obecną spowolnienie, nawet jeśli przy-
bierze na sile, nie powinno wywrzeć większe-
go wpływu.

Spadek koniunktury to również dobry 
czas na przegrupowanie. – Plan mamy 
prosty. To dobry czas na inwestycje, by po 
spowolnieniu być gotowym na nowe wyzwa-
nia – tłumaczył nam Piotr Kowalski, a na 
pytanie, czy Permedia obawia się spad-
ków, odpowiedział z uśmiechem: – O naszą 
przyszłość się nie boimy – jesteśmy częścią 
bardzo silnej grupy kapitałowej z dobrze zdy-
wersyfikowanym portfolio. Dodatkowo jeste-
śmy otwarci na zmiany i wiemy, że w krótkim 
czasie możemy nawet zmienić profil produk-
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cji. Historia naszej firmy ma ponad 120 lat 
więc wierzymy, że to solidny okręt z doświad-
czonym kapitanem.

Przygotowania na wypadek spowolnie-
nia z reguły obejmują też okres, jaki zwy-
kle następuje po spadku koniunktury. – 
Będziemy obserwować przejęcia i konsolidacje 
firm – przyznał Przemysław Deżakowski 
z Kaplast. – Okres wzrostu nadejdzie ponow-
nie i ważne jest, aby być gotowym w tym 
kluczowym momencie. Nad tym będziemy 
pracować przez najbliższe miesiące.

Mimo wielu rozmów na temat spowol-
nienia, w halach Messe Düsseldorf raczej 
nie odczuwało się niepewności czy napię-
cia. Przeciwnie, jak zauważył dr Christoph 
Schumacher, dyrektor ds. marketingu  
i komunikacji korporacyjnej w firmie 
Arburg: – Nastrój był wyraźnie lepszy, niż 
można było oczekiwać, biorąc pod uwagę 
klimat gospodarczy.

Osiem niezwykłych dni

To były intensywne, ważne i owoc-
ne dni. Zarówno odwiedzający, 
jak i wystawcy wydają się zgodni: 

w Düsseldorfie mieliśmy okazję przeko-
nać się, że przemysł tworzywowy – mimo 
wielu trudności – ma się dobrze.

– K odwiedziła ogromna rzesza odwie-
dzających, co w tym roku nie było sprawą 
oczywistą – powiedział Dr. Stefan Engleder, 
Prezes ENGEL Group. – Nasze oczekiwania 
zostały przekroczone, choć widać, że odsetek 
odwiedzających z branży motoryzacyjnej był 
niższy niż trzy lata temu. Z pewnością może-
my powiedzieć, że zainteresowanie innowa-

cyjnymi technologiami przetwarzania, które 
prowadzą do większej wydajności i zrówno-
ważonego rozwoju, jest bardzo wysokie.

– K2019 dały mocny sygnał: w branży 
jest ruch! – stwierdził Dr. Guiscard Glück, 
wiceprezes centrum rozwoju i tworzenia 
produktów w BASF Performance Materials. 
– Wiodące na świecie targi ze swoim mię-
dzynarodowym profilem odwiedzających 
ponownie zapewniły BASF idealną platformę. 
Od motoryzacji, poprzez pakowanie, aż po 
towary konsumpcyjne – odnotowaliśmy sze-
rokie zainteresowanie we wszystkich obsza-
rach.

– Stoisko Milliken było wielkim hitem, 
a tysiące odwiedzających z całego świata 
zainteresowało się naszymi rozwiązaniami 
w zakresie gospodarki o obiegu zamknię-
tym – zapewniał z kolei Veerle De Wolf, 

menedżer ds. komunikacji marketingowej 
w regionie EMEA w firmie Milliken.

– Oszczędzanie zasobów dzięki zrówno-
ważonej produkcji, recyklingowi i szybkim 
zmianom kolorów były naszymi główny-
mi tematami podczas targów K – podkre-
ślał Christian Kirchbaumer, dyrektor ds. 
komunikacji marketingowej w Kautex 
Group. – Cieszymy się z pozytywnej reak-
cji i żywego zainteresowania naszym bio-
pochodnym polietylenem, czy też naszą 
zrównoważoną butelką demonstracyjną ze 
spienionego PCR.

– Nasz werdykt: targi K po raz kolejny 
okazały się znakomitym sukcesem dla firmy 
LANXESS – podsumował Udo Erbstößer, 
kierownik projektu „K2019” w LANXESS.

Sądząc po rozmowach, jakie prowadzi-
liśmy na stoiskach, można śmiało powie-
dzieć, że tegoroczna edycja była sukce-
sem nie tylko dla firmy LANXESS, a dobre 
nastroje towarzyszyły większości wystaw-
com.

– Targi K 2019 odbyły się w najbar-
dziej odpowiednim czasie – podsumo-
wał tegoroczną edycję Werner Matthias 
Dornscheidt, prezes zarządu Messe 
Düsseldorf. Trudno się z nim nie zgodzić. 
Wyzwania, jakie stanęły przed bran-
żą wymagały jasnej, jednoznacznej, ale 
też mocnej odpowiedzi. I chyba wszyscy 
odwiedzający zatłoczone hale, spotykając 
się na stoiskach czy przemierzając gwar-
ne aleje targowe mieli to samo odczu-
cie: dostrzegliśmy wyraźnie, w sposób nie 
budzący wątpliwości, że branża odzyskała 

Targi „K” w Dusseldorfie po 
raz pierwszy odwiedziłem 
trzy lata temu, jako zwie-
dzający, szukając inspiracji i 
trendów w zakresie maszyn 
do wykrawania i cięcia taśm 
samoprzylepnych jedno- i 
dwustronnie klejących. Targi 
„K” 2019 niewiele różniły się 
od tych z 2016 pod względem 
wielkości i ilości firm wysta-
wienniczych. Tym, co rzucało 
się w oczy, była innowacyj-
ność niektórych rozwiązań w 
interesującym mnie temacie 
(cięcie i wykrawanie). Widać 

też znacznie więcej firm zaj-
mujących się recyklingiem i 
utylizacją wyrobów plastiko-
wych i pochodnych, co jest 
przy obecnym trendzie dbania 
o środowisko naturalne bar-
dzo potrzebne i konieczne.

Horus nie jest typową firmą z 
branży tworzyw sztucznych, 
ale nasze usługi wycinania 
różnych formatek i cięcia taśm 
samoprzylepnych na dowolny 
wymiar są niezbędnym dodat-
kiem w procesie wykonania 
wyrobu.

Uczestnictwo jako wystawca 
na targach uważam za nie-
zbędny krok do zwiększenia 
dywersyfikacji naszego 
portfolio. Horus Sp. z o. o. w 
80% zajmuje się sprzedażą 
wyrobów 3M, a co za tym 
idzie nie jesteśmy producen-
tem wyrobów z tworzyw 
sztucznych. Tym niemniej w 
dobie nadciągającego spowol-
nienia gospodarczego chcemy 
zwiększyć sprzedaż naszych 
usług w różnych branżach, 
między innymi w branży two-
rzyw sztucznych.

Andrzej Błażejewski, Wiceprezes firmy Horus Sp. z o.o.
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inicjatywę. Jeżeli nawet wcześniejsze mie-
siące upływały pod znakiem niepewno-
ści, to tutaj, w Düsseldorfie rzeczywiście 
pojawiła się „nowa nadzieja”. – Wiemy jak 
odejść od gospodarki liniowej do cyrkularnej – 
zapewniał Kazimierz Borkowski, Dyrektor 
Zarządzający Fundacji PlasticsEurope 
Polska. – Przemysł ma rozwiązania, żeby 
w sposób odpowiedzialny znaleźć swoje 
miejsce w nowym modelu gospodarki, czyli 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Być może historia zatacza pewne koło 
(czyżby symboliczny triumf ekonomii cyr-
kularnej?) – po sześćdziesięciu siedmiu 
latach tworzywa sztuczne mają szansę 
ponownie odegrać rolę inicjatora, a pla-
stikowa butelka – tym razem „zrówno-
ważona” i w jakiejś części odzyskana – 
może ponownie stać się targowym hitem. 
– Chciałbym, aby branża tworzyw wróciła do 
tego, że to my jesteśmy pionierami, że to my 
otwieramy nowe drogi – mówił nam Bogdan 
Zabrzewski, szef Wittmann Battenfeld 
Polska, demonstrując wtryskarkę z kolo-
rowym napisem „zeroplast”. K2019 poka-
zało, że jesteśmy na dobrej drodze, do speł-
nienia tego życzenia. W żadnym innym 
sektorze nie mówi się tak wiele o zrówno-
ważonym rozwoju i nie robi tak wiele na 
rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 
jak obecnie w świecie tworzyw.

Ponad sześćdziesiąt lat temu Die Zeit 
zachwycał się: „Jest to kolorowy i optymi-
styczny świat, który otacza konsumenta, 
zmywalny i higieniczny, lekki i sprytny, 
odporny na gnicie – świat permanentny 
i ponadczasowy.” Po targach K 2019 branża 
tworzyw powinna zrobić wszystko, aby 
świat polimerów ponownie stał się opty-
mistyczny, ponadczasowy i sprytny.

Wracając z Düsseldorfu mieliśmy nie-
odparte wrażenie, że byliśmy świadkami, 
jak również uczestnikami, czegoś ważne-
go. I chyba bez wielkiej przesady można 

powiedzieć, że tutaj, na targach K, bran-
ża polimerowa – znowu odwołując się 
do „Star Wars” – pokazała „przebudze-
nie mocy”. Kasandryczne wizje o „końcu 
ery plastiku” okazały się nietrafne, a my 
naocznie przekonaliśmy się, że przyszłość 
ponownie należy do tworzyw. l

Szczególne podziękowania dla Archiwum 
Miejskiego w Düsseldorfie oraz Deutsche 
Kunststoff Museum w Oberhausen za pomoc 
w dotarciu do materiałów archiwalnych. 

Zdjęcia: jeśli nie zaznaczono inaczej, 
Plastime Magazine/imch.
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Opcją zyskującą z każdym 
rokiem na znaczeniu jest 
wykorzystywanie materiałów 
pochodzenia biologiczne-
go. Segment ten od dłuższe-

go czasu pozostaje w fazie dynamicznego 
wzrostu, związanego m.in. z pogłębiającą 
się wśród konsumentów krytyką stosowa-
nia konwencjonalnych tworzyw w produk-
cji opakowań. Rynek stopniowo wypeł-
niany jest biopochodnymi materiałami 
polimerowymi o różnym stopniu zdolno-
ści do biodegradacji lub kompostowania, 
spełniającymi wymogi polityki zrówno-
ważonego rozwoju i gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Obecnie globalny przemysł 
spożywczy, obok dokonywania pospiesz-
nej wymiany polistyrenowych kubków, 
talerzy i słomek na odpowiedniki z surow-
ców biopochodnych, stoi przed znacznie 
bardziej złożonym wyborem najkorzyst-
niejszych rozwiązań materiałowych, które 
w nadchodzącej dekadzie mogą zdecydo-
wanie pomóc w przywróceniu pozytywne-
go wizerunku branży tworzyw sztucznych 
w globalnym społeczeństwie. Ostatnio 
jedną z najciekawszych okazji do przed-
stawienia aktualnej oferty w tym zakre-
sie stanowiły październikowe targi K 2019 
w Düsseldorfie. 

Biologia tworzyw 
Dział recyklingu materiałów i strate-

gii surowcowej Instytutu Fraunhofera 
prezentował podczas targów biopolimer, 

który zwiększa efekt ochronny opakowań 
z tworzyw sztucznych bez uszczerbku dla 
ich recyklingu lub podatności na kompo-
stowanie. Jak zapewniają Niemcy, można 
go łączyć z konwencjonalnymi materiała-
mi opakowaniowymi. Według naukowców, 
w przeciwieństwie do powszechnie zna-
nych surowców pochodzenia biologicz-
nego, np. kukurydzy lub trzciny cukro-
wej, ich materiał wytwarzany jest dzięki 
wykorzystaniu dużych strumieni produk-
tów ubocznych przemysłu spożywczego. 
Chodzi konkretnie o wytłoki jabłkowe 
ekstrahowane do produktu hemicelulo-
zowego, który dzięki takiemu zabiegowi 
i rozgałęzionym strukturom polimerowym 
nadaje się do szerokiego zakresu zasto-
sowań: od powłok barierowych dla tlenu 
i pary wodnej, poprzez folie, tace i butel-
ki, do systemów malarskich i artykułów 

kosmetycznych. Produkt  przyczynia się 
w tych aplikacjach do zwiększenia wytrzy-
małości na rozciąganie lub dostosowania 
płynności i stabilizacji dyspersji/emulsji. 
Biopochodny i biodegradowalny surowiec 
nie konkuruje z przemysłem spożywczym, 
jest dostępny w wystarczających ilościach 
i przy niskich kosztach jako produkt 
uboczny. Fakt, że rozgałęzione struktury 
polimerowe mogą być łatwo modyfikowa-
ne chemicznie, ma podstawowe znacze-
nie dla zastosowania produktu w różnych 
układach strukturalnych. Materiał został 
pomyślnie przetestowany na demonstra-
torach opakowań do żywności i kosmety-
ków w ramach finansowanego przez UE 
projektu HyperBioCoat. 

W Düsseldorfie włoska firma Novamont 
przedstawiła nową gamę tworzyw  trzeciej 
generacji Mater-Bi z ponad 50 – procen-

Biopolimery na K 2019
Zdecydowana większość dostępnych na rynku tworzyw sztucznych 
powstaje w wyniku obróbki podstawowego surowca nieodnawial-
nego: ropy naftowej. Zasadniczą wadą takich materiałów jest brak 
podatności na (bio)degradację i kompostowanie – czyli cech coraz 
bardziej cenionych w obliczu narastającego na świecie problemu 
zalegania odpadów poużytkowych. 
 
Andrzej Wolański

Polimery Mater-Bi wykazują wysoki poziom biodegradacji w środowisku morskim, dzięki 
czemu mogą być wykorzystywane do wytwarzania produktów potencjalne wpływających na 
zanieczyszczenie mórz, np. toreb jednorazowego użytku.
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tową zawartością surowców odnawial-
nych: skrobi i biodegradowalnych polie-
strów pochodzących z olejów roślinnych. 
Materiały te są od niedawna dostępne dla 
producentów opakowań owoców i warzyw, 
spełniając wymogi kompostowania 
w warunkach przemysłowych i domo-
wych, obowiązujące we Włoszech, Francji 
i Austrii. Dzięki trwającej od lat współpracy 
Novamont z firmą Reifenhäeuser, podczas 
targów można było odwiedzić jej zakład 
zlokalizowany w Troisdorfie (niedaleko 

Düsseldorfu), by bezpośrednio przyjrzeć 
się testom linii produkującej opakowania 
o znacznej wytrzymałości mechanicznej 
i przejrzystości. W tym samym obiekcie 
można było obserwować test wytłacza-
nia 5-warstwowej folii o właściwościach 
barierowych. Według Novamont, jest to 
absolutna nowość dla sektora opakowań 
spożywczych, umożliwiająca połącze-
nie kompostowalności z wydajną barie-
rą gazową. Wyroby wykonane z Mater-Bi 
można odzyskać za pomocą recyklingu 

organicznego. Ponadto polimery te wyka-
zują wysoki poziom biodegradacji w śro-
dowisku morskim, osiągany w stosun-
kowo krótkim czasie (poniżej 1 roku), co 
sugeruje, że mogą być wykorzystywane 
do wytwarzania produktów potencjalne 
wpływających na zanieczyszczenie mórz, 
np. narzędzi połowowych czy toreb jedno-
razowego użytku. 

Rodzimy rynek biotworzyw nie pozo-
staje w tyle. Współpraca pomiędzy polską 
firmą Zeroplast i producentem wtryskarek 
Wittmann Battenfeld zaowocowała wspól-
ną prezentacją na targach K. Zeroplast 
opracowuje innowacyjne materiały bio-
pochodne i mineralne – całkowicie bio-
degradowalne, rozpuszczalne w wodzie 
tworzywa do przemysłowej produkcji 
detali metodą formowania wtryskowego. 
Warszawska spółka zapewnia, że produ-
kowane przez nią materiały nadają się do 
recyklingu, są biokompatybilne oraz nie 
zawierają GMO i dodatków chemicznych. 
Opatentowane surowce firmy znajdują 
zastosowanie przede wszystkim w prze-
myśle spożywczym i branży kosmetycznej. 
W Dusseldorfie na wtryskarce elektrycz-
nej EcoPower 240/1100H/130L Combimould 
prezentowany był proces produkcji sło-
ików kosmetycznych i pokrywek z mie-
szanki opracowanej na bazie trzech skład-
ników. Produkcja polegała na jednocze-
snym formowaniu słoików przez jednostkę 
podstawową i pokrywek przez jednostkę 
ustawioną w konfiguracji bocznej. Jednym 
z produktów firmy jest Zeroplast sol – 
rozpuszczalne w wodzie tworzywo, które 
w procesie przemysłowego formowania 
wtryskowego umożliwia indywidualny 
design w dowolnym kształcie i rozmia-
rze. Z kolei seria Zeroplast lite obejmu-
je biotworzywa opracowywane na bazie 
PLA, PHA, PHB, chitozanu i skrobi. Dzięki 
specjalnie opracowanej technologii, pod 
względem kosztów materiałowych i proce-
su produkcyjnego materiał ten jest porów-
nywalny z konwencjonalnymi tworzy-
wami przy jednocześnie niższym zużyciu 
surowca (w procesie produkcji wykorzy-
stuje się m.in. spienianie fizyczne), infor-
muje firma. 

Przewaga PLA
Najczęściej stosowanym na świe-

cie biotworzywem jest polilaktyd (kwas 
polimlekowy, PLA), ze znacznym poten-

Z biotworzywa Luminy produkuje się m.in. myszy komputerowe: w Düsseldorfie pokazano 
ofertę firmy Nager-IT.

Dzięki zastosowaniu technologii MuCell, z biopolimeru Luminy można wytwarzać wysoce 
przezroczyste naczynia i pojemniki o grubości ścianek rzędu 0,65 mm. 
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cjałem zastępowania konwencjonalnych 
tworzyw sztucznych w szerokim spek-
trum zastosowań. Materiał ten ma jednak 
szereg wad, w tym m.in. generalnie niską 
odporność na ciepło (do ok. 60 st. C), niską 
wytrzymałość na wstrząsy i słabą płyn-
ność. Wymaga to ciągłego opracowywania 
innowacyjnych metod obróbki i nowator-
skich aplikacji, które w coraz większym 
stopniu potwierdzają pełną przydatność 
tego materiału dla przemysłu polimero-
wego.  W Düsseldorfie najszerszą ofertę 
na bazie polilaktydu przedstawiła spółka 
Total Corbion PLA, zawarta w 2016 r.  mię-
dzy francuskim koncernem Total, a holen-
derską firmą Corbion. Na stoisku firmy 
prezentowano szereg innowacyjnych apli-
kacji tworzywa marki Luminy. Portfolio 
firmy obejmuje zarówno gatunki wysoko-
temperaturowe, jak i standardowe, stoso-
wane na wielu rynkach – od opakowań po 
trwałe towary konsumpcyjne i elektronikę. 
Odwiedzający mogli m.in. napić się gorącej 
kawy z termoformowanego kubka, wypro-
dukowanego przez szwajcarską firmę opa-
kowaniową Pacovis. W ten sposób firma 
walczy ze stereotypowym wizerunkiem 
PLA, jako tworzywa nieodpornego na 
wysokie temperatury. Podstawową zaletą 
nowych kubków jest oczywiście mniej-
szy ślad węglowy w porównaniu do coraz 
częściej odrzucanych ostatnio przez rynek 
wyrobów z polistyrenu. 

Wśród innych aplikacji, na stoisku Total 
Corbion serwowano gościom również her-
batę Clipper oraz wodę Sant’ Anna – odpo-
wiednio w torebkach i butelkach z poli-
laktydu. Dodatkowym rozwiązaniem były 
(dostępne w ofercie firmy EcNow Tech) 
papierowe kubki pokryte wewnątrz war-
stwą PLA. Ta odporna na wrzątek powłoka 
stanowi alternatywę dla podobnych apli-
kacji wykorzystujących polietylen. Według 
producenta, kubki nadają się do przemy-
słowego kompostowania. Ponadto Total 
Corbion zaprezentował na swoim stoisku 
m.in. pojemniczki PLA dla ekologicznej 
marki jogurtowej Les 2 Vaches (Danone), 
kompostowalne opakowania płatków 
śniadaniowych firmy TIPA z Holandii oraz 
produkowane przez firmę ATI kapsułki 
do kawy dla ekspresów Nespresso. Z two-
rzywa Luminy produkuje się także myszy 
komputerowe: w Düsseldorfie pokazano 
ofertę firmy Nager-IT. Materiał produk-
cji Total Corbion PLA przystosowany jest 

również do wykorzystania w przemyśle 
motoryzacyjnym – w zeszłym roku skon-
struowano z niego w Holandii cały samo-
chód – i branży druku 3D. Warto wspo-
mnieć o gigantycznej inwestycji, jaką 
spółka Total Corbion PLA zrealizowała 
ostatnio w Tajlandii. We wrześniu urucho-
miono tam zakład produkcji polilaktydu 
o rocznej wydajności 75 tys. ton. Dzięki 
temu globalna podaż PLA wzrośnie do 240 
tys, ton rocznie. 

Na przetwórstwie PLA koncentruje się 
również Nissei z Japonii. Podczas K 2019 
firma zaprezentowała system formowa-
nia cienkościennych pojemników, który 
umożliwia zastąpienie konwencjonalnych 

opakowań jednorazowych produktami 
wykonanymi w 100 proc. z PLA. Dzięki 
zastosowaniu technologii MuCell firmy 
Trexel, do stopu PLA dodawany jest nad-
krytyczny dwutlenek węgla w celu popra-
wy płynności wtryskiwanego materiału. 
Umożliwia to wytwarzanie wysoce prze-
zroczystych naczyń i pojemników o gru-
bości ścianek rzędu 0,65 mm. W praktyce 
skuteczność takiego rozwiązania zapre-
zentowano na przykładzie kieliszków 
do szampana formowanych wtryskowo 
ze wspomnianego tworzywa Luminy na 
całkowicie elektrycznej wtryskarce NEX 
280V-71E . Z kolei włoski Sirmax podkreślił 
w Düsseldorfie korzyści płynące ze współ-

Podczas targów K 2019 brytyjska firma Inovyn zaprezentowała pierwszy na świecie gatunek 
biopochodnego PVC, z prestiżowym certyfikatem organizacji Roundtable on Sustainable 
Biomaterials (RSB). Biovyn – jak nazwano nowy materiał - produkowany jest w Niemczech 
(Rheinberg) przy użyciu bioetylenu pozyskiwanego z biomasy. Certyfikat potwierdza całkowi-
te wyeliminowanie surowców kopalnych z systemu produkcyjnego, co umożliwia ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o ponad 90 proc. w porównaniu z polichlorkiem winylu produ-
kowanym metodami konwencjonalnymi. Według producenta, Biovyn to ważny dowód na to, 
że możemy zrezygnować z wykorzystania pierwotnych surowców kopalnych bez uszczerbku 
dla kluczowych właściwości produktu, takich jak wytrzymałość mechaniczna, elastyczność 
i podatność na recykling. Zgodnie z oczekiwaniami Brytyjczyków, nowy materiał  będzie miał 
wiele aplikacji o wartości dodanej w różnych sektorach przemysłu, w tym w wysoce wyspe-
cjalizowanych zastosowaniach końcowych, takich jak części samochodowe i sprzęt medycz-
ny. Obecnie Inovyn ściśle współpracuje z firmą Tarkett, która zamierza zastosować Biovyn 
w trakcie opracowywania nowej kolekcji winylowych produktów podłogowych.

Debiut bio-PVC

Zastrzeżona technologia NEXBTL pozwala firmie Neste wykorzystywać niemal każdy 
olej lub tłuszcz pochodzenia biologicznego (w tym oleje odpadowe) do otrzymywania 
wysokojakościowych produktów odnawialnych. 
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pracy z Coperionem. Sirmax nabył nie-
dawno 70 proc. udziałów w Microtec – fir-
mie produkującej i sprzedającej mieszanki 
biopolimerowe pod marką BioComp. Dzięki 
dwóm nowym wytłaczarkom ZSK 70 Mc18, 
zaprojektowanym przez Coperion specjal-
nie do compoundingu biotworzyw, Sirmax-
Microtec spodziewa się już na początku 
2020 r. podwoić produkcję. Obok PLA, ofer-
ta obejmuje m.in. kopoliester PBAT oraz 
bursztynian polibutylenu (PBS). W dłuższej 
perspektywie firma planuje wytwarzać do 
16 tys. ton biotworzyw rocznie.   

Także szwajcarski Sulzer demonstro-
wał w Düsseldorfie swoje podejście do 
zastosowania polilaktydu, jako materia-
łu, który ze względu na swoją wszech-

stronność oraz porównywalnie niskie 
koszty obróbki został w mijającej deka-
dzie uznany za element istotnie wspie-
rający rozwój przemysłu polimerowe-
go. Firma jest jednym z pomysłodawców 
inicjatywy PLAnet – sojuszu oferujące-
go pełen łańcuch wartości dla procesów 
produkcji kwasu polimlekowego, poprzez 
dostarczenie zintegrowanych pakietów 
sprzętowo-technologicznych. W ramach 
współpracy trzech podmiotów, zastrze-
żona technologia belgijskiej spółki Futerro 
koncentruje się na produkcji kwasu mle-
kowego i surowego laktydu z cukru lub 
bezpośrednio z biomasy; Sulzer przyczy-
nia się do procesu oczyszczania laktydu 
i jego polimeryzacji w celu uzyskania PLA; 

natomiast TechnipFMC (Wielka Brytania) 
działa jako integrator technologii, dostar-
czając zoptymalizowane pakiety Front-
End Engineering Design (FEED). PLAnet 
wspiera budowę zakładów produkcji PLA 
o przepustowości do 100 tys. ton rocznie, 
pozwalając producentom zaoszczędzić 
zarówno nakłady inwestycyjne, jak i kosz-
ty operacyjne. 

„Zielone” poliolefiny 
Obecna na targach K spółka 

LyondellBasell uruchomiła niedawno, 
wraz z fińskim koncernem paliwowym 
Neste, pierwszą produkcję biopochodnych 
materiałów PP i LDPE na skalę przemy-
słową. We wspólnym projekcie wykorzy-
stano odnawialne węglowodory z oferty 
Neste, pochodzące ze zrównoważonych 
surowców biologicznych, takich jak zużyte 
oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.  Dzięki 
zastrzeżonej technologii NEXBTL, Neste 
może wykorzystywać niemal każdy olej 
lub tłuszcz pochodzenia biologicznego – 
w tym oleje odpadowe – do otrzymywania 
wysokojakościowych produktów odna-
wialnych. Projekt zaowocował wstępnie 
produkcją kilku tysięcy ton biopochodnych 
tworzyw, które zatwierdzono do zasto-
sowania w produkcji opakowań spożyw-
czych. Obecnie są one sprzedawane pod 
marką Circulen i Circulen Plus, stanowiąc 
nową rodzinę materiałów przystosowa-
nych do gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Próbna partia tych produktów trafiła m.in. 
do  brytyjskiej firmy Cofresco (z Grupy 
Melitta), dostawcy markowych produk-
tów w dziedzinie folii do użytku domo-
wego. Biopochodne materiały PE i LDPP 
produkowane są w niemieckim zakładzie 
w Wesseling. Strategiczną współpracę 
z Neste podejmuje również Borealis. Firma 
zapowiedziała, że przed końcem 2019 r. 
rozpocznie produkcję bio-polipropyle-
nu w swoich zakładach zlokalizowanych 
w belgijskim Kallo i Beringen (Belgia). 
Wysokiej jakości produkt będzie oferował 
te same właściwości, co konwencjonal-
ny PP, nadając się w pełni do recyklingu, 
zapewnia koncern. 

Komercjalizacja produkcji bio-polipro-
pylenu stała się ostatnio również przed-
miotem współpracy dwóch firm z Japonii 
– Mitsui Chemicals i Kaisei. Projekt 
został zaakceptowany przez Ministerstwo 
Środowiska tego kraju. Mitsui zapowiada 

Podczas K 2019 koncern Dow zaprezentował projekt mający na 
celu komercjalizację produkcji polietylenu w oparciu o biopaliwo 
pochodzenia roślinnego UPM BioVerno, fińskiej firmy UPM Biofuels.

Firma Vaude zastosowała biopochodny poliamid marki Vestamid Terra w swojej nowej kolekcji 
toreb i plecaków.
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przeprowadzenie pierwszego na świecie 
testu demonstracyjnego, poprzedzające-
go wprowadzenie bio-PP na rynek w ilo-
ściach przemysłowych. Według firmy, 
produkcja ruszy najwcześniej w 2024 r. 
Przedsięwzięcie wpisuje się kategorię Blue 
Value, obejmującą produkty o wartości 
dodanej w zakresie ochrony środowiska 
i strategii dotyczących użytkowania two-
rzyw sztucznych. Nowa metoda produkcji 
o przeznaczeniu komercyjnym obejmu-
je fermentację różnego rodzaju biomasy 
– głównie roślin niejadalnych – w celu 
wytworzenia izopropanolu (IPA), z które-
go następnie pozyskiwany jest propylen. 
W porównaniu do pozostałych metod prze-
twórstwa biomasy, badanych do tej pory 
przez inne firmy, najnowsze rozwiązanie 
może to okazać się najbardziej opłacal-
nym sposobem produkcji bio-polipropy-
lenu, zakłada Mitsui. Firma Kaisei będzie 
odpowiadała m.in. za uprawę surowca na 
biomasę.

Coraz większą popularnością cieszy się 
również „zielony” polietylen.  Podczas K 
2019 Dow, we współpracy z fińskim UPM 
Biofuels, producentem zaawansowanych 
biopaliw, zaprezentował projekt mają-
cy na celu komercjalizację produkcji PE 
z surowców biopochodnych. Do tego celu 
wykorzystywane jest biopaliwo pochodze-

nia roślinnego UPM BioVerno. Produkcja 
bio-PE odbywa się w zakładzie Dow zlo-
kalizowanym w Holandii (Terneuzen). 
Materiał znajduje zastosowanie w apli-
kacjach opakowaniowych. Po pomyślnie 
zakończonych testach Dow planuje teraz 
pełne uprzemysłowienie produkcji. UPM 
BioVerno wytwarza się z surowego oleju 
talowego, który jest odpadem pozosta-
jącym po produkcji masy papierniczej. 
W przeciwieństwie do wielu innych alter-
natywnych surowców odnawialnych, nie 
potrzeba tu więc dodatkowych gruntów 
rolnych pod uprawę. Jak zapewniają obie 
firmy, opakowania wykonane z nowego 
bio-polietylenu można w pełni poddawać 
recyklingowi, o czym świadczy współpraca 
z właścicielem marki Elopak, międzynaro-
dowym dostawcą opakowań spożywczych. 
W tym przypadku biopochodne żywice 
LDPE są używane do powlekania pojemni-
ków kartonowych na napoje oraz produkcji 
nakrętek, co łącznie daje w stu procentach 
odnawialne opakowanie. Osiągnięto to bez 
uszczerbku dla zalet oryginalnej formy 
tego produktu, wraz z ograniczeniem śladu 
węglowego opakowań podczas ich wytwa-
rzania i użytkowania. 

Warto dodać, że pionierem rynkowego 
podejścia do produkcji bio-polietylenu jest 
brazylijski Braskem, który już w 2007 r, 

rozpoczął prace nad wytwarzaniem tego 
materiału w oparciu o etanol pozyskiwa-
ny z trzciny cukrowej. Rezultatem było 
powstanie i komercjalizacja „I’m green”, 
czyli pierwszego na świecie PE z surow-
ców odnawialnych. Obecnie portfolio 
firmy obejmuje bio-polietyleny o wyso-
kiej i niskiej gęstości (HDPE, LDPE) oraz 
liniowy o niskiej gęstości (LLDPE) – do 
zastosowania we wszystkich gałęziach 
przemysłu. Przy zdolności produkcyjnej 
wynoszącej 200 tys. ton rocznie, wytwór-
nia zlokalizowana w stanie Rio Grande do 
Sul na południu Brazylii eksportuje swoją 
produkcję do krajów obu Ameryk, Azji 
i Europy. W tym roku firma poinformowa-
ła, że jej ekologiczny polietylen stosowa-
ny jest już w opakowaniach dla 150 marek 
produktowych całego świata.

Coraz więcej bio-PA
Podczas K 2019  Evonik promował m.in. 

zrównoważone rozwiązania materiałowe 
dla przemysłu sportowego, reprezentowa-
nego przez Vaude. Firma ta stosuje bio-
pochodny poliamid marki Vestamid Terra 
w swojej nowej kolekcji toreb i plecaków. 
Rodzinna firma z południowych Niemiec 
wykorzystała biologiczny materiał z ofer-
ty Evonik przy opracowywaniu klamer. 
Według producenta, Vestamid Terra (PA 

W trakcie prac nad najnowszą serią winylowych 
produktów podłogowych firma Tarkett zamierza 
wykorzystać tworzywo Biovyn.
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610) oferuje doskonałą udarność w niskich 
temperaturach. Dzięki temu  idealnie 
nadaje się na sprzączki i inne trwałe ele-
menty wyposażenia dla osób aktywnie 
spędzających czas wolny. Dzięki niskiej 
absorpcji wody, detale wykonane z PA 610 
są mniej podatne na pękanie podczas eks-
ploatacji sprzętu sportowego firmy Vaude. 
Ponadto, niska gęstość bio-poliamidu 
Vestamid Terra pozwala na produkcję lżej-
szego sprzętu. Vaude planuje w przyszłości 

rozszerzyć zastosowanie Vestamid Terra 
na inne serie produktów. M.in. włókna tek-
stylne wykonane z bio-poliamidów Evonik 
są lekkie, rozciągliwe i oddychające, tka-
niny wyróżniają się niską absorpcją wil-
goci, szybko schną i nie wymagają praso-
wania. Vestamid Terra wytwarzany jest 
z nasion rącznika pospolitego, znanych 
farmaceutom jako źródło oleju rycynowe-
go. Ta tropikalna roślina potrafi przetrwać 
długi okres suszy i jest zwykle uprawiana 

bez zastosowań rolniczych. W rezultacie 
otrzymywany z niej polimer nie ma nega-
tywnego wpływu na ludzki łańcuch pokar-
mowy. Na rynku dostępne są dwa rodzaje 
Vestamid Terra: PA 1010 jest w 100 proc. 
organiczny, natomiast PA 610 tylko w 60 
proc. pochodzi ze źródeł odnawialnych. 
Materiały te nadają się do przetwarzania 
metodą formowania wtryskowego i do 
produkcji włókien ciągłych.

Również inne firmy o zasięgu glo-
balnym mają w swoim portfolio bio-po-
liamidy otrzymywane z nasion rącz-
nika. DSM już od 10 lat oferuje PA 410 
EcoPaXX, o 70-procentowej zawartości 
surowca roślinnego. Materiał należy do 
rodziny polimerów długołańcuchowych, 
które zapewniają bardzo dobrą wydajność 
w wymagających warunkach. Jego główne 
zalety to doskonała odporność chemicz-
na, niska absorpcja wilgoci w połączeniu 
z bardzo wysoką temperaturą topnienia 
(najwyższą ze wszystkich biotworzyw) 
i wysoka szybkość krystalizacji, typowa 
dla tworzyw konstrukcyjnych takich jak 
PA66 i PA46. Według firmy, EcoPaXX jest 
w 100 proc. neutralny pod względem emisji 
dwutlenku węgla (ilość CO2 emitowanego 
podczas produkcji jest równoważona ilo-
ścią pochłoniętą przez wzrost wykorzy-
stywanych w tym procesie roślin). Z kolei 
Rilsan PA11, oferowany od wielu lat przez 
firmę Arkema, stanowi unikalną kombina-
cję właściwości chemicznych, termicznych 
i odporności mechanicznej, umożliwiając 
różnorodne projektowanie i wszechstron-
ność pod względem przetwórstwa. Wśród 
kluczowych właściwości tego materiału 
trzeba wymienić niską gęstość (alterna-
tywa dla metalu lub gumy); odporność na 
działanie wody, paliw, gazów, olejów, roz-
puszczalników i płynów przemysłowych, 
niską chłonność wody, wysoką udar-
ność (nawet w temperaturach do – 40°C), 
odporność na ścieranie i starzenie oraz 
szeroki zakres temperatur eksploatacji: od 
– 60 °C do +150 °C. Producent podkreśla 
bardzo dobrą odporność Rilsanu PA11 na 
działanie węglowodorów (niekiedy lepszą 
niż dla PA12), dzięki czemu jest to materiał 
idealny dla bardzo wymagających zastoso-
wań, m.in. w sektorze naftowo-gazowym. 
W maju br. Arkema wytypowała Singapur 
na lokalizację nowej wytwórni biopochod-
nego poliamidu. Zakończenie budowy pla-
nowane jest na koniec 2021 r.  l

Rosnącym zainteresowaniem rynku cieszą się organiczne odpowiedniki środków dodawanych 
do tworzyw w celu zmiany ich właściwości. W Düsseldorfie swoją premierę miała nowa seria 
dodatków Vita firmy Clariant, składającą się z sześciu rozwiązań opartych na wosku z otrębów 
ryżowych, a więc na surowcach nie konkurujących z łańcuchem żywieniowym. Jak zapewnia 
firma, w przypadku tych produktów wskaźnik węgla pochodzącego z zasobów odnawialnych 
(Renewable Carbon Index, RCI) wynosi 98 proc. Licocare RBW 360 TP Vita to wielofunkcyjny 
dodatek, który zapewnia specjalne połączenie procesów nawilżania i zarodkowania w tworzy-
wach konstrukcyjnych, szczególnie w poliamidach. Jak zapewnia producent, dzięki korzyst-
nej strukturze chemicznej środek wykazuje doskonałą stabilność termiczną i niską lotność, 
zapewniając wyjątkową stabilność koloru. Przeprowadzone przez Clariant testy poliamidu 6.6 
wykazały skrócenie czasów cyklu formowania detalu o 71 proc. po dodaniu Licocare RBW 
360 TP Vita do czystego polimeru. Inny produkt, środek dyspergujący Ceridust 1060 Vita, 
umożliwia doskonałą dyspersję pigmentu w komponentach wykonanych z termoplastycznych 
tworzyw konstrukcyjnych, takich jak poliamid, poliestry, TPU lub biopolimery, takie jak PLA, 
informuje firma. Produkt ma zapewniać wyjątkową siłę i jasność koloru przy równomiernym 
dozowaniu pigmentu. 

Biopochodne dodatki

Nowa seria dodatków Vita obejmuje sześć rozwiązań opartych na wosku z otrębów ryżowych. 
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R ynek produkcji maszyn do for-
mowania wtryskowego zdaje 
się prężnie rozwijać. Według 
firmy analitycznej Allied 
Market Research wartość 

sprzedanych wtryskarek do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych wzrośnie w skali glo-
balnej z 15,3 mld dolarów w 2017 r. do 22,3 
mld dolarów w 2025 r. (tj. o 4,7%). Z kolei 
prognozy uwzględniające także maszy-
ny do przetwórstwa materiałów innych 
niż polimery szacują ów wzrost na 3,5%. 
Oznacza to, że globalny rynek wtryska-
rek do formowania tworzyw sztucznych 
będzie rozwijał się znacznie bardziej dyna-
micznie niż pokrewne grupy tych maszyn. 
Podstawowym stymulatorem tego wzrostu 
jest i będzie popyt generowany przez czte-
ry sektory: motoryzacyjny, opakowanio-
wy, dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji 
elektroniki. 

Trend zastępowania tradycyjnych kom-
ponentów lekkimi, funkcjonalnymi ele-
mentami z tworzyw sztucznych wydaje 
się sprzyjać Europie, która zajmuje dru-
gie miejsce na liście największych produ-
centów wtryskarek – po Azji i Pacyfiku. 
Jednakże struktura naszego rynku jest bar-
dzo specyficzna – z silną pozycją Niemiec 
i słabą pozostałych producentów. Rodzi to 

niebezpieczeństwo, że zapaść gospodar-
cza u naszego zachodniego sąsiada może 
wywołać spore zamieszanie na całym 
europejskim rynku wtryskarek. A infor-
macje o kolejnym spadku PKB Niemiec w II 
kwartale br. tylko pogłębiają te obawy.

Bestsellery  
na światowych rynkach

Rynek produkcji wtryskarek do formo-
wania tworzyw sztucznych podlega stałe-
mu, dynamicznemu rozwojowi technolo-
gicznemu, który przekłada się na wysoki 
udział nowych maszyn w ogólnej sprzeda-
ży tych urządzeń. Udział ten zdecydowanie 
przewyższa przychody rynku wtórnego, co 
w obliczu wysokich cen nowych maszyn 
jest zjawiskiem godnym zarejestrowania. 

Rynek wtryskarek w Europie

W poszukiwaniu 
równowagi
Mimo, że prognozy dla globalnego, w tym także europejskiego segmentu  
produkcji wtryskarek wskazują na blisko 5-procentowy wzrost wartości 
sprzedanych maszyn do 2025 r., Europa może niewiele otrzymać z tego tortu. 
Stary Kontynent jest bowiem zdominowany przez producentów niemieckich, 
a ci – mimo silnego wsparcia ze strony koncernów samochodowych  
– walczą z coraz bardziej widocznym spadkiem dynamiki sprzedaży.

Agata Świderska

W 2025 r. najchętniej kupowanym rodzajem maszyn do formowania wtryskowego będą 
urządzenia elektryczne wyposażone w sterowane cyfrowo serwonapędy.FO
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U źródeł tego trendu – oprócz wspomnia-
nych zmian technologicznych ułatwiają-
cych obsługę i zwiększających funkcjo-
nalność wtryskarek – leży także rosnąca 
efektywność energetyczna tych maszyn. 
Nowe urządzenia konsumują znacznie 
mniej energii niż ich starsi kuzyni, co 
w obliczu rosnących cen prądu na rynku 
europejskim i światowym, a także coraz 
bardziej restrykcyjnych przepisów odno-
śnie efektywności energetycznej zakładów 
produkcyjnych stanowi skuteczną zachętę 
do ich zakupu. Zapewne nie mniejszy, choć 
trudno mierzalny wpływ ma na to także 
rosnąca świadomość ekologiczna społe-
czeństw tzw. krajów rozwiniętych, która 
sprawia, że kwestie ekonomii coraz czę-
ściej idą w parze z ekologią, traktowaną 
jako ważny aspekt funkcjonowania przed-
siębiorstw.

Według wyliczeń Allied Market Research 
wśród nowych maszyn najlepiej sprze-
dają się wtryskarki elektryczne. Innego 
zdania jest firma analityczna Grand View 
Research, według której na pierwszym 
miejscu list sprzedaży wciąż znajdują się 
maszyny hydrauliczne. Skąd ta rozbież-

ność? Otóż, rynek znajduje się obecnie 
w fazie przejścia od napędu hydraulicz-
nego do elektrycznego. Jednostki hydrau-
liczne wciąż cieszą się sporą popularno-
ścią w sektorach, które specjalizują się 
w wytwarzaniu dużych i ciężkich detali 
wymagających silnego mocowania w for-

mie, takich jak przemysł motoryzacyjny, 
górnictwo czy budownictwo. Z kolei wtry-
skarki elektryczne sprawdzają się wszę-
dzie tam, gdzie wymagana jest wysoka 
precyzja, duża prędkość i niskie zużycie 
energii. Sterowane cyfrowo za pomocą 
serwonapędów, wyposażone są w szereg 
czujników umożliwiających pełną kontrolę 
nad temperaturą, objętością i ilością wtry-

skiwanego tworzywa. Stąd też są maszy-
nami pierwszego wyboru w sektorach pro-
dukcji elektroniki, dóbr konsumpcyjnych 
i opakowań. Zdaniem Grand View Research 
w latach 2018-2025 ta grupa maszyn odno-
tuje największy wzrost sprzedaży – na 
poziomie 5,7%.

Jej silnej pozycji zagrozić może jedy-
nie szybki rozwój wtryskarek hybrydo-
wych, które jako swoista nowość na rynku 
łączą w sobie zalety maszyn hydraulicz-
nych (duża siła zamykania) i elektrycznych 
(wysoka precyzja, szybkość i efektywność 
energetyczna). Jeśli wziąć pod uwagę, że 
w prognozowanym okresie na znaczeniu 
zyskają maszyny o sile zamykania powy-
żej 500 ton, może się okazać, że przyszłość 
należeć będzie właśnie do tej ostatniej, naj-
nowszej grupy urządzeń. A ich głównym 
odbiorcą będzie przemysł motoryzacyjny, 
który coraz chętniej uzupełnia swoje pojaz-
dy o komponenty z tworzyw sztucznych.

Dobra konsumpcyjne  
wciąż na topie

Mimo to zdaniem obu wymienionych 
firm analitycznych to nie branża motory-

W kolejnych latach na znaczeniu zyskają wtryskarki hybrydowe łączące w sobie zalety maszyn hydraulicznych (duża siła zamykania) z precyzją i 
szybkością urządzeń o napędzie elektrycznym; tu: wtryskarka hybrydowa z serii Hidrive marki Abrurg.
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Rynek produkcji wtryskarek do 
formowania tworzyw sztucznych 
podlega stałemu, dynamicznemu 
rozwojowi technologicznemu, który 
przekłada się na wysoki udział 
nowych maszyn w ogólnej sprzedaży 
tych urządzeń.
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zacyjna, lecz sektor produkcji dóbr kon-
sumenckich będzie w latach 2018-2025 
głównym odbiorcą maszyn do formowa-
nia wtryskowego. Dążenie do ograniczenia 
kosztów produkcji i serwisowania, zwięk-
szenia elastyczności procesów wytwór-
czych w celu szybszego dostosowania ich 
na potrzeby wytwarzania małych serii 
zindywidualizowanych wyrobów, a także 
ograniczenie zużycia surowców i czasu 
produkcji będą w kolejnych latach zachę-
cały coraz większą grupę producentów do 
inwestowania we wtryskarki. Dynamiczny 
wzrost sprzedaży ograniczać będzie co 
prawda wysoka cena tych maszyn, jed-
nak równoległy rozwój nowych technolo-
gii wtrysku przyczyni się prawdopodob-
nie do zwiększenia opłacalności tego typu 
inwestycji w kategoriach ROI (całkowitego 
zwrotu z inwestycji).

Jak wylicza Allied Market Research, 
w 2017 r. rynek dóbr konsumpcyjnych 
zapewnił producentom maszyn do for-
mowania wtryskowego 3,5 mld dolarów 
przychodu, czyli niemal ¼ wartości sprze-
daży całego rynku. Analitycy przewidu-
ją, że w kolejnych latach popyt na dobra 
codziennego użytku, AGD oraz opakowa-
nia kosmetyków i innych środków higie-
nicznych z tworzyw sztucznych będzie 
systematycznie wzrastał, co zachęci pro-
centów dóbr konsumpcyjnych do kolejnych 
inwestycji w park maszynowy. Wzrost 
sprzedaży rzędu 3,84% w latach 2018-2025 
spodziewany jest także w branży produkcji 
elektroniki, która w 2017 r. zakupiła wtry-
skarki o łącznej wartości 2,8 mld dola-
rów. Stymulować go będzie także rozwój 

nowych tworzyw o poprawionej odporno-
ści mechanicznej i termicznej oraz dobrej 
przewodności elektrycznej.

Z kolei w sektorze automotive popyt na 
wtryskarki wzrastać będzie proporcjonal-

nie do zapotrzebowania na lekkie kon-
strukcje, w których metale zastępowane 
są tworzywami o zmniejszonej wadze, ale 
porównywalnych, a niekiedy nawet lep-
szych właściwościach mechanicznych. 

elektryczne hydrauliczne hybrydowe

2017

2025

Sprzedaż wtryskarek elektrycznych, hydraulicznych i hybrydowych w 2017 i 2025 r. (prognoza)

Nowoczesne pojazdy coraz częściej konstruowane 
są nie tylko z komponentów metalowych, ale 
także z tworzyw sztucznych, dzięki czemu 
cechują się niższą wagą przy porównywalnych 
właściwościach mechanicznych.

ŹRÓDŁO: ALLIED MARKET RESEARCH

do 200 t

2017

2025

200 - 500 t powyżej 500 t

Sprzedaż wtryskarek o sile zamykania do 200, 200-500 oraz powyżej 500 ton w 2017 i 2025 r. 
(prognoza).

ŹRÓDŁO: ALLIED MARKET RESEARCH
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A te zdają się mieć przed sobą świetlaną 
przyszłość. Nadkola, zderzaki, a nawet całe 
wnętrza kabin pojazdów wykonane z two-
rzyw sztucznych wymagają odmiennego 
podejścia do procesu formowania, a także 
do samych maszyn formierskich, generu-
jąc popyt na zindywidualizowane rozwią-
zania dostosowane do potrzeb produkcji 
wielkogabarytowej. Równolegle rozwijać 
się będzie zapotrzebowanie na standar-
dowe wtryskarki wykorzystywane do for-
mowania poszczególnych komponentów 
kabiny, takich jak obudowy oświetlenia 
wewnętrznego, elementy deski rozdziel-
czej czy schowki.

Spory udział w zyskach producentów 
wtryskarek będzie miała w przyszłości 
także branża opakowaniowa. Coraz czę-
ściej wykorzystuje ona bowiem techno-
logie wtrysku do produkcji funkcjonal-
nych opakowań wrażliwej elektroniki, 
w tym telefonów komórkowych, tabletów 
i kamer. Scenariusz ów wydaje się tym bar-
dziej prawdopodobny, że sektor ten znaj-
duje się u progu sporej rewolucji związanej 
z rozwojem alternatywnych materiałów 
opakowaniowych bazujących na surow-
cach naturalnych bądź pochodzących 
z odzysku. Szybka zmiana struktury rynku 
materiałów opakowaniowych prowadzi 
do powstawania nowych zakładów pro-
dukcyjnych specjalizujących się wyłącz-
nie w produkcji biotworzyw, a tym samym 
i wzrostu popytu na nowe, dedykowane 
tym procesom wtryskarki. 

Dokąd zmierzasz, Europo?
Popyt generowany przez poszczegól-

nych odbiorców nie będzie jednak rozkła-
dał się równomiernie na wszystkie konty-
nenty. Największy będzie udziałem społe-
czeństw słabiej uprzemysłowionych, które 
wraz z rozwojem gospodarczym zyska-
ją dostęp do nowych technologii, w tym 
samochodów, elektroniki i, oczywiście, 
dóbr konsumpcyjnych. Jaki wpływ będzie 
to miało na rozkład sił wśród głównych 
graczy rynkowych? 

Na znaczeniu zyskiwać będzie region 
Azji i Pacyfiku, z dominującą pozycją Chin, 
Indii i Tajwanu jako głównych producen-
tów wtryskarek dostarczanych zarówno 
na rynki lokalne, jak i światowe. Według 
Grand View Research w 2017 r. udział azja-

tyckiej „maszynówki” w globalnym rynku 
wtryskarek przekroczył 36%, a w latach 
2018-2025 nadal będzie dynamicznie wzra-
stał. Cechą charakterystyczną tego rynku 
jest przy tym znaczne rozdrobnienie pro-
ducentów: wiele maszyn wytwarzanych 
jest przez małe i średnie firmy produkujące 
wyłącznie na rynki lokalne.

Odmiennie przedstawia się sytuacja 
Europy: choć druga pod względem udzia-
łu w rynku (29% w 2017 r.), zdominowa-
na jest zdecydowanie przez producentów 
z Niemiec. Według portalu Statista w bie-

żącym roku udział tego kraju w całkowitej 
wartości sprzedaży wtryskarek na rynek 
wspólnotowy wynosił 57% i daleko odbie-
gał od udziału pozostałych czołowych 
producentów: Włoch (8%), Francji (3%) 
i Hiszpanii (1%). Wystarczy wspomnieć, 
że główni potentaci tego rynku – Arburg 
i Engel – wywodzą się właśnie z Niemiec.

Ten swoisty monopol niezbyt dobrze 
wróży przyszłości europejskiego przemy-

słu produkcji wtryskarek. Uzależnia go 
bowiem całkowicie od sytuacji na rynku 
niemieckim. A ta w ostatnim roku zaczęła 
się gwałtownie pogarszać: w II kwartale 
PKB naszego zachodniego sąsiada skur-
czyło się o 0,2%. Co prawda w kolejnym 
nieznacznie wzrosło (o 0,1%), co pozwo-
liło Niemcom formalnie uniknąć recesji 
(spadku koniunktury przez dwa kolejne 
miesiące). Nie zmienia to jednak faktu, że 
kraj ten lata największego „prosperity” 
zdecydowanie ma już za sobą. Złożyło się 
na to kilka czynników, w tym wojna han-
dlowa między Chinami a USA – dwoma 
największymi odbiorcami niemieckich 
produktów, spadek sprzedaży samocho-
dów na świecie, a także niepokój związa-
ny z Brexitem. W efekcie Niemcy znalazły 
się w trudnym położeniu gospodarczym, 
a indeks zaufania analityków i inwestorów 
instytucjonalnych do wzrostu gospodar-
czego wyniósł w sierpniu -44,1 pkt i był 
najniższy od 2011 r. Jak przełoży się to 
na pozycję Europy na rynku producen-
tów wtryskarek? Jeśli wziąć pod uwagę, że 
bardzo ważnym odbiorcą tych maszyn jest 
przemysł motoryzacyjny, który w Europie 
zdecydowanie zdominowany jest przez 
Niemcy, można się spodziewać spadków 
także w całej „maszynówce”. Analitycy są 
jednak ostrożni w kwestii prognozowania 
skali tego zjawiska. 

Technologie przyszłości
Problem niemieckiego monopolu na 

rynku produkcji wtryskarek mogłaby roz-
wiązać tylko dywersyfikacja owego rynku, 
czyli pojawienie się nowych, prężnie dzia-
łających producentów wywodzących się 
z krajów innych niż Niemcy. Szansę na to 
daje szybki rozwój nowych technologii 
wtrysku, który – odpowiednio wykorzy-
stany – może dać nowym graczom szansę 
na wejście na globalny rynek. Jakie techno-
logie kształtować będą w przyszłości popyt 
na rynku maszyn do formowania wtry-
skowego?

Najważniejszymi z nich będą z pew-
nością wtrysk wielokomponentowy i tzw. 
formowanie wielostrzałowe (Multi Shot 
Moulding, MSM). Pierwszy polega na rów-
noczesnym wtryskiwaniu różnych two-
rzyw w stanie płynnym. Powstała wielo-
warstwowa struktura charakteryzuje się 
występowaniem silnych wiązań między 
poszczególnymi warstwami. W zależno-

Wprowadzenie na rynek nowych opakowań 
z tworzyw z odzysku będzie sprzyjało 
rozwojowi nowych zakładów produkcyjnych, 
a tym samym i stymulowało popyt na 
maszyny do formowania wtryskowego.
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Jak wylicza Allied Market Research, 
w 2017 r. rynek dóbr konsumpcyjnych 
zapewnił producentom maszyn do 
formowania wtryskowego 3,5 mld 
dolarów przychodu, czyli niemal 1 
wartości sprzedaży całego rynku.
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ści od konstrukcji formy materiały mogą 
być wtryskiwane centralnie przez to samo 
wejście lub lokalnie – przez osobne wej-
ścia rozlokowane w różnych częściach 
formy. Formowanie wielostrzałowe zacho-
dzi natomiast sekwencyjnie: roztopione 
polimery wprowadzane są do formy jeden 
po drugim w ściśle określonej kolejności. 
Pozwala to na tworzenie konstrukcji wie-
lowarstwowych o dużo większej trwałości 
niż w przypadku nakładania kolejnej war-
stwy tworzywa na zastygły polimer.

Z kolei w przypadku formowania wtry-
skowego dużych komponentów o złożo-
nych kształtach na znaczeniu zyskują 
technologie wtrysku w asyście gazu oraz 
formowanie pianek. Asysta gazu umożli-
wia dokładne rozprowadzenie roztopione-
go granulatu wewnątrz formy o złożonym 
kształcie. Stosowany w tym procesie azot 
jest wprowadzany do formy pod niskim 
ciśnieniem i pozostaje w niej także w trak-
cie stygnięcia detalu, zapobiegając jego 
kurczeniu się oraz powstawaniu naprężeń 
wewnętrznych. Technologia ta jest coraz 
częściej wykorzystywana przy produkcji 
obudów, drzwi, opraw, a także szafek. Duże 
gabaryty mają często także pianki, które 
wytwarzane są przez połączenie polime-
ru bazowego z dodatkami chemicznymi 
inicjującymi pienienie (pęcznienie mate-
riału). W procesie formowania dodatki te 
stymulują powstawanie pęcherzyków gazu 
rozprowadzanych równomiernie w struk-
turze detalu.

Według analityków popyt na każdą 
z tych metod, a tym samym i dostosowane 
do nich maszyny i formy wtryskowe będzie 
sukcesywnie rósł, stymulując rozwój oferty 
producentów wtryskarek i dodatków sto-
sowanych w tych procesach. To, jak osta-
tecznie wpłynie on na kształt rynku, będzie 
zależało od wielu czynników, w tym roz-
woju konkurencyjnych technologii. Jedno 
jest pewne: sektor produkcji wtryskarek 
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, 
a dynamiki rozwoju może mu pozazdrościć 
niejedna branża przemysłowa. l

Literatura:
[1] Allied Market Research: Injection Moulding Machines Market 

by Clamping Force, Machine Type and Solution: Global 
Opportunity Analysis and Industry Forecast 2018-2025.

[2] Grand View Research: Injection Molding Machine Market Size, 
Share & Trends Analysis Report By Materials, By Technology, 
By End Use And Segment Forecasts 2018-2025.
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Gospodarka o obiegu zamknię-
tym opiera się na założe-
niu, że materiały i surowce 
powinny pozostawać w obie-
gu tak długo, jak to tylko 

możliwe. W związku z tym wytwarza-
nie odpadów powinno ograniczyć się do 
minimum. Zużyty produkt nie oznacza 
ostatniego etapu cyklu swojego życia. Jego 
wartość nadal jest duża, gdyż powstały 
z niego recyklat może być wysokiej jako-
ści nowym materiałem do wytworzenia 
kolejnego produktu. Na czym polega pio-
nierska koncepcja KraussMaffei „Circular 
Economy”, firmy, która jako produ-
cent maszyn do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych bierze odpowiedzialność za 
równoważony rozwój? 

Temat recyklingu i ponownego wyko-
rzystania odpadów z tworzyw sztucz-
nych firma KraussMaffei zgłębia od ponad 
trzech dekad prowadząc w tym temacie 
prace badawczo-rozwojowe. Podyktowane 
jest to troską o ochronę środowiska i nie-
spowalniającym rozwojem społeczeństwa. 
Recykling metali, szkła, papieru jest sprawą 
oczywistą. W przypadku tworzyw sztucz-
nych niestety nadal jest wiele do zrobie-
nia. Upatrujemy problemy w recyklingu 
z powodu dużego zanieczyszczenia zuży-
tych wyrobów z tworzyw sztucznych, czy 
ograniczeń technicznych samego procesu. 
Trzeba też przyznać, że nasza motywacja 
do rozwiązania problemów z generowa-
niem ilości śmieci z tworzyw sztucznych 
i ich recyklingiem jest nadal niewielka. 

Firma KraussMaffei w roku 2018 podjęła 
decyzję o zainwestowaniu ponad 2,5 mln 
EUR w nową specjalistyczną linię nazwaną 
„Edelweiss” przeznaczoną do recyklingu 
tworzyw sztucznych i zastosowań związa-
nych z gospodarką o obiegu zamkniętym. 
Firma KraussMaffei zainwestowała także 
w kompleksowo wyposażone laboratorium 
analityczne do przeprowadzania anali-
zy właściwości materiałów wejściowych, 
co ma szczególne znaczenie dla produk-
tu końcowego w przypadku wykorzysta-
nia tworzyw wtórnych. Przebieg procesu 
recyklingu zależy od rodzaju i poziomu 
zanieczyszczenia materiału, recyklat musi 
wykazywać jakość zbliżoną do surow-
ca pierwotnego. Dlatego firma stawia na 
nowe rozwiązania technologiczne w bran-

Circular Economy 
w koncepcji KraussMaffei
KraussMaffai zamyka obieg materiałów i surowców wtórnych 
z tworzyw sztucznych.

Polymore
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ży recyklingu i odejścia od tradycyjnych 
systemów z przeszłości.

KraussMaffei działa w trzech obszarach 
recyklingu. Pierwszy to recykling mecha-
niczny. Drugi to recykling na bazie roz-
puszczalników stosowany np. dla materia-
łów kompozytowych, w celu oddzielenia 
określonego materiału. Proces, który prze-
biega na poziomie cząsteczkowym pozwa-
la uzyskać tworzywo podobne do surowca 
pierwotnego. Trzeci to recykling chemicz-
ny, gdzie polimery są rozkładane na mate-
riał wyjściowy podobny do ropy naftowej. 

Chociaż niektóre z tych procesów 
są obecnie na etapie opracowywania, to 
pierwsze systemy pilotażowe już działają. 

Firma upatruje ogromny potencjał i chce 
dostarczać najnowocześniejsze technolo-
gie.

Polymore.com to nowe przedsięwzię-
cie firmy KraussMaffei. Jest to platfor-
ma komunikacji, która oferuje rynek bez-
piecznego handlu produktami zarówno 
surowcami, mieszankami, recyklatem, 
przemiałem jak i odpadami produkcyj-
nymi z tworzyw sztucznych. Polymore 
zrzesza producentów, dostawców, a także 
przetwórców i pomaga w znalezieniu wła-
ściwego partnera biznesowego. Wszystko 
sprowadza się do jednego zapytania onli-
ne, gdzie dokładnie określa się jaki mate-
riał potrzebujemy. Polymore przedstawia 

podmioty odpowiadające przyjętym kry-
teriom. Poprzez platformę dostawcy mogą 
przygotować ofertę. Klient kontaktuje się 
bezpośrednio z dostawcą w celu ustalenia 
szczegółów lub negocjacji ceny. Polymore 
oferuje wsparcie dla swoich użytkowni-
ków. Tworzywo sztuczne nadal jest i pozo-
staje cennym materiałem. Musimy tylko 
traktować ten zasób w sposób odpowie-
dzialny i zdecydowanie odejść od jego 
wizerunku jednorazowego użytku. Ważne 
jest, aby tworzywo sztuczne otrzymało 
status wartości, na który zasługuje, a kiedy 
to nastąpi, osiągniemy funkcjonującą 
gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Spółka Dopak dostarcza zaawansowane 
systemy i linie technologiczne dla prze-
twórstwa tworzyw sztucznych niemiec-
kiego producenta KraussMaffei. Firma 
Dopak prowadzi autoryzowany serwis 
maszyn i urządzeń, a także profesjonalne 
szkolenia w zakresie obsługi, konserwacji, 
programowania. l

Circular Economy

Linia do recyklingu Edelweiss

Kontakt: 
ul. Sokalska 2; 54-614 Wrocław
tel.: +48/ 71/ 35 84 000
infolinia +48 71 300 1234
dopak@dopak.pl • www.dopak.pl
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Truizmem jest stwierdzenie, 
że jakość produktu ma istotny 
wpływ na wyniki jego sprze-
daży. Co jednak składa się 
na tę jakość? Autorzy, którzy 

pochylili się nad tym problemem, wymie-
niają cały szereg różnych cech, w tym m.in. 
wydajność, zgodność z opisem, niezawod-
ność, wytrzymałość, żywotność, możli-
wość naprawy, a także względy estetycz-
ne. Wszystkie można jednak sprowadzić 
do wspólnego mianownika, którym jest 

zgodność z oczekiwaniami klienta. A że 
te w ostatnich latach dynamicznie rosną, 
a jednocześnie ulegają silnej dywersyfi-
kacji, kwestia zapewnienia odpowiedniej 
jakości produktu finalnego wymaga dziś 
od przedsiębiorstw produkcyjnych sporej 
elastyczności i dużej wrażliwości na sub-
telne nieraz wskazówki jego przyszłych 
użytkowników. 

Biorąc pod uwagę powyższe trendy, 
dziwi nieco fakt, że w debatach na temat 
automatyzacji kwestia jej wpływu na 

jakość wyrobu jest traktowana zwykle po 
macoszemu, a w każdym razie wymienia-
na niejako przy okazji innych zalet, takich 
jak wzrost produktywności, redukcja 
kosztów czy możliwość szybkiej zmiany 
profilu produkcji. Tymczasem powiedzieć, 
że automatyzacja sprzyja poprawie jakości 
produktu, to za mało – ona rewolucjoni-
zuje tę jakość, umożliwiając spektakularne 
wręcz ograniczenie liczby braków przez 
przeciwdziałanie ich powstawaniu na róż-
nych etapach produkcji. Prześledźmy czte-

Automatyzacja formowania wtryskowego, a jakość produktu finalnego

Działając  
na automacie
Narzędzia automatyzacji procesów już na dobre zadomowiły się w sektorze 
przetwórstwa tworzyw sztucznych i chyba nikogo nie trzeba przekonywać 
o ich walorach. Zwykle jednak rozważane są w kategoriach efektywności 
i kosztów produkcji. Tymczasem automatyzacja ma jeszcze jedną istotną 
zaletę: definiuje nowe standardy jakości produktu finalnego, które mogą 
zdecydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Agata Świderska

Plastometr

Wyświetlacze i regulatory
parametrów procesu

Ciśnienie masy
na ślimaku

Temperatura
masy w strefach

Ciśnienie masy
na ślimaku

Ciśnienie na
wejściu do pompy

Ciśnienie na
wyjściu z pompy

Ciśnienie
na głowicy

Ciągły pomiar
lepkości 

Schematyczne przedstawienie rozmieszczenia czujników na wytłaczarce.FO
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ry najważniejsze z nich: plastyfikację two-
rzywa, wtrysk, odbieranie detali z formy 
oraz kontrolę jakości.

Kontrola ciśnienia i temperatury 
masy podczas plastyfikacji

Poza automatycznymi dozownikami 
granulatu pierwszymi środkami automa-
tyki, które mają kontakt z przetwarzanym 
tworzywem, są czujniki ciśnienia i tem-
peratury masy zlokalizowane wzdłuż 
cylindra wytłaczarki. Te małe i niepozor-
ne urządzenia o stosunkowo prostej kon-
strukcji mają do spełnienia doniosłą rolę: 
kontrolują parametry tworzywa na róż-
nych etapach jego plastyfikacji, zapew-
niając odpowiednią jakość roztopionego 
polimeru na wejściu do formy.

Czujniki ciśnienia masy składają się na 
ogół z czterech podstawowych kompo-
nentów: kapilary wypełnionej rtęcią, NaK 
lub olejem, dwóch membran – wejściowej 
i wyjściowej oraz tensometru. Pierwsza 
z nich poddawana jest oddziaływaniu 
ciśnienia polimeru i za pośrednictwem 
cieczy przekazuje je na drugą – z wbudo-
wanym tensometrem, który przekształ-
ca je w opór elektryczny odczytywany 
następnie jako wielkość ciśnienia stałego. 
Prosta konstrukcja sensora powoduje, że 
komponent ten cechuje się dużą niezawod-
nością i dokładnością pomiarów niezależ-
nie od punktu jego umiejscowienia. 

Inaczej jest w przypadku czujników 
temperatury, również montowanych 
wzdłuż cylindra: aby dostarczać wiary-
godnych wyników pomiarów, muszą być 

one umiejscowione we wnętrzu kana-
łu, z dala od ścianki kołnierza. Jest ona 
bowiem dodatkowo podgrzewana przez 
grzałki cylindra lub kołnierza, co powodu-
je, że jej temperatura jest z reguły wyższa 
niż temperatura tworzywa przepływają-
cego przez kanał. Aby ograniczyć wpływ 
tego czynnika, sensory takie wyposażone 
są w długi stożek, który umożliwia ich 
wprowadzenie do wnętrza kanału. 
Drugim – i ostatnim w gruncie 
rzeczy – komponentem typo-
wego czujnika tempe-
ratury jest końcówka 
pomiarowa wypo-
sażona w ter-

mopary 
lub rezystory 

termometrycz-
ne, które umoż-

liwiają standardowo 
pomiar temperatury w zakresie do 400ºC. 
Końcówka taka powinna być dostosowana 
do średnicy kanału i lepkości tworzywa, 
a także izolowana galwanicznie.

W sytuacji, gdy z różnych względów 
osobne rozmieszczenie czujników tempe-
ratury i ciśnienia wzdłuż cylindra nie jest 
możliwe, stosuje się niekiedy urządzenia 
realizujące oba typy pomiarów. Ponieważ 
membrana czujnika ciśnienia musi mieć 
kontakt z tworzywem, istnieje niebezpie-
czeństwo, że pomiar temperatury – reali-
zowany z konieczności przy ściance koł-
nierza – da nieprawidłowy wynik. Aby je 
ograniczyć, należy wybrać czujnik tempe-
ratury wyposażony w końcówkę z izolacją 
ceramiczną.

Aby móc realizować swoje funkcje, oba 
typy czujników muszą mieć możliwość 
komunikowania się z systemem sterowa-
nia produkcją, a więc być podłączone do 
komputera lub sterownika PLC wtryskarki. 
Czujniki temperatury zwykle wymagają 
do tego jednostki pośredniczącej z wbu-
dowanym wzmacniaczem (wyświetlacza), 
zaś czujniki ciśnienia mogą być połączone 
z systemem zarówno przez przetwornik, 
jak i bezpośrednio – pod warunkiem, że 
są wyposażone w zintegrowany wzmac-
niacz, który przetwarza analogowy sygnał 
pomiarowy na znormalizowany sygnał 

prądowy o zakresie 0-20 mA, 4-20 mA lub 
0-10 V.

Dzięki połączeniu z jednostką sterow-
niczą sygnał ten jest wykorzystywany do 
automatycznego sterowania pracą sprę-
żarki i grzałek, tak aby zapewnić odpo-
wiednie ciśnienie i temperaturę tworzywa 
na wyjściu dyszy. Wymaga to wstępne-
go określenia optymalnych wartości tych 
wielkości w poszczególnych punktach 
pomiaru, a także zdefiniowania warto-
ści granicznych, których przekroczenie 
wywołuje automatyczną reakcję systemu. 
Reakcja ta – oprócz wysterowania maszy-
ny – obejmuje także odpowiednie komu-
nikaty ostrzegawcze wyświetlane w sys-
temie i na zintegrowanych z nim urządze-
niach peryferyjnych.

Pomiary realizowane przez czujnik 
mogą być także archiwizowane w bazie 
danych – zarówno do celów kontrolnych, 
jak i sprawozdawczych, tj. generowania 
raportów na temat poszczególnych para-
metrów pracy maszyny.

Na marginesie warto dodać, że czujni-
ki ciśnienia powinny być instalowane nie 
tylko w cylindrze, ale także m.in. przed i za 
zmieniaczem sit oraz pompą tworzywa. Te 
pierwsze informują o zapełnieniu sita, co 
również ma istotny wpływ na jakość poli-
meru, a tym samym i wyrobu końcowego. 
Drugie zaś na bieżąco kontrolują ciśnienie 
przed i za pompą, w porę ostrzegając przed 
nadmiernym wzrostem jego wartości.

Pomiar ciśnienia w dyszy  
i formie

To jednak nie koniec: te same (pod 
względem konstrukcyjnym) czujniki 
ciśnienia montowane są także w dyszy, Czujnik temperatury masy. FO

T.
 B

A
G

SI
K

Czujnik ciśnienia masy.
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kontrolując ciśnienie tworzywa bez-
pośrednio przed wtryskiem do formy. 
Odgrywają one kluczową rolę w zapew-
nieniu odpowiednich parametrów poli-
meru, a tym samym jakości wyrobu final-
nego. 

Nie jest to jednak najdalsza pozycja, 
w jakiej można zamontować czujnik: na 
rynku dostępne są także sensory przezna-
czone do montażu bezpośrednio w for-
mie wtryskowej. Monitorują one ciśnienie 
panujące wewnątrz formy w momencie 
wtrysku tworzywa, przekształcając je 
w mierzalny ładunek elektryczny wzmac-
niany przez wzmacniacz ładunkowy. Aby 
móc efektywnie kontrolować parame-
try w formie, konieczne jest wykonanie 
pomiaru referencyjnego: uzyskane w tym 
procesie wartości służą jako wzorcowe dla 
kolejnych pomiarów, zwiększając powta-
rzalność procesu formowania. 

Zautomatyzowane odbieranie 
detali

Choć parametry procesu formowania 
mają kluczowy wpływ na jakość wyrobu 
finalnego, może ona ulec wtórnemu obni-
żeniu na skutek błędów popełnionych pod-
czas wyjmowania detali (zwłaszcza filigra-
nowych) z formy. Dlatego już w latach 80. 
XX w. zadanie to przejęły roboty przemy-
słowe tworzone specjalnie z myślą o obsłu-
dze wtryskarek. I choć od tego czasu minę-
ło już blisko 40 lat, ich konstrukcja nie ule-
gła znaczącym zmianom: wszystkie należą 
do grupy robotów kartezjańskich, a różnice 
między nimi dotyczą głównie osi ruchu, 
szybkości i rozmiarów samej jednostki. 
Grupę największych z nich tworzą roboty 
trawersowe, w których chwytak porusza 
się w osi Z wyznaczanej przez trawers. Są 
one montowane z reguły w strefie robo-
czej obrabiarki (często zamknięte wspólną 
przegrodą) i umiejscowione bezpośrednio 
nad formą. Tym właśnie różnią się od swo-
ich mniejszych kuzynów – robotów o kon-
strukcji bocznej, które odbierają detale 
w płaszczyźnie poziomej. Ich mechanizm 
jest zwykle zlokalizowany poza obrabiar-
ką, co ogranicza ryzyko zabrudzenia formy 
i detalu zanieczyszczeniami generowany-
mi podczas ruchu robota. Trzecią grupę 
stanowią wreszcie tzw. chwytaki wlewków 
– najmniejsze i najtańsze z całej rodziny 
– które służą głównie do odbioru filigra-
nowych detali.

W ostatnich latach roboty kartezjańskie 
zyskały jednak nowego konkurenta: robota 
przegubowego, który – stosowany wcze-
śniej głównie w obróbce metali – zaczął 
ostatnio podbijać rynek przetwórstwa 
polimerów, chwalony przede wszystkim 
za jego uniwersalność i możliwość realiza-
cji złożonych ruchów. Ta ostatnia zyskuje 
coraz większe znaczenie wraz ze wzro-
stem zapotrzebowania na formowanie 
detali o dużych gabarytach i skompliko-
wanych geometriach, np. dla przemysłu 
motoryzacyjnego (zderzaków, nadkoli itp.). 
Dzięki sześciu stopniom swobody roboty 
przegubowe mogą nie tylko odbierać tego 
typu detale, ale także wykonywać sze-
reg dodatkowych zadań, takich jak mon-
taż komponentów, dystrybucja dodatków, 
uszczelniaczy i włókien, piaskowanie 
i polerowanie, a także cięcie, docinanie, 
łączenie, malowanie i powlekanie goto-
wych komponentów (np. soczewek reflek-
torów samochodowych).

Równolegle do nich szybko rozwija się 
także rynek robotów trawersowych o kon-
strukcji sufitowej (montowanych na sufi-
cie), które nie tylko zajmują mniej miejsca 
w hali produkcyjnej, ale także mogą wyko-
nywać bardzo szybkie, precyzyjne ruchy, 
odbierając 1 detal na średnio 2-3 sekundy. 
Ich precyzja wynika z zastąpienia trady-
cyjnych silników elektrycznych nadgarst-
ków serwonapędami wykonującymi ruchy 
w osiach A, B i C.

Więcej uwagi warto też poświęcić 
samym manipulatorom – wspólnym dla 
wszystkich typów robotów. W ostatnich 
latach szybki postęp w dziedzinie ich pro-
jektowania zaowocował bowiem pojawie-
niem się na rynku rozwiązań hybrydo-
wych, umożliwiających realizację kilku 
funkcji jednocześnie. Oprócz tradycyj-
nego odbierania detali – coraz częściej 
wspomaganego przez systemy stabilizacji 
niwelujące drgania układu – najbardziej 
zaawansowane manipulatory przejmują 
dziś także zadania obróbki wykończe-
niowej i kontroli jakości. Wyposażone 
w ruchome zestawy noży, usuwają 
nadlewki i gniazda formujące powstają-
ce w trakcie procesu formowania wtry-

Czujniki montowane w formie umożliwiają kontrolę parametrów tworzywa 
bezpośrednio podczas wtrysku.
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Tradycyjne roboty kartezjańskie 
zabudowywane są w przestrzeni 
obrabiarki, tworząc zamkniętą celę 
robo tyczną.FO
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skowego, nadając wyprasce ostateczny 
kształt. Zaś dzięki zestawowi czujników 
i kamer mogą na bieżąco identyfikować 
detale i kontrolować ich jakość, ograni-
czając liczbę braków i błędów podczas sor-
towania. Co więcej, czujniki umożliwia-
ją również ocenę kształtu wypraski, aby 
na tej podstawie dobrać najlepszy sposób 
jej pobrania z formy, a także kontrolują 

stan formy przed zamknięciem, ograni-
czając ryzyko jej uszkodzenia w efekcie 
zamknięcia przed odebraniem detalu.

Kontrola jakości na wyjściu linii
Kontrola jakości przeprowadzana jest 

także standardowo na końcu linii pro-
dukcyjnej, w trakcie transportu detali na 
przenośniku taśmowym w kierunku stacji 

pakowania. W systemach zautomatyzowa-
nych jej realizacją zajmują się inteligentne 
systemy wizyjne zintegrowane z robotem 
przegubowym. Zadanie tych pierwszych 
polega na ciągłej analizie porównawczej 
kształtu produktu finalnego ze wstępnie 
zdefiniowanymi parametrami wzorcowy-
mi. Jeśli stwierdzona odchyłka nie mie-
ści się w zadanych granicach tolerancji, 
robot pobiera wadliwy detal i umieszcza go 
w osobnym pojemniku. 

Nie jest to oczywiście jedyna metoda 
kontroli jakości detali. Oprócz ich wymia-
rów analizie podlegać może także waga 
(mierzona za pomocą tensometrów zlo-
kalizowanych pod taśmą przenośnika), 
a dzięki zastosowaniu termografii aktyw-
nej – również niejednorodność, pęknięcia, 
uszkodzenia i wytrącenia na powierzchni 
materiału. W przeciwieństwie do termo-
grafii pasywnej, w której kamera mie-
rzy ciepło generowane przez sam obiekt, 
termografia aktywna polega na dostar-
czeniu energii do przedmiotu (za pomo-
cą lampy halogenowej), a następnie reje-
stracji jego reakcji. Znając częstotliwość 
sygnału pobudzającego, można z dużą 
dokładnością wyznaczyć amplitudę i kąt 
przesunięcia fazowego odpowiedzi. Jeśli 
detal wykazuje wady, są one widoczne 
na obrazie termicznym w postaci różnic 
w sposobie rozchodzenia się fali cieplnej. 
Metodę tę można łatwo zautomatyzować, 
ponownie wykorzystując robota do segre-
gacji detali.

Kamerę termowizyjną można zresztą 
także wykorzystać jeszcze na etapie otwar-
cia formy. Realizowany przez nią pomiar 
pasywny umożliwia w tym przypadku 
wykrycie miejsc o odmiennej charaktery-
styce cieplnej i wprowadzenie niezbędnych 
korekt przed ostatecznym wyciągnięciem 
detalu. Metoda ta może być więc stosowana 
jako alternatywa dla czujników montowa-
nych w formie.  l

Tzw. chwytaki 
wlewków – 
najmniejsze 
z robotów 
kartezjańskich – 
mają za zadanie 
odbierać wypraski 
i usuwać naddatki 
materiału.
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Coraz silniejszą konkurencję dla robotów kartezjańskich stanowią jednostki 
przegubowe. Głównym źródłem ich przewagi jest fakt, że mogą wykonywać 
ruchy w wielu płaszczyznach, a tym samym realizować cały szereg 
dodatkowych zadań.
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Zaawansowany manipulator firmy ASS End of Arm Tooling
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Analitycy rynkowi są zgodni, 
że od automatyzacji i robo-
tyzacji przemysłu nie ma 
odwrotu. Korzyści płynące 
z tego tytułu są bowiem tak 

duże, że trudno dziś poważnie zastanawiać 
się nad alternatywnymi rozwiązaniami. 
Równie duże są jednak też koszty inwe-
stycji w rozwiązania robotyczne, a także 
obawy pracowników przed konkurencją ze 
strony robotów. Kraje Europy Zachodniej, 
gdzie robotyzacja przemysłu postępuje 
znacznie szybciej, dyskusje nad tym ostat-
nim tematem mają już za sobą: prakty-
ka pokazała, że mimo wdrożenia robotów 
pracy nie ubywa. Zmienia się jedynie jej 
charakter, co stymuluje popyt na wykwa-
lifikowanych pracowników. 

W Polsce wciąż jesteśmy na początku tej 
drogi: według Międzynarodowej Federacji 
Robotyki (IFR) w naszych zakładach prze-
mysłowych pracuje średnio 36 robotów 
na 10 tys. pracowników (dla porównania 
w Niemczech: 322), co wyklucza możliwość 
formułowania wiążących wniosków odno-
śnie ich wpływu na poziom zatrudnienia. 
Spore zapóźnienie powoduje, że zmia-

ny, które u naszych zachodnich sąsiadów 
zachodziły stopniowo, u nas występu-
ją równolegle: wzrostowi liczby robotów 
towarzyszy bowiem dywersyfikacja ich 
konstrukcji i charakteru realizowanych 
zadań. Innymi słowy: w zakładach oprócz 
konwencjonalnych jednostek pracujących 
w izolowanych gniazdach produkcyjnych 
pojawiają się także roboty mniejsze, bar-
dziej elastyczne, a nawet – współpracujące 
z człowiekiem. Zjawisko to jest szczególnie 
widoczne w sektorze przetwórstwa two-

rzyw sztucznych, gdzie coraz częściej obok 
siebie pracują ciężkie roboty kartezjańskie, 
lekkie roboty przegubowe i coboty.

Nowi gracze, nowe zasady gry
Rynek przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych jest dla producentów robotów prze-
mysłowych stosunkowo nowym poletkiem. 
Co prawda pierwsze roboty kartezjańskie 
pojawiły się w fabrykach wyrobów plasti-
kowych już w latach 80. ubiegłego stulecia, 
ale sektor ten do niedawna obsługiwany był 

Robot w fabryce wyprasek

Ramię w ramię  
z człowiekiem
Robot kartezjański obsługujący wtryskarkę czy formierkę nikogo już 
nie dziwi. Czas na kolejny etap, w którym główną rolę odgrywać będą 
roboty przegubowe, w tym coboty pracujące ramię w ramię z człowie-
kiem. Ich producenci nie próżnują i z zapałem rozwijają ofertę rozwią-
zań przystosowanych do pracy w zakładach przetwórstwa tworzyw 
sztucznych.
Agata Świderska

Udział poszczególnych segmentów w ogólnej liczbie robotów pracujących na świecie.ŹR
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przez kilku globalnych dostawców specja-
lizujących się w produkcji jednostek dedy-
kowanych wyłącznie przetwórstwu two-
rzyw. Prym wśród nich zdecydowanie wio-
dły trzy firmy: Yushin, Sepro i Wittmann 
Battenfeld. Dopiero w ostatnich latach po 
piętach zaczęli im deptać producenci robo-
tów przegubowych, do tej pory dostar-
czanych głównie na rynek przetwórstwa 
metali, a wśród nich tacy wytrawni gracze 
jak ABB, Fanuc, Kawasaki, KUKA, Stäubli, 

Toshiba czy Universal Robots. W ciągu 
zaledwie kilku lat wszyscy liczący się pro-
ducenci rozwiązań robotycznych wpro-
wadzili do swojej oferty także jednostki 
przeznaczone do obróbki tworzyw sztucz-
nych. Zadanie to ułatwiał im fakt, że popyt 
generowany przez sektor przetwórstwa 
polimerów w dużej mierze pokrywał się – 
przynajmniej pod względem charakteru 
– z ogólnym popytem na rynku: obiek-
tem poszukiwań były (i nadal są) jednost-
ki uniwersalne, o dużym zakresie ruchu, 

relatywnie niewielkim udźwigu i atrak-
cyjnej cenie jednostkowej.

Skąd to nagłe zainteresowanie robota-
mi przegubowymi? Jego przyczyn upatry-
wać należy w czynnikach zewnętrznych 
wspólnych dla całego sektora przemy-
słu: rosnącej konkurencji i coraz bardziej 
wyśrubowanych oczekiwaniach klientów, 
które sprawiają, że dawne źródła przewagi 

– jakość i cena – okazują się niewystar-
czające do pokonania rywali. Trzeba jesz-

cze produkować szybko i w małych, mak-
symalnie zindywidualizowanych seriach. 
A celów tych nie da się osiągnąć bez zwięk-
szenia elastyczności i obniżenia kosztów 
produkcji. I tu do gry wkraczają roboty 
przegubowe, które – szybkie, nieomylne 
i precyzyjne – stają się powoli nieodzow-
nym elementem łańcucha wytwarzania 
wartości.

Robot kartezjański: niezrównany 
w odbieraniu detali

W przetwórstwie tworzyw sztucznych 
robotyzacja do niedawna kojarzyła się 
przede wszystkim z odbieraniem detali 
z form. Takie bowiem zadanie miały do 
zrealizowania pierwsze roboty kartezjań-
skie instalowane w zakładach przetwór-
czych jeszcze w latach 80. XX wieku. Do 
dziś zresztą jednostki te – wyposażone 
w międzyczasie w wysokowydajny ser-
wonapęd osi – nie mają sobie równych, 
jeśli chodzi o tempo pracy. Wystarczy 
wspomnieć, że jednostka HSA-150S firmy 
Yushin jest w stanie wyjąć z formy 16 detali 
w 29 sekund. 

Oferta robotów kartezjańskich cały czas 
zresztą ewoluuje: nowe jednostki wyposa-
żane są w coraz bardziej precyzyjne chwy-
taki i zestawy czujników, które umożliwia-
ją odbiór detali o złożonych geometriach. 
Konstrukcją wciąż jednak przypominają 
swoje pierwowzory – roboty trawersowe 
(pracujące w osi Z), jednostki o konstrukcji 
bocznej oraz chwytaki wlewków przezna-
czone do odbioru i obróbki wykańczającej 
niewielkich detali. Nowością w tym seg-
mencie są roboty trawersowe o konstrukcji 

Roboty trawersowe wciąż nie mają sobie 
równych, jeśli chodzi o szybkość odbioru 
detali z formy.
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Automatyzacji podlegają także procesy obróbki wykończeniowej wlewków; tutaj: stacja do 
odcinania gniazd formierskich i naddatków materiału do montażu bezpośrednio na chwytaku 
robota. FO

T.
 D

EN
TE

C



52     3/2019

PLASTIME MAGAZINE

sufitowej, które oferują wysoką wydajność 
przy znacznej oszczędności miejsca – 
nawet w porównaniu z mniejszymi robo-
tami przegubowymi.

Właśnie owo połączenie wysokiej pręd-
kości pracy z prostą, ale sprawdzoną kon-
strukcją sprawia, że roboty kartezjańskie 
w przetwórstwie tworzyw sztucznych 
nadal mają się świetnie i nic nie wskazuje 
na to, by w kolejnych latach miało się to 
zmienić. Z każdym rokiem muszą się co 
prawda mierzyć z coraz silniejszą konku-
rencją ze strony robotów przegubowych, 
jednak te ostatnie mogą stanowić dla nich 
atrakcyjną alternatywę jedynie w proce-
sach obróbki hybrydowej i odbioru detali 
o wyjątkowo dużych gabarytach i złożo-
nym kształcie.

Robot przegubowy:  
uniwersalne narzędzie obróbcze

Przewaga robota przegubowego nad 
kartezjańskim nie leży w szybkości, lecz 
w możliwości wykonywania złożonych 

ruchów. Dysponując sześcioma, a nawet 
siedmioma stopniami swobody, jest w sta-
nie bowiem przenosić detale nie tylko 
w jednej, lecz w wielu płaszczyznach. 
Granice jego możliwości wyznaczają 
w praktyce jedynie umiejętności operatora 
w zakresie tworzenia programów obrób-

czych i zakres funkcjonalności samego 
oprogramowania. To zaś staje się coraz 
bardziej przyjazne w obsłudze, oferując 
szereg przydatnych funkcjonalności ogra-
niczających do minimum zasób wiedzy 
niezbędnej do programowania jednostek 
robotycznych. 

Efektem jest przede wszystkim więk-
sza dostępność robotów, wdrażanych 

nawet w zakładach, które nie mogą sobie 
pozwolić na zatrudnienie specjalisty ds. 
robotyki. Kwestia ta w dobie permanent-
nego niedoboru siły roboczej nabiera klu-
czowego znaczenia, zachęcając producen-
tów do intensyfikacji wysiłków na rzecz 
dalszego upraszczania obsługi robotów. 
Przykłady? Weźmy moduł KUKA.CNC 
interface oferujący możliwość tworzenia 
programów robotycznych w kodzie G na 
platformach CAD/CAM, a następnie wyko-
nywanie ich bezpośrednio na robocie bez 
konieczności przetwarzania kodu źródło-
wego na jego „język”. Podobne rozwiąza-
nie oferuje także ABB: jej roboty można 
programować bezpośrednio w interfejsie 
obrabiarki, co znacznie skraca czas two-
rzenia programów obróbczych, a także 
eliminuje ryzyko błędów przy transferze 
programu.

Uproszczenie obsługi w połączeniu ze 
spadkiem cen jednostek przegubowych 
ostatecznie przekonało przetwórców do 
wdrożenia ich w procesach, z którymi 
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Roboty współpracujące mogą 
pracować ramię w ramię z 
człowiekiem, pełniąc funkcję 
mobilnego pomocnika operatora.

Przewaga robota przegubowego nad 
kartezjańskim nie leży w szybkości, 
lecz w możliwości wykonywania 
złożonych ruchów.
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typowe roboty kartezjańskie wykonują-
ce ruch liniowy nie były w stanie sobie 
poradzić. Pionierem w tej dziedzinie był 
przemysł motoryzacyjny, znany ze swo-
jego zamiłowania do nowych technologii. 
Roboty przegubowe zostały tu w pierwszej 
kolejności wykorzystane przy wyciąganiu 
z formy wielkogabarytowych detali z two-
rzyw sztucznych, takich jak zderzaki, nad-
kola, deski rozdzielcze, a nawet całe kabi-

ny kierowcy. Skąd ten trend? Producenci 
samochodów zauważyli, że łącząc tworzy-
wa z metalem nie tylko ograniczają masę 
własną pojazdu, ale także zwiększają jego 
wytrzymałość, choćby przez stosowanie 
kompozytów wzmacnianych włóknem 
szklanym lub węglowym. Obserwacja ta 
dała początek wielkiej ofensywie polime-
rów w sektorze motoryzacyjnym, która 
zapewne trwać będzie w najlepsze także 

w najbliższych latach. A to dobrze wróży 
przyszłości robotów przegubowych.

To jednak nie jedyna funkcja, która 
zapewnia jednostkom przegubowym 
istotne miejsce w halach produkcyj-
nych zakładów przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Trudno by było sobie bez nich 
wyobrazić także procesy obróbki hybry-
dowej, a konkretnie: znakowanie w for-
mie (In-Mould Labeling). Zadanie robota 
przegubowego polega tu na wprowadze-
niu do formy wtryskowej przezroczystej 
etykiety, która – naładowana elektrosta-
tycznie lub pod wpływem oddziaływania 
sprężonego powietrza – przywiera do dna 
formy, a następnie jest zalewana płynnym 
granulatem. Ponieważ nadruk znajduje 
się od strony wtrysku, gotowy znacznik 
sprawia wrażenie zatopionego w ściance 
produktu. Metoda ta wykorzystywana jest 
powszechnie do znakowania elektroniki 
oraz butelek z tworzywa sztucznego, m.in. 
ekranów telefonów komórkowych i table-
tów czy opakowań szamponów Head & 
Shoulders. 

Istotną zaletą robota podającego jest 
w tym przypadku fakt, że nie jest on na 
stałe zintegrowany z obrabiarką, ale może 
obsługiwać całość procesów znakowa-
nia w formie realizowanych na różnych 
maszynach – pod warunkiem, że nie 
zachodzą one równocześnie. Zakres reali-
zowanych przez niego zadań może być jed-
nak znacznie szerszy: współczesne roboty 
przegubowe coraz częściej projektowane 

Robot w abonamencie
Ostatnie innowacje w zakresie projektowania i rozwoju technologii robotycznych mają szansę otwo-
rzyć rynek robotyki także na małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwszą z nich jest Raas (Robot as 
a Service) – koncepcja zmiany modelu sprzedaży robotów z produktowego na usługowy. Zgodnie 
z nią jednostki robotyczne mają być w przyszłości oferowane nie jako gotowy produkt, lecz pakiet 
funkcjonalności dostępny w miesięcznym abonamencie. Tego typu usługę ma w swojej ofercie m.in. 
amerykańska firma Hirerobotics, która zajmuje się wynajmem robotów marki Universal Robots, a 
także Cobalt Robotics wynajmujący… zrobotyzowanych „ochroniarzy”. Miesięczny koszt abonamen-
tu oscyluje dziś w granicach 10 tys. zł. Jednostki takie sprawdzą się przede wszystkim w przedsię-
biorstwach o zmiennym profilu produkcji, realizujących dużą liczbę zleceń o niewielkim wolumenie, 
a także tworzących spersonalizowane produkty na indywidualne zamówienie. 

ROBOTYZACJA NA MIARĘ MŚP

Seria cobotów marki Universal 
Robots – pioniera w dziedzinie 
robotów współpracujących 
– obejmuje jednostki o 
różnorodnym udźwigu i zakresie 
ruchów.
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Automat na kółkach
Konkurencją dla nich mogą wkrótce stać się tzw. roboty mobilne – bliscy kuzyni wózków AGV wypo-
sażeni w koła jezdne, systemy wizyjne do mapowania otoczenia oraz zestaw szybkozłączy i narzędzi 
umożliwiających szybkie przezbrojenie robota. Dzięki temu mogą szybko przemieszczać się między 
stanowiskami, realizując różnorodne zadania – od montażu, przez transport materiałów, po obróbkę 
wykończeniową. Przykładem może być system KUKA flexFELLOW z robotem LBR iiwa oferujący 
możliwość wyboru stopnia automatyzacji zadań i pełnego przezbrojenia w zaledwie minutę, a także 
robot HelMo firmy Stäubli wyposażony w magazyn narzędziowy z systemem automatycznej wymia-
ny narzędzi. Jednostka mapuje otoczenie z wykorzystaniem skanera laserowego, tworząc wirtualne 
mapy możliwe do odtworzenia na urządzeniach mobilnych.
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są jako jednostki uniwersalne, wyposażo-
ne w automatyczną zmieniarkę narzędzi 
umożliwiającą szybką zmianę charakte-
ru wykonywanych czynności. Dzięki temu 
ta sama jednostka może dystrybuować 
dodatki, uszczelniacze i włókna, ciąć, 
docinać i łączyć tworzywa, a także powle-
kać i malować gotowe komponenty. 

Roboty współpracujące:  
pomocnicy operatora

Mimo realizacji różnorodnych funk-
cji wszystkie wymienione roboty (kar-
tezjańskie i przegubowe) mają jedną cechę 
wspólną: muszą być obsługiwane z odpo-
wiedniej odległości i zabezpieczone przed 
kontaktem z człowiekiem. Duże i ciężkie, 
stwarzają bowiem bezpośrednie zagro-
żenie dla operatora. Dlatego coraz więcej 
z nich wyposażanych jest w zaawanso-
wane systemy rozpoznawania otoczenia, 
które w razie wykrycia obecności czło-
wieka w strefie roboczej przesyłają odpo-
wiedni komunikat do systemu sterowania, 
a ten unieruchamia lub spowalnia ruchy 
robota. Taka elastyczna reakcja na zmien-
ne warunki otoczenia do pewnego stopnia 
upodabnia je do ich młodszych kuzynów 
– robotów współpracujących (cobotów), 

które mogą bezpiecznie współpracować 
z operatorem, realizując szereg zadań m.in. 
z zakresu montażu. Ich pionierem była 
duńska firma Universal Robots – start-up 
założony przez grupę pasjonatów robo-
tyki, który w ciągu dekady urósł do rangi 
największego producenta robotów współ-
pracujących na świecie. 

Pomysłowi Duńczycy opracowa-
li pierwszego robota programowanego 

zarówno za pomocą tabletu, jak i manu-
alnie – przez „uczenie” go poszczegól-
nych ruchów. Nowa koncepcja okazała 
się strzałem w dziesiątkę: coboty marki 
UR szybko zdobyły sobie serca monterów 
na całym świecie. Dlaczego właśnie ich? 
Odpowiedzi na to pytanie jest co najmniej 
kilka: małe jednostki są lekkie, mobilne, 
a dodatkowo mogą wykonywać szereg pre-
cyzyjnych czynności, takich jak nawier-

canie otworów, dokręcanie śrub, klejenie 
czy mocowanie, pełniąc funkcję robotycz-
nych pomocników operatorów. Testowane 
początkowo w sektorze obróbki metali, 
znajdują coraz szersze zainteresowanie 
także w przetwórstwie tworzyw sztucz-
nych, wykorzystywane w analogicznych 
procesach, tj. przy montażu i obrób-
ce wykańczającej. W międzyczasie do ich 
grona dołączyły zresztą także jednostki 
innych marek, takie jak Fanuc, ABB, Stäubli 
czy… Omron.

AGV i automatyczni pakowacze: 
robotyzacja początku i końca linii

Omron pojawił się w tym zestawieniu 
nieprzypadkowo: producent elektroni-
ki intensywnie zaangażował się bowiem 
w rozwój mobilnych robotów typu AGV 
(Automated Guided Vehicle), czyli wózków 
robotycznych przeznaczonych do trans-
portu materiału. Tego typu rozwiązania 
stosowane są coraz chętniej na początku 
linii produkcyjnej, tj. na wyjściu materiału 
z magazynu. Można powiedzieć, że stano-
wią długo wyczekiwane brakujące ogni-
wo systemów automatyzacji magazynów, 
współtworzonych wcześniej przez windy 
i automatyczne paletyzatory. Słabością 

Popularne platformy zrobotyzowane MiR 
firmy Mobile Industrial Robots stanowią 
idealne uzupełnienie wyposażenia magazynu, 
zapewniając zautomatyzowany transport 
materiału.
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Duńczycy opracowali pierwszego 
robota programowanego zarówno 
za pomocą tabletu, jak i manualnie 
– przez „uczenie” go poszczególnych 
ruchów.
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tych ostatnich jest jednak fakt, że wyma-
gają one montażu specjalnych szyn jezd-
nych lub magnetycznych systemów pro-
wadzących, które umożliwiają im płynny 
ruch między regałami. Ograniczają jednak 
jednocześnie zakres owego ruchu, zapew-
niając możliwość poruszania się jedynie po 
wyznaczonych trasach.

Wady tej pozbawione są wózki AGV, które 
aktywnie mapują swoje otoczenie, bazując 
na zaawansowanych systemach wizyjnych. 
Dzięki temu mogą nie tylko dynamicznie 
omijać przeszkody, ale także modyfikować 
trasę przejazdu, aby jak najszybciej dotrzeć 
do celu. Zakres ich aplikacji jest bardzo sze-
roki i obejmuje nie tylko dostawy magazy-
nowe, ale także transport narzędzi i infor-
macji między stanowiskami roboczymi. 
Nie dziwi więc ich rosnąca popularność, 
również w sektorze przetwórstwa two-
rzyw sztucznych, a także będący jej efek-
tem szybki rozwój oferty rynkowej tych 
jednostek, dostarczanych dziś nie tylko 
przez firmę Omron, ale także przez Comau, 
KUKĘ, Stäubli i Mobile Industrial Robots 
(kolejny innowacyjny start-up z Danii, 
który zyskał międzynarodową sławę jako 
producent bardzo popularnej serii platform 
zrobotyzowanych MiR). 

Odpowiednikiem robotów AGV na końcu 
linii produkcyjnej są roboty przegubowe 
typu pick & place. Wyposażone w róż-
norodne manipulatory dostosowane do 
rodzaju odbieranych produktów, mają za 
zadanie sortować, porządkować i pakować 
gotowe wyroby. Pierwszą linię stanowią 
wśród nich roboty sortujące, które aktyw-
nie uczestniczą w procesach kontroli jako-
ści. Zintegrowane z zaawansowanymi 

systemami wizyjnymi, potrafią nie tylko 
bezbłędnie identyfikować poszczególne 
rodzaje produktów, ale także rozpoznawać 
odchyłki od zadanych wymiarów, a tym 
samym eliminować braki, izolując wyro-
by niemieszczące się w określonych tole-
rancjach. Dzięki temu do stacji pakowania 
trafiają jedynie wyselekcjonowane detale 
spełniające kryteria jakościowe producen-
ta. Druga linia robotów sortuje i pakuje 

detale względem określonych kryteriów, 
identyfikując je na różne sposoby: bądź 
to na podstawie kształtu, bądź znacznika 
RFID lub kodu DataMatrix naniesionego na 
wcześniejszym etapie produkcji.

Tyle teoria. W praktyce poziom robo-
tyzacji w naszym kraju daleko odbiega 
jeszcze od stanu, w którym roboty rze-
czywiście zyskają wpływ na poziom kon-
kurencyjności poszczególnych branż. Nie 
inaczej jest także w sektorze przetwór-
stwa tworzyw sztucznych. Wystarczy 
wspomnieć, że według Międzynarodowej 
Federacji Robotyki w 2017 r. we wszystkich 
zakładach przemysłowych w naszym kraju 
działało niespełna… 1900 robotów prze-
mysłowych. Ich sprzedaż co prawda rośnie, 
ale tempo owego wzrostu jest zbyt wolne, 
aby zredukować dystans pomiędzy nami 
a naszymi sąsiadami, w tym także z połu-
dniowo-wschodniej Europy. Dlaczego tak 
jest? Polscy przedsiębiorcy mają świa-
domość zalet płynących z automatyzacji 
produkcji, ale tkwią w błędnym przekona-
niu, że jest to proces drogi i wymagający 
ogromnych nakładów czasu. Stąd robo-
tyzacja wciąż pozostaje domeną dużych 
przedsiębiorstw.  l

Mobilny system KUKA flexFELLOW 
z robotem LBR iiwa stanowi 
alternatywę dla jednostek 
stacjonarnych, realizując szereg 
zadań z zakresu montażu.
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Odpowiednikiem robotów AGV na 
końcu linii produkcyjnej są roboty 
przegubowe typu pick & place. Mają 
za zadanie sortować, porządkować 
i pakować gotowe wyroby.
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R oboty przemysłowe pojawiły 
się na liniach produkcyjnych 
w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Jako pierwsi 
zaczęli je szerzej wykorzy-

stywać przedstawiciele branży moto-
ryzacyjnej, a z czasem dołączyli do nich 
ich podwykonawcy z sektora automotive. 
Ale prawdziwa robotyzacja linii produk-
cyjnych zaczęła się dopiero w ostatnich 
kilku latach. Rosnący koszt pracy ludzkiej 
zbiegł się ze spadającym kosztem tech-
nologii budowy robotów przemysłowych, 
co przyczyniło się do ich coraz szerszej 
komercjalizacji. Tym samym wzrost 
poziomu robotyzacji i automatyzacji 
procesów produkcyjnych oraz usługo-
wych stał się nareszcie nie tylko możli-
wy technologicznie, ale także całkowicie 
uzasadniony ekonomicznie. Dotyczy to 
nie tylko znanych z koncernów motory-
zacyjnych manipulatorów wyposażonych 
w chwytaki i narzędzia. Proces automa-
tyzacji, który rozpoczął się w obszarze 
robotyzacji pracy manualnej w procesach 
produkcyjnych i logistycznych, obecnie 
rozciąga się powoli na wszystkie obszary 
życia zawodowego. W wielu organizacjach 
można zaobserwować automatyzację 
pracy biurowej, zbierania i analizy danych 
czy marketingu i działań sprzedażowych. 
Automatyzacja wchodzi też do życia pry-
watnego, choćby w postaci inteligentnych 
domów czy samobieżnych kosiarek oraz 
odkurzaczy. 

Możliwości wykorzystania robotów 
przemysłowych i zrobotyzowanych syste-
mów produkcyjnych zaabsorbowały mnie 
zawodowo już w 2011 roku, gdy zostałem 

CEO Grupy Maflow. Ta globalna firma jest 
obecnie czołowym producentem prze-
wodów klimatyzacyjnych i gumowych do 
samochodów osobowych i ciężarowych, 
jednak osiągnięcie tej pozycji wymagało 
ode mnie i zespołu menedżerskiego prze-
prowadzenia głębokiej restrukturyzacji 
prowadzonej w kilku zakładach na kilku 
kontynentach.

Dziś odbiorcami Maflow są czoło-
we światowe marki motoryzacyjne, takie 
jak BMW, Volkswagen czy Volvo. Dzięki 
współpracy z tak wymagającymi klientami 
poznałem nie tylko najlepsze rozwiązań 
w zakresie organizacji zakładów produk-
cyjnych, ale również dostrzegłem potencjał 
tkwiący w robotyzacji. Dążąc do spełnienia 
wyśrubowanych oczekiwań ówczesnych 
klientów Maflow dążyłem do osiągniecia 
podobnych standardów produkcyjnych. 
Dlatego, gdy budowaliśmy nowe linie pro-
dukcyjne w zakładach Maflow jednym 
z elementów pomagających osiągnąć naj-
wyższą jakość i powtarzalność było wyko-
rzystanie automatyzacji.

Obecnie, już jako szef firmy doradczej 
DB77, pracującej z wieloma firmami pro-
dukcyjnymi obserwuję niedobór rąk do 
pracy i wynikające stąd problemy z reali-
zacją rosnących zamówień polskich firm. 
Niestety, nasz rynek wciąż znajduje się 
daleko w tyle za krajami zachodnimi we 
wszelkich zestawieniach porównują-
cych poziom robotyzacji i automatyza-
cji. Efektywność produkcji wyliczona na 
jednego pracownika jest także poniżej 
średniej krajów rozwiniętych. Dotychczas 
było to historycznie uzasadnione niższy-
mi kosztami pracy i wysoką dostępnością 

wykwalifikowanego personelu. Jednak 
dziś Polska bezpowrotnie traci ten element 
przewagi konkurencyjnej. Konicznym 
staje się poszukiwanie rozwiązań, które 
zrównoważą rosnące koszty pracy. Warto 
tu wykorzystać naszą otwartość na nowe 
technologie i pomyśleć o poprawie efek-
tywności i dalszym podnoszeniu jakości 
w polskich firmach właśnie dzięki auto-
matyzacji i robotyzacji. 

Demografia i luka technologiczna
Popyt na roboty z pewnością będzie rósł 

wraz ze zmianami na rynku pracy i coraz 
tańszą technologią. Wystarczy tylko 
powiedzieć, że w latach 2000 – 2019 prze-
ciętne wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw w Polsce wzrosło ponad dwu-
ipółkrotnie – z poziomu 2057 zł do 4852 
zł. I jest to trwały trend, z którym liczą się 
firmy, zakładając w budżetach na kolejne 
lata wzrost wynagrodzeń średnio o kolej-
ne 5%. Dwie główne przyczyny tej nieko-
rzystnej dla przedsiębiorców sytuacji sta-
nowią niedobór pracowników wywołany 
zmianami rynnowymi i demograficznymi 

„Spotify”  
w świecie robotów 
Automatyzacja na zamówienie: platforma pracy robotów DBR77
Piotr Wiśniewski

Dr Piotr Wiśniewski 
jest absolwentem 
Harvard Business 
School oraz twórcą 
koncepcji zarządzania 
w erze Hyperreality. 
Posiada kilkunasto-
letnie doświadczenie 

na stanowisku CEO zarządzając międzyna-
rodowymi przedsiębiorstwami produkcyj-
nymi dla rynku automotive. Obecnie jest 
Partnerem Zarządzającym DB77 Consulting 
oraz założycielem pierwszej platformy 
agencji pracy robotów DBR77.com.
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oraz nowe przepisy podnoszące poziom 
obowiązkowych składek. Okazuje się, że 
Polskie firmy, które w większości konku-
rowały niższym kosztem pracy ludzki nie 
są gotowe do nadchodzących wyzwań. 

Niestety, wcale nie zanosi się na popra-
wę sytuacji pracodawców, gdyż stopa bez-
robocia spada, a Polska z wynikiem 4,2% 

ustępuje tylko nielicznym krajom Unii. 
Na dodatek społeczeństwo europejskie się 
starzeje. Brak rąk do pracy skutkuje nie 
tylko wyższymi oczekiwaniami finan-
sowymi pracowników, ale też spadkiem 
ich zaangażowania i wzrostem absen-
cji. Według danych Michael Page, w 2018 
roku na polskim rynku tylko 63% osób 

było zadowolonych z obecnego stanowi-
ska i miejsca pracy, 38% deklaruje chęć 
zmiany miejsca pracy, a aż 58% jest prze-
konanych, że może znaleźć zatrudnienie 
w okresie trzech miesięcy. Te dane sugeru-
ją, że wynagrodzenia będą dalej rosły. Gdy 
pracownik opuszcza stanowisko pracy, to 
pracodawca nie zatrudni już człowieka w to 
miejsce za to same wynagrodzenie. A co 
gorsza, spada jakość wykonywanej pracy, 
bo większa rotacja na stanowisku oznacza 
mniej czasu na naukę i praktykę. Całość 
zjawisk stanowi spierali rosnących kosz-
tów pracy, a zatem obniżającej się rentow-
ności produkcji. W pewnej mierze firmy 
decydujące się, na uruchomienie produkcji 
na terenie Polski stały się ofiarami własne-
go sukcesu. 

Z drugiej strony, według danych 
International Federation of Robotics (IFR) 
rok 2018 był kolejnym rekordowym pod 
względem liczby instalacji robotów prze-
mysłowych, gdyż na całym świecie sprze-
dano ponad 384 tys. tych wyspecjalizowa-
nych urządzeń.

ŚWIATOWE DOSTAWY 
ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH
W TYSIĄCACH JEDNOSTEK
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Obecności robotów w przemyśle wy -
twórczym sprzyjają szybko zmieniające się 
trendy konsumenckie, niedobór wykwa-
lifikowanych pracowników i starzejące się 
społeczeństwo. Dodatkowo robotyce sprzy-
ja rozwój najnowocześniejszych technolo-
gii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie 
maszynowe czy internet rzeczy. Jak wyja-
śniają autorzy zestawienia IFR, dostrze-
galny spadek dynamiki w minionym roku 
wcale nie oznacza zmiany trendu, a jest 
m.in. pochodną  zmian na rynku motory-
zacyjnym. Wielkie koncerny wstrzymują się 
z inwestycjami w nowe linie nie mogąc się 
zdecydować czy już przesiadać się na auta 
elektryczne czy jeszcze udoskonalać auta 
spalinowe. Wszystko w rękach konsumen-
tów, których wybory przesądza o kierun-
kach inwestycji w sektorze.

Stopień wykorzystania robotów do pro-
dukcji w Polsce otwarcie można już nazwać 
pogłębiającą się luką technologiczną. 
Z szacunków IFR wynika, że w 2018 roku 
gęstość robotyzacji w Polsce, czyli liczba 
robotów na 10 tys. pracowników produk-
cyjnych wyniosła zaledwie 36 sztuk.  Dla 
porównania, w europejskich fabrykach na 
10 tys. pracowników przypada średnio 106 
robotów przemysłowych, dla obu Ameryk 
- 91 oraz 75 w Azji. Wyższą gęstością robo-
tyzacji od Polski odznaczają się nie tylko 
kraje należące pod tym względem do czo-
łówki np. Niemcy (322), ale także kraje 
o podobnym poziomie rozwoju jak Węgry 
(78), Czechy (119) czy Słowacja (151). Co 
gorsze prognoza dalszego przyrostu ilo-
ści robotów w Polsce jest obecnie daleko 
niższy niż w innych krajach Europy i Azji. 
Luka technologiczna będzie się zatem 
ciągle powiększać. Jak, na razie jedynym 
zrobotyzowanym sektorem w Polsce jest 
przemysł motoryzacyjny. Gęstość roboty-
zacji obliczona wyłącznie dla tego sek-
tora automotive w Polsce kształtuje się 
na poziomie 165. Dla porównania gęstość 
robotyzacji w sektorze automotive wyno-
si na Węgrzech 338, w Czechach 483, 
w Słowacji 761, a w Niemczech 1162.

Droga do optymalizacji
Procesy automatyzacyjne może być 

realizowane w miarę poprawy ich opła-
calności ekonomicznej i dostępności roz-
wiązań technologicznych. Każda kluczowa 
technologia wchodząca na rynek przecho-
dzi przez szereg faz w których obserwuje-

my zupełnie odmienne zachowania inwe-
storów, rynku, dostawców technologii oraz 
sposobu kształtowania ceny rynkowej. 
Innowatorzy często sięgają po daną tech-
nologię nawet gdy nie jest jeszcze opła-
calne jej wykorzystanie. Jednakże masowa 
popularyzacja każdej technologii zaczyna 
się wtedy, gdy całkowity koszt jej zasto-
sowania jest niższy niż dotychczas sto-
sowana metoda pracy. Staje się ona wtedy 
standardem, którego stosowanie jest 
wymogiem koniecznym przetrwania na 
rynku. Tak działo się już z wieloma inno-

wacyjnymi technologiami rozpoczynając 
od popularyzacji samochodów na skutek 
działań Henrego Forda. (Zobacz ramkę Pięć 
faz opłacalności nowej technologii).

Z moich wyliczeń wynika, że rynek 
robotyzacji i automatyzacji w Polsce 
wychodzi właśnie z przedstawionej na 
wykresie fazy 3 i znajduje się w fazie 4. 
Kończy się długi okres, podczas którego 
roboty przemysłowe były domeną wyłącz-
nie najbogatszych koncernów, które dla 
stabilności i powtarzalności produkcji 
są w stanie zaakceptować nawet wyższe 
koszty. Dziś roboty przemysłowe stają się 
szeroko dostępne dla wielu branż, wszę-
dzie tam, gdzie efektywność kosztowa 
jest jednym z kluczowych parametrów. 
Dlatego konieczna jest identyfikacja takich 
obszarów, w których wykorzystanie robo-
tów pomoże w optymalizacji operacyjnej 
i kosztowej. Można to osiągnąć wykorzy-
stując zbiór sześciu zasad. 

1. Dobrze zaplanuj procesy produk-
cyjne. Celem planowania procesów jest 
wyznaczenie optymalnego pod względem 
przepływu materiału oraz czasu cyklu 
produkcyjnego. Pomiary warto zacząć 
od wyznaczenia zapotrzebowania klien-
tów na dany produkt, a następnie, krok po 
kroku badać kolejne etapy procesu od jego 
końca do początku. 

2. Mierz wszystkie procesy. Obecnie 
dostępne na rynku rozwiązania pozwala-
ją na zbieranie i analizę danych w czasie 
rzeczywistym. Aby zapewnić organizacji 

wysoką efektywność kosztową koniecz-
ne jest precyzyjne opomiarowanie nie 
tylko procesów głównych, ale absolutnie 
wszystkich procesów w organizacji, gdyż 
tylko mierzone działania można porówny-
wać oraz poprawiać. 

3. Ogranicz straty. Dzięki poprawie 
efektywności każdego st anowiska pracy 
można osiągnąć zdumiewające korzyści. 
Wzrost efektywności prowadzi najczę-
ściej na zwiększenia wielkości produkcji 
przy jednoczesnym zmniejszeniu kosz-
tów funkcjonowania. Najlepsze prak-
tyki w zakresie poprawy efektywności 
wypracowane zostały przez fabryki auto-
motive, warto więc korzystać z doświad-
czeń tego sektora. Nie automatyzuj strat 
i nieefektywności. 

4. Znajdź potencjał do robotyzacji. Nie 
każde stanowisko produkcyjne nadaje się 
dziś do obsługi przez robota. Efekt eko-
nomiczny automatyzacji można ocenić 



3/2019     59

PLASTIME

poprzez porównanie dwóch czynników. 
Pierwszym z nich jest nakład inwestycyjny 
na automatyzację procesu przy uwzględ-
nieniu kosztów utrzymania sprawności 
technicznej stanowiska. Z drugiej strony 
mamy całkowity koszt obsługi stanowi-
ska przez ludzi. Warto uwzględnić w anali-
zie kosztu wdrożenia technologii kosztów 
niższej jakości pracy ludzkiej oraz wydat-
ków związanych z rekrutacją pracowni-
ków. Automatyzacja pracy jest najbardziej 
efektywna ekonomicznie na stanowiskach, 
które mają wpływ na jakość produktu bądź 
wymagają dużego nakładu pracy ludzkiej.

5. Wdrażaj roboty efektywnie. 
Realizując projekt automatyzacji proce-
sów należy skoncentrować się na kon-
kretnym zadaniu i nie zajmować się przy 
okazji ulepszaniem dodatkowych czyn-
ności. Często w procesie planowania auto-
matyzacji stanowiska pracy rozpoczyna 
się koncert życzeń. Jeżeli rozszerzymy 
początkowe założenia, staje przed nami 
wyzwanie technologiczne dużo bardziej 
skomplikowane niż założenie wyjścio-
we. Najczęściej stanowisko to jest dużo 
droższe przez co staje się one nieopłacal-
ne. Dlatego stanowisko robota musi być 

możliwie proste w ujęciu technologicz-
nym oraz powtarzalne co do stosowanych 
rozwiązań. 

6. Analizuj wszelkie dostępne dane. 
Optymalizacja stanowiska oraz jego auto-
matyzacja nie kończą działań prowadzą-
cych do doskonałości operacyjnej. System 

stałej obserwacji firmowych procesów 
pozwala na systematyczne podnoszenie 
efektywności.

Czas na roboty
Wykorzystanie sześciu omówio-

nych zasad pozwoli na zidentyfikowanie 
obszarów, w których robotyzacja może 
zbliżyć firmę do doskonałości operacyj-
nej. Pozostaje jednak pytanie, czy od razu 
myśleć o robotyzacji, czy szukać efektyw-
ności bardziej tradycyjnymi metodami?  
Doświadczenie zdobyte w branży auto-
motive skłoniło mnie i współpracujących ze 

mną byłych menedżerów firm automotive, 
z którymi dziś prowadzę firmę DB77 Lean, 
do wykorzystania w procesie doskonale-
nia operacyjnego zasad Lean Management. 
Bazując na tych zasadach opracowaliśmy 
metodę poprawiania efektywności, którą 
nazwaliśmy ExeLean. 

Podstawą naszego podejścia jest wzbo-
gacenie typowej metodyki szczupłego 
zarządzania o szereg dodatkowych dzia-
łań pozwalających na zintegrowanie klu-
czowych dla firmy procesów operacyj-
nych. Centrum naszych zainteresowań jest 
osiem obszarów: strategia, jakość, pro-
dukcja, logistyka, sprzedaż, zakupy, moty-
wacja i wizualizacja wyników. Każdy z tych 
poddajemy analizie i po wstępnej diagnozie 
wdrażamy działania naprawcze, obejmują-
ce: szkolenia, wdrożenia nowych narzędzi 
oraz zmiany wewnętrznych metod pracy. 
Równocześnie wyznaczamy wskaźniki 
KPI pozwalające na ocenę efektów zmian. 
Cele projektu są formułowane ilościowo 
już w jego początkowej fazie, a ich monito-
rowanie odbywa się przez cały okres reali-
zacji wdrożenia.

Niezwykle istotne w podejściu ExeLean 
jest dokładne wyznaczanie celów i drobia-

PIĘĆ FAZ OPŁACALNOŚCI NOWEJ TECHNOLOGII

CZAS

Wstępne koncepcje Produkty stabilne, ale brak 
produkcji seryjnej

Technologia 
stabilna i efektywna

Wdrożone standardy 
obniżają cenę

Technologia jest 
standardem w branży

TECHNOLOGIA

Brak oferty na rynku Brak oferty na rynku Bardzo wysoka cena Cena gwarantująca roz-
wój i poszerzenie rynku

Duża erozja cenyCENA

Laboratoria, start-upy Liderzy innowacji Koncerny technologiczne 
o zasięgu globalnym

Technologiczni 
naśladowcy 

Centralizacja rynkuDOSTAWY

Rozwiązania pilotażowe Gotowość do komercja-
lizacji, linie pokazowe

Krytyczne procesy naj-
większych producentów, 
lukratywne branże

Liderzy branżowi wyko-
rzystują technologie 
do utrzymania marży

Podmioty zmuszone są 
do wykorzystywania tech-
nologii aby nie wypaść 
z rynku
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Rynek robotyzacji i automatyzacji 
w Polsce wychodzi właśnie 
z przedstawionej na wykresie powyżej 
fazy 3 i znajduje się w fazie 4.
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zgowe wyliczanie wskaźników ich reali-
zacji. Na przykład, analizując możliwość 
poprawy efektywności procesów na linii 
produkcyjnej oceniamy jej poszczególne 
stanowiska wykorzystując trzy procento-
we parametry. Pierwszym z nich jest okres 
dostępności stanowiska podczas cyklu 
produkcyjnego. Uwzględniamy tu wszelkie 
dni wolne od pracy, urlopy, przerwy serwi-
sowe etc. Drugim parametrem jest bardzo 
precyzyjnie oszacowany czas wykonania 
operacji standardowy dla danego stano-
wiska. Ważna jest tu precyzja, gdyż każda 
sekunda trwania procesu produkcyjnego 
może stanowić granicę pomiędzy zyskami 
i stratami. Trzecim parametrem jest jakość 
pracy mierzona ilością produktów dobrych 
za pierwszym razem. W wyniku przemno-
żenia przez siebie tych trzech liczb otrzy-
mamy wskaźnik OEE, na podstawie którego 
możemy ocenić czy na danym stanowisku 
możemy uzyskać poprawę efektywności  

Całkowita efektywność  
stanowiska OEE

Dobre firmy osiągają poziom wskaźnika 
OEE wynoszący 72%, firmy zaawansowane 
technologicznie, w tym motoryzacyjne - 
85%, a światowi liderzy 92%. Tymczasem 
nasze doświadczenia pokazały, że prze-
ciętne polskie przedsiębiorstwa nie prze-
kraczają poziomu 50%. W ich przypadku 
obserwujemy zazwyczaj realny potencjał 
na osiągniecie poprawy o 20 p.p. dzięki 
usprawnieniom operacyjnym. I dopiero 
w momencie, gdy kolejna poprawa para-
metru OEE realizowana standardowymi 
metodami kosztuje więcej niż korzyści 
z niej wynikające, można powiedzieć, że 
nadszedł czas na wykorzystanie robotów. 
Naczelną bowiem zasadą jest „nie automa-
tyzuj stanowisk nieefektywnych”, bo po co 

automatyzować proces produkcji wyrobów 
wadliwych, bądź przestojów maszyn.

Od posiadania  
do współużytkowania

Doświadczenia pokazują, że w świetle 
rosnących kosztów pracy polscy przed-
siębiorcy zaczynają postrzegać roboty 
jako szansę obniżenia kosztów procesów. 
Przeprowadzone przez nas badanie dopro-
wadziły do wniosku, że istnieją trzy główne 
blokady masowego wykorzystania robo-
tów na liniach produkcyjnych w Polsce: 
brak środków na inwestycje, zbyt długi 
planowany okres zwrotu oraz brak dostę-
pu do kadry inżynierów doświadczonych 
w obszarze robotyzacji. Rozwiązaniem 
wychodzącym naprzeciw opisanym czyn-
nikom, ograniczającym zastosowanie 
robotów w Polsce, jest formuła roboty jako 
usługa (RaaS). Ten innowacyjny sposób 
obsługi stanowisk pracy został zainicjo-

wany po raz pierwszy w Polsce przez plat-
formę DBR77.com w roku 2018. 

Innowacyjność business modelu plat-
formy DBR77.com polega na odejściu od 
konieczności zakupu, instalacji i posiada-
nia robota na rzecz zakupu efektu jego 
pracy. Innymi słowy: podobnie jak pracow-
nik agencji pracy tymczasowej nie jest pra-
cownikiem zatrudnionym przez zakład, 
tak roboty DBR77 nie stają się własno-
ścią zakładu. Realizowane przez agencję 
pracy robotów działania obejmują szereg 
czynności, których celem jest organizacja 
procesów produkcyjnych optymalnie pod 
względem kosztowym. Proces z punktu 
widzenia klientów jest dość prosty. Usługa 
polega na kilku głównych działaniach: 
1. Optymalizacja procesu produkcyjnego – 

wzrost OEE; 
2. Wybór stanowisk do robotyzacji oraz 

estymacja nakładów inwestycyjnych; 

PROCES ROBOTYZACJI STANOWISKA PRODUKCYJNEGO

Przygotowanie 
stanowiska 

pracy robota

Rozliczenie 
efektywności 

pracy
Programowanie 

robota

Serwis w czasie 
określonym 
w umowie

Faktura  
wg efektów 

pracy

Instalacja –  
podłączenie 

robota

Nadzór online 
w czasie 

rzeczywistym

Szkolenie 
operatorów

Ponowne 
programowanie

Ubezpieczenie 
przestojów

START
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3. Ocena ekonomicznego sensu robotyzacji 
stanowiska; 

4. Zawarcie umowy na obsługę stanowiska 
w modelu DBR77; 

5. Instalacja i programowanie stanowiska; 
6. Nadzorowanie i rozliczenie pracy robota 

Współpraca z agencją pracy robotów 
rozwiązuje wszystkie główne problemy 
związane z luką technologiczną. Po pierw-
sze, zarządzający zakład produkcyjny nie 
musi podejmować żadnej decyzji inwesty-
cyjnej ani nawet uzyskiwać takiej zgody 
właścicielskiej. Pozyskanie robota na linię 
produkcyjną nie wiąże się bowiem z jaką-
kolwiek inwestycją. Po drugie, w zakładzie 
nie są potrzebne żadne dodatkowe zatrud-
nienia. Wszystkie niezbędne kompetencje 
potrzebne dla projektowania, uruchomie-
nia, programowania oraz nadzorowania 
pracy dostarcza, w ramach świadczo-
nej usługi, agencja pracy robotów. I, co 
najważniejsze, rozpoczęcie pracy robota 
nie wiąże się z jakimkolwiek wypływem 
środków pieniężnych. Wręcz przeciw-
nie… Standardowa umowa DBR77 zakłada 
oszczędność pracy na stanowisku w wyso-

kości 10% kosztu obsługi stanowiska już 
od pierwszego miesiąca pracy robota. 
Standardowy okres umowy wynosi 3-4 lata 
co gwarantuje usługobiorcy przewidywal-
ny i stabilny koszt pracy. 

Taką możliwość zaoferowaliśmy kilku 
naszym klientom i już pierwsze doświad-
czenia utwierdziły nas w sensie takiego 
rozwiązania. Dotychczasowe realizacje 
pokazały, że przy kosztach pracy na pol-
skim rynku, największy sens ma robotyza-
cja stanowisk, gdzie praca realizowana jest 
co najmniej w systemie w modelu dwu-
zmianowym. (Więcej w ramce Proces robo-
tyzacji stanowiska produkcyjnego w modelu 
agencji pracy robotów DBR77).

Czas na Spotify świata robotów 
Żyjemy dziś w erze współdzielenia. 

Odchodzimy od posiadania na rzecz użyt-
kowania. Chcemy płacić tylko i wyłącznie 
za to co jest nam potrzebne i wtedy, gdy 
takie jest. Nie kupujemy już płyt z muzyką 
czy grą lecz korzystamy z serwisów takich 
jaki iTunes, Spotify czy GOG. Kto z nas 
kupuje w obecnych czasach samochody? 
Przesiadamy się coraz częściej do środków 

transportu publicznego bądź korzysta-
my z rozmaitych form współkorzystania 
z pojazdów. Jeżeli jesteśmy zmuszeni zawo-
dowo podróżować dużo i daleko, decyduje-
my się na wynajem długookresowy, który 
zakłada, że po okresie umownym w któ-
rym płacimy czynsz miesięczny, zwraca-
my pojazd i możemy wybrać sobie kolejny. 
Dlaczego, analogicznie, nie kupować pracy 
robota, gdy jest on nam potrzebny?

Współdzielimy dziś już nie tylko samo-
chody (Uber), ale nawet biura (WeWork), czy 
nawet nasze mieszkania (Airbnb). Poprzez 
innowacyjne podejście do rozkładu ryzyka, 
odpowiedzialności, własności oraz opłat za 
wykorzystanie robotów staja się one maso-
wo dostępne. Dzięki tej formule pracy także 
mniejsze firmy produkcyjne mogą czerpać 
korzyści z pracy robotów, które jeszcze do 
niedawna były przeznaczone wyłącznie dla 
największych zakładów produkcyjnych. 
Agencja pracy robotów do demokratyzacja 
ich wykorzystania. 
Po co więc kupować 
robota, skoro można 
kupić wynik jego 
pracy? l
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Międzynarodowe Targi 
Kooperacyjne Przemysłu 
Narzędziowo-Przetwór  - 
czego INNOFORM® or  - 
ga nizowane w Byd-

goszczy to fenomen, który nie tylko poma-
ga wystawcom w promocji produktu  
i firmy, ale i wpływa korzystnie na roz-
wój gospodarczy całego regionu. Kolejna, 
czwarta już edycja odbędzie się w dniach 
3-5 marca 2020 roku w Bydgoskim Cen-
trum Targowo-Wystawienniczym. 

W mieście swoją siedzibę ma 190 przed-
siębiorstw zajmujących się przetwórstwem 
tworzyw sztucznych i ok. 30 narzędziowni. 
Zatrudnienie znajduje łącznie ok. 4000 osób 
i wciąż rośnie zapotrzebowanie na nowych 
wykwalifikowanych pracowników. Wraz 
z rozwojem firm, rozwijają się targi, które 
pozwalają na integrację branży, wymia-
nę kontaktów i budowę trwałych relacji. 
W ciągu trzech dni można pozyskać nowych 
Klientów - decydentów, którzy przyjeż-
dżają w konkretnym celu: poznać nowości  
i wdrożyć je w swojej firmie, uzupełnić 
park maszynowy i nawiązać współpracę 
z podwykonawcami. - W zeszłym roku 
byliśmy na Targach INNOFORM® po raz 
pierwszy. Po wydarzeniu, w przeciągu 
2-3 miesięcy, udało się sfinalizować kon-
trakty na sprzedaż 3 maszyn! Zalążek tych 
rozmów pojawił się tu, na targach. Czułem, 
że ta edycja już od pierwszej minuty trwa-
nia będzie bardzo udana. Nie pomyliłem 
się - na naszym stoisku cały czas mie-
liśmy Klientów. Co więcej, spotkaliśmy 
takie firmy, których nie spotkalibyśmy 
nigdzie indziej! – podsumował minioną 
edycję Mateusz Haberski z firmy HIGH 
TECHNOLOGY MACHINES Sp. z o.o.

Z każdym dniem lista wystawców 
rośnie. Swój udział potwierdziły takie 
firmy jak: ANDRYCHOWSKA FABRYKA 
MASZYN DEFUM S.A., A. MARCINIAK OT, 
CT MACRO, EMUGE-FRANKEN TECHNIK, 

CBT POLSKA, FANUC POLSKA, FORMTECH, 
GLAMAR, HALBRONN SAS, INAUTOM 
POLAND, INTEGRA TOOLS, KIPP, KNARR, 
MEUSBURGER, MILAR, MOLDE MATOS, 
STÄUBLI ŁÓDŹ, SUMARIS, TENACO, 
TRANSCORN. 

Wystawcy zaprezentują m.in.: narzędzia 
specjalne, narzędzia skrawające do obrób-
ki metali , wykrojniki, tłoczniki, techno-
logie, obrabiarki i urządzenia do obrób-
ki ubytkowej, technologie, urządzenia  
i materiały do inżynierii odwrotnej, przy-
rządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
wyposażenie zakładów przemysłowych   
i wiele więcej. 

W programie towarzyszącym nie mogło 
zabraknąć cieszącej się niesłabnącą popu-
larnością Giełdy Kooperacyjnej, która 
jest idealnym miejscem do podejmowa-
nia biznesowych rozmów i ich finaliza-
cji. Każdego roku zainteresowanie budzi 
Strefa Usług Przemysłowych - specjalnie 
przygotowana część wystawy, skierowa-
na do firm podwykonawczych, chcących 
pozyskać nowe zlecenia. 

W młodości siła, dlatego program tar-
gów tworzony jest również z myślą o tych, 
którzy swoją przygodę z branżą dopiero 
rozpoczynają. – Zawsze chętnie witamy 
uczniów i studentów, którzy na targach 
mają możliwość poznania nowych techno-
logii i zobaczenia w praktyce tego, o czym 
uczą się w trakcie zajęć szkolnych. Z cza-
sem osoby te same znajdą zatrudnienie 
w firmach wystawców lub może założą 
własną działalność. Od pierwszej edycji 
targów organizujemy zwiedzanie wystawy 
ze specjalistami, którzy pokazują uczniom 
najciekawsze maszyny i dzielą się wiedzą – 
powiedziała Beata Łoś, Komisarz Targów. 

Tak jak region kujawsko-pomor-
ski jest liderem w wytwarzaniu narzędzi 
na światową skalę, tak Międzynarodowe 
Targi Kooperacji Przemysłu Narzędziowo-
Przetwórczego INNOFORM® są nume-
rem jeden wśród wydarzeń o tej tema-
tyce w naszym kraju. Już dziś warto 
zarezerwować sobie czas, aby  
w marcu odwiedzić Bydgoszcz.  l

Więcej informacji na www.innoform.pl

Formujemy przyszłość
Czwarte Targi INNOFORM® w Bydgoszczy ponownie wskażą  
kierunki rozwoju branży.



*Dane z 2019 r. potwierdzone audytem CENTREX

*

ODBIERZ
BEZPŁATNY BILET,
ODWIEDŹ TARGI
W DOLINIE NARZĘDZIOWEJ
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Pierwsza edycja konkursu na 
najlepszą pracę dyplomową 
z zakresu tworzyw sztucznych 
została zorganizowana przez 
Polski Związek Przetwórców 

Tworzyw Sztucznych w 2016 roku. Celem 
przedsięwzięcia jest promocja wśród mło-
dzieży akademickiej tematów związanych 
z tworzywami sztucznymi i zachęcenie 
młodych ludzi do kształcenia się w tym 
kierunku. Dobrych specjalistów w branży 
brakuje, więc z miejscem pracy absolwenci 
nie będą mieli problemów. 

Finał I edycji konkursu oraz gala odbyły 
się w audytorium im. Ignacego Mościckiego 
Wydziału Chemicznego Politechniki 
Warszawskiej. W kategorii prac doktor-
skich za najlepszą uznana została praca 
Anny Kundys na temat  „Biodegradowalne 
blokowe kopolimery laktydu o struktu-
rze liniowej i gwiaździstej”. Natomiast 
w kategorii prac inżynierskich i magister-
skich największe uznanie Rady Konkursu 
zyskała praca inż. Filipa Sierackiego pt. 
„Algorytm do określania wymagane-
go ciśnienia wtrysku w gnieździe formy 
wtryskowej”. Najlepsza praca doktorska 
została uhonorowana nagrodą w wysoko-
ści 12.000 zł, a najlepsza praca w katego-
rii prac inżynierskich i magisterskich – 

nagrodą 5.000 zł. O wyborze zwycięzców 
spośród finalistów zadecydowały przede 
wszystkim walory praktyczne prezento-
wanych prac, które dają możliwości bez-
pośredniego zastosowania w przetwór-
stwie tworzyw sztucznych. W przypadku 
pracy doktorskiej uznanie Rady zyskała 
dodatkowo wnikliwość oraz komplemen-
tarność badań oraz otrzymanych wyników. 
W pracy doktorskiej  opracowane  mate-
riały charakteryzują się, w stosunku do 
produktów handlowych, lepszymi para-
metrami np. lepszą elastycznością, udar-
nością, większą wytrzymałością na rozcią-
ganie i/lub lepszą stabilnością termiczną 
oraz dodatkowo w procesie polimeryza-

Promować  
najzdolniejszych
Konkurs Polskiego 
Związku Przetwórców 
Tworzyw Sztucznych 
na najlepszą pracę 
dyplomową z zakresu 
tworzyw sztucznych.
Robert Szyman

W kategorii prac doktorskich 
za najlepszą uznana została 
praca Anny Kundys na temat  
„Biodegradowalne blokowe 
kopolimery laktydu o strukturze 
liniowej i gwiaździstej”,  
a w kategorii prac inżynierskich 
i magisterskich największe uznanie 
Rady Konkursu zyskała  praca inż. 
Filipa Sierackiego pt. „Algorytm 
do określania wymaganego 
ciśnienia wtrysku w gnieździe 
formy wtryskowej”
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cji laktydu katalizatorów użyto materiały 
o znacznie mniejszym śladzie środowisko-
wym. W efekcie uzyskano wyraźną popra-
wę właściwości użytkowych polilaktydów 
oraz intensyfikację ich biodegradacji po 
okresie użytkowania.

Zwycięzcą drugiej edycji konkursu 
PZPTS została praca mgr inż. Anny Szatan 
„Badania nad wytwarzaniem wielowar-
stwowych kompozytów polimerowych” 
napisana na Politechnice Krakowskiej, 
Wydział Inżynierii i Technologii Che-
micznej. Laureatka otrzymała nagro-
dę pieniężną w wysokości 5000 zł. Celem 
pracy było zaprojektowanie i wytworze-
nie wielowarstwowych kompozytów poli-
merowych mogących mieć zastosowa-
nie militarne. Szereg wykonanych badań 
mechanicznych, m.in. badania udarno-
ściowe, na statyczne zginanie, twardości 
metodą Brinella pozwoliły na oznaczenie 
ich właściwości wytrzymałościowych. 
Zsyntezowane materiały zostały poddane 
badaniu wytrzymałości na ostrzał poci-
sku. Umożliwiło to bezpośrednie skon-
frontowanie opracowanego rozwiązania 

z warunkami rzeczywistymi i zastoso-
waniem. Wykonanie trójwymiarowego 
zobrazowana struktury powierzchni pró-
bek kompozytów wielowarstwowych po 
ostrzale miało na celu zbadanie obsza-
ru penetracji pocisku do wnętrza pane-
lu balistycznego oraz określeniu w przy-
padku pozostania naboju wewnątrz, jego 
głębokości w materiale. Możliwość stwo-

rzenia obrazu powierzchni 2D pozwoli-
ło na wykonanie mikrofotografii przed-
stawiających możliwe mikropęknięcia 
i uszkodzenia materiału kompozytowego. 
Przeprowadzone analizy i badania wyło-
niły najlepszą kompozycję kompozytową, 
łączącą w sobie zarówno dobre właściwo-

ści wytrzymałościowe jak i względną ela-
styczność. 

Rada Konkursu w trakcie obrad fina-
łowych  zdecydowała o ufundowaniu 
także II nagrody dla pracy magisterskiej 
Michaliny Graczyk oraz Marty Kijanki, 
„Wielowarstwowe kompozyty jednopoli-
merowe wzmacniane włóknami natural-
nymi”, z Politechniki Poznańskiej, Wydział 
Budowy Maszyn i Zarzadzania, przyznając 
dodatkową nagrodę w wysokości 2 tys. zł. 

Zwycięzcami trzeciej  edycji konkursu 
PZPTS zostały dwie  prace: inż. Sylwestra 
Szymańskiego: „Projekt oraz opracowa-
nie technologii wytwarzania siedzenia 
jednoosobowego pojazdu elektrycznego” 
napisana na  Politechnice Poznańskiej 
oraz praca mgr inż. Agnieszki Sulowskiej: 
„Synteza i charakterystyka poliestroure-
tanów, otrzymanych z biodegradowal-
nych polioli i alifatycznych diizocyjania-
nów, mających zastosowanie w inżynie-
rii tkankowej” napisana na Politechnice 
Gdańskiej. Laureaci otrzymali nagrody 
pieniężne w wysokości 3000 zł. Obie prace 
znacznie przekraczały swoim zakresem 

Zwycięzcą drugiej edycji 
konkursu PZPTS została 
praca mgr inż. Anny Szatan 
„Badania nad wytwarzaniem 
wielowarstwowych kompozytów 
polimerowych”.
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wymagany poziom zarówno dla prac inży-
nierskich jak i magisterskich.

Praca Agnieszki Sulowskiej ma zastoso-
wanie  w implantologii, co stanowi dodat-
kowy atut w obszarze poprawy zdrowia 
ludzkiego. W niniejszej pracy, otrzymano 
serię poli(estrouretanów) o różnym indek-
sie izocyjanianowym z biodegradowalne-
go dwufunkcyjnego poli(ε-kaprolaktonu) 
(PCL), alifatycznego 1,6-diizocyjanianiu 
heksametylenu (HDI) oraz 1,4-butano-
diolu (BDO). Syntezę poli(estrouretanów) 
przeprowadzono bez użycia katalizatorów. 
Otrzymane materiały scharakteryzowa-
no wykorzystując spektroskopię w pod-
czerwieni (FT-IR), analizę termograwi-
metryczną (TGA) oraz badania wytrzy-
małościowe. W celu oceny przydatności 
syntetyzowanych materiałów do zastoso-
wań w medycynie, wyznaczono kąt zwil-
żania oraz chłonność wody. Dodatkowo, 
wybrane poli(estrouretany) poddano 
badaniu degradacji długo – i krótkoter-
minowej. Przebieg degradacji monitoro-
wano wykorzystując mikroskopię optycz-
ną oraz wyznaczając procentowy ubytek 
masy próbek podczas trwania inkubacji. 
Poli(estrouretany) wykazywał dobre wła-
ściwości mechaniczne z wytrzymało-
ścią na rozciąganie w zakresie 8,55-38,5 
MPa. Wybrane lite materiały polimerowe 
absorbowały wodę w około 2%. Następnie, 
z wybranego poli(estrouretanu) uformo-
wano porowate rusztowania tkankowe, 
wykorzystując w tym celu metodę odlewu 
z rozpuszczalnika połączonego z ługowa-
niem cząstek stałych (SC/PL). Rusztowania 
charakteryzowały się porowatością rzędu 
85% oraz wytrzymałością na ściskanie 
równą 730 kPa. Analiza zdjęć SEM potwier-
dziła odpowiednią dla rusztowań tkanko-
wych morfologię i strukturę porów.

Natomiast prezentowana praca inży-
nierska Sylwestra Szymańskiego zawie-
rała projekt i opracowanie procesu pro-

Zwycięzcami trzeciej  edycji 
konkursu PZPTS zostały 
dwie  prace: inż. Sylwestra 
Szymańskiego: „Projekt oraz 
opracowanie technologii 
wytwarzania siedzenia 
jednoosobowego pojazdu 
elektrycznego”.
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dukcji siedzenia jednoosobowego pojazdu 
elektrycznego od pierwszych szkiców aż 
po przygotowanie do produkcji seryjnej. 
Może służyć jako swoisty poradnik pro-
jektowy dla osób zajmujących się two-
rzeniem nowych wyrobów, bądź inży-
nierów – konstruktorów chcących uzu-
pełnić swoją wiedzę w zakresie tworzenia 
nowych koncepcji. Autor ukończył studia 
artystyczne o specjalności Projektowanie 
Form Przemysłowych, a w ciągu trwania 
studiów zajmował się także projektowa-
niem, przy czym jego prace trafiły do 
realizacji przemysłowych. Pierwsza część 
pracy zawierała szczegółowy opis proce-
su tworzenia koncepcji. Opisane zostały 
również stosowane w przemyśle techni-
ki szkicowania, wizualizacji, czy proto-
typowania.  Skanowanie przestrzennych 
modeli i ich dalsza obróbka przy użyciu 
specjalistycznego oprogramowania do 
tworzenia powierzchni najwyższej klasy 
to zadania leżące na styku sztuki i inży-
nierii. Przedstawiono kolejno etapy pro-
jektowe możliwości optymalizacji topo-
logicznej i przeanalizowano konstrukcję 
pod kątem wytrzymałości na przewidy-
wane obciążenia. W pracy przedstawiono 
także technologię wytwarzania, prototy-
powania przy pomocy metod druku 3D, 
dobór materiałów oraz poglądowy rachu-
nek  kosztów porównując finalną cenę 

wypraski dla wielkości produkcji wyno-
szącej 1000 i 10000 sztuk.

Rada Konkursu w trakcie obrad fina-
łowych  zdecydowała  także o przyzna-
niu wyróżnienia dla  pracy magisterskiej  
Michała Wrzecionka: „Synteza i wytwa-
rzanie nanowłóknin z poli(bursztynianu 
glicerolu)” z  Politechniki Warszawskiej. 

Obecnie mamy już za sobą  IV edy-
cję konkursu, która odbyła się  4 grud-

nia na Uniwersytecie Technologiczno – 
Przyrodniczym w Bydgoszczy, na którego 
gościnność finaliści mogą liczyć kolejny 
raz. Rada  także wysoko ocenia na prze-
strzeni 4 lat  organizacji konkursu prace 
dyplomowe absolwentów tej uczelni. 

Zwycięzcą czwartej edycji konkur-
su PZPTS został Daniel Mantaj, absol-
went Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy za pracę  magisterską                  
pt. „Modyfikacja właściwości palnych 

SPPUR/PIR odpadowym napełniaczem 
z przemysłu energetycznego”. Laureat 
otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 
5000 zł. Członkowie  Rady docenili przy-
datność oraz kompletność pracy dyplo-
mowej zmierzającą do poprawy własności 
palnych pianek poliuretanowych, które 
mają bezpośredni wpływ na bezpieczeń-
stwo  ich późniejszych użytkowników 
w sytuacji zaistnienia pożaru. Dodatkowo 
również istotny jest fakt zastosowania jako 
modyfikatora lotnych frakcji popiołów 
zwanych obecnie ubocznymi produktami 
spalania węgla.  Rada Konkursu w trak-
cie obrad finałowych  zdecydowała  także 
o przyznaniu dwu wyróżnień dla  prac 
Dominika Zakrzewskiego  „ Filamenty do 
druku 3D i ich testowanie” z Politechniki 
Gdańskiej oraz Michała Posadzego z UTP 
w Bydgoszczy „Konstrukcja formy labora-
toryjnej do próbek do badań wykończenia 
powierzchni”. 

Członkowie Rady to wieloletni pracow-
nicy instytutów chemicznych ze znacz-
nym dorobkiem naukowym oraz prakty-
cy z  dużym  doświadczeniem w branży 
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Skład 
osobowy Rady pozwala nie tylko na ocenę 
wkładu naukowego  i poprawności logicz-
nej  nadesłanych prac, ale także ocenę 
możliwości zastosowania w przedsiębior-
stwach. l

Zwycięzcą czwartej edycji 
konkursu PZPTS został Daniel 
Mantaj za pracę  magisterską 
pt. „Modyfikacja właściwości 
palnych SPPUR/PIR odpadowym 
napełniaczem z przemysłu 
energetycznego”.
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Strategia produktowo-
-rynkowa to podej-
mowanie celowych, 
świadomych długo-
okresowych działań 

dotyczących oferty produktowej 
oraz rynków, na których funk-
cjonuje. Celem takiej strategii jest 
skuteczne stymulowanie popytu 
oraz realizacja innych założonych 
przez przedsiębiorstwo celów. 
Jednym z kluczowych elementów 
jest tu niewątpliwie wybór działań 
dotyczących zmiany właściwości 
i parametrów produktu, a także 
komunikacji marketingowej, 
a więc przekazywaniu informacji 
o tymże produkcie otoczeniu ryn-
kowemu przedsiębiorstwa. W obu 
przypadkach jako narzędzie słu-
żące realizacji strategii powszechnie 
wykorzystywane jest opakowanie.

Od ponad szczęściu dekad w naukach 
o zarządzaniu przedsiębiorstwem, ale 
także w praktyce biznesowej funkcjonuje 
klasyczna czteropolowa macierz Harry’ego 
Igora Ansoffa obejmująca działania na 
dotychczasowym oraz nowym rynku i pro-

dukcie. Strategia penetracji rynku to 
próba maksymalnego wykorzy-

stania szans, jakie występują na 
rynku dotychczas obsługiwanym. 
Rozwój rynku bazuje na wcho-
dzeniu z dotychczasowym pro-
duktem na nowy rynek i poszu-
kiwaniu tam możliwości dalszego 
rozwoju. Sam rozwój to wprowa-
dzanie do oferty produktu nowa-

torskiego lub zmodyfikowanego, 
zaś przenoszenie takiego właśnie 
produktu na nowe rynki to pod-
stawa strategii dywersyfikacji.

RYNKOWO-
PRODUKTOWA MACIERZ 
ANSOFFA

Współczesne opracowania 
stanowią raczej rozwinięcie niż 

wyraźna modyfikację tradycyjnej 
koncepcji strategii produktowo-rynko-
wych. Teresa Taranko wyróżnia na przy-
kład dziewięć pól, dodając szczególnie 
istotną na nasyconym współczesnym 
rynku kategorię produktu zmodyfikowa-
nego, która, jak się wydaje jest najczęst-

szym rozwiązaniem stosowanym przez 
przedsiębiorstwa.

 
ROZWINIĘTA MACIERZ 
RYNKOWO-PRODUKTOWA

W takim nowoczesnym ujęciu stra-
tegii rynkowo-produktowej przedsię-
biorstwa szczególnie interesujące wyda-
ją się przykłady działań modyfikujących 
produkt oraz innowacji produktowych. 
Niewątpliwie istotnym i chętnie stoso-
wanym narzędziem staje się w przypadku 
takich strategii opakowanie jednostkowe. 
Zmiany dotyczące opakowania są bowiem 
stosunkowo szybkiej i mniej wymagające 
technologicznie niż te dotyczące parame-
trów samego produktu. Fizyczne zmia-
ny są także najbardziej dostrzegalne dla 
nabywcy. 

MODYFIKACJA PRODUKTU
Celem jest tu wzrost sprzedaży na 

rynku dotychczas obsługiwanym przede 
wszystkim poprzez zmiany w obsza-
rze produktu, niejednokrotnie poprzez 
wprowadzenie nowego systemu pakowa-
nia czy rozwiązania dotyczącego opako-

Strategia opakowania
Opakowania w strategiach rynkowo-produktowych przedsiębiorstwa.

Joanna Karwowska
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wania jednostkowego. Mówić tu można 
o doskonaleniu, wydłużaniu linii produk-
towej. Odmładzaniu produktu czy też jego 
upraszczaniu.

DOSKONALENIE PRODUKTU 
Są to wszelkie działania dotyczące kwe-

stii funkcjonalnych: podwyższania jego 
jakości, wzbogacania o nowe właściwo-
ści, cechy, atrybuty, podnoszenia stopnia 
wygody czy łatwości użytkowania, popra-
wy bezpieczeństwa, doskonalenie estetyki, 
ale również dodawanie wartości emocjo-
nalnych. Zarówno walory praktyczne, jak 
też potrzeby psychologiczne i społeczne 
nabywcy (takie jak jego poczucie estetyki, 

potrzeba dowartościowania się lub przy-
należności do określonej grupy) czy wła-
śnie emocjonalne z powodzeniem realizo-
wane są poprzez odpowiednio zaprojekto-
wane opakowanie.

WYDŁUŻANIE LINII PRODUKTU
Działania takie obejmują wprowadza-

nie nowych odmian produktu – zasto-
sowanie znajdują tu więc opakowania 
różnej wielkości dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb oraz okoliczności uży-
cia produktu przez konsumenta, a także 
wprowadzanie rozmaitych wersji tego 
samego produktu: kolory, smaki, opa-
kowania kolekcjonerskie, wprowadzenie 
zindywidualizowanych komunikatów na 
opakowaniu.

ODMŁADZANIE LINII 
PRODUKTU

Oznacza poprawę estetyki, elemen-
tów wyposażenia czy opakowania, nowe 
modele np. bardziej zgodne z zasadami 
ochrony środowiska czy aktualnymi tren-
dami, poprawa parametrów użytkowych.

dodawanie wartości emocjonalnych

poprawa bezpieczeństwa

łatwość użytkowania: wprowadzenie 
puszek z kluczem, a następnie ich 
modyfikacje: ukształtowanie wieczka 
ułatwiające podważanie i otwieranie

OPAKOWANIE JAKO NARZĘDZIE 
MODYFIKACJI PRODUKTU: JEGO 
DOSKONALENIE

OPAKOWANIE JAKO NARZĘDZIE 
MODYFIKACJI PRODUKTU: 
WYDŁUŻANIE LINII

OPAKOWANIE JAKO NARZĘDZIE 
MODYFIKACJI PRODUKTU: 
ODMŁADZANIE LINII

różna wielkość 

różne wersje, np. kolorystyczne

ochrona środowiska

aktualne trendy estetyczne i moda: 
minimalizm

Jednym z kluczowych elementów 
strategii rynkowo-produktowej 
przedsiębiorstwa jest niewątpliwie 
wybór działań dotyczących zmiany 
właściwości i parametrów produktu, 
a także komunikacji marketingowej, 
a więc przekazywaniu informacji 
o tymże produkcie otoczeniu 
rynkowemu przedsiębiorstwa. 
Narzędziem służącym realizacji 
strategii bardzo często jest 
opakowanie.
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UPRASZCZANIE PRODUKTU
Upraszczanie to obejmuje elementy 

zarówno samego produktu, jak też procesu 
jego wytwarzania (np. produkcja seryjna), 
w przypadku opakowania często dotyczy 
redukcji masy czy też zastosowania bar-
dziej ekonomicznych  materiałów.

 
INNOWACJA PRODUKTOWA

Zmiany w tym zakresie wiążą się przede 
wszystkim z przemianami w otoczeniu 
gospodarczym przedsiębiorstwa, wpływa-
jącymi na zmianami potrzeb nabywców. 

Nowy produkt, a nierzadko także nowy 
sposób pakowania staje się narzędziem 
walki konkurencyjnej o utrzymanie zain-
teresowania i przychylności nabywcy. 

Rozmaite technologiczne modyfikacje 
wynikać mogą również ze zmian w regu-
lacjach prawnych – w tym wypadku 
przedsiębiorstwo staje przed konieczno-
ścią zastosowania nowych rozwiązań bez 
konieczności ingerowania w dotychczaso-
we przyzwyczajenia nabywcy.

TECHNOLOGICZNA 
MODYFIKACJA PRODUKTU

Oznacza wysoki stopień nowości dla 
producenta przy niskim stopniu nowości 
dla nabywcy, zwykle związek ze zmianą 
regulacji prawnych (takich jak zakaz sto-
sowania freonu w opakowaniach aerozo-
lowych czy regulacje dotyczące odpadów 
opakowaniowych i kwestii recyklingu) lub 
potrzebą ograniczania kosztów.

IMITACJA PRODUKTÓW 
KONKURENTÓW

Wymaga wysokiego stopnia nowości 
dla nabywcy (przynajmniej w skali oferty 
danego producenta, segmentu rynku czy 
rynku geograficznego). Zwykle punktem 
wyjścia są tu produkty odnoszące sukcesy 
na obcych rynkach – dla producenta sta-
nowią one szansę powodzenia strategii.

BEZWZGLĘDNIE NOWY 
PRODUKT

W tym przypadku wymagany jest wyso-
ki stopień nowości dla producenta i dla 
nabywcy, który zagwarantuje przedsię-
biorstwu pozycję lidera rynku. Stosowanie 
takiej strategii wymaga wysokich nakła-
dów zarówno w sam produkt (wraz z opa-

kowaniem), jak też komunikację marke-
tingową pozwalającą nabywcy zapoznać 
się z jego funkcjami i korzyściami wynika-
jącymi z zastosowania. l

OPAKOWANIE JAKO NARZĘDZIE 
INNOWACJI PRODUKTOWEJ: 
TECHNOLOGICZNA MODYFIKACJA 
PRODUKTU

OPAKOWANIE JAKO NARZĘDZIE 
INNOWACJI PRODUKTOWEJ: 
BEZWZGLĘDNIE NOWY PRODUKT

Zmiana regulacji prawnych dotyczące 
stosowania freonu w opakowaniach 
aerozolowych czy ekoprojektowania 
i gospodarki odpadami opakowaniowymi

pozycja lidera na rynku: wprowadzenie 
nowatorskiego opakowania Gogol Mogol 
umożliwiającego ugotowanie jajka bez 
jego rozpakowywania






