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Plastik nie jest już fantastik – taki głos słyszymy coraz częściej 
w przestrzeni publicznej. Od pewnego czasu tworzywa sztucz-
ne mają naprawdę fatalną prasę. Zarówno media tradycyjne, jak 
również te nowe, zwane 2.0, znani dziennikarze, jak też popular-
ni blogerzy, gwiazdy kina albo influencerzy YouTube – czasem 
ma się wrażenie, że wszyscy oni najchętniej utopiliby całą naszą 
branżę – no może nie w oceanach, ale na pewno w czymś nie-
przyjemnym i lepkim – skazując na niebyt. Na szczęście pojawiają 
się głosy rozsądku: choćby wypowiedź Virginie Helias, wiceprezes 
oraz dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Procter&Gamble, 
która całkiem przytomnie (i w dodatku publicznie) zauważyła, że 
„plastik jest jednym z najlepszych rzeczy, jakie mogliśmy wymyślić”.

W dzisiejszych czasach takie wypowiedzi trącą wręcz boha-
terstwem – przypomnijmy sobie casus Martyny Wojciechowskiej, 
która przed rokiem na swoim facebookowym profilu ośmieliła się 
napisać, że w sprzedaży masowej plastikowe butelki są lepsze od 
szklanych. Zaraz potem wpis podróżniczki zalała iście oceanicz-
na fala komentarzy w rodzaju: „Kobieta roku, ogromny autorytet, 
inspiracja i wzór dla kobiet na całym świecie, a tu taki wstyd. Proszę 
być pewnym, że ludzie tego Pani nie zapomną.” (pisownia oryginal-
na). Pani Martyna z właściwym sobie wdziękiem odpisała: „TO OD 
KAŻDEGO Z NAS ZALEŻY CZY PLASTIKOWA LUB SZKLANA BUTELKA 
STANIE SIĘ SUROWCEM WTÓRNYM! Kluczowe jest właściwe postępo-
wanie z każdym opakowaniem – to, co z nim zrobimy, ma bezpośredni 
wpływ na to, jak odczuje to Natura. Wszystko zależy od nas.”

Wszystko zależy od nas. W tym miejscu warto zapytać, co robi 
branża w kwestii ochrony środowiska? Jak się okazuje, jednak coś 
robi: jak grzyby po deszczu powstają projekty badawcze, konsorcja 
i alianse, których celem jest ograniczenie szkodliwego oddziały-
wania tworzyw sztucznych na naszą planetę. W pierwszym nume-

rze naszego miesięcznika piszemy o konsorcjum Carbios i L’Oréal, 
do którego dołączyły takie tuzy jak Nestlé Waters, PepsiCo, czy 
Suntory Beverage & Food Europe. Konsorcjum rozwija innowa-
cyjną bioprzemysłową technologię recyklingu PET oraz włókien 
poliestrowych. Z kolei Henkel we współpracy z firmą Ampacet 
wprowadzają na rynek w pełni zdatne do recyklingu opakowania 
z czarnego plastiku, o czym możecie Państwo przeczytać w arty-
kule „Czarny plastik  będzie bardziej zielony”. Przedstawiamy też 
stanowisko Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych 
w sprawie zmian w opłacie recyklingowej za popularne foliówki: 
polski rząd wychodzi przed europejski szereg i wprowadza opłatę 
również za torby o grubości powyżej 49 mikronów. Stanowisko 
PZPTS to ważny głos przemysłu tworzyw wzywający już nie tyle 
do ratowania branży, co do zwyczajnego zdrowego rozsądku.

Nasz pierwszy numer w dużej mierze poświęcamy opakowa-
niom: polecamy wnikliwe opracowanie Bohdana Czerniawskiego 
oraz nasz specjalny raport na temat nowości na rynku opakowań. 
Co nowego na tym polu?

No właśnie – co nowego? Jest jeszcze jedna rzecz – nowe pismo 
branżowe. Po wielu latach pracy w znanym zapewne Państwu 
czasopiśmie, uruchamiamy swoje własne, mając jednocześnie 
nadzieję, że przez te dwadzieścia lat zapracowaliśmy na Państwa 
zaufanie. Mamy mnóstwo pomysłów, energię oraz wiarę, że warto. 
Ktoś zapytałby: po co tworzyć nowe pismo w branży, która nie jest 
już taka fajna, jak dawniej? Odpowiadamy więc: ta branża wcale 
nie stała się zła, a plastik nadal może być fantastik. Oprócz działań 
samej branży, o których piszemy, potrzebuje też rzetelnej, rzeczo-
wej obrony, opartej nie na histerii, ale na wiedzy. Można powie-
dzieć, nasza branża jak nigdy potrzebuje dobrej prasy.

Redakcja

Szerokie portfolio materiałów 
konstrukcyjnych z Celanese – dostępne 
                         w ofercie K.D.Feddersen!

MSV Brno
Hall G1 
Stand 19

K.D. Feddersen CEE GmbH
Member of the Feddersen Group 

Dariusz Obarek, tel.: +48 795 860 110
office.cee@kdfeddersen.com
www.kdfeddersen.com  ·  www.peoplethinkplastics.com
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G Ł O S YW Y C I N K I 

Proszę mi wierzyć – 
plastik jest jednym z 
najlepszych rzeczy, jakie 
mogliśmy wymyślić. 
Jest niezwykle lekki, 
wytrzymały i tani. Dane 

są jednak przerażające – tylko 5 proc. 
wytworzonego plastiku zostaje w obiegu 
gospodarki, reszta z niego wypada.

Virginie Helias, wiceprezes  
oraz dyrektor ds. zrównoważonego  
rozwoju Procter&Gamble

Polska jest dla 
nas bardzo cie-
kawym rynkiem 
z perspekytwy 
biznesowej, ale 
również pod 
względem zrów-
noważonego rozwoju i udziału w byciu 
częścią tej społeczności. Działamy głów-
nie w trzech obszarach, które skupiają się 
na kwestii odpadów opakowaniowych, 
programie Youth Empowered oraz roli 
kobiet w biznesie. Polska jest rynkiem, 
który się rozwija. Jest on bardzo ekscytu-
jący dla nas i całej branży.

Jaak Mikkel,  
CEO Coca-Cola HBC w Polsce

Globalny stopień 
ryzyka gospodarczego 
znacznie wzrósł  
w ostatnich miesią-
cach. Jest to spowo-
dowane wydarzeniami 
na scenie geopolitycz-

nej oraz trwającymi konfliktami handlowy-
mi między USA a ich partnerami handlo-
wymi. Konflikty te w najbliższej przyszło-
ści nie zostaną rozwiązane i spowodują 
wyraźne spowolnienie wzrostu makroeko-
nomicznego na całym świecie. Pomimo 
wyzwań będziemy szybko, dokładnie  
i rygorystycznie realizować nasze strate-
giczne inicjatywy w zakresie rozwoju.

dr Martin Brudermüller,  
prezes zarządu BASF SE

Paweł Kwiatkowski sekretarz 
generalny w grupie spółek 
Danone: Jak dotąd świat nie 
stworzył skutecznej alternaty-
wy względem plastiku - choć 
słyszymy o tym, że naukow-
cy nadal próbują stworzyć 
opakowanie idealne, czyli 
takie, które będzie przyjazne 

dla środowiska, ale przede 
wszystkim skutecznie ochroni 
żywność. Właśnie ten aspekt, 
czyli umożliwienie dostarcza-
nia bezpiecznej żywności, to 
kluczowe zadanie opakowań. 
Dzięki nim możemy sięgać po 
żywność wszędzie tam, gdzie 
tego potrzebujemy.

Brak alternatywy względem plastiku

Komisja Europejska chce wal-
czyć ze greenwashingiem, czyli 
z wabieniem klientów przez 
różne instytucje fałszywymi 
deklaracjami o przyjazności 
ich produktów i usług dla 
środowiska. Wiceszef KE 
Valdis Dombrovskis apelu-
je o stworzenie narzędzia 
pozwalającego na walkę z 
tym zjawiskiem. W zeszłym 
roku UE zaproponowała pro-

jekt prawa wyznaczającego 
podstawowe kryteria, które 
muszą spełniać produkty i 
usługi chcące reklamować się 
jako zielone. Kryteria te to np. 
przyczynianie się do redukcji 
ilości odpadów czy walki ze 
zmianami klimatu. Na tej pod-
stawie Komisja Europejska 
decydowałaby, które produkty 
czy usługi zasługują na prośro-
dowiskową etykietę. 

Ekościema? KE mówi „stop”.

Trzy wiodące organizacje 
zrzeszające producentów w 
Polsce (Związek Pracodawców 
EKO – PAK, Polska Federacja 
Producentów Żywności 
oraz ZPPP Browary Polskie) 
wypracowały wspólną 
koncepcję wdrożenia w 
Polsce zasady Rozszerzonej 
Odpowiedzialności 
Producenta, wynikającej ze 
znowelizowanych dyrektyw 
odpadowych. Celem tej kon-
cepcji jest wdrożenie zasad 

odpowiedzialności producen-
tów za opakowania wprowa-
dzone na rynek w ich ostatnim 
etapie cyklu życia, gdy stają 
się odpadami. Koncepcja 
zakłada usprawnienie systemu 
całej gospodarki odpadami 
komunalnymi w powiąza-
niu z systemem gospodarki 
odpadami opakowaniowymi 
w sposób efektywny i gwa-
rantujący osiągnięcie celów 
jakościowych, czyli poziomów 
recyklingu.

Zmiany systemu gospodarki odpadami 
opakowaniowymi
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Nestlé Waters, PepsiCo i 
Suntory Beverage & Food 
Europe, wraz z innymi gra-
czami na globalnym rynku, 
dołączają do konsorcjum 

założonego przez firmy Carbios i L’Oréal, 
aby wspierać rozwój pierwszej na świe-
cie, enzymatycznej technologii służącej do 
recyklingu tworzywa PET. To biologicz-
ne rozwiązanie może pomóc w rozwoju 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Innowacyjna technologia
Carbios to pionierska firma skoncentro-

wana wokół nowych, bio-przemysłowych 
technologii mających na celu przekształ-
cenie cyklu życia tworzyw sztucznych i 
włókien tekstylnych. Lata prac i badań nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakre-
sie recyklingu plastiku pozwoliły firmie 
opracować system rozkładający odpady z 
tworzyw sztucznych na mniejsze elemen-
ty, które można wykorzystać ponownie 
do produkcji wysokiej jakości tworzywa 
PET. Powstały w ten sposób materiał ma te 
same właściwości, co pierwotne tworzywo, 
oraz może być użyty do produkcji butelek i 
innych opakowań.

Ta opatentowana i innowacyjna tech-
nologia może być stosowana przy wszyst-
kich rodzajach tworzywa PET (przezroczy-
stych, kolorowych, nieprzezroczystych czy 
wielowarstwowych) oraz włókien polie-
strowych. Rozwiązanie to umożliwia wie-
lokrotny recykling tworzyw sztucznych 
oraz nie wymaga wysokich temperatur, 
ciśnienia czy rozpuszczalników. Przyjazna 
środowisku technologia może pomóc w 
osiągnięciu 100-procentowej zawartości 

PET z recyklingu w opakowaniach produk-
tów oraz przyczynia się do rozwoju odpo-
wiedzialnej i zrównoważonej gospodarki o 
obiegu zamkniętym.

– Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do 
konsorcjum oraz wspierać rozwój tej nowej 
technologii. Działania te są zbieżne z celami 
Nestlé: pozwolą nam zwiększyć zawartość 

materiału PET z recyklingu w  naszych butel-
kach przy równoczesnym zachowaniu ich 
wysokiej jakości oraz pomogą nam w two-
rzeniu zrównoważonego świata dla kolejnych 
pokoleń – podkreśla Massimo Casella, szef 
działu badań i rozwoju Nestlé Waters.

– Cieszymy się, że możemy powitać firmy 
Nestlé Waters, PepsiCo i Suntory Beverage & 
Food Europe w naszym konsorcjum, które 
stworzyliśmy wraz z marką L’Oréal. Wkład 
naszych partnerów w prowadzone prace 

przyspieszy z pewnością realizację wspólnych 
celów oraz pomoże we wdrożeniu na skalę 
przemysłową tej innowacyjnej technologii 
recyklingu, którą można zaliczyć do przeło-
mowych jeśli chodzi o rozwiązania stosowane 
w przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucz-
nych – zaznacza Jean-Claude Lumaret, 
dyrektor generalny Carbios.

Budowanie przyszłości bez odpa-
dów

Nestlé od lat podejmuje różnorodne 
inicjatywy i działania na rzecz zmniej-
szenia odpadów z tworzyw sztucznych. W 
ubiegłym roku firma uruchomiła Instytut 
Badań Nad Opakowaniami, którego celem 
jest praca nad stworzeniem oraz roz-
wojem funkcjonalnych, bezpiecznych 
i przyjaznych dla środowiska rozwiązań 
w zakresie opakowań produktów. Nestlé 
Waters podjęło zobowiązanie na pozio-
mie globalnym, że do 2030 roku liczba 
pozyskiwanych zużytych butelek będzie 
równa liczbie butelek wyprodukowanych 
oraz że do 2025 roku 35% PET w butelkach 
będzie pochodziło z recyklingu. Ważnym 
elementem działań firmy jest promowanie 
nowych zachowań. Przykładem na pol-
skim rynku może być inicjatywa „Działaj 
z imPETem!”, prowadzona przez Nestlé 
Waters i trzech innych wiodących produ-
centów wody i napojów w butelkach PET, 
realizowana przez Rekopol Organizację 
Odzysku Opakowań S.A. Po pierwszym 
roku działania programu, wzrost ilości 
butelek PET poddawanych recyklingowi 
wyniósł w systemie Rekopolu blisko 30%. 
Według szacunków stanowiło to wzrost 
zbiórki i recyklingu tego surowca w Polsce 
na poziomie 12-14. l

PERPETUUM MOBILE
Globalni gracze dołączają do konsorcjum założonego przez firmy 
Carbios i L’Oréal, opracowującego innowacyjną technologię recy-
klingu materiału PET.

Nowa 
technologia 
może być 
stosowana przy 
wszystkich 
rodzajach 
tworzywa PET.
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S kala rynku tworzyw sztucznych 
jest ogromna. Obecność tego 
segmentu w pierwszej piątce 
pod kątem wartości produkcji 
w Polsce nie jest zatem przy-

padkowa. Według raportu Equity Advisors 
opakowania z polimerów generują prawie 
50 proc. przychodów całego rynku opako-
waniowego. Segment ten rośnie ze względu 
na wiele czynników, wśród których może-
my wymienić rosnącą globalną konsump-
cję, czy krótsze serie produktowe. Ważną 
rolę odgrywa też rosnąca rola opakowań w 
przekazie marketingowym. 

Rozwiązania produktowe koncentru-
jące się na wzrostowych rynkach, które 
dodatkowo są odpowiedzią na pojawiające 
się wyzwania, w sposób istotny przyczy-
niają się do budowania przewag konku-
rencyjnych. Z drugiej strony wyzwaniem 
dla rynku fuzji i przejęć w tym segmencie 
są regulacje prawne, chociażby te, które 
dotyczą ograniczania produkcji opakowań 
jednorazowych (np. wprowadzenie opłaty 
kaucyjnej na wszystkie torby foliowe), ale 
również konsekwentnie zmieniające się 
podejście konsumentów do recyklingu. W 
takich sytuacjach istotne są nowe rozwią-
zania technologiczne, ale również finalny 
koszt związany z ich wdrożeniem w syste-
mach produkcyjnych.

Powyższe aspekty odgrywają coraz 
istotniejszą rolę w procesach budowy war-
tości podmiotów działających w branży i 
stanowią o atrakcyjności w potencjalnych 
transakcjach fuzji i przejęć. Według Equity 
Advisors te elementy znacząco wpływają 

na potencjalne ruchy kapitałowe, oczywi-
ście poza tradycyjnymi elementami, jak 
skala działalności, osiągane rentowności, 
czy przygotowanie struktury organizacyj-
nej do transakcji.

Wynika to choćby z obserwowanej 
struktury właścicielskiej producentów 
opakowań z plastiku mierzonej wg przy-

chodów przedsiębiorstw. W raporcie Equity 
Advisors czytamy, że właścicielami „55% 
przychodów” z początkiem 2017 r. byli 
właściciele zagraniczni.

Z pewnością wpływ na to miały śle-
dzone przez Equity Advisors transakcje, w 
których prym wiedli inwestorzy branżowi, 
będący najczęstszymi uczestnikami trans-
akcji w Polsce.

Niemniej każdy z podmiotów wybie-
ra własną ścieżkę rozwoju i budowania 
wartości. Z pewnością  punktem odnie-
sienia są tutaj dane wynikające z raportu 
EA. Wyceny firm o przychodach powyżej 
10 mln euro w transakcjach fuzji i przejęć 
są o 30% wyższe niż pozostałych. Z kolei 
firmy o rentowności EBITDA powyżej 15% 
są wyceniane dwukrotnie wyżej niż reszta. 

Jak wskazują autorzy raportu, istotna 
jest aktualna oferta, etap realizacji prac 
rozwojowych, czy odpowiednia penetra-
cja rynku w poszukiwaniu najefektyw-
niejszego kapitału. Autorzy jako przykład 
wskazują zrealizowane transakcje w 2019 
r., gdzie skala generowanych przychodów 
przez podmioty była co prawda wyższa niż 
10 mln euro, niemniej finansującymi byli 
inwestorzy finansowi, tj. Bank BGZ BNP 
Paribas S.A. oraz Innova Capital sp. z o.o.

Dlatego też, zdaniem autorów raportu, 
nie należy lekceważyć żadnego z poten-
cjalnych partnerów, a przy wyborze należy 
bezsprzecznie kierować się preferencjami 
właścicieli, oczywiście mając na względzie 
choćby średnioterminowe perspektywy 
rozwoju, jak również horyzont inwesty-
cyjny potencjalnego partnera. l

Rynek fuzji i przejęć  
w opakowaniach z tworzyw

Kreowanie trendów w branży to walka o udział w dyna-
micznie rosnących segmentach rynku, jak również 
element istotnie wpływający na potencjalne transakcje 
kapitałowe.
Dawid Michalik, prezes zarządu Equity Advisors
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E ksperci Equity Advisors sza-
cują, że wartość całego rynku 
opakowań w Polsce w roku 2015 
wyniosła 33,5 mld zł, a w roku 
2020 ma osiągnąć 46 mld zł, 

przy prognozowanym 6,8% wzroście rocz-
nym.

Zgodnie z powyższą prognozą, dyna-
mika polskiego sektora opakowań w latach 
2016-2020 będzie niemal dwa razy wyż-
sza w porównaniu z globalnym rynkiem 
opakowań, którego roczny wzrost do roku 
2020 międzynarodowa firma Smithers Pira 
prognozuje na 3,5%.

Biorąc pod uwagę rodzaje surowców  
stosowanych w produkcji opakowań, 
Raport Equity Advisors wskazuje, że pro-
dukcja opakowań z tworzyw sztucznych 
generuje prawie 50 proc. przychodów 
rynku, to jest około 16,5 mld zł. Kolejną 
pozycję z 25% udziałem w rynku zajmu-
ją opakowania z tworzyw papierniczych, 
a trzecią, z udziałem 13%, opakowania 
metalowe.

Jakkolwiek na polskim rynku działają 
globalne koncerny, większą część przy-
chodów sektora generują mniejsze firmy 
konkurujące ze sobą w różnych segmen-
tach. Blisko 500 spółek osiągających rocz-
ne przychody poniżej 50 mln zł w sumie 
odpowiada za aż 77 proc. przychodów 
branży. Zdecydowanie mniej jest podmio-
tów o wyższych przychodach.

Liczba przedsiębiorstw w branży opa-
kowaniowej w roku 2013 na podstawie 

wielkości zatrudnienia kształtowała się 
następująco: 
• ponad 1 000 pracowników - 462 przed-

siębiorstwa, 
• 250 do 999 pracowników – 2 453 przed-

sibęiorstw, 
• 500-249 pracowników – 17 332 przed-

siębiorstwa, 
• 10-49 pracowników – 117 486 przedsię-

biorstw, 
• 1-9 pracowników – 200 0000. 

Z kolei w raporcie Plastics Europe Polska 
zapotrzebowanie na tworzywa sztucz-
ne w Polsce w roku 2016 oszacowano na 
3,3 mln ton, z czego aż 33% przypadło 
na opakowania. Zużycie to w podziale na 
poszczególne polimery wynosiło: 
• PE-LD i PE-LLD - 36%, co stanowi po 

przeliczeniu 397,8 tys. ton, 
• PE-HD -12%, po przeliczeniu 132,6 tys. 

ton, 
• PP-20%, po przeliczeniu 221,0 tys. ton, 
• PET-13%, po przeliczeniu 143,6 tys. ton, 
• PS oraz EPS -10%, po przeliczeniu 110,5 

tys. ton. 

Pozostałe polimery: PVC, ABS, SAN, 
ASA, PMMA, PA, PCS, PUR i inne, stanowią 
8% zużycia, to jest 88,4 tys. ton. 

Polietylen
Podejmując temat związany z per-

spektywą rozwoju opakowań z tworzyw 
sztucznych, warto rozważyć fenomen jaki 
stanowi polietylen w branży opakowań. 
Z danych przedstawionych przez Plastics 
Europe wynika, że zużycie w krajach UE 

wszystkich odmian PE stanowiło w roku 
2015 około 28% łącznego zużycia tworzyw 
sztucznych do wszystkich zastosowań. 
Warto zaznaczyć, że udział PE w segmen-
cie opakowań jest jeszcze wyższy. W roku 
2016 zużycie wszystkich odmian polie-
tylenu w Polsce w produkcji opakowań 
wyniosło 530,4 tys. ton, co stanowiło 48% 
zużycia wszystkich tworzyw sztucznych, 
wykorzystanych do produkcji opakowań 
w kraju. 

Pomimo, że polietylen należy do naj-
starszej generacji termoplastów i pomi-
mo pojawiania się nowych polimerów, 
nie wydaje się, aby w najbliższym czasie 
mogło nastąpić w kraju zagrożenie pozycji 
tego tworzywa w branży opakowaniowej. 
Kiedy wydawać by się mogło, że nadchodzi 
zmierzch PE, pojawiają się nowe kierun-
ki zastosowań decydujące o wzmocnieniu 
jego pozycji.

W okresie wcześniejszym miało to 
miejsce w przypadku masowego zastępo-
wania skrzynek przegrodowych z PE-HD 
w transporcie napojów w butelkach owi-
nięciami z folii termokurczliwych z PE-LD.

O wzroście znaczenia i zużycia PE 
w ostatnim czasie zadecydowała niewąt-
pliwie i nadal decyduje dynamika rozwoju 
folii rozciągliwych z PE-LLD, stosowanych 
do zabezpieczania paletowych jednostek 
transportowych. Jest to zresztą głów-
ne zastosowanie tego tworzywa (zużycie 
PE-LLD w postaci folii w skali światowej 
szacowane jest na poziome 80% zużycia 
tego polimeru do wszystkich zastosowań).

W krajowej technice opakowaniowej 
znaczne ilości PE-LD oraz PE-LLD wyko-

Rynek opakowań z tworzyw 
sztucznych w Polsce
Prawie połowę rynku opakowań w Polsce stanowią opakowania 
z tworzyw sztucznych. Jednocześnie segment opakowań to jedna 
trzecia branży tworzyw w naszym kraju.
Bohdan Czerniawski
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rzystywane są w produkcji folii wielo-
warstwowych, w tym z udziałem warstw 
barierowych w stosunku do tlenu, to jest 
z PA oraz z EVOH. Obecnie jest to czę-
ściej stosowany wariant folii współwytła-
czanych, niż wariant łączenia uprzednio 
wytworzonej folii PE do innych folii.

Należy podkreślić istotne znaczenie 
warstw PE-LDlub PE-LLD w wielowar-
stwowych foliach barierowych nie tylko 
ze względu na ich zgrzewalność, ale rów-
nież z uwagi na ich wysoką barierowość 
w stosunku do pary wodnej. Stanowią one 
bowiem warstwy zabezpieczające przed 
dostępem wilgoci.

Taśmy samoprzylepne z folii z PE-LD 
stanowią odrębny ważny asortyment 
w tym zakresie. Ze względu na elastycz-
ność tej folii doskonale nadają się do zabez-
pieczania ram okien z PVC oraz z Al.

Zarówno z danych literaturowych, jak 
i wcześniejszych opracowań COBRO, co 
znajduje także potwierdzenie w Raporcie 
Plastics Europe Polska, o wielkości zużycia 
PE w branży opakowań decyduje łączne 
zużycie PE-LD oraz PE-LLD. Zużycie to 
oszacowano na poziomie 36% łącznego 
zużycia tworzyw sztucznych w produkcji 
opakowań w Polsce w roku 2016, co odpo-
wiadałoby skali około 397,8 tys. ton.

Zużycie PE-HD w porównaniu z PE-LD 
oraz PE-LLD jest wyraźnie niższe i według 
Raportu Plastics Europe Polska stanowi 
w Polsce 12% łącznego zużycia tworzyw 
sztucznych do produkcji opakowań (około 
132,6 tys. ton). Podkreślenia wymaga zna-
czący postęp w zakresie folii z PE-HD, 
wyrażający się w obniżaniu ich grubości 
nawet do poziomu poniżej 10 μm. Folie 
te stosowane są w obrocie handlowym 
w postaci torebek zwanych jednorazów-
kami.

Jednakże, jak wynika z danych, naj-
większe ilości PE-HD wykorzystywane są 
w produkcji opakowań formowanych przez 
wytłaczanie z rozdmuchem (butelki, kani-
stry oraz beczki i bębny) oraz formowanych 
wtryskowo (skrzynki, stosowane jako opa-
kowania transportowe oraz jako pojemniki 
magazynowe, a także zamknięcia zarówno 
do opakowań z tworzyw sztucznych, jak 
i do wielu innych opakowań).

Ze względu na wymienne często stoso-
wanie PE-HD z polipropylenem, opakowa-
nia z obydwu tych tworzyw będą niejedno-
krotnie objęte ogólnym terminem polio-

lefin. Łączne krajowe zużycie tworzyw 
pololefinowych do produkcji zamknięć do 
opakowań z tworzyw sztucznych oszaco-
wano w roku 2016 na poziomie 20 tys. ton.

Zamknięcia z tworzyw poliolefinowych 
są niezwykle rozpowszechnione w zasto-
sowaniu do opakowań z tektury powle-
kanej PE i laminowanej z folią Al. Do tego 
typu opakowań należą pudełka z lami-
natu (np.: Tetra Pack), wykorzystywane 
do mleka i przetworów mlecznych oraz 
do soków owocowych, a ich ilości sięgają 
miliardów sztuk rocznie.

Poliolefiny  
z surowcami naturalnymi

Wdrożenie opakowań z kompozy-
tów poliolefin z surowcami mineralnymi 
było wyrazem dążenia do uzyskania folii 

z tworzyw sztucznych nadających się do 
zmechanizowanego owijania produktów 
w postaci kostek. Do tego bardzo wcześnie 
rozpowszechnionego systemu pakowania 
zupełnie nie nadawały się folie z tworzyw 
sztucznych ze względu na ich właściwości 
sprężyste i stąd brak możliwości trwałego 
formowania zakładek.

Przed ukazaniem się na rynku folii 
z surowcami mineralnymi do formowania 
owinięć wykorzystywano głównie perga-
min oraz folię Al i laminaty tej folii z two-
rzywami papierniczymi. Pakowanie przez 
owijanie rozpowszechnione jest nie tylko 
w przypadku tłuszczów stałych: masła, 
margaryny i smalcu, ale także drożdży, 
lodów, mięsa mielonego oraz sera twaro-
gowego, tradycyjnie w postaci tzw. osełek, 
ale również i w postaci kostek.

Jednym z przykładów polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) jest Hostalen 
ACP 77409 F2, którego zastosowanie w produkcji folii opakowaniowych 
z polietylenu małej gęstości (LDPE), umożliwia redukcję grubości folii, bez 
wpływu na jej parametry użytkowe. 
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Łączne zużycie folii poliolefinowych 
z surowcami mineralnymi, zarówno 
pochodzących od dostawców zagranicz-
nych, przetwarzanych w kraju, jak i z pro-
dukcji krajowej, można oszacować w roku 
2016 na poziomie 3 tys. ton.

Folie ochronne 
Folie ochronne (z ang. tzw. protective 

films) stosowane są w celu zabezpiecze-
nia powierzchni półproduktów i wyrobów 
gotowych przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi np. porysowaniem lub groma-
dzeniem się pyłu i brudu podczas trans-
portu, montażu, obróbki mechanicznej 
i magazynowania.

Folie ochronne stanowią specyficzny 
rodzaj opakowania, od którego wymagane 
jest ścisłe przyleganie folii do zabezpiecza-
nego obiektu. Przyleganie to osiągane jest 
w wyniku zastosowania na folii warstwy 
kleju albo wykorzystania folii współwy-
tłaczanej, w której warstwę przylegającą 
stanowi odpowiedni polimer lub kopolimer 
wykazujący właściwości adhezyjne lub też 
zastosowania folii, w której warstwę przy-
legającą stanowi zaktywowana warstwa 
wierzchnia.

Warstwę bazową folii ochronnych 
stanowią poliolefiny, to jest poliety-
len małej gęstości (PE-LD), średniej 
gęstości (PE-MD), dużej gęstości 
(PE-HD) oraz polipropylen. 

W zależności od rodzaju 
obiektu i jego powierzchni oraz 
wymaganego czasu ochrony 
stosowane są wodne i roz-
puszczalnikowe kleje akryla-
nowe, bazujące na kauczuku 
naturalnym i syntetycznym, 
a także topliwe tzw. typu hot 
melt. 

Polipropylen
Zgodnie z Raportem Plastics Europe 

Polska w zużyciu tworzyw sztucznych 
w branży opakowań 20% (221 tys. ton) 
przypada na polipropylen. W odróżnieniu 
od polietylenu, folie nie są asortymen-
tem dominującym w zużyciu PP. Tutaj na 
pierwszym miejscu pojawiają się opako-
wania sztywne.

Szybko rozwijającą się dziedzinę opako-
wań z PP stanowi produkcja zamykanych 
szczelnie wiader o różnych pojemnościach. 
Produkcję wiader z polipropylenu zainicjo-

wała w kraju istniejąca od roku 1992 firma 
Plast Service Pack z Wólki Kosowskiej. 
Również w latach 90-tych produkcję wia-
der z PP podjęła w Kędzierzynie Koźlu firma 
Jokey Plastic, a w Słupsku firma Plast-Box. 
Obecnie opakowania tego typu o bardzo 
zróżnicowanej pojemności i skali produk-
cji wytwarzają też inni liczni wytwórcy.

Postęp w zakresie wtryskarek oraz form 
wtryskowych umożliwił wykorzystanie 
technologii wtrysku w produkcji cienko-
ściennych opakowań, stanowiących w nie-
których przypadkach korzystniejszą pod 
względem funkcjonalnym alternatywę 
w stosunku do opakowań termoformowa-
nych, np. w przypadku pudełek do lodów. 

W ostatnim czasie rozpowszechniły 
się cienkościenne opakowania wtryskowe 
z PP w zastosowaniu do produktów spo-
żywczych, w tym również napełnianych 
na gorąco utrwalanych termicznie przez 
pasteryzację, a także podgrzewanych 
mikrofalowo w opakowaniu.

Dynamika rozwoju polimeru propyle-
nowego, opracowanie nowych odmian-
lepiej dostosowanych do wytłaczania 
opakowań z rozdmuchem (w tym także 
charakteryzujących się przezroczysto-
ścią) oraz korzystne kształtowanie się 
cen (w porównaniu z innymi polimerami) 
przy znanych funkcjonalnych zaletach PP 
miały wpływ na wzrost zainteresowania 

tym polimerem, jako surowcem do pro-
dukcji butelek, szczególnie o większych 
pojemnościach.

Folie BOPP
Przed pojawieniem się dwuosiowo 

orientowanych folii polipropylenowych 
BOPP (z ang. skrót od Biaxial Oriented 
Polypropylene) w światowej technice opa-
kowaniowej wśród folii giętkich domi-
nowała folia z regenerowanej celulozy, 
o zastrzeżonej przez francuskiego produ-
centa nazwie „cellophane”.

Niewątpliwą wadę folii z regenerowanej 
celulozy stanowiła jej wrażliwość na wil-
goć, drastycznie wyższa nawet w porów-
naniu z celulozą, która nie została poddana 
regeneracji. Ponadto na ekonomikę stoso-
wania folii z regenerowanej celulozy nie-
korzystnie rzutuje ciężar właściwy tej folii, 
co najmniej o 30% wyższy w porównaniu 
np. z foliami poliolefinowymi.

W roku 1959 włoska firma Montecatini 
zainicjowała sekwencyjną technologię 

orientacji wytłaczanej folii płaskiej, 
orientowanej począt-

kowo 
w kierunku 
wzdłużnym 

nazywanym 
maszynowym, 

a następnie 
w kie runku poprzecznym. Powstała w ten 
sposób folia BOPP wykazywała odporność 
na działanie wody i substancji chemicz-
nych oraz barierowość w stosunku do pary 
wodnej. Dodatkowe cechy, takie jak przy-
datność nowej folii do pakowania żywno-
ści, czy możliwość produkcji wielu odmian 
folii BOPP w dostosowaniu do wymagań 
maszyn pakujących i pakowanych produk-
tów, a przy tym niższe ceny oraz czynniki 
ekologiczne (produkcja prawie bezodpa-

Szybko rozwijającą się dziedzinę 
opakowań z PP stanowi produkcja 
zamykanych szczelnie wiader 
o różnych pojemnościach. 
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dowa, brak emisji substancji szkodliwych 
przy produkcji) zadecydowały o popular-
ności nowej folii.

W późniejszych latach opracowano 
technologię orientacji folii BOPP poprzez 
rozdmuch, wdrożonej w brytyjskiej firmie 
ICI, realizowanej obecnie również przez 
brytyjską firmę Innovia Films. W tech-
nologii rozdmuchowej osiągana jest folia 
o orientacji zrównoważonej w obydwu kie-
runkach, co może mieć istotne znaczenie 
przy stosowaniu tych folii. 

Zarówno w technologii orientacji 
wytłaczanej folii płaskiej, jak i w technolo-
gii rozdmuchowej, po orientacji folia pod-
dawana jest stabilizacji termicznej.

Na wysoką wydajność współczesnych 
linii produkcji folii BOPP rzutują znaczne 
szerokości wstęgi orientowanej folii, prze-
kraczające obecnie nawet wymiar 10 m.

Zarówno w krajach europejskich, jak 
i w Polsce, folie BOPP pod względem wiel-
kości zużycia stanowią w rynku opako-
wań giętkich drugą pozycję po foliach PE. 
Zużycie folii BOPP w roku 2016 kształtowa-
ło się na poziomie 57,8 tys. ton. Stały wzrost 
skali produkcji folii BOPP i angażowanie się 
coraz większej liczby firm w tę produk-
cję, sprzyja wzrostowi konkurencyjności. 
Mniejsze firmy, które nie są w stanie kon-
kurować z potentatami w zakresie skali 
produkcji, mogą z powodzeniem wygry-
wać konkurencję w produkcji folii specja-
listycznych. Tym bardziej, że jak wska-
zują statystyki obecnie światowe zdolno-
ści produkcyjne folii BOPP nie są w pełni 
wykorzystane.

Do folii specjalistycznych o dużym 
potencjale rynkowym należą niewątpli-
wie folie BOPP przeznaczone do etykie-
towania w procesie wtryskowego formo-
wania wyrobów - systemie IML (z ang. 
In Mould Labelling). W systemie etykieto-
wania IML tworzywo, z którego powsta-
je wyrób w procesie wtrysku, pozostaje 
w stanie uplastycznienia łącząc się trwale 
z etykietą, której nie daje się już od wyrobu 
oddzielić. Dzięki temu uzyskuje się jedno-
litą powierzchnię etykiety i wyrobu, bez 
widocznej pomiędzy nimi linii podziału,  
co znacznie zwiększa efekt wizualny. 

Do folii specjalistycznych BOPP kwa-
lifikuje się też np. folia Propafilm REF 
nazwana przez jej producenta, firmę 
Innovia Films, „szybką” folią BOPP, prze-

znaczoną do szybkich maszyn pakujących. 
Zdaniem włoskiej firmy SPS Italiana Pack 
Systems (PFMgroup), przy stosowaniu 
folii Propafilm REF na maszynie Modulo, 
osiągnięto ponad 40% wzrost szybkości 
pakowania w porównaniu z wcześniej sto-
sowaną folią. 

PET
Pojawienie się butelek z PET na rynku 

krajowym wiąże się z początkowymi lata-
mi transformacji ustrojowej w Polsce. 
Spotykane na rynku pod koniec lat osiem-
dziesiątych napoje w 1,5l butelkach z PET 
pochodziły z importu. Początki produkcji 
butelek z PET w kraju obejmują rok 1992. 
W produkcji tej wykorzystywano impor-
towane zarówno preformy jak i maszyny 
do ich rozdmuchu. Masa najbardziej popu-
larnej w tym czasie 1,5l butelki wynosiła 
45-48 g.

Dalszą fazę rozwoju stanowiło urucho-
mienie przez firmy Alpla oraz Continental 
PET produkcji preform przy wykorzysta-
niu zainstalowanych w kraju wtryska-
rek. Następowało też stopniowe obniża-
nie masy preform. Podkreślić warto, że 
obecnie typowa masa preform na butelki 
z PET 1,5l do wody niegazowanej zawiera 
się w zakresie 24-30 g.

Szczególnie istotne dla rozwoju opa-
kowań z PET okazało się uruchomienie 
w roku 2005 przez firmę SK Eurochem  
Sp. z o.o., pierwszej w Polsce produkcji  
granulatu PET, z głównym przeznacze-
niem do wytwarzania butelek. Aktualnie 
produkcja granulatu PET realizowana jest 
przez firmę Indorama Ventures Polymers 
Poland Sp. z o.o. z Włocławka, która dyspo-
nuje instalacją o aktualnej zdolności pro-
dukcyjnej około 230 tys. ton/rok.

O masowości butelek z PET świadczyć 
może ich liczba, wg oszacowania przedsta-
wiciela producenta tych butelek, wynoszą-
ca w roku 2016 w kraju, 6,6 do 6,8 miliarda 
sztuk. Tendencja do zmniejszania masy 
butelek doprowadziła do sytuacji, w której 
niejednokrotnie dalsze obniżanie grubo-
ści ścianek bez szkody dla funkcji butelek 
którą spełniają, okazuje się już nie moż-
liwe. 

Dlatego też, od pewnego czasu uwaga 
producentów koncentruje się na zmniej-
szaniu masy główek opakowań, wiążą-
cej się również ze zmniejszaniem masy 

zamknięć. W rezultacie prowadzonych 
badań, opracowano szereg rozwiązań 
tzw. lekkic hgłówek, charakteryzujących 
się mniejszą wysokością oraz zmienio-
nym gwintem. Wymagało to z kolei zmian 
w konstrukcji zakrętek o obniżonej wyso-
kości i zmniejszonej masie.

Producenci szybko docenili walory  
użytkowe i ekonomiczne butelek z PET. 
Wśród zalet tych należy wymienić: wytrzy-
małość mechaniczną (brak obawy o stłu-
czenie), wysoką przezroczystość, obo-
jętność i odporność chemiczną, a przede 
wszystkim wielokrotnie niższą masę 
w porównaniu z butelkami szklanymi.

PET kwalifikuje się do tworzyw o śred-
niej barierowości w stosunku do gazów, 
co w szeregu zastosowań stanowi barie-
rowość zadawalającą. Korzyści wynikają-
ce ze stosowania butelek z PET skłaniają 
do poszukiwania i wdrażania modyfika-
cji tych opakowań, w celu podwyższenia 
barierowości w stosunku do tlenu i ditlenku 
węgla. Podwyższanie barierowości butelek 
z PET ma najczęściej na celu unikanie strat 
CO2 w przypadku wody i napojów gazowa-
nych oraz piwa.

Wśród zastosowań innych niż pako-
wanie produktów spożywczych, należy 
wymienić przede wszystkim wykorzysta-

Wśród stosowanych systemów 
podwyższania barierowości butelek 
z PET można wyodrębnić systemy, 
w których barierowość uzyskiwana 
jest w wyniku wykorzystania bariery 
aktywnej i/lub pasywnej. Systemy 
z użyciem bariery aktywnej oparte 
są na stosowaniu absorberów 
tlenu tzw. scavenger’ów, zarówno 
zmniejszających przenikalność tlenu 
przez materiał opakowaniowy, jak 
i wychwytujących tlen zawarty w 
opakowaniu, zarówno w produkcie, 
jak i w przestrzeni nad produktem.
Systemy z wykorzystaniem bariery 
pasywnej oparte są na stosowaniu 
tworzyw obniżających przenikalność 
gazów, wprowadzanych do preform 
z PET, w fazie ich wytwarzania, bądź 
też na powlekaniu wewnętrznym 
lub zewnętrznym gotowych butelek, 
między innymi w wyniku plazmowego 
nakładania warstw barierowych.
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ne butelek z PET do środków chemii gospo-
darczej, a także do kosmetyków i produk-
tów farmaceutycznych.

Folie z PET
W technice opakowaniowej wykorzy-

stywane są dwa całkowicie odmienne 
rodzaje folii poliestrowych, bazujących na 
PET. Jeden z tego rodzaju folii stanowią 
folie giętkie, dwukierunkowo orientowa-
ne, stabilizowane termicznie. W nazew-
nictwie zagranicznym są niekiedy okre-
ślane nazwą BOPET. Do folii orientowanych 
należą także folie termokurczliwe. Drugim 
rodzajem są nieorientowane, amorficzne, 
półsztywne i sztywne folie wytwarzane-
głównie jako termoformowalne.

Zarówno w technice światowej, jak kra-
jowej, dwukierunkowo orientowane folie 
z PET wykorzystywane są głównie do pro-
dukcji laminatów, a ich znaczenie wydat-
nie wzrosło od czasu wytwarzania folii 
z PET metalizowanej.

Obserwując rozwój branży opakowań 
zarówno zagranicą, jak i w kraju, można 
oczekiwać szybkiego dalszego wzrostu 
udziału opakowań termoformowanych, 

wytwarzanych z folii APET (polimeru 
o przewadze struktury amorficznej) oraz 
PP, kosztem dominujących w okresie wcze-
śniejszym opakowań z PS.

Zapotrzebowanie na folię APET szyb-
ko wzrasta, a folia ta nie tylko zaspakaja 
potrzeby krajowe, ale jest też przedmiotem 
eksportu. W technice światowej zainte-
resowanie folią APET jest na tyle duże, że 
niektórzy producenci rezygnują z dotych-
czas wytwarzanych folii termoformowal-
nych z innych polimerów, zastępując je 
produkcją folii APET.

O dynamice rozwoju zadecydowały 
zarówno czynniki funkcjonalne, ekono-
miczne i ekologiczne, jak też dynamika 
światowego rozwoju bazy surowcowej 
polimeru, wykorzystywanego w produkcji 
tej folii.

Wytwarzane dotychczas poliestrowe 
folie sztywne APET wykorzystywane są 
między innymi w produkcji termoformo-
wanych kubków i tacek, sztancowanych 
pudełek, opakowań typu blister pack, 
zamykanych profili, a także w produkcji 
nośników reklamy.

Polistyren
Polistyren jest jednym z najłatwiej-

szych w przetwórstwie tworzyw sztucz-
nych, należącym do tzw. łatwo płynących 
i szybko zestalających się, co jest jego 
bezsprzeczna zaletą. Zgodnie z danymi 
Raportu Plastics Europe Polska, zużycie 
PS oraz EPS w roku 2016 w Polsce wyniosło 
110,5 tys. ton, co stanowiło 10% łącznego 
krajowego zużycia tworzyw sztucznych 
w branży opakowaniowej.

Opakowania z folii PS były i są nadal  
zdominowane przez przetwory mleczar-
skie, takie jak jogurty, kefiry, twaroż ki, 
maślanki, śmietanki i śmietanę. Opa-
kowania z OPS są z kolei głównie wyko-
rzystywane do pakowania produktów 
cukierniczych, takich jak torty, ciasta, 
ciastka, a także do takich owoców, jak np. 
kiwi.

O wielkości zużycia PS w branży opa-
kowaniowej w zasadniczym stopniu decy-
duje jednak zużycie opakowań z EPS. Dużą 
popularnością cieszą się opakowania z EPS 
do posiłków zabieranych do domu, które 
umożliwiają dostawę dań w stanie gorą-
cym. Z kolei kubki z EPS stanowią standar-

Z uwagi na swoją powszechność, butelki PET z zamknięciami z tworzyw 
poliolefinowych stały się symbolem opakowań z tworzyw sztucznych.
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dowe wyposażenie automatów do sprzeda-
żygorących napojów. Kształtki z EPS typu 
narożniki,listwy mocujące itp. odgrywają 
decydujące znaczenie jako zabezpieczenia 
w transporcie np.lodówek, pralek, kuche-
nek oraz innego sprzętu zaliczanego do 
tzw. AGD, a także telewizorów i radiood-
biorników.

Poza „wielką czwórką”
Raport Fundacji Plastics Europe Polska 

wskazuje, że w roku 2016 zużycie czterech 
tworzyw, to jest: PE, PP, PET oraz PS, stano-
wiło około 91% zapotrzebowania na two-
rzywa sztuczne w branży opakowaniowej. 
W pozostałych 9% mieszczą się m.in. mate-
riały i opakowania z PVC. Pomimo znanych 
kontrowersji i licznych zastrzeżeń w sto-
sunku do polichlorku winylu, folie rozcią-
gliwe z PVC są powszechnie wykorzysty-
wane, głównie przy pakowaniu mięsa świe-
żego. Wg oszacowań w tym zastosowaniu 
w roku 2016 wykorzystano około 5,8 tys. ton 
rozciągliwej folii z PVC. W grupie materia-
łów poza „wielką czwórką”, mieści się także 
folia sztywna z PVC, której zużycie w formie 
opakowań typu „blister pack” do produk-
tów farmaceutycznych oceniano w 2016 r. 
na około 6 tys. ton.

W grupie określonej w Raporcie Plastics 
Europe Polska jako „tworzywa inne”, 
stanowiącej uzupełnienie do 100%, nale-
ży też uwzględnić polimery wytwarzane 
z surowców odnawialnych.

Jakkolwiek polimery wytwarzane 
z surowców odnawialnych w światowej 
technice opakowaniowej nie są dotychczas 
wytwarzane w ilościach porównywalnych 
z polimerami uzyskiwanymi z surowców 
petrochemicznych, to jednak prognozuje 
się ich dynamiczny rozwój.

Wśród polimerów wytwarzanych 
z surowców odnawialnych, należy rozróż-
niać polimery charakteryzujące się biode-
gradowalnością i kompostowalnością oraz 
takie, które bazując na surowcach odna-
wialnych, właściwości tych nie wykazują.

Do 
polimerów 
wywarzanych 
z surowców odna-
wialnych, charakteryzujących się bio-
degradowalnością i kompostowalnością, 
należy polilaktyd. Do tworzyw sztucznych 
pochodzenia naturalnego należy rów-
nież folia z regenerowanej celulozy. Folia 
ta, popularnie zwana celofanem, została 
wyparta z rynku przez folię BOPP.

Przez długi czas jedynym, w obec-
nych krajach UE, producentem tej folii 
z certyfikatem kompostowalności 
o nazwie Natureflex, była brytyjska firma 
Innovia Films. W ostatnich latach produk-

cja folii Natureflex, została przejęta przez 
japońską firmę Futamura UK Ltd. Z napły-
wających informacji wynika, że z uwagi 
na osiągnięte dotychczas dobre wyni-
ki w sprzedaży tej folii, firma Futamura 
zamierza inwestować w dalszy rozwój pro-
dukcji folii z regenerowanej celulozy.

GOZ w opakowaniach
Warto też wspomnieć, że w sektorze 

opakowań z tworzyw sztucznych w kraju 
niejednokrotnie spełniane są wymaga-
nia gospodarki w obiegu zamkniętym. 

Przykład może stanowić system 
„inline” wykorzystywany w produk-

cji opakowań termoformowanych z folii 
z PP. W systemie „inline” formowanie oraz 
wycinanie opakowań po uformowaniu, 
a także wytłaczanie folii z zawracanego po 
zmieleniu tzw. „ażuru” pozostającego po 
wycięciu opakowań, odbywa się w jednym 
cyklu produkcyjnym. 

Inny przykład w tym zakresie może sta-
nowić szacowany nawet do 85% udział 
recyklingu w produkcji termoformowalnej 
folii APET.

Przykład dbałości o przydatność do 
recyklingu na etapie projektowania stano-
wią formowane techniką wtrysku opako-
wania z PP z etykietą z folii BOPP nakłada-
ną w systemie IML.

Dane zebrane przez Plastics Europe 
Polska, a także te napływające bezpośred-
nio z rynku wskazują, że w analizowa-
nym okresie branża opakowań z tworzyw 
sztucznych wykazywała stały wzrost. 
Dane te stanowią podstawę do stwierdze-
nia, że wzrost ten będzie się nadal utrzy-
mywał. l

Szacowany jest 
nawet do 85% udział 
recyklingu w produkcji  
termoformowalnej 
folii APET.
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Raport Fundacji Plastics Europe Polska wskazuje, że w roku 
2016 zużycie czterech tworzyw, to jest: PE, PP, PET oraz PS, 
stanowiło około 91% zapotrzebowania na tworzywa sztuczne 
w branży opakowaniowej. 

Więcej na temat  
rynku opakowań  
z tworzyw sztucznych 
można przeczytać  
w monografii Bohdana 
Czerniawskiego, 
wydanej przez 
COBRO – Instytut 
Badawczy Opakowań. Publikacja 
jest dostępna pod adresem: http://www.
cobro.org.pl/index.php/dzialalnosc-naukowa/
biblioteka 







Podstawowe wymogi strategii 
zrównoważonego rozwoju i gospodarki  
o obiegu zamkniętym, czyli redukcja zużycia 
surowców i energii oraz ograniczanie 
ilości odpadów poużytkowych, znajdują 
silny oddźwięk w działaniach branży 
opakowaniowej. Nasilająca się krytyka 
nadmiernego stosowania tworzyw sztucznych 
wymusza na projektantach i producentach 
opakowań poszukiwanie rozwiązań,  
które gwarantują jak najszybszy efekt.

Andrzej Wolański

Co nowego 
w opakowaniach 
A.D. 2019?
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P odstawowa funkcja opakowa-
nia, polegająca na fizycznym 
zabezpieczeniu jego zawarto-
ści, wspierana jest przez sze-
reg dodatkowych czynników: 

wyróżniający się wygląd zewnętrzny, lep-
sza prezentacja zapakowanego produktu, 
stosowanie materiałów biopochodnych 
czy coraz większa podatność na recy-
kling - to obszary rynku rozwija-
jące się dynamicznie dzięki inno-
wacjom technologicznym, których 
w  ostatnim okresie nie brakuje. 
Jednym z  ważniejszych obszarów 
opakowalnictwa jest obróbka two-
rzywa PET. Podczas październiko-
wych targów K 2019 w  Düsseldorfie 
zaprezentowana zostanie m.in. 
nowa technologia Zero Cooling, 
którą japońska firma Nissei ASB 
wdraża obecnie do zastosowania 
na czterostanowiskowych mode-
lach maszyn z  serii ASB (ze sta-
cjami: wtrysku, kondycjonowania, 
rozdmuchu i  zrzutu produktów). 
Rozwiązanie umożliwia wzrost wydajności 
produkcji średnio o  50 proc. przy jedno-
czesnym osiągnięciu zwiększonej wytrzy-
małości mechanicznej do 15 proc. Poprawie 
ulega również jakość wizualna gotowych 
butelek. Kluczowe okazało się przeniesie-
nie etapu chłodzenia do stanowiska kon-
dycjonowania preform. W  standardowej 
technologii formowania jednoetapowego 
preforma PET jest formowana wtrysko-
wo i  chłodzona do punktu znajdującego 
się powyżej temperatury zeszklenia (Tg). 
Dzięki temu, podczas przenoszenia na 
kolejne stanowiska jest nadal elastyczna, 
a  zawarte w  niej ciepło resztkowe zosta-
je wykorzystane przy formowaniu z  roz-
dmuchem gotowego pojemnika. W  tego 

rodzaju układzie proces chłodzenia pre-
form, odbywający się na stanowisku wtry-
skiwania, pochłania znaczną część całko-
witego czasu cyklu. Japończycy zauważyli, 
że przesuwając ten etap do stacji kondycjo-
nowania, można połączyć go z  odpowied-

nią regulacją profilu 
temperatury, 

a  zarazem 
szybciej 

udostępnić stację wtrysku do rozpoczęcia 
kolejnego cyklu.

Zrównoważony rozwój może być zło-
żonym przedsięwzięciem, tym bar-
dziej, że większość jego aspektów 

nie podlega bezpośredniej kontroli produ-
centów opakowań lub właścicieli marek. 
Jednak jedną z  ważniejszych opcji, która 
może znajdować się pod ich kontrolą, jest 
redukcja ilości żywicy zużywanej w  pro-
cesie produkcji opakowania. Przez lata 
wielu producentów butelek PET poczyni-
ło ogromne postępy, redukując nadmiar 
materiału i  przechodząc na lżejsze, bar-
dziej zrównoważone produkty. Jednak 
w  miarę zmniejszania ciężaru butelki 

coraz większą rolę odgrywa zmienność 
procesu i  jej wpływ na dystrybucję mate-
riału. Firma Agr z  USA opracowała ostat-
nio system zarządzania procesami for-
mowania z  rozdmuchem. Rozwiązanie, 
wyposażone w  technologię pomiarową 
Pilot Profiler zainstalowaną wewnątrz 
rozdmuchiwarki, zapewnia producento-
wi dokładny pomiar rozkładu materia-
łu w  czasie rzeczywistym i  aktywnie 
przystosowuje maszynę do utrzymania 
właściwej dystrybucji w  każdej butel-
ce. Pilot Profiler standardowo dokonuje 
pomiarów do grubości 0,05 mm. Firma 
podkreśla, że przy postępującym spad-
ku grubości ścianek bocznych wymaga-
na jest dodatkowa dokładność pomiaru. 
Nowa opcja Lightweight, opracowana 

w  celu zaspokojenia tej potrzeby, roz-
szerza zakres pomiarowy do 0,025 

mm, z  dokładnością + 0,01 mm dla 
materiału ścianki bocznej butel-
ki PET. Ta dodatkowa funkcjonal-
ność, jak twierdzi firma, zapewnia 
lepszą kontrolę dystrybucji butelek 

o  bardzo cienkich ściankach bocznych lub 
w  określonych lokalizacjach innych typów 
butelek, przy produkcji których precyzyj-
ne zarządzanie materiałami ma kluczowe 
znaczenie dla spełnienia wymagań doty-
czących wydajności i  jakości. Według Agr, 
wyjątkowość systemu polega na tym, że 
zarządza on maszyną na podstawie bez-
pośrednich pomiarów dokonywanych na 
każdej wyprodukowanej butelce. 

X -Lite Still to nowość od firmy Sidel, 
określana przez nią jako najlżejsza 
na świecie półlitrowa butelka PET 

do wody niegazowanej. Przy wysokości 195 
mm waży zaledwie 6,5 g. Produkt bazuje 
na sprawdzonej, lekkiej konstrukcji pod-

W  ciągu najbliższych pięciu lat światowy rynek folii opakowaniowych osiągnie wartość 56,4 
mld USD, ze średnim rocznym tempem wzrostu na poziomie 5,6 proc. - wynika z  najnowszego 
raportu amerykańskiej firmy badawczej Global Industry Analysts. Ponadprzeciętny potencjał 
wzrostu, rzędu 7,1 proc., wykazuje segment polietylenów LDPE: do roku 2025 będzie wart 32,4 
mld USD. Stany Zjednoczone utrzymają w  tym czasie ogólny wzrost rynku folii opakowanio-
wych na poziomie 4,7 proc. rocznie. W  Europie najwięcej do powiedzenia mają Niemcy, którzy 
zwiększą wartość swojego rynku o  ponad 2 mld dolarów. Ponad 5,9 mld dolarów prognozo-
wanego popytu w  regionie będzie pochodzić ze wschodzących rynków Europy Środkowo-
Wschodniej. Chiny, jako druga gospodarka na świecie, wykazują potencjał wzrostu o  8,5 proc. 
na najbliższych kilka lat, dodając około 15,6 mld USD.

W technologii Zero Cooling  
firmy Nissei ASB kluczowe  
okazało się przeniesienie etapu 
chłodzenia do stanowiska kondy-
cjonowania preform.



1/2019     21

PLASTIME

stawowej o  nazwie StarLite Still. Oprócz 
redukcji zużycia materiału, nowa butelka 
pozwala oszczędzać energię podczas pro-
dukcji - bez uszczerbku dla wydajności, 
firmie udało się ograniczyć ciśnienie roz-
dmuchu i  moc grzewczą. Według firmy, 
zastąpienie butelki PET o  wadze 12 g pro-
duktem X-LITE Still 6,5 g może przynosić 
dostawcom wody butelkowanej oszczęd-
ność kosztów zużycia żywicy PET i  energii 
nawet o  2 mln euro rocznie. Sidel szacuje, 
że redukcja emisji CO2 wyniesie w  tym 
przypadku nawet 3,3 tys. ton rocznie. Jak 
zapewnia firma, zastosowanie w  X-LITE 
Still nowej konstrukcji preformy i  wykoń-
czenia szyjki przekłada się na bardzo szyb-
ki zwrot z  inwestycji w  modernizację linii, 
sięgający zaledwie do półtora miesiąca. 

B ranża opakowaniowa stara się coraz 
szerzej wykorzystywać potencjał 
zastosowania biopolimerów, szcze-

gólnie w  sektorach produktów o  stosun-
kowo krótkim okresie użytkowania, takich 
jak opakowania do transportu żywności 
lub artykułów na wynos. Jednak ze względu 

na odmienny niż standardowo skład mate-
riału, produkcja biodegradowalnej folii 
opakowaniowej napotyka pewne wyzwa-
nia, które hamują rozwój rynku. Przede 
wszystkim chodzi o  koszty materiałów: 
biotworzywa są kilka razy droższe niż np. 
polietylen. Ponadto ustępstwa pod wzglę-
dem właściwości mechanicznych trzeba 
nadrabiać konwencjonalnymi metoda-
mi obróbki. Brak sztywności materiału 
oznacza, że proces wykańczania - np. przy 
wytwarzaniu biodegradowalnych toreb 
kompostowalnych - jest dłuższy. W  odpo-
wiedzi Reifenhäuser opracował Ultra Flat 
Plus: rozwiązanie zwiększające efektyw-
ność ekonomiczną i  znacząco poprawia-
jące właściwości przetwórcze biomateria-
łów, twierdzi firma. Dzięki innowacyjne-
mu urządzeniu do rozciągania uzyskuje 
się folię cieńszą o  30 procent. Redukcja 
grubości nie do końca ostudzonej folii 
zwiększa jej wytrzymałość, co oznacza, że 
prędkość wykończenia również wzrasta - 
do poziomu porównywalnego z  poziomem 
folii PE, zapewniają Niemcy. Według firmy, 
zastosowanie tego prostego usprawnienia 

zwiększa oszczędność energii i  surowców, 
pozwalając osiągać bardzo dobre efekty na 
prostych liniach do produkcji folii jedno-
warstwowych. Ponadto, system kontroli 
narzędzia zostaje bardzo szybko i  intu-
icyjnie zintegrowany z  istniejącymi pro-
cesami.    

P odczas K-2019 trzy firmy: Braskem, 
Kautex Maschinenbau i  Erema, 
zademonstrują wspólnie obieg 

zamknięty procesu obróbki polimerów. 
Brazylijski koncern dostarczy otrzymy-
wany z  trzciny cukrowej biopolimer I’m 
green oraz pokonsumencki recyklat, 
z  którego Kautex będzie na miejscu pro-
dukować trójwarstwowe butelki HDPE ze 
środkową warstwą spienioną. W  porów-
naniu z  rozwiązaniami konwencjonalny-
mi, nowy produkt ma się charakteryzować 
diametralną redukcją śladu węglowego. 
Podczas K 2019, w  odróżnieniu od stan-
dardowych pokazów tego rodzaju, butel-
ki nie będą rozdawane gościom targów, 
ale przekazywane bezpośrednio na sta-
nowisko firmy Erema, w  celu poddania 

X-Lite Still to według firmy 
Sidel najlżejsza na świecie 
półlitrowa butelka PET do 
wody niegazowanej. 
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recyklingowi. Pozwoli to w  uproszczony 
sposób zademonstrować zasady i  skutecz-
ność funkcjonowania gospodarki o  obiegu 
zamkniętym, przekonują realizatorzy pro-
jektu. Jak informuje Kautex, wybór mate-
riału z  oferty Braskem nastąpił ze względu 
na lepszą podatność na obróbkę, ograni-
czone wydzielanie nieprzyjemnego zapa-
chu oraz możliwość zaoferowania recy-
klatu i  materiału odnawialnego w  sposób 
bardziej zrównoważony niż w  przypad-
ku rozwiązań konwencjonalnych. Według 
Braskem, zastosowanie 1 kg biopolime-
ru I’m green pozwala zredukować emisję 
dwutlenku węgla o  5 kg. Ponadto dzię-
ki zastosowaniu technologii piankowej 
zmniejszono zużycie materiału, co pozwo-
liło na dodatkową optymalizację śladu CO2. 

W spółpraca zawarta ostatnio 
pomiędzy Dow i  firmą BioLogiQ 
ma na celu ocenę potencjalnych 

synergii zachodzących między żywicami 
polietylenowymi z  portfolio chemiczne-
go giganta a  nowatorskim biopochod-
nym polimerem NuPlastiQ, produko-
wanym z  nadwyżek skrobi ziemniacza-
nej. Przedsięwzięcie pomoże ustalić, czy 
NuPlastiQ jest potencjalnie przystosowany 
do działalności Dow pod względem wydaj-
ności, rentowności i  kompatybilności. 
W  następnym roku Dow i  BioLogiQ zaan-
gażują marki, instytuty badawcze i  sto-
warzyszenia w  celu oceny zakresu korzy-
ści z  połączonej oferty. Z  kolei koncerny 
LyondellBasel oraz Neste uruchomiły nie-
dawno 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. Projekt 
zaowocował produkcją kilku tysięcy ton 
biopochodnych tworzyw sztucznych, które 
zatwierdzono do zastosowania w  pro-
dukcji opakowań spożywczych. Obecnie 
są one sprzedawane pod marką Circulen 
i  Circulen Plus, stanowiąc nową rodzinę 
materiałów przystosowanych do gospo-
darki o  obiegu zamkniętym. Próbna partia 
tych produktów trafiła m.in. do  brytyjskiej 
firmy Cofresco (z  Grupy Melitta), dostawcy 
markowych produktów w  dziedzinie folii 
do użytku domowego. Biopochodne mate-
riały PE i  LDPP produkowane są w  nie-

mieckim zakładzie w  Wesseling. Testy 
przeprowadzone przez niezależną firmę 
potwierdziły, że produkty te cechuje ponad 
30-proc. zawartość surowców odnawial-
nych. 

P race nad nad budową gospodarki 
obiegowej przebiegają m.in. poprzez 
poprawę podatności materiałów na 

recykling. Podczas K 2019 nowe produkty 

z  odpadów z  tworzyw sztucznych zapre-
zentują klienci BASF. Niemiecki koncern 
realizuje projekt recyklingu chemiczne-
go, ChemCycling. Pod koniec 2018 roku 
firma po raz pierwszy wykorzystała we 
własnej produkcji pilotażowe ilości oleju 

z  pirolizy, uzyskanego w  procesie prze-
twarzania odpadów polimerowych. Przed 
targami w  Düsseldorfie poinformowano 
o  opracowaniu prototypowych produktów 
przystosowanych m.in. dla branży opako-
waniowej. Storopack, działający na całym 
świecie dostawca opakowań ochronnych 
i  technicznych elementów formowanych, 
wykorzystał polistyren Styropor P Ccycled 
do produkcji opakowań izolacyjnych dla 
produktów farmaceutycznych wrażliwych 
na temperaturę, jak również pojemników 
do transportu świeżych ryb oraz opakowań 
ochronnych do urządzeń elektronicznych. 
Szczególnym osiągnięciem jest przystoso-
wanie wspomnianego materiału do pako-
wania żywności. Z  kolei Südpack, czołowy 
producent opakowań foliowych w  Europie, 
wyprodukował na bazie surowca od BASF 
folie PA i  PE, które zostały wykorzysta-
ne w  produkcji szczelnych opakowań do 
mozzarelli. Do tej pory uważano, że opako-
wania wielowarstwowe nadają się do recy-
klingu tylko w  ograniczonym zakresie. 

T ransformacja w  kierunku gospo-
darki o  obiegu zamkniętym wymu-
sza na właścicielach marek i  prze-

twórcach poszukiwanie wysokiej jakości 
poliolefin pochodzących z  recyklingu 
poużytkowych odpadów konsumenckich. 

Pierwszy materiał otrzymany w wyniku realizacji projektu Reciclex to 
50RX2805 - polietylen LDPE, w którego skład wchodzi 50 proc. odpadów 
poużytkowych.

Transformacja w  kierunku 
gospodarki o  obiegu 
zamkniętym wymusza 
na właścicielach marek 
i  przetwórcach poszukiwanie 
wysokiej jakości poliolefin 
pochodzących z  recyklingu 
poużytkowych odpadów 
konsumenckich. 
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Repsol wprowadza na rynek swój pierwszy 
materiał otrzymany w  wyniku realizacji 
projektu Reciclex. 50RX2805 to polietylen 
LDPE, w  którego skład wchodzi 50 proc. 
odpadów poużytkowych. Przeznaczony 
jest do produkcji folii termokurczliwej. 
Według firmy, produkt oferuje nowe roz-
wiązania umożliwiające włączenie recy-
klatu na skalę komercyjną do aplikacji, 
w  których jego obecność była dotychczas 
jedynie śladowa. Materiał przeznaczony 
jest do zastosowania w  foliach termokur-
czliwych dla opakowań transportowych 
puszek, butelek lub kartonów. Pozwala 
przetwórcy włączać w  skład swoich 
produktów od 25 do 30 proc. zawartości 
poużytkowej, bez zmiany właściwości 
mechanicznych folii.

Również na polskim rynku nowe prze-
pisy wymuszają rosnące zainteresowanie 
materiałami pochodzącymi z  recyklingu. 
W  ślad za tym idzie aktualizacja oferty 
dostawców. Spółka Basell Orlen Polyolefins 
Sprzedaż (BOPS) powiększa portfolio 
swoich produktów o  gatunki polietyle-
nu dużej gęstości (HDPE) Hostalen QCP 
oraz polipropylenu (PP) Moplen QCP. Oba 

materiały pochodzą z  recyklingu mecha-
nicznego poużytkowych odpadów konsu-
menckich i  są wytwarzane przez Quality 
Circular Polymers (QCP) - spółkę j.v. zawar-
tą pomiędzy LyondellBasell i  SUEZ, zaj-
mującą się recyklingiem wysokiej jakości 
tworzyw sztucznych. Gatunki PP Moplen 

QCP mogą być użyte do produkcji wyro-
bów wtryskiwanych, natomiast polimery 
Hostalen QCP - do wytłaczania z  rozdmu-
chem. Przykłady zastosowań PP Moplen 
QCP to zamknięcia, pojemniki i  wiader-
ka przemysłowe, duże pojemniki do pro-
duktów nieżywnościowych. W  przypadku 
Hostalen QCP to z  kolei butelki, profile 
i  bezciśnieniowe rury osłonowe do zasto-
sowań nieżywnościowych.

C ały czas trwają prace nad nowymi 
technologiami obróbki poużytkowej 
materiałów. W  maju br. cztery firmy 

- Erema, Sipa, Kyoei Industry i  Suntory 
- zdobyły nagrodę World Star Packaging 
Award za system Xtreme Renew, który 
pozwala w  jednym etapie produkcyjnym  
wytwarzać z  recyklatu PET nowe prefor-
my, w  pełni przystosowane do aplikacji 
spożywczych. Wyróżnienie przyznawane 
jest za nowatorskie projekty lub metody 
produkcji, pozwalające ustanawiać mię-
dzynarodowe standardy dla branży opako-
waniowej. Nagrodzony proces opiera się na 
połączeniu technologii recyklingu bute-
lek Vacurema firmy Erema z  systemem 
Xtreme Renew Preform firmy Sipa, służą-
cym do produkcji preform. Od roku System 
funkcjonuje w  siedzibie Kyoei Industry 
(Japonia), a  roczna zdolność produkcyjna 
tego zakładu wynosi 300 mln pojemni-
ków. Odbiorcą tej produkcji jest japoński 
producent napojów, Suntory. Jak zapew-
niają realizatorzy projektu, w  porównaniu 

Rozwiązanie o handlowej nazwie Direct-to-Sheet (DTS) to najnowszy rezultat współpracy firm 
Processing Technologies International (PTI) i Farrel Pomni. Stanowi kombinację stosowanych 
przez obie firmy technologii compoundingu i wytłaczania. W nowej technologii wytłaczanie 
płyt staje się częścią procesu compoundingu. Integracja obu systemów eliminuje potrzebę 
wcześniejszego przygotowywania żywic - dodatki takie jak wypełniacze mineralne, barwniki, 
modyfikatory udarności, środki rozjaśniające itp. można dodawać na bieżąco, a całość wytła-
czać do postaci płyty/arkusza w jednym spójnym, ciągłym procesie. Nowy układ obejmuje 
kompander Compact Processor serii CP II, zaprojektowany prze Farrel specjalnie dla zapew-
nienia najwyższej jakości dyspersji wysoko wypełnionych i wysoko pigmentowanych mate-
riałów; oraz walcarkę serii G firmy firmy PTI, zapewniającą wydajną obróbkę nisko- i wysoko-
temperaturowych żywic, w aplikacjach o zróżnicowanej grubości. Według obu firm, korzyści 
z zastosowania systemu DTS obejmują oszczędność kosztów, wzrost wydajności oraz kontroli 
materiału, szczególnie dla firm wymagających znacznej zawartości procentowej wypełniaczy 
mineralnych w swoich produktach. Tym co odróżnia nową technologię od dotychczasowych 
rozwiązań, jest stosunkowo duża łatwość dodawania wypełniacza, twierdzą przedstawiciele 
obu firm. Standardowy podajnik boczny może zapewnić przetwórcom poziom 15-20 proc. 
Chcąc go podwyższyć, trzeba zapewnić dodatkowy sprzęt, co zwiększa koszty. Tymczasem 
dzięki DTS można liczyć na 60-70 proc. wypełnienia.

2 w 1

Udostępnione przez firmę Henkel oprogramowanie EasyD4R pozwala 
szybko i niezawodnie określić dostępne opcje obróbki poużytkowej nowych 
opakowań. 
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z  konwencjonalnymi systemami, połącze-
nie czterech etapów procesu - odkaża-
nia, stabilizacji, filtracji stopu i  wtrysku 
- w  jednym układzie zmniejsza zużycie 
energii aż o  30 proc. Ponieważ w  procesie 
nie wytwarza się granulatu rPET, insta-
lacja nie wymaga dodatkowych suszarek 
i  przestrzeni magazynowej. 

J ednym z  największych wyzwań dla 
branży opakowaniowej pozostaje 
recykling czarnego plastiku. Powodem 

jest stosowana do barwienia tworzyw 
sadza (carbon black), która pochłania pro-
mieniowanie bliskiej podczerwieni, wyko-
rzystywane w  optycznych systemach sor-
towania - podczas segregacji urządzenia 
nie są w  stanie wychwycić tego pigmentu, 
przez co odpady nie zostają poddane recy-
klingowi. Coraz więcej firm stara się prze-
zwyciężyć ten problem. W  pełni podat-
ne na recykling opakowania z  czarnego 
plastiku opracowały ostatnio wspólnie 
firmy Henkel i  Ampacet. Inną propozycję 
ma potentat rynku chemiczno-spożyw-
czego Unilever. Koncern prowadzi badania 
nad opracowaniem nowej wersji czarne-
go pigmentu, który dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej formuły będzie widoczny 
dla skanera podczas sortowania odpadów.  
Barwnik przeznaczony jest do zastosowa-
nia w  produkcji butelek HDPE dla kosme-
tyków TRESemme i  Lynx (Axe). Obecnie 
pierwsza partia tych opakowań, składająca 
się w  30 proc. z  plastiku przetworzonego, 
rozprowadzana jest na rynku brytyjskim. 
W  dalszej kolejności Unilever planuje 
udostępnić swoje osiągnięcie wszystkim 

zainteresowanym. Koncern jest jednym 
z  inicjatorów i  sygnatariuszy porozumień 
o  zrównoważonym wykorzystywaniu 
tworzyw sztucznych, zawartych w  wielu 
państwach, w  tym m. in. w  Wielkiej 
Brytanii oraz w  Polsce.  

Aby szybko i  niezawodnie określić 
dostępne opcje obróbki poużyt-
kowej nowych opakowań, Henkel 

opracował specjalne oprogramowanie 
EasyD4R. Narzędzie, które firma udostęp-
niła na swojej stronie internetowej, oparte 
jest na publicznych i  uznanych katalogach 
kryteriów, takich jak publikowane przez 
organizację Plastics Recyclers Europe. 
Dzięki niemu można szybko i  dokładnie 
ocenić potencjał recyklingu danego opa-
kowania już na wczesnych etapach roz-

woju produktu. Oprogramowanie ocenia 
możliwości recyklingu opakowań na pod-
stawie ich składu i  indywidualnych pro-
porcji wagowych poszczególnych skład-
ników, takich jak podstawowe materiały, 
zamknięcia, etykiety lub kolory. W  przy-
padku każdego badanego materiału narzę-
dzie przechowuje informacje o  przydatno-
ści do identyfikacji odpadów podczas sor-
towania i  przetwarzania. Na tej podstawie 
EasyD4R ocenia procentowo podatność 
danego projektu na recykling. Różne kom-
binacje materiałów poddawane są analizie 
w  celu jak najlepszej ich optymalizacji pod 
kątem obróbki poużytkowej. Możliwości 
aplikacji zostały potwierdzone w  nieza-
leżnym teście przez Instytut Fraunhofer 
UMSICHT ds. Technologii Ochrony 
Środowiska, Bezpieczeństwa i  Energii. l

Stale rosnąca popularność handlu internetowego zwiększa zapotrzebowanie na opakowania 
do transportu produktów - zakupy dokonywane online wymagają dodatkowego zabezpiecze-
nia w drodze ze sklepu do klienta. Mimo braku rzetelnych danych na temat poziomu globalne-
go zużycia materiałów opakowaniowych w e-handlu, to pokaźne źródło odpadów z tworzyw 
sztucznych staje się przedmiotem coraz większej krytyki ze strony społeczeństwa. Temat jest 
o tyle istotny, że w handlu internetowym wykorzystuje się praktycznie wszystkie możliwe 
rodzaje opakowań: od elastycznych i sztywnych folii, poprzez różnej wielkości styropianowe 
pojemniki, po specjalne poduszki powietrzne chroniące bardziej wrażliwą zawartość. Z pro-
blem „internetowych śmieci” stara się walczyć m.in. fińska firma RePack, świadcząca usługi 
opakowaniowe dla e-handlu. Jej oferta obejmuje opcję opakowania zwrotnego – po odebraniu 
paczki, klient może łatwo złożyć opakowanie do postaci nie większej od koperty na listy i zde-
ponować je w dowolnej skrzynce pocztowej. Stąd zostaje ono zwrócone do firmy. Torby, które 
występują w trzech standardowych rozmiarach, są zaprojektowane do co najmniej 20-krot-
nego użycia. Innowacyjne rozwiązanie stosowane jest już przez kilkudziesięciu producentów 
odzieży w 10 krajach świata. Firma testuje również model, w którym konsument zwraca opa-
kowanie bezpośrednio do sklepu.

e-commerce

Unilever prowadzi badania nad nową wersją czarnego pigmentu, który 
będzie widoczny dla skanera podczas sortowania odpadów. 
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W  miarę rozwoju gospo-
darczego kraju i  wzro-
stu zamożności społe-
czeństwa rynek opa-
kowań systematycznie 

się rozwija, co oznacza również większą 
odpowiedzialność tego sektora wobec 
środowiska.  W  Polsce w  2016 roku na 
rynku znalazło się ponad 5,6 milionów 
ton opakowań, z  czego recyklingowi 
poddano 57,5 proc. Tymczasem unij-
ne założenia mówią, że w  2030 roku 
poziom ten ma sięgnąć 70 proc. A  to 
dopiero początek rewolucji, która 
ma doprowadzić do tego, że rynek 
ten ma funkcjonować w  modelu 
gospodarki zamkniętej.

Rewolucja rozpoczęła się od  
zwykłych torebek foliowych. Na 
skutek unijnych przepisów w  stycz-
niu tego roku została wprowadzona 
w  Polsce opłata recyklingowa, która 
w  praktyce oznaczała koniec z  dar-
mowymi reklamówkami. Rocznie oby-
watele krajów UE zużywają ich około 
100 mld. Z  doświadczeń państw człon-
kowskich (np. Bułgarii, Irlandii, Wielkiej 
Brytanii, Łotwy i  Węgier) wynika, że 
wprowadzone opłaty w  dużym stopniu 
skłaniają konsumentów do ograniczenia 
używania torebek foliowych. Na przykład 
w  Danii i  Finlandii średnie roczne zużycie 

Zero waste  
na rynku opakowań

Aż 95 proc. produktów wytwarzanych przez światową 
gospodarkę wprowadzanych jest do obiegu w opako-
waniu. Tymczasem konsumenci traktują opakowania 
najczęściej jako odpad.
Wojciech Kochański, Ekspert ds. sektora opakowań DNB Bank Polska S.A.
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foliowych reklamówek wynosi  zaledwie 
cztery na osobę. W  Irlandii od wprowadze-
nia opłaty w  2002 r. liczba ta spadła z  328 
na osobę rocznie do zaledwie 18 – co sta-
nowi redukcję o  prawie 95 proc. W  Polsce 
przed wprowadzeniem opłat za użytkowa-
nie toreb ich zużycie wahało się od 250 do 
300 toreb na mieszkańca, co dawało około 
11 mld reklamówek rocznie. Ile wynosi ono 
w  tej chwili, po pół roku obowiązywania 
nowych przepisów, tego jeszcze nie wia-
domo. Z  zapewnień ministra środowiska 
wynika, że jest znacząco niższe.

Opakowania  
w  obiegu zamkniętym

Pod koniec maja państwa członkowskie 
UE przyjęły pakiet dyrektyw odpadowych. 
Recycling odpadów opakowaniowych do 
roku 2025 roku ma wynieść 65 proc., a  pięć 
lat później ma to być o  pięć procent wię-
cej. W  Polsce poziom ten wzrósł z  38,9 
proc. w  2010 roku do 57,9 proc. w  2016 
roku. Recyklingowi poddawane jest mniej 
niż 30 proc. plastikowych odpadów, a  40 
proc. z  nich trafia na wysypiska. Rocznie 
na świecie powstaje 350 mln ton odpadów 
z  tworzyw sztucznych, a  Europa odpo-
wiada za jedną czwartą z  nich.

Celem zmian w  prawie unijnym jest 
transformacja przemysłu opakowań 
w  kierunku gospodarki o  obiegu zamknię-
tym. Docelowo opakowanie ma być w  taki 
sposób zaprojektowanie i  wytworzone, 
by można je kilkukrotnie wykorzystać, 
a  odpady opakowaniowe potraktować jako 
źródło surowców i  materiałów do ponow-
nego wykorzystania, co przyczyni się nie 
tylko do zaoszczędzenia zasobów, ale także 
do zmniejszenia hałd śmieci (odpadów 
opakowaniowych) zagrażających glebie, 
wodzie, powietrzu oraz roślinom, zwie-
rzętom, a  w  rezultacie również ludziom. 
Doktor Allen Hershkowitz z  amerykań-
skiej Natural Resources Defence Council 
twierdzi, że ponad 90 proc. szkód powo-
dowanych przez jednorazowe plastiko-
we opakowania wyrządzane jest jeszcze 
zanim konsument otworzy plastikową 
butelkę z  ulubionym sokiem czy wodą 
mineralną.

Jak do wyzwania postawionego przez 
Unię Europejską podejdą producenci opa-
kowań? Niewątpliwie będzie to dla nich 
trudne zadanie, tym bardziej, że by ten cel 

osiągnąć nie wystarczy jedynie ich dobra 
wola, ale także rozwiązania systemowe 
i  działania edukacyjne.

Proaktywne działania  
producentów

Już w  tej chwili można wskazać szereg 
działań podejmowanych  przez przedsię-
biorstwa, których celem jest zmniejsza-
nie szkodliwości środowiskowej związanej 
z  prowadzoną działalnością. Jak informu-
ją przedstawiciele Związku Pracodawców 
Przemysłu Opakowań i  Produktów 
w  Opakowaniach EKO-PAK działania kon-
centrują się na ograniczeniu masy opako-

wań, zmianach na etapie projektowania 
oraz zapewnieniu, by 100 proc. produktów 
możliwych było do ponownego wykorzy-
stania bądź recyklingu w  perspektywie 
okresu 2025 – 2030 roku. Producenci wody 
i  napojów zaangażowali się także w  dzia-
łania mające na celu zwiększenie liczby 
zbieranych i  poddawanych recyklingowi 
butelek PET.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy 
ton plastikowych opakowań. Aż 30 proc. 
z  nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, 
powszechnie użytkowane w  gospodar-
stwach domowych.

Podobny problem stoi przed wytwór-
cami opakowań szklanych. Według rapor-
tu Europejskiej Federacji Opakowań 
Szklanych (FEVE), w  Polsce recyklingowi 
poddawanych jest 57 proc. szklanych bute-
lek i  słojów, podczas gdy średnia unijna 
wynosi 74 proc., co oznacza, że ponad 11,6 
milionów ton opakowań szklanych tra-
fia do przetworzenia i  ponownego obie-
gu, wracając na rynek w  postaci nowych 
produktów6. Nasz poziom odzyskiwania 
opakowań szklanych plasuje Polskę wśród 
krajów Unii Europejskiej na piątym miej-
scu od końca, co oznacza, że  mamy jeszcze 
wiele do zrobienia.

W  mojej opinii, ci którzy najszybciej 
wyczują nastroje, będą potrafili odpo-
wiednio przestawić swoją produkcję, 
ale zarazem informować konsumentów 
o  wprowadzonych zmianach, zyskają 
przewagę konkurencyjną. Niewątpliwie 
ważna jest w  tym wszystkim rola pań-
stwa i  sposobu, w  jaki będzie regulował 
ten rynek. Im więcej mechanizmów ryn-
kowych powstanie, tym szybciej biznes się 
zorientuje w  nowych realiach gry. l
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wykorzystania bądź recyklingu 
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Zgodnie z definicją opakowa-
nie to wyrób przeznaczony 
do przechowywania, ochro-
ny, przewozu i dostarczania, 
a także prezentacji produktów. 

Co ciekawe, nie wszystkie wymienione 
funkcje pojawiły się w tym samym czasie. 
Role, jakie odgrywa opakowanie dziś, sta-
wały się widoczne i zyskiwały na znacze-
niu stopniowo, razem ze zmieniającą się 
rzeczywistością gospodarczą.

Najstarsza jest funkcja ochronna, 
a pierwszymi w dziejach opakowaniami 
były liście, w które owijano dla zabezpie-
czenia np. żywność. Wraz z początkiem 
przemieszczania się ludzi, a następnie 
z intensywnym rozwojem handlu istot-
na stała się logistyka, a więc zapewnienie 
towarom sprawnego i bezpiecznego prze-
pływu („przewóz i dostarczanie”).

Kolejna funkcja – informacyjna („pre-
zentacja produktów”) – jest ściśle zwią-
zana z oddzieleniem się roli producen-
ta i sprzedawcy. O ile wcześniej wiedzę 
o produkcie gwarantował kontakt z jego 
wytwórcą, o tyle w warunkach rozwijają-
cego się handlu, rolę tę zaczęło przejmować 
opakowanie. Dodatkowo mnogość towa-
rów na rynku niejako wymusiła na pro-
ducentach konieczność odróżniania wła-
snych wyrobów od wyrobów konkurencji, 
co następowało dzięki umieszczonej na 
opakowaniu informacji.

Ostatnim obserwowanym etapem tych 
procesów jest wyodrębnienie z roli czysto 
informacyjnej opakowania jego kolejnej, 
najmłodszej historycznie funkcji: promo-
cyjnej. Ma to ścisły związek z początkiem 
dominacji samoobsługowego i wielkopo-
wierzchniowego modelu handlu, w któ-

rym konsument pozbawiony jest kontaktu 
z jakimkolwiek przedstawicielem wytwór-
cy, a jedyną namiastką tej relacji pozosta-
je opakowanie. Nic dziwnego, że w tych 
warunkach opakowanie jednostkowe staje 
się najważniejszym, a niekiedy jedynym 
kanałem kontaktu konsumenta z produk-
tem. Współcześnie to opakowanie stało się 
więc symbolem realnych oraz wyobrażo-
nych cech towaru i to właśnie ono zmienia 
przemysłowy wyrób w produkt – przed-
miot obrotu rynkowego.

Zrozumienie tej ostatniej, najmłodszej 
historycznie roli opakowania we współ-
czesnym zarządzaniu sprawiło, iż coraz 
częściej staje się ono kluczowym elemen-
tem budowania przewagi konkurencyj-
nej. Świadomość, iż samo opakowanie 
i pierwsze wrażenie, jakie stwarza, stoją za 
większością decyzji zakupowych zaowo-
cowała rozszerzeniem tradycyjnej kon-
cepcji marketing mix – określanej jako 
4P (Product, Price, Place, Promotion, czyli 
produkt, cena, dystrybucja oraz promocja) 
do koncepcji 5P. Ostatnie „P” to oczywiście 
Packaging – opakowanie.

Opakowanie trafia na billboard
Rosnące znaczenie funkcji promocyjnej 

opakowań jest doskonale widoczne, kiedy 
prześledzimy historię kampanii reklamo-
wych. W pierwszych latach działań mar-
ketingowych, związanych z istnieniem 
najstarszych marek, takich jak Coca-Cola, 
Nestlé czy Gilette, opakowanie nie było 
kluczowym czy choćby istotnym elemen-
tem produktu. Pełniło ono rolę zdecydo-
wanie służebną i wyłącznie praktyczną, 
a jego funkcje ograniczały się do dwóch: 
ochronnej oraz logistycznej.

Nośnikiem komunikatu promocyjne-
go było w owym czasie hasło reklamo-
we w połączeniu z obrazem o walorach 
artystycznych. Samo opakowanie ówcze-
sne odpowiedniki agencji reklamowych 
projektowały za darmo jako mało istotny 
dodatek do ówczesnych kampanii rekla-
mowych.

Zjawisko to wyraźnie potwierdza ana-
liza najstarszych reklam prasowych i pla-
katów promocyjnych. Na żadnym z nich, 
bez względu na krąg kulturowy, z jakim 
związane jest dane przedsiębiorstwo, nie 
pojawia się opakowanie promowanego 
produktu. 

Opakowania na szerszą skalę zaczęły 
się pojawiać w materiałach reklamowych 
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, 
by z upływem kolejnych dekad stawać się 
coraz istotniejsze. Hasło Coca-Coli brzmi 
w tym okresie: Continous quality is our 
trust (stała jakość to nasze powiernictwo), 
a w reklamie pojawia się w zestawieniu 
z szeregiem charakterystycznych butelek, 
opuszczających taśmę produkcyjną fabryki 
w Atlancie.

We współczesnych kampaniach ci sami 
producenci chętnie wykorzystują już opa-
kowania jako swoiste fizyczne wyobra-
żenie zaprojektowanych cech produktu. 
Szczególnie istotne jest to w kampaniach 
wizerunkowych oraz w przypadku użycia 
wielkoformatowych nośników zewnętrz-
nych – outdoor, które tylko na ułamek 
sekundy przyciągają wzrok potencjalnego 
klienta, ich przekaz musi być więc wyjąt-
kowo emocjonalny i symboliczny. Jak silne 
jest powiązanie formy opakowania z emo-
cjonalnym przekazem marki, potwierdza 
fakt, iż w najnowszych odsłonach reklam 

Opakowanie jako element 
ekomarketingu
Rola opakowania w kształtowaniu strategii marketingowych i pro-
mowaniu marek w świecie zorientowanym na ekologię.
dr Joanna Karwowska
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Coca-Coli, Cadbury czy 
Nestlé opakowanie staje 
się dominującym, czy 
wręcz jedynym elementem 
wizualnym.

Opakowanie staje się  
integralnym elementem 
marki

Łatwo identyfikowalne i funk-
cjonalne opakowanie stanowi dziś 
jeden z fundamentów budowania 
marki. Z tego względu bierze udział 
w większości etapów jej tworze-
nia. Opakowanie produktu wyraź-
nie dopasowane jest do zaplanowanej 
przez producenta grupy docelowej i odpo-
wiada jej zdiagnozowanym w badaniach 
rynku potrzebom – zarówno praktycznym 
(cena, zróżnicowanie na podstawie płci itp.), 
jak też emocjonalnym – potrzeba prestiżu 
czy wyróżnienia się. W tym sensie w sposób 
wtórny opakowanie stanowi też wyznacz-
nik danej grupy docelowej: łatwo pozwala 
zidentyfikować produkt przeznaczony dla 
danego segmentu rynku.

Wszelkie zmiany w obszarze marki – 
jak zmiana grupy docelowej, ale także wizji 
czy misji przedsiębiorstwa – najprościej 
i najbardziej wyraziście komunikuje się 
właśnie przez zmianę opakowania, często 
połączoną z modyfikacją logo. O tym, jak 
bardzo opakowanie może kreować pro-
dukty, świadczy fakt, iż ten sam wyrób 
w zależności od sposobu pakowania może 
być przeznaczony dla klientów z różnych 
segmentów rynku, np. luksusowe opako-
wania słodyczy. Co warte podkreślenia, 
opakowanie, a właściwie jego wielkość, 
może rozszerzyć grupę konsumentów. 

Mniejsze opakowania produktów luksu-
sowych, takich jak perfumy, są na przy-
kład bardziej dostępne także dla klientów 
z klasy średniej.

Opakowanie elementem  
strategii firmy

Opakowanie jest również ważnym ele-
mentem kształtowania strategii przed-
siębiorstwa, dlatego winno być ono 
uwzględnione w analizie strategicznej. 
Należy przede wszystkim określić jego 
rolę w strukturze konkurencji rynkowej 
w danym sektorze. We wszystkich obsza-
rach dotyczących zagrożenia produktami 
konkurencyjnych marek lub marek sub-
stytucyjnych słuszne i wskazane wyda-
ją się właśnie strategie wyróżniania się 
poprzez opakowanie. W przypadku obsza-
ru dostawców i nabywców opakowanie 
stanowi zaś istotny składnik zarówno 
ceny, jak też jakości – obu czynników 
kształtujących w istocie siłę przetargową.

Warto też wspomnieć o strategiach glo-
balizacyjnych przedsiębiorstw. W zależ-

ności od danego typu produktu to 
właśnie opakowanie może zawa-
żyć o decyzji wejścia na inne rynki 
oraz o sposobie funkcjonowania 
na nich. Właściwy przykład sta-

nowią tu dobra luksusowe, takie 
jak perfumy czy alkohol, które nie 
wymagają jakiejkolwiek modyfika-
cji, a więc różnicowania opakowań, 
ich przewagę budują bowiem wła-

śnie uniwersalność i swoisty kosmo-
polityzm klienta tego segmentu.

Jako coraz istotniejszy element 
marketingu, opakowanie jednostko-
we w coraz większym stopniu zaczy-

na odzwierciedlać aktualne trendy 
marketingowe, takie jak minimalizm, 
indywidualizm, interaktywność, emocje, 
czy zrównoważony rozwój.

Ostatni ze wspomnianych nurtów – 
zrównoważony rozwój – nazywany przez 
badaczy również nurtem ekologicznym, 
określany bywa jako dążenie przedsię-
biorstwa do osiągania harmonii pomię-
dzy ekonomicznym, ekologicznym oraz 
społecznym wymiarem działań. W odnie-
sieniu do opakowań przywołać tu można 
zagadnienie początku i końca życia pro-
duktu, a więc przede wszystkim kwestię 
biotworzyw (biopochodnych i biodegra-
dowalnych materiałów opakowanio-
wych) oraz związanej z nimi tak zwanej 
zamkniętej pętli (closed-loop) procesów 
produkcyjnych.

Opakowanie produktu  
ekologicznego

Biorąc pod uwagę odbiór przez konsu-
menta możemy wyodrębnić pięć atrybutów 
opakowania produktu pro-ekologicznego: 

Rosnące znaczenie funkcji 
promocyjnej opakowań jest 
doskonale widoczne, kiedy 
prześledzimy historię kampanii 
reklamowych.
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• informacje tekstowe, 
• hasła promocyjne, 
• symbole związane z posiadanymi cer-

tyfikatami i zaświadczeniami, 
• inne symbole,
• kolorystyka.

Warto podkreślić, że z perspektywy 
klienta informacje tekstowe mogą być 
mniej skutecznym typem komunika-
cji, który wymaga dużego zaangażowa-
nia. Znacznie większą siłę oddziaływania 
mają hasła promocyjne, których specyfika 
polega na docieraniu do odbiorcy poprzez 
humor, paradoks czy nieoczekiwaną 
metaforę.

Najskuteczniejszym narzędziem pro-
mowania marki wydają się być umiesz-
czane na opakowaniu symbole związa-
ne z posiadanymi certyfikatami, jednak 
wymagają one pewnego stopnia uświado-
mienia klienta. Z tego powodu nie odgry-
wają swej roli przy produktach szybko 
rotujących, przeznaczonych dla masowego 
odbiorcy. 

Pozostałe symbole, takie jak logo czy 
rozmaite znaki firmowe stosowane dla 
podkreślenia ekologicznego charakte-
ru produktu niejednokrotnie są podstawą 
postrzegania marek przez klientów. W połą-
czeniu z odpowiednią kolorystyką (domi-
nująca dotychczas w marketingu czerwień 
coraz mocniej wypierana jest przez różne 
odcienie zieleni, barwy kojarzące się z zie-
mią czy szarym papierem) stanowią silny 
komunikat dla odbiorcy, przywołujący 
odpowiednie skojarzenia i wskazujący na 
ekologiczne walory produktu.

Wszystkie te atrybuty stosowane nie-
etycznie mogą stać się elementami „green-
washingu” (tzw. „zielonej ściemy”), przy 
czym najmniej narażone na takie praktyki 
są symbole. W kontekście promocji pro-

duktów oraz marek producenci powinni 
mieć natomiast na uwadze fakt, iż naduży-
cia, choć krótkoterminowo przełożyć się 
mogą na wzrost zysku, szybko są weryfi-
kowane przez rynek i wyjątkowo negatyw-
nie, trwale wpływają na wizerunek.

Kiedy opakowanie jest  
ekologiczne?

Opakowanie, które ma promować markę 
proekologiczną samo powinno kojarzyć się 
z ekologią. Zgodność opakowań z wymo-
gami ochrony środowiska rozpatrywać 
można na kilku płaszczyznach, takich 
jak poszczególne elementy opakowania, 
materiały opakowaniowe, cykl życia, czy 
poprawność oznaczeń.

Warto jednak zaznaczyć, że – jak wyni-
ka z badań, między innymi przeprowadzo-
nych w ramach prac badawczych w COBRO 
– Instytucie Badawczym Opakowań– 
szczegółowa wiedza w zakresie ekolo-
giczności opakowań jest stosunkowo nie-
wielka. Respondenci nie znają symboliki 
dotyczącej walorów ekologicznych lub nie 
rozumieją napisów umieszczanych na róż-
nych typach opakowań. Stąd łatwo jest 
wprowadzić ich w błąd przy użyciu ozna-
czeń sugerujących parametry ekologiczne 
(przedrostki eko-, bio-, odpowiednia kolo-
rystyka, duża liczba symboli itp.).

Uczestnicy badania nie mają również 
jasnej definicji tego, czym jest, a czym nie 
jest opakowanie ekologiczne. Z jednej stro-
ny są to w ich opinii opakowania ulegające 
biodegradacji, z drugiej po prostu opako-
wania nadające się do recyklingu. Z regu-
ły za opakowania ekologiczne uznawane 
były te, które nadają się do ponownego 
przetworzenia, a także są wielorazowego 
użytku. Nie było niespodzianek, jeżeli cho-
dzi o użyte materiały: na jednym, ekolo-
gicznym biegunie znalazły się opakowania 

z materiałów naturalnych, jak papier czy 
szkło, natomiast folie i tworzywa sztuczne 
z założenia postrzegane są jako nieekolo-
giczne.

Badani mają wyrobioną opinię na temat 
oznaczania jako ekologiczne produk-
tów, które takie w rzeczywistości nie są. 
Wyraźnie określają takie praktyki jako 
oszustwo. W percepcji respondentów, jeśli 
producent wprowadza ich w błąd (mimo, 
że nie musi), robi to świadomie, mając na 
uwadze jedynie promocję marki i poprawę 
swojego wizerunku.

Czy ekologia się opłaca?
W analizie rynku pod kątem wartości 

marek promujących się poprzez ekologicz-
ne opakowania niezwykle cennym źró-
dłem są raporty Best Global Brands Report 
opracowywane przez agencję konsultin-
gową Interbrand. Analizując zestawienia 
za lata 2005-2014, można dostrzec wyraź-
ną korelację między wzrostem wartości 
marki a jej działaniami promocyjnymi 
w zakresie ekologicznych opakowań.

Wniosek nasuwa się sam: mimo, iż 
wielu konsumentów nadal nie potrafi pre-
cyzyjnie określić, czym jest opakowanie 
ekologiczne, rosnąca ogólna świadomość 
problemów związanych z odpadami oraz 
potrzeba ochrony środowiska powodują, 
że klienci coraz częściej wybierają marki, 
które kojarzone są z dbałością o środo-
wisko oraz zrównoważonym rozwojem. 
Niezwykle ważną, wręcz kluczową rolę 
w takim postrzeganiu marek odgrywa-
ją opakowania. Przemyślana strategia 
przedsiębiorstwa w tym zakresie procen-
tuje nie tylko zwiększoną sprzedażą, ale 
również długofalowym wzrostem wartości 
samych marek. l

Znaki stosowane przez producentów dla podkreślenia 
ekologicznego charakteru produktu. Używane nieetycznie mogą 
stać się elementami „greenwashingu”.

Więcej na temat 
roli opakowań we 
współczesnym 
marketingu można 
przeczytać w mono-
grafii dr J. Kuzincow 
(Karwowskiej)
„Opakowanie jako 
element zielonego marketingu”, 
wydanej przez COBRO – Instytut Badawczy 
Opakowań. Publikacja jest dostępna pod 
adresem: http://www.cobro.org.pl/index.
php/dzialalnosc-naukowa/biblioteka 
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H enkel i Ampacet opracowały 
przełomowe rozwiązanie, 
dzięki któremu opakowania 
z czarnego plastiku, które 
jak dotąd stanowiły naj-

większe wyzwanie w zakresie recyklingu, 
będą mogły być ponownie przetwarzane. 
Jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu ze 
składu czarnych opakowań węgla, który 
pochłania wiązki bliskiej podczerwieni 
(NIR) i powoduje, że maszyny sortujące 
nie są w stanie identyfikować tego typu 
tworzyw sztucznych. Od maja bieżącego 
roku ta technologia jest wykorzystywa-
na do produkcji czarnych butelek produk-
tów marki Bref, a w kolejnych miesiącach 
będzie stosowana również w opakowa-
niach innych produktów firmy Henkel.

– Ponowne przetwarzanie butelek wyko-
nanych z czarnego plastiku stanowi nie lada 
wyzwanie. By jemu sprostać, opracowaliśmy 
innowacyjny materiał, który umożliwia w 
sposób zrównoważony zamknąć cykl produk-
cji opakowań z tworzyw sztucznych – mówi 
Vineet Varman, dyrektor międzynarodo-
wego działu ds. projektowania opakowań w 
segmencie Laundry & Home Care w firmie 
Henkel. – Projekty rozwojowe, które pro-
wadzimy we wszystkich trzech segmentach 
naszego biznesu, podkreślają zaangażowanie 
Henkla w tworzenie opakowań przyjaznych 
środowisku i wspierają rozwój gospodarki 
obiegu zamkniętego.

Nie tylko czarna butelka
Opracowanie czarnej, w pełni zdatnej 

do recyklingu, butelki plastikowej prze-

znaczonej dla produktów marki Bref to 
nie jedyne wspólne działanie firm Henkel 
i Ampacet. Prowadzą one również pilota-
żowy projekt mający na celu stworzenie 
opakowań dla innych kategorii i działów. 
Testy w warunkach zbliżonych do rzeczy-
wistych oraz opinia instytutu badawczego 
Cyclos-HTP, specjalizującego się w kla-
syfikacji, ocenie i certyfikacji opakowań i 
produktów pod względem przydatności do 
ponownego przetworzenia, potwierdzi-
ły, że butelki Henkla zawierające czarny 
barwnik pozbawiony węgla, są w pełni 
wykrywalne przez czujniki optyczne i 
możliwe jest ich odpowiednie sortowanie. 
Zespoły ds. projektowania opakowań w 
firmie Henkel pracują obecnie nad sku-
tecznym wykorzystaniem nowego mate-
riału w produkcji innych rodzajów opa-
kowań, przy zachowaniu najwyższych 
standardów jakości. Kolejnym krokiem 
jest ponowne wykorzystanie materiału 
pochodzącego z recyklingu do produkcji 
opakowań.

– Współpraca z firmą Henkel przy 
wspieraniu rozwoju gospodarki obiegu 
zamkniętego jest dla nas dużym wyróż-
nieniem – podkreśla Philippe Hugelé, 
dyrektor Ampacet ds. strategii bizneso-
wej w zakresie tworzyw sztucznych. – W 
ramach naszych inicjatyw z zakresu zrów-
noważonego rozwoju stworzyliśmy czarny 
barwnik REC-NIR-BLACK pozbawiony węgla. 
Opakowania wykonane z czarnego pla-
stiku zawierające ten barwnik, mogą być 
skanowane metodą bliskiej podczerwieni, 

a co za tym idzie automatycznie sortowane 
w zakładach odzysku odpadów. Cieszymy 
się, że możemy brać udział w tworzeniu 
rozwiązań, które umożliwiają ponow-
ne wykorzystanie opakowań flagowych 
marek produktów Henkel.

Barwnik REC-NIR-BLACK od Ampacet 
zdobył w kwietniu tytuł „Innowacyjnej 
technologii produktowej roku” w plebiscy-
cie Plastics Recycling Awards Europe 2019.

W kierunku GOZ
Opracowanie w pełni zdatnych do 

recyklingu opakowań z czarnego plastiku 
wpisuje się w strategię zrównoważonego 
rozwoju Henkla Firma zobowiązała się, 
że do 2025 roku 100% opakowań produk-
tów ma być w pełni zdatnych do recyklin-
gu, ponownego użycia lub kompostowa-
nia (z wyjątkiem środków klejących, w 
przypadku których osad może uniemoż-
liwić recykling). Ponadto, firma chce, aby 
do 2025 roku plastikowe opakowania jej 
produktów, oferowanych na rynku euro-
pejskim, były wytwarzane aż w 35% z 
plastikowych odpadów. Henkel nawiązu-
je także współpracę z partnerami z róż-
nych branż w celu opracowania nowych 
rozwiązań z zakresu projektowania opa-
kowań. Firma jest członkiem organizacji 
New Plastics Economy (NPEC), człon-
kiem założycielem konsorcjum CEFLEX, 
współzałożycielem globalnej inicjatywy 
Alliance to End Plastic Waste (AEPW) i 
partnerem społecznego przedsiębiorstwa 
Plastic Bank. l

Czarny plastik  
będzie bardziej zielony
Henkel we współpracy z firmą Ampacet wprowadzają w pełni zdat-
ne do recyklingu opakowania z czarnego plastiku.

PLASTIME CIRCULAR ECONOMY
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Barwnik  
REC-NIR-BLACK  

od Ampacet  
zdobył w kwietniu tytuł 

„Innowacyjnej technologii 
produktowej roku”  

w plebiscycie  
Plastics Recycling  

Awards Europe 2019.
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P ierwsze doświadczenia z mate-
riałami wykorzystującymi 
celulozę miały miejsce w II 
połowie XIX wieku. To z tego 
czasu pochodzi pierwsza nitro-

celuloza, celuloid, czy wiskoza.

Na rynku pojawia się celofan
Z kolei celofan jako folia opracowa-

ny został w 1908 roku przez Jacquesa E. 
Brandenbergera, szwajcarskiego inżyniera 
pracującego w przemyśle włókienniczym. 
Siedząc w restauracji obserwował on jak 
jeden z klientów rozlał wino na obrus. Kiedy 
kelner zmieniał ten obrus Brandenberger 
wpadł na pomysł elastycznej folii, która 
połączona z materiałem mogła by spra-
wiać, że będzie on wodoodporny.

Eksperymentował z różnymi środkami. 
Próbował na przykład nasączyć tkaninę 
płynną wiskozą. Niestety, materiał stawał 
się zbyt sztywny. Pomysł się nie sprawdził, 
ale Brandenberger zauważył, że powłoka 
z wiskozy oddzielała się od materiału two-
rząc warstwę przezroczystej folii. Wkrótce 
opracował pierwszą maszynę do produko-
wania przezroczystych arkuszy folii z rege-
nerowanej celulozy. W kolejnych latach 
uzyskał wiele patentów na maszyny i pod-
stawowe etapy procesu produkcyjnego.

Brandenberger postanowił nadać jakąś 
nazwę nowej folii. Chciał by łatwo ją było 
wymawiać w różnych językach, a jedno-
cześnie by wskazywała na skład chemicz-
ny, na obecność celulozy i na najbardziej 
charakterystyczną właściwość tego mate-
riału – jego dużą przezroczystość.

Zdecydował się na słowo cellopha-
ne (celofan) składające się z dwóch słów 
greckich: „kellon” oznaczającego drzewo 
i „phaino” – być widzianym, pokazywać. 

Nazwa ta została zarejestrowana jako znak 
handlowy. Posiadaczami jej była początko-
wo firma Thaon, później Courtaulds, UCB 
Films, Innovia Films, a dzisiaj Futamura 
Chemicals Co. Ltd.

Ze względu na fakt, że ten rozpozna-
walny znak handlowy został zastrzeżony, 
inni producenci podobnych folii musieli je 
nazywać inaczej. W ten sposób w Polsce był 
to Tomofan (produkowany przez Chemitex 
Wistom), w innych krajach Transparit 

(Wolf), Cellofilm (DuPont), Lozofan 
(Lożnica Viskoza), Diophane (Transparent 
Papers), Cellglass, Heliozell, czy Rayophan.

Produkcja folii celulozowych
Do produkcji folii celulozowych wyko-

rzystywać można surowce natural-
ne bogate w celulozę (juta, konopie, len, 
trawy), jednak surowcem posiadającym 
najwięcej włókien celulozowych jest drew-
no i właśnie o masę celulozową pochodzącą 

Biotworzywa następną generacją tworzyw sztucznych?

Przyszłość (z) celofanu
Folie celulozowe kompostowalną alternatywą dla folii z tworzyw 
sztucznych.
Andrzej Kornacki

Termin celofan tak mocno zakorzenił się w naszej świadomo-
ści, że nawet dzisiaj, gdy folie z tworzyw sztucznych są obecne 
już powszechnie na rynku, wciąż jeszcze są osoby określające 
je jako „taki szeleszczący celofan”. Zdarza się też, że na maszy-
nę owijającą folią polipropylenową kartonik z zapakowanym  
w nim jakimś artykułem mówimy celofaniarka.
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ze ścieru drzewnego oparta jest produkcja 
folii celulozowych.

Dzisiaj masa celulozowa dostarczana 
do renomowanych zakładów produkują-
cych folię musi pochodzić od dostawców 
posiadających certyfikaty FSCTM (Forest 
Stewardship Council – Rady Zarządzania 
Zasobami Leśnymi, Licencja No. FSCTM 
C119399 ) oraz PEFCTM (The Programme  
for Endorsement of Forest Certification) 
oznaczających, że drewno użyte do pro-
dukcji konkretnego wyrobu pochodzi 
z lasów czy specjalnych plantacji (naj-

częściej dających szybko duży przyrost 
masy eukaliptusów) spełniających Zasady 
Dobrej Gospodarki Leśnej i umożliwiają-
cych kontrolę jego pochodzenia. Oznacza 
też, że realizowany jest w tym przypad-
ku społeczny obowiązek ekologicznego 
i odpowiedzialnego zarządzania zasobami 
naturalnymi.

W swojej ponad 100-letniej już historii 
folie celulozowe przechodziły przez różne 
etapy jakości i popularności na rynku. 
Początkowo celofan miał wiele wad – nie 
był zgrzewalny, nie stanowił żadnej barie-

ry dla przenikania pary wodnej, jego jakość 
i nierównomierna grubość powodowa-
ły wiele kłopotów przy przetwarzaniu na 
maszynach. Również sposób pozyskiwania 
surowca i proces technologiczny bardzo 
niszczyły środowisko. Stopniowo wpro-
wadzane modyfikacje umożliwiły znaczną 
poprawę jakości, a nowe, ulepszone wła-
ściwości rozszerzyły zakres zastosowań.

Także udoskonalenie całego procesu 
technologicznego spowodowało, że odpo-
wiada on już dzisiaj współczesnym wymo-
gom ochrony środowiska.

Masa celulozowa dostarczana jest do 
zakładu produkującego folię w arkuszach 
przypominających wyglądem papier 
czerpany. Arkusze te ułożone w pryzmy 
ładowane są na sterowane komputerowo 
automatyczne transportery, zapewniające 
nieprzerwaną dostawę surowca przez 24 
godziny 365 dni w roku. Masa celulozowa 
wprowadzana jest do specjalnych zbior-
ników i poddawana obróbce chemicznej 
pozwalającej rozbić łańcuchy celulozy, 
w konsekwencji dającej możliwość otrzy-
mania roztworu, który ma postać zabar-
wionego na pomarańczowo gęstego płynu 
nazywanego wiskozą. Wiskoza poddawana 
jest kilkakrotnemu filtrowaniu dla uzy-
skania materiału o maksymalnej czysto-
ści, a w efekcie folii o jakości najlepszej 
z możliwych. Następnie wiskozę tłoczy się 
przez płaską szczelinę do wanny odlewni-
czej. Prawie natychmiast płynna wiskoza 
ulega koagulacji zamieniając się w folię.

Tuż przed ekstruzją do wiskozy można 
dodać jeden z barwników nieorganicz-
nych, aby otrzymać folię białą lub koloro-
wą. Najczęściej jednak wylewana folia jest 
przezroczysta. W dalszej części linii folia 
poddawana jest oczyszczaniu (płukaniu) 
i zmiękczaniu (plastyfikacji) dla nadania 
jej właściwości optycznych i mechanicz-
nych wymaganych przez odbiorcę. W koń-
cowej części linii folia jest kondycjonowa-
na, suszona i nawijana na duże role prze-
mysłowe.

Otrzymana w ten sposób folia celulozo-
wa zwykle zawiera 75% celulozy, 7% wody 
i 18% środka zmiękczającego (tab. 1). Taka 
folia nie jest jednak termozgrzewalna i nie 
stanowi bariery na przenikanie pary wod-
nej. Wykorzystywana jest ona jedynie do 
owijania różnego rodzaju artykułów (np. 
prezentów, kwiatów lub wyrobów mię-
snych przeznaczonych do wędzenia).

Tab. 1. Struktura folii celulozowych 
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Dla umożliwienia jej zgrzewania, 
a przez to stosowania na wszelkiego rodza-
ju maszynach pakujących, folię powleka 
się lakierami termozgrzewalnymi. Lakiery 
te mogą posiadać różny skład chemiczny 
i służą jednocześnie jako bariera na przeni-
kanie pary wodnej. Wykorzystywanie róż-
nych lakierów pozwala różnicować poziom 
tej barierowości i dobierać go w zależności 
od potrzeb jakie zaistnieją przy pakowaniu 
konkretnych produktów. Bariera ta może 
być od częściowej do pełnej.

Różne lakiery umożliwiają też zasto-
sowanie różnych zakresów temperatur 
zgrzewania.

Takie niepowlekane i powlekane lakie-
rami folie celulozowe produkowane już od 
kilkudziesięciu lat to celofan.

Cechy folii celulozowych
Cechą charakterystyczną folii celulo-

zowych jest to, że niezależnie od poziomu 
barierowości na przenikanie wilgoci i od 
zakresu temperatur zgrzewu (czyli nieza-
leżnie od powleczenia), stanowią zawsze 
bardzo dobrą barierowość wobec przeni-
kania tlenu (tab. 2).

Jednak właściwością najbardziej cha-
rakterystyczną i stanowiącą podstawo-
wą różnicę między foliami celulozowymi 
a większością folii z tworzyw sztucznych 
jest ich biodegradowalność i możliwość 
kompostowania.

Jak już wspomniałem, podstawowym 
surowcem do produkcji folii celulozowych 
jest ścier drzewny zaliczany do odnawial-
nych biotworzyw, pozwalający na to, by 
końcowy produkt, jakim jest folia, w sprzy-
jających warunkach był nie tylko biode-
gradowalny, ale zamienił się w „zdrowy” 
kompost. Aby umożliwić spełnienie przez 
folie trudnych, światowych norm kompo-
stowalności, do procesu technologicznego 
produkcji celofanu wprowadzone zosta-
ły nowe, bardziej przyjazne środowisku 
komponenty, pozwalające – przy zacho-
waniu dotychczasowych właściwości i róż-
norodności asortymentowej folii celulozo-
wych, a nawet ich rozszerzeniu – osiągnąć 
ich kompostowalność, a w efekcie otrzy-
mać zupełnie nowe folie. Ta nowa kom-
postowalna generacja folii celulozowych 
nazwana została NatureFlex.

Na rynku mamy więc dwa rodzaje folii 
celulozowych: celofan oraz bio degra-
dowalny i kompostowalny NatureFlex.

NatureFlex
Skład folii NatureFlex zapewnia zgod-

ność z rygorystycznymi normami doty-
czącymi biodegradacji i kompostowania 
na całym świecie, takimi jak ASDTM D 
6400 i EN13432, a także z przepisami okre-
ślającymi normy zawartości metali cięż-
kich i innych substancji chemicznych. 
NatureFlex przeszedł też serie bardzo 
skomplikowanych badań prowadzących 
do uzyskania certyfikatu kompostowal-
ności. Testy takie przeprowadza się tylko 
w wybranych, upoważnionych laborato-
riach na świecie. Polegają one na przepro-
wadzeniu procesu biodegradacji i kompo-
stowania, a następnie dokładnym prze-
badaniu (zwłaszcza na zawartość meta-
li ciężkich) nowych roślin, które na tym 
otrzymanym kompoście wyrosną. Wyniki 
wszystkich badań przekazywane są z kolei 
do specjalnych komisji certyfikujących do 
akceptacji.

Warunkiem, aby proces komposto-
wania, polegający na rozkładzie folii pod 
wpływem mikroorganizmów takich jak 
bakterie i grzyby, mógł przebiegać spraw-
nie jest temperatura (dla przemysłowe-
go procesu kompostowania najczęściej  

50 - 70°C), odpowiedni stopień wilgotno-
ści, a także liczebność i rodzaj mikroorga-
nizmów.

Na liczebność i aktywność mikroorga-
nizmów wpływ ma z kolei rodzaj i skład 
chemiczny odpadów i śmieci podlegają-
cych procesowi kompostowania.

W przemysłowych kompostow-
niach certyfikowane produkty z biotwo-
rzyw przetwarzane są na biomasę, wodę 
i dwutlenek węgla w czasie 6 – 12 tygodni. 
Biodegradacja w warunkach kompostow-
ników przydomowych przebiegać może 
wolniej ze względu na fakt, że w kompoście 
domowym występują niższe temperatury 
i zarówno temperatury jak i wilgotność 
ulegają większym wahaniom.

Folie NatureFlex spełniają wszystkie 
wymagania stawiane przed materiałami, 
które ulegają kompostowaniu tak w kom-
postowniach przemysłowych jak i przy-
domowych, w ściekach kanalizacyjnych, 
w wodzie i środowisku naturalnym. Mają 
one prawo być oznaczane znakiem nazy-
wanym „sadzonka” oraz innymi umożli-
wiającymi:
- identyfikację produktu przez użytkow-

nika / klienta,

NatureFlex 
barierowość Jednostka NP NVS NVR NE NK NMet

Tlen (cc/m2.24hrs) 
ASTM F1927 
23ºC 50% RH

10 5 5 5 5 1

Para wodna (g/m2.24hrs) 
ASTM E 96 38ºC 
90% RH

1,500 600 120 75 20 10

Tab. 2. Porównanie barierowości różnych asortymentów folii NatureFlex 
• widoczne cechy charakterystyczne folii celulozowych 
• naturalna doskonała bariera na tlen i gazy 
•  naturalna duża przepuszczalność wilgoci i możliwość regulowania jej poziomu 

Folie NatureFlex mają prawo być oznaczane znakami potwierdzającymi  
spełnienie przez nie wymogów norm europejskich (EN 13432) i amerykańskich 
(ASTM D6400) dotyczących opakowań kompostowalnych. 
Posiadają też certyfikat dopuszczenia do programu „OK CompostHome” 
oznaczający, że nadają się do kompostowania w kompostownikach 
przydomowych.
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- ułatwienie właściwego sortowania przy 
magazynowaniu odpadów i ich odzy-
sku,

- gwarancję jakości produktu.

Folie NatureFlex będące foliami XXI 
wieku stwarzają w opakowalnictwie 
zupełnie nowe możliwości gdyż:
- wykazują brak bariery wobec wilgoci, 

a jednocześnie, gdy jest to potrzeb-
ne, wprowadzone powłoki specjalne 
zapewniające tę regulowaną bariero-
wość ulegają biodegradacji,

- warstwy zgrzewalne zapewniające bar-
dzo szeroki zakres temperatur zgrzewu 
nadają się do kompostowania.

Ponadto zapewniają:
- naturalną wysoką barierowość wobec 

gazów i zapachów,
- doskonałe własności optyczne – bardzo 

wysoka przezroczystość i połysk,
- odporność na tłuszcze i środki che-

miczne,
- naturalną antystatyczność,
- doskonałą stabilność wymiarów,
- dużą sztywność,
- dużą odporność na działanie wysokich 

temperatur,
- doskonałe zagięcie i skręt,
- bardzo dobre przyleganie farb podczas 

zadruku różnymi technikami,
- możliwość metalizacji,
- możliwość barwienia w masie – wystę-

pują w szerokiej gamie kolorów,
- możliwość łączenia (laminowania) 

w warstwy ze sobą oraz z innymi mate-
riałami, w tym również biodegradowal-
nymi i kompostowalnymi,

- łatwość otwierania wykonanych opako-
wań,

- produkowanie z surowców pochodzą-
cych ze źródeł odnawialnych (bez GMO).

Folie te występują w grubościach 19-45 
mikronów, a mogą być przezroczyste, 
białe, metalizowane, kolorowe barwione 
w masie.

„Przezroczysty papier”
Dzisiaj w pełni możemy już stwierdzić, 

że folie celulozowe wypełniają lukę między 
papierem a foliami z tworzyw sztucznych. 
Posiadają one przezroczystość i połysk folii 
z tworzyw sztucznych, a jednocześnie dają 
się przetwarzać na maszynach jak papier. 

Również niektóre unikatowe właściwo-
ści bliższe są papierowi. Możemy wręcz 
stwierdzić, że folie celulozowe to „prze-
zroczysty papier”.

Bardzo szeroki jest wachlarz zastoso-
wań folii celulozowych. Folie niepowlekane 
(niezgrzewalne, bez bariery na przepusz-
czanie pary wodnej) wykorzystywane są 
w przemyśle mięsnym (wędzenie szynek, 
kiełbas, pieczenie pasztetów, gotowanie 
wędlin, separatory do burgerów), do owija-
nia (kwiaty, upominki), do produkcji toreb 
klejonych, do produkcji taśm samoprzy-
lepnych, do wykonywania etykiet, a także 
jako separatory w bateriach.

Folie powlekane lakierami (zgrzewal-
ne, o zróżnicowanej barierowości na prze-
puszczanie pary wodnej) idealnie nadają 

się do pakowania produktów o podwyż-
szonej wilgotności. Duży zakres wartości 
przenikania pary wodnej pozwala dostoso-
wać rodzaj opakowania do indywidualnych 
potrzeb pakowanego wyrobu w wyniku 
czego możliwe jest maksymalne wydłuże-
nie okresu jego trwałości bez konieczności 
stosowania środków hamujących rozwój 
pleśni (ciasta z nadzieniem owocowym czy 
marcepanowym lub pączki). Kontrolowana 
przepuszczalność wilgoci bez perforacji 
stwarza też naturalną barierę mikrobiolo-
giczną przedłużając trwałość pakowanych 
produktów, poprawiając ich smak i struk-
turę (świeże drożdże, sery pleśniowe, pie-
czywo, podłoża bakteryjne / tzw. płytki 
Petriego, mydła).

Podwyższona wytrzymałość na działa-
nie wysokich temperatur sprawia, że folie 
powlekane lakierami doskonale nadają 
się do podgrzewania lub wręcz pieczenia 
zapakowanych w nie produktów w trady-
cyjnych piekarnikach i kuchenkach mikro-
falowych (pieczenie pasztetów, mięs, tor-
tille, kiełbaski, kanapki, tosty, paszteciki 
– żywność „na wynos”).

Szeroki zakres temperatur zgrzewu 
pozwala na ich optymalne wykorzystanie 
na maszynach, a właściwości antystatycz-
ne zapobiegają przyczepianiu się materiału 
do różnych części maszyn pakujących czy 
wyciąganiu zakładek bocznych (zalecane 
zwłaszcza do maszyn starszych) – maka-
rony, rośliny strączkowe, przemysł cukier-
niczy (pieczywo cukiernicze, herbatniki, 
wafle, batony, opakowania zbiorcze do 
cukierków).

Doskonałe utrzymanie skrętu i zagięcia 
przy naturalnych właściwościach anty-
statycznych powodują, że folie te są naj-
lepszymi foliami skrętnymi na rynku 
i znalazły bardzo szerokie zastosowanie 
do pakowania cukierków i lizaków na bar-
dzo szerokiej gamie maszyn owijających 
różnych typów i o różnym wieku, z bardzo 
dużą prędkością, przy zredukowanej ilości 
złych skrętów. Wśród innych zastosowań 
wymienić można:
- owijanie wyrobów mięsnych (szynki, 

kiełbasy) oraz topionych serów podczas 
wędzenia,

- owijanie niektórych wyrobów wędli-
niarskich podczas gotowania,

- pakowanie suchych wędlin (salami),
- pakowanie świeżych owoców i warzyw,
- pakowanie suszonych roślin strączko-

wych,
- pakowania herbat (owijanie kartoni-

ków, kopertki do herbat ekspresowych, 
woreczki do herbat liściastych, zwłasz-
cza aromatyzowanych naturalnymi 
olejkami typu Earl Grey),

- pakowanie kaw (również na przykrywki 
do kapsułek),

- pakowanie linii produktów ekologicz-
nych i naturalnych („to co wyrasta 
z ziemi powinno być zapakowane w coś, 
co również z niej wyrasta”),

- pakowanie makaronów,
- pakowanie czekolad i batonów,
- pakowanie karmy dla zwierząt,
- pakowanie artykułów higienicznych - 

tampony, mydła,

Folie celulozowe z powodzeniem 
wykorzystywane są w przemyśle 
mięsnym.
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- produkcja plastrów depilacyjnych,
- produkcja etykiet samoprzylepnych do 

opakowań kompostowalnych i do bute-
lek,

- produkcja antystatycznych i termood-
pornych, łatwych do przerwania taśm 
klejących i samoprzylepnych,

- separatory w bateriach,
- okienka w kartonach, pudełkach i toreb-

kach papierowych (bagietki, pieczywo, 
kanapki, przekąski na wynos),

- kolorowe opakowania dekoracyjne 
(upominki, kosmetyki, perfumy, alko-
hole),

- opakowanie do podpałek do kominka 
i grilla (odporne na chemię, bariero-
we dla zapachu, wypuszczające część 
wilgoci jeżeli to potrzebne, palne jak 
papier),

- produkcja torebek,
- worki na śmieci (kuchenne, ogrodowe)
- jako warstwa do laminowania kartonu 

do produkcji biodegradowalnych pude-
łek, talerzy jednorazowych, okładek 
czasopism czy katalogów.

Jest jeszcze jedna niezwykle ważna wła-
ściwość folii celulozowych. Jest nią barie-
rowość na przenikanie pozostałości olejów 
mineralnych migrujących z tektury (kar-
tonu) do zapakowanych w nie artkułów 
spożywczych.

Do produkcji tektury wykorzystuje się 
domieszki masy celulozowej pochodzącej 
z recyklingu makulatury. Makulatura nato-
miast to, obok masy pochodzącej z gazet, 
czasopism czy wykorzystanych już wcze-
śniej opakowań z papieru, również znajdu-
jące się na nich farby drukarskie, lakiery, 
rozpuszczalniki, czy kleje. Wszystkie te 
materiały zawierają w sobie znaczne ilo-
ści bardzo szkodliwych dla naszego zdro-
wia pozostałości olejów mineralnych. Im 
więcej makulatury wykorzystano do pro-
dukcji nowej tektury, tym nowy kartonik 
może być tańszy. Ale jednocześnie im wię-
cej makulatury wykorzystano, tym więcej 
w nowym wyrobie znalazło się trujących 
olejów mineralnych, które obok różnych 
swoich właściwości mają i tą, że potrafią 
przedostawać się (migrować) z wnętrza 
tektury na jej powierzchnię, a stąd już bar-
dzo łatwo do zapakowanej w nią żywno-
ści. Jak wykazały badania, oleje mineral-
ne przenikały z powierzchni kartonika do 
produktu pomimo tego, że te zapakowane 

były dodatkowo w papierową czy foliową 
torebkę, przy czym ilość migrujących sub-
stancji była różna dla różnych rodzajów 
folii. Okazuje się, że folie celulozowe obok 
folii PET utrzymują tę barierę najdłużej, 
bo 5,9 lat. Wykonane z nich opakowania 
w postaci torebek wkładanych do pudełek 
mogą więc odgrywać niezmiernie ważną 
rolę w ochronie naszego zdrowia.

Renesans folii celulozowych
Na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku, 

kiedy folie z tworzyw sztucznych, a zwłasz-
cza BOPP (dwustronnie orientowany 
polipropylen) zaczęły mocno wchodzić na 
rynek, produkcja folii celulozowych znacz-
nie zmalała. Obok wyższej ceny 1 kg celo-
fanu w porównaniu z ceną 1 kg folii BOPP, 
wiele zakładów nie osiągało odpowiednie-
go poziomu jakości folii oraz nie chroniło 
wystarczająco środowiska. W tej sytuacji 
większość producentów zrezygnowała 
z kontynuowania dostaw, a wielu przesta-
ło istnieć. Zakładami, które podjęły walkę 
o poprawę jakości celofanu, o opracowanie 
technologii produkcji folii NatureFlex, jako 
nowej jego generacji, o produkowanie go 
w warunkach bardziej sprzyjających śro-
dowisku, były zakłady wchodzące wówczas 
w skład brytyjskiej grupy Innovia Films, 
a dzisiaj stanowiące część japońskiej grupy 
Futamura Chemical Co.

Dzisiaj głównym producentem folii 
celulozowych na świecie jest japońska 
grupa Futamura Chemicals Co. Ltd. produ-

kująca ok. 37 tys ton folii w swoich zakła-
dach w Wigton w Wielkiej Brytanii (Celofan, 
NatureFlex), Tecumseh w USA (Celofan) 
i Ogaki w Japonii (Pearl). Niewielkie ilo-
ści zwykłych folii produkowane są też 
w Chinach i w Indiach, ale są to jedynie 
folie niepowlekane, niezgrzewalne, bez 
bariery na przenikanie pary wodnej.

Nowoczesne folie celulozowe celofan 
i NatureFlex oznaczają nie tylko nowy, 
szerszy zakres właściwości i zastoso-
wań, ale także znacznie ulepszony proces 
produkcji wykorzystujący techniki oceny 
cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA) 
dla identyfikowania kluczowych punktów 
procesu i koncentracji inwestycji środo-

Testowana folia Migracja 
olejów 
mineralnych 
(przy 
temperaturze 
25° C)

NatureFlex NP. 5,9 lat 

NatureFlex NK 5,9 lat 

Celofan XS 5,9 lat 

Standardowy PE 3,7-10,6 godzin 

Niepowlekany BOPP <1 miesiąc 

Specjalnie powlekany BOPP 18 miesięcy 

PET 6,9 lat 

Tab. 3. Barierowość na przenikanie 
pozostałości olejów mineralnych 
przez różne folie
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wiskowych w tych obszarach. Pozwalają 
one na określenie wpływu oddziaływania 
materiałów na środowisko poprzez prze-
analizowanie każdego etapu ich „życia” 
od momentu pozyskania surowca, poprzez 
proces produkcji, aż do zastosowania 
i eliminacji jako odpadu. LCA pozwala na 
fotograficzne odzwierciedlenie każdego 
momentu zachodzących procesów („od 
kołyski do bramy wyjściowej”) i na ciągłe 
ich doskonalenie. W odniesieniu do folii 
NatureFlex pozwoliło też m.in. na jasne 
określenie tego co nazywamy „śladem 
węglowym”.

Dzięki ciągłej modernizacji procesów 
produkcyjnych np. do minimum zmniej-
szana jest wciąż emisja węgla do atmos-
fery.

Niewątpliwie, dzisiaj możemy już 
stwierdzić, że ogromny trud jaki został 
poniesiony opłacił się. Wszystkie te przed-
sięwzięcia zmierzające do produkcji nowe-
go, kompostowalnego materiału opakowa-
niowego i do tego w warunkach nie dewa-
stujących środowiska wychodzą naprzeciw 
światowym tendencjom, wśród których 
zaobserwować możemy już:
- coraz większe zainteresowanie produ-

centów różnych wyrobów, handlu i kon-
sumentów takimi materiałami opako-
waniowymi,

- wzrastającą liczbę producentów tego 
rodzaju ekologicznych materiałów,

- naciski na zmianę istniejącego prawa 
przez różne „zielone” organizacje, sto-
warzyszenia i grupy społeczne, stałe 
monitorowanie przez nie środowiska,

- coraz większe zainteresowanie rządów 
wielu państw biotworzywami i utyliza-
cją odpadów,

- zmiany w systemach prawnych promu-
jących stosowanie opakowań z tworzyw 
odnawialnych,

- wzrastającą ilość środków finansowych 
przeznaczanych na prace badawczo- 
rozwojowe zmierzające do opracowania 
nowych technologii produkcji materia-
łów, dla których surowcem są biopoli-
mery (kukurydza, ziemniaki, pszenica, 
celuloza),

- społeczną akceptację procesów kompo-
stowania jako bardzo ekonomicznego 
i nieniszczącego środowiska procesu 
pozbywania się odpadów,

- wzrastającą liczbę kompostowni prze-
mysłowych i przydomowych.

W stronę gospodarki cyrkularnej
W bieżącym roku mija 110 lat od dnia, 

kiedy rozpoczęto produkcję folii celulo-
zowych. Przedsięwzięcia, które zostały 
podjęte w celu modernizacji procesu pro-
dukcyjnego i opracowania folii o ulepszo-
nych właściwościach technicznych i śro-
dowiskowych stawiają je na dobrej pozycji 
w świecie, w którym coraz częściej poszu-
kuje się odnawialnych i kompostowalnych 
alternatyw dla konwencjonalnych two-
rzyw sztucznych.

O tym, jak ważnym dla współczesnego 
świata stał się ten problem niech świadczy 
fakt, że zajął się nim Parlament Europejski 
przedstawiając diagnozę sytuacji i zale-
cając Komisji Europejskiej przygotowanie 
pakietu nowych dyrektyw obejmujących 
porządkowanie bardzo szerokiego zakre-
su zagadnień, począwszy od pochodzenia 
surowców do produkcji, poprzez stosowa-
nie nowoczesnych technologii, oszczędne 
użytkowanie gotowych wyrobów, po zago-
spodarowywanie odpadów.

Ten nowy pogląd określono mianem 
gospodarki o obiegu zamkniętym lub ina-
czej gospodarką cyrkularną.

Schemat funkcjonowania gospodarki 
cyrkularnej opracowany przez Parlament 
Europejski przedstawiono na rys. 1. Jak 
wynika z tej infografiki m.in. bardzo duża 
część odpadów z rynku podlega różnego 
rodzaju recyklingowi. Jest jednak część, 
która nadal pozostaje odpadem i wymaga 
odpowiedniego zajęcia się nią.

W ślad za tymi zaleceniami coraz więcej 
państw, producentów i organizacji stara 
się wpisać swoje działania w ten schemat 
określając swoje w nim miejsce.

Taka infografika opracowana została 
również dla kompostowalnych folii celulo-
zowych NatureFlex (rys. 2). Wynika z niej, 
że folie te idealnie wpisują się w założenia 
gospodarki cyrkularnej poprzez fakt, że 
cała masa odpadów pochodzących z tych 
folii zamieniana jest na kompost, na któ-
rym wyrastają nowe surowce. Do utylizacji 
nie pozostaje nic.

Jak wynika z przedstawionych wyżej 
informacji różnorodność asortymentowa 
folii celulozowych celofan i NatureFlex 
jest dzisiaj bardzo duża. Oferują one sze-
roki wachlarz właściwości pozwalają-
cych dobrać odpowiedni rodzaj materia-
łu do opakowania konkretnego produktu 
tak, aby zapewnić jego trwałość, bezpie-

czeństwo, wygodę w logistyce i dla użyt-
kownika, efektywność wykorzystania na 
maszynach pakujących, estetykę, a przy 
tym spełniać coraz bardziej wymagają-
ce uwarunkowania ekologiczne. I chociaż 
jest wiele zastosowań, gdzie wciąż jeszcze 
opakowania z tworzyw sztucznych są roz-
wiązaniem najlepszym, dla pozbycia się 
ich pozostaje nam recykling lub ich spa-
lanie. Nowe rozwiązania technologiczne 
powodują, że coraz częściej alternatywą 
dla plastików stają się biotworzywa produ-
kowane z surowców odnawialnych i ulega-
jące biodegradacji czy kompostowaniu po 
ich wykorzystaniu jako opakowanie.

Opakowania produkowane z surow-
ców pochodzących ze źródeł odnawial-
nych to trend, który już nie zniknie. Można 
więc przyjąć tezę, że biotworzywa będą 
następną generacją tworzyw sztucznych. 
Opakowania z folii celulozowych Celofan, 
NatureFlex i Pearl są jedną z alternatyw. l

Rys. 1. Infografika: Parlament 
Europejski.

Rys. 2. Infografika: NatureFlex.

Kontakt do autora:
Andrzej.Kornacki@futamuragroup.com*
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Rozporządzenie do znoweli-
zowanej stawy j. w. wprowa-
dzające opłatę recyklingową w 
wysokości 0,20 zł plus VAT na 
torby z tworzywa sztuczne-

go (z wyłączeniem bardzo lekkich torebek 
foliowych) obecnie obejmuje torby z two-
rzyw sztucznych o grubości powyżej 49 
mikronów.

W opinii naszej organizacji rozporzą-
dzenie ma negatywny wpływ zarówno na 
środowisko jak i na działalność przedsię-
biorstw. W związku z tym Polski Związek 
Przetwórców Tworzyw Sztucznych był 
przeciwny wprowadzeniu opłaty recy-
klingowej od toreb powyżej 49 mikrome-
trów od dnia 1 września bieżącego roku. 
Prezentował też negatywne stanowisko 
w procesie konsultacji do rozporządze-
nia, jak również w procesie ustawodaw-
czym nowelizacji ustawy w tym zakresie. 
Proponowaliśmy ministerstwu odłożenie 
w czasie terminu wejścia w życie rozpo-
rządzenia do stycznia 2021 roku i podda-
nie analizie celowości rozporządzenia oraz 
jego wpływu na środowisko oraz budżet.

Wprowadzenie do zagadnienia
W 2015 roku Unia Europejska wydała 

Dyrektywę dotyczącą ograniczania okre-
ślonych rodzajów handlowych toreb z two-
rzywa sztucznego, tzw. lekkich toreb o 
grubości od 15 do 49 mikrometrów i zobli-
gowała państwa członkowskie do wpro-
wadzenia regulacji zapewniających spadek 
zużycia tych toreb. Wobec toreb grubszych 
niż 49 mikrometrów nie wprowadzono 
żadnych restrykcji, gdyż torby te spełniają 

kryteria wielokrotnego użytku i zgodnie z 
wynikami badań są traktowane jako naj-
mniej niekorzystne dla środowiska.

W roku 2017 Ministerstwo Środowiska 
wprowadziło ustawę nakładającą tzw. 
opłatę recyklingową na lekkie torby z 
tworzywa sztucznego, celem redukcji 
ich zużycia zgodnie z dyrektywą. Opłata 
została wprowadzona od 01 stycznia 2018r.

Negatywny wpływ  
na środowisko

Dyrektywa UE oparta jest na raporcie 
BIO Inteligence Service wykonanym na zle-
cenie Komisji Europejskiej ds. Środowiska. 
Obszerny raport, zawierający 133 strony, 
przedstawia pełną analizę zużycia toreb na 
zakupy w krajach członkowskich UE wraz 
z informacją jakiego rodzaju torby są przez 
konsumentów porzucane bez kontroli i 
trafiają do środowiska. Pomimo ich dal-
szej przydatności do użycia torebki folio-
we pozostawione w przypadkowych miej-
scach, zamiast trafiać do recyklingu mogą 
mieć negatywny wpływ na środowisko.

Zgodnie z raportem BIOIS ( str.30) naj-
lepszą opcją środowiskową jest wielokrot-
ne użycie toreb. Z tego powodu Komisja 
Europejska uznała, że użycie najbardziej 
popularnych tzw. lekkich torebek folio-
wych, uznanych za jednorazowe (nie ze 
względu na ich właściwości, lecz zwy-
czaje konsumentów) należy ograniczyć. 
Zarówno rekomendacje BIOIS, jak i dyrek-
tywa UE wprowadza ograniczenia dla tore-
bek do 49 mikrometrów. Torby powyżej tej 
grubości nie są przedmiotem dyrektywy, 
ponieważ nie stwarzają zagrożenia śro-

dowiskowego. „Kraje, gdzie torby plasti-
kowe wielokrotnego użytku są najbardziej 
rozpowszechnione nie raportują istotnych 
problemów z zaśmiecaniem” (str.34)(…). 
„Grube torby z tworzyw sztucznych są naj-
lepszą opcją środowiskową” (str. 34)(…) ze 
względu na ich właściwości, o czym można 
się przekonać w praktyce.

Torby z tworzyw sztucznych są znacz-
nie bardziej trwałe i łatwiej je utrzymać 
w czystości niż torby bawełniane, czy 
papierowe. Poza tym znacznie wyższy 
ślad środowiskowy w fazie pozyskania 
surowców, produkcji i transportu nie sta-
wia toreb z materiałów alternatywnych 
wyżej. „Wpływ na środowisko jest silny w 
przypadku toreb bawełnianych ponieważ 

Branża wobec opłaty recyklingowej 
od toreb z tworzywa sztucznego
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych krytycznie ocenia roz-
porządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej 
do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi z późniejszymi zmianami.

Robert Szyman, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

W 2015 roku Unia Europejska 
wydała Dyrektywę 
dotyczącą ograniczania 
określonych rodzajów 
handlowych toreb z tworzywa 
sztucznego, tzw. lekkich 
toreb o grubości od 15 do 49 
mikrometrów i zobligowała 
państwa członkowskie do 
wprowadzenia regulacji 
zapewniających spadek zużycia 
tych toreb. Wobec toreb 
grubszych niż 49 mikrometrów 
nie wprowadzono żadnych 
restrykcji.

PLASTIME CIRCULAR ECONOMY
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wymagają znacznych ilości wody i che-
mikaliów do produkcji” (str.30 raportu)(…) 
„Torby papierowe mają znacznie silniej-
szy wpływ środowiskowy niż jednorazowe 
torby z tworzywa sztucznego w większości 
kategorii wpływu środowiskowego oprócz 
zaśmiecania” (str. 31 tamże)

W świetle analiz zawartych w rapor-
cie BIOIS ograniczenie stosowania toreb 
wielorazowych z tworzyw sztucznych i 
uprzywilejowanie innych materiałów 
będzie miało negatywny wpływ na śro-
dowisko.

Istotne jest także, że w produkcji toreb 
foliowych wykorzystuje się jednorodny 
polimer łatwy do recyklingu, w wyniku 
czego torby foliowe doskonale nadają się 
do odzysku i dzięki temu spełniają kryteria 
GOZ. Zwiększanie udziału materiału wtór-
nego w torbach wprowadzanych na rynek 
mogłoby być ważnym elementem kre-
owania warunków dla gospodarki obiegu 
zamkniętego i ochrony środowiska.

Negatywny wpływ  
na przedsiębiorców krajowych

Po wprowadzeniu opłaty w roku 2018 
polskie firmy produkujące tego typu 
opakowania stanęły przed konieczno-
ścią modernizacji lub wymiany swojego 

parku maszynowego, aby dostosować się 
do nowych regulacji. Ministerstwo nie 
sygnalizowało wówczas, że planuje objąć 
opłatą również torby grubsze. Obecnie, po 
zaledwie 17 miesiącach obowiązywania 
nowych przepisów, ministerstwo obję-
ło  opłatą recyklingową wszystkie torby z 
tworzywa sztucznego, nawet te z wszytą 
rączką i zszytymi bokami. Wyłączone są 
tylko „zrywki” do pakowania produktów 
spożywczych luzem.

W wyniku zmian przepisów polskie 
firmy znalazły się w sytuacji, w której po 
podpisaniu wieloletnich umów leasingu 
bądź kredytowych, tuż po zakupie nowych 
maszyn lub jeszcze w trakcie inwestycji, 
wprowadzana jest kolejna regulacja mają-
ca krytyczny wpływ na ich działalność. Co 
ważne, poniesione wydatki nie wpłynęły 
na wzrost produkcji ani zysku, lecz były 
niezbędne do utrzymania miejsc pracy i 
kontynuowania działalności. Tymczasem 
ok. 70% toreb na rynku jest produkowa-
nych przez polskie firmy. Według danych 
Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw 
Sztucznych produkcją toreb sklepowych 
z tworzywa zajmuje się ok. 120 polskich 
firm, a ok. 4.000 osób jest zatrudnionych 
bezpośrednio przy ich produkcji. Firmy z 
tej branży to polskie, głównie rodzinne 
firmy. Rozszerzenie opłaty stanowi realne 
zagrożenie dla ich funkcjo-
nowania.

Brak spójności z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego  
i Rady UE

Brak spójności z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 
29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 
94/62/WE w odniesieniu do zmniejsze-
nia zużycia lekkich plastikowych toreb na 
zakupy.

Przytoczona dyrektywa dotyczy 
wyłącznie tzw. lekkich torebek foliowych 
o grubości do 50 mikrometrów. Natomiast 
promuje torby z tworzywa sztucznego od 
50 mikrometrów zgodnie z przytoczoną w 
punkcie 1 treścią oraz zapisami dyrektywy 
(pkt. 4 „wprowadzenie”):

„Plastikowe torby na zakupy o grubości 
materiału poniżej 50 mikrometrów („lek-
kie plastikowe torby na zakupy”), które 
stanowią zdecydowaną większość całko-
witej liczby plastikowych toreb na zakupy 
zużywanych w Unii, są rzadziej wykorzy-
stywane ponownie niż grubsze plastikowe 
torby na zakupy. W konsekwencji, lekkie 
plastikowe torby na zakupy szybciej stają 
się odpadami i częściej powodują zaśmie-
cenie z powodu swojej lekkości”.

Wobec tego wprowadzenie opłaty recy-
klingowej na wszystkie torby z tworzy-
wa sztucznego spowoduje wzrost zużycia 
lekkich toreb ze względu na ich niższą 
cenę rynkową i niższe koszty produkcji. W 
efekcie struktura zużycia toreb nie będzie 
odbiegać od struktury przed wprowadze-
niem transpozycji do dyrektywy.

W opinii PZPTS przetwórcy są goto-
wi konsultować z administracją pro-
jekty przepisów, które w procesie rze-
czowych ustaleń wpłyną na poprawę 
stanu środowiska i nie spowodują 
kompletnego zamieszania na rynku. 
Wprowadzanie przepisów z dnia na 
dzień (rozporządzenie wydano 29 
sierpnia, a zaczęło obowiązywać 
od 1 września) nie jest tego dobrym 
przykładem. Administracja chętnie 
powołuje się na obostrzenie przepi-
sów w Austrii, jednakże tam prze-
pisy publikowane pod koniec lipca 
2019 dają czas przedsiębiorcom na 
dostosowanie do nowej sytuacji 
oraz wyprzedaż zapasów, ponie-
waż wchodzą w życie pod koniec 
grudnia 2020. l
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W jej zakres wchodzą 
m.in. odejście od sto-
sowania plastiko-
wych słomek i ciągła 
praca nad rozbudową 

infrastruktury recyklingowej. W ten trend 
wpisuje się Tetra Pak – firma chce na te 
cele przeznaczyć w sumie 100 mln euro. 
Na poziomie legislacyjnym UE podejmuje 
coraz więcej działań, które mają podnieść 
ten wskaźnik (czego przykładem jest m.in. 
Strategia dla Tworzyw w Gospodarce o 
Obiegu Zamkniętym, zgodnie z którą do 
2030 roku wszystkie opakowania z two-
rzyw sztucznych na rynku UE mają się już 
nadawać do recyklingu), a w proekologicz-
ną politykę coraz aktywniej włącza się też 
biznes.

– Przed branżą opakowaniową stoi wiele 
wyzwań. W ciągu ostatnich lat ta branża 
bardzo się zmieniła pod wpływem tego, co 
dzieje się w legislacji i świadomości konsu-
mentów. W tej chwili musimy sprostać celom, 
które określa dyrektywa plastikowa, czyli 
single use plastic. Na jej podstawie wkrótce 
znikną z obrotu jednorazowe słomki, pla-
stikowe talerze czy sztućce. Ta dyrektywa 
przed całą branżą spożywczą stawia wiele 
wyzwań. Opakowania kartonowe są do tego 
bardzo dobrze przygotowane – mówi Kinga 
Sieradzon, dyrektor generalna Tetra Pak na 
rynek polski, czeski, słowacki i węgierski.

Jednorazówki tylko do 2021
Parlament Europejski zatwierdził 

wprowadzenie zakazu sprzedaży wyrobów 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucz-

nych od roku 2021. Obejmie on między 
innymi sztućce, talerze, kubki i miesza-
dła do napojów, pojemniki na żywność, 
patyczki higieniczne, uchwyty do balonów 
i plastikowe słomki. Od 2025 roku nakręt-
ki do butelek i kartonów na napoje będą 
musiały być do nich na stałe przytwier-
dzone, co ułatwi recycling. Niesie to ze sobą 
bardzo duże zmiany dla całego przemysłu 
napojowego.

Jak podkreśla dyrektor generalna Tetra 
Pak, firmy z branży opakowaniowej mają 
bardzo duży wpływ na aspekt ochrony śro-
dowiska. Przykładowo opakowania kar-
tonowe Tetra Pak są średnio w 70 proc. 
wyprodukowane z celulozy, czyli drewna, a 
więc z materiału odnawialnego. Dzięki lek-
kości i ergonomicznemu 
kształtowi wpływają też na 
redukcję śladu węglowego 
w trakcie transportu.

– Cieniutka warstwa pla-
stiku, która jest obecna w tym 
opakowaniu i która chroni 
żywność przed negatyw-
nymi wpływami czynników 
zewnętrznych, jest przez nas 
sukcesywnie zastępowana 
plastikiem ze źródeł odna-
wialnych. W tym wypadku 
jest to trzcina cukrowa. To bardzo dobrze 
wpływa na redukcję śladu węglowego. Są 
to tak naprawdę opakowania o najmniej-
szym śladzie węglowym wśród opakowań 
w przemyśle spożywczym – mówi Kinga 
Sieradzon.

Karton lepszy niż butelka
Karton Tetra Pak o pojemności 200 ml 

zawiera średnio sześć razy mniej plasti-
ku niż butelka tej samej pojemności. Z 
kolei przeprowadzona w ubiegłym roku 
w Europie niezależna ocena cyklu życia 
opakowań (LCA) wykazała, że kartony 
mają prawie trzykrotnie mniejszy wpływ 
na emisję dwutlenku węgla niż tworzywa 
sztuczne.

Na poziomie legislacyjnym UE podej-
muje coraz więcej działań, które mają pod-
nieść ten wskaźnik (czego przykładem jest 
m.in. Strategia dla Tworzyw w Gospodarce 
o Obiegu Zamkniętym, zgodnie z którą do 
2030 roku wszystkie opakowania z two-
rzyw sztucznych na rynku UE mają się już 

nadawać do recyklingu), a 
w proekologiczną politykę 
coraz aktywniej włącza się 
też biznes.

– Cele firmy w kwestii 
zrównoważonego rozwoju 
są bardzo jasne i transpa-
rentne. Opierają się na 17 
Celach Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ, które prze-
łożyliśmy na trzy obsza-
ry: ochronę planety, ludzi i 
żywności. Każdy z tych celów 

jest dla nas bardzo istotny, a najważniejsze 
jest budowanie niskoemisyjnej gospodarki o 
obiegu zamkniętego. Naszym zdaniem to jest 
właśnie gospodarka przyszłości i to, co robimy 
w Tetra Pak – zarówno, jeżeli chodzi o nasze 
portfolio, jak i partnerstwo z różnymi firmami 

Nie tylko słomki
Coraz ostrzejsze wymogi legislacyjne – w tym m.in. unijna strategia 
na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i dyrektywa plastikowa  
– oraz oczekiwania samych konsumentów motywują branżę  
opakowaniową do kontynuowania proekologicznej polityki.

Parlament 
Europejski zatwier-
dził wprowadzenie 
zakazu sprzedaży 
wyrobów jednorazo-
wego użytku z two-
rzyw sztucznych od 
roku 2021. 

PLASTIME CIRCULAR ECONOMY



1/2019     43

PLASTIME

w ramach łańcucha dostaw – jest tego dowo-
dem – podkreśla Kinga Sieradzon.

Już w tej chwili 50 proc. energii zuży-
wanej przez Tetra Pak pochodzi ze źródeł 
odnawialnych. Do 2020 roku firma chce 
podnieść ten wskaźnik do 80 proc., nato-
miast z końcem przyszłej dekady będzie 
czerpać energię już w 100 proc. z odnawial-
nych źródeł. Drugim elementem strategii 
grupy jest stopniowa redukcja śladu węglo-
wego – w latach 2010–2020 w całym łańcu-
chu produkcyjnym firma planuje zaosz-
czędzić w sumie 10 mln ton ekwiwalentu 
dwutlenku węgla. Jak podkreśla dyrektor 
generalna grupy, kluczowe dla strategii 
zrównoważonego rozwoju są jednak cele 
dotyczące portfolio produktowego.

Podwyższyć stopę recyklingu
– W latach 2019–2021 przeznaczymy 

ponad 80 mln euro na prace związane z 
rozwojem technologii i produkcji słomek 
papierowych. Będą doskonałą alternaty-
wą dla obecnie używanych słomek pla-
stikowych, których podstawą jest plastik 
otrzymany ze źródeł kopalnianych. Poza 

tym pracujemy nad zamknięciami na stałe 
przymocowanymi do kartonów oraz innymi 
rozwiązaniami, które mogą być alternaty-

wą dla plastikowych słomek w opakowa-
niach „on the go” – mówi Kinga Sieradzon.

Kartonowe opakowania Tetra Pak są 
niemal w pełni odnawialne. Według sta-
tystyk przytaczanych przez firmę w 2017 
roku poziom recyklingu opakowań kar-
tonowych w Europie osiągnął poziom 47 
proc., a w tej chwili jest jeszcze wyższy. 

W nachodzących latach Tetra Pak planuje 
zainwestować kwotę ponad 20 mln euro w 
dalszy rozwój infrastruktury recyklingo-
wej dla opakowań kartonowych. Obecnie 
za odzyskiwanie surowców ze zużytych 
kartonów Tetra Pak odpowiadają cztery 
papiernie, a w ciągu ostatnich 10 lat poziom 
recyclingu opakowań tego typu zwiększył 
się dwudziestokrotnie.

– Nie osiadamy na laurach i rokrocznie 
podwyższamy stopę recyklingu opakowań 
kartonowych – podkreśla Kinga Sieradzon.

Z okazji Światowego Dnia Środowiska 
Tetra Pak opublikowała Raport Zrówno-
ważonego Rozwoju na 2019 rok, który pre-
zentuje kompleksowe informacje doty-
czące działań, inwestycji i planów firmy 
związanych z kwestiami zrównoważonego 
rozwoju i polityki proekologicznej.

Na poziomie legislacyjnym UE podej-
muje coraz więcej działań, które mają pod-
nieść ten wskaźnik (czego przykładem jest 
m.in. StratNa poziomie legislacyjnym UE 
podejmuje coraz więcej działań. l

W tej chwili  
musimy sprostać celom, 

które określa  
dyrektywa plastikowa,  
czyli single use plastic  

– mówi Kinga Sieradzon, 
dyrektor generalna  

Tetra Pak na rynek polski, 
czeski, słowacki i węgierski.



44     1/2019

PLASTIME MAGAZINE

Plast-Box zdobywa 
akredytację BRC
Plast-Box S.A. ponownie poddał się ocenie standardów, mających 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo opakowań do żywności  
i uzyskał ocenę najwyższą z możliwych – „AA”. Audyt przeprowa-
dziła jednostka certyfikująca DNV GL zgodnie z wydaniem normy 
BRC Packaging and Packaging Materials.
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Akredytacja, opracowa-
na przez British Retail 
Consortium, jest pierwszym 
na świecie standardem opa-
kowań, który został uznany 

przez Global Food Safety Initiative (GSFI). 
Standard certyfikacji opakowań żywności 
BRC jest postrzegany jako wzorzec jakości, 
bezpieczeństwa, legalności i został uznany 
oraz przyjęty przez sprzedawców detalicz-
nych, producentów oraz firmy opakowa-
niowe na całym świecie. Daje pełne zaufa-
nie do procesów produkcyjnych dostawcy 
opakowań, od początku do końca. Status 
AA osiągnięty przez Plast-Box wskazuje 
na wysokie kompetencje spółki w zakresie 
bezpieczeństwa i integralności produktu.

– Kluczowe jest dla nas zaufanie klien-
tów – poddajemy się certyfikacji wg. normy 
BRC, by potwierdzić, że nasze opakowania 
produkowane są wg. międzynarodowych 
standardów, w zakresie wymogów praw-
nych, jakościowych, bezpieczeństwa, higieny 
oraz odpowiedzialności za produkt – mówi 
Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-
Box S.A. – Działamy globalnie w wysoce 
konkurencyjnych sektorach przemysłu spo-
żywczego i ambitnie rozwijamy tam naszą 
działalność. BRC jest podstawową normą  
w zakresie higieny wymaganą przez wszyst-
kich wiodących producentów i przetwórców 
żywności. Zdolność do spełnienia wymagań 
partnerów handlowych zwiększa  konkuren-
cyjność naszej spółki i pozwala uzyskać dostęp 
do nowych rynków – zauważa.

Plast-Box jest jednym z liderów pro-
dukcji plastikowych opakowań, głównie 
na potrzeby przemysłu  spożywczego. 

Specjalizuje się w produkcji zaawansowa-
nych technologicznie wiader i pojemników. 
Produkuje również transportery dla bran-
ży spożywczej i  inne produkty użytko-
we, sprzedawane w sieciach handlowych. 
Produkty Plast-Box trafiają do renomowa-
nych producentów sektora spożywczego 
na terenie niemal całej Europy. Ich odbior-
cami są zarówno duże międzynarodowe 
koncerny jak i mniejsze podmioty. n

Poddajemy się 
certyfikacji wg. normy 
BRC, by potwierdzić, 
że nasze opakowania 
produkowane są wg. 
międzynarodowych 
standardów,  
w zakresie 
wymogów prawnych, 
jakościowych, 
bezpieczeństwa, 
higieny oraz 
odpowiedzialności  
za produkt.
Grzegorz Pawlak,  
prezes zarządu  
Plast-Box S.A.
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G rupa GRAFE w ścisłej współ-
pracy z młodzieżową organi-
zacją przeciwko AIDS (Youth 
Against AIDS) uczciła 10-tą 
rocznicę międzynarodowej 

współpracy tworząc wspólnie motywy 
i kolorystkę dla niniejszej kampanii.

YAA to, założona 10 lat temu hambur-
ska międzynarodowa organizacja młodych 
ludzi działających na rzecz lepszego jutra. 
Z ogromną pasją podnosi ona świadomość 
wśród swoich rówieśników. Podczas szkol-
nych warsztatów, na festiwalach czy even-
tach a także podczas publicznych kampanii 
starają się edukować i uświadamiać swoich 
odbiorców na tematy związane z seksu-
alnością tak, aby nie była ona powodem 
marginalizacji, strachu czy piętnowania. 
Patronem fundacji jest dr Frank-Walter 
Steinmeier, niemiecki prezydent federalny. 

– Nasza praca na rzecz wspierania progra-
mu Youth Against AIDS jest dla mnie szczegól-
nie ważna – mówi prezes firmy Matthias 
Grafe. – Liczba zakażeń wirusem HIV i inny-
mi chorobami przenoszonymi drogą płciową, 
gwałtownie rośnie - i to nie tylko w Afryce, ale 
także tutaj, w Niemczech. Wielu młodych ludzi 
dzisiaj nie zdaje sobie sprawy z ryzyka, które 
istnieje. Dlatego wspieramy międzynarodową 
kampanię informacyjną „Młodzież przeciw 
AIDS”, a nasz kalendarz jest tego doskonałym 
przykładem – wyjaśnia.

Roman Malessa, sekretarz general-
ny ds. Młodzieży Przeciw AIDS jest tego 
samego zdania: – To obustronnie owocny 
projekt. Korzystając z ogromnej dystrybu-
cji kalendarza GRAFE, rozszerzamy w ten 
sposób obszar oddziaływania docierając do 
grup docelowych, do których do tej pory nie 
mieliśmy dostępu. Jednocześnie prezentuje-

my kalendarz na wielu wydarzeniach – np. 
podczas Światowego Kongresu STI i HIV 2019 
w Vancouver oraz za pośrednictwem naszych 
mediów społecznościach i ambasadorów 
kampanii.

Kalendarz kolorów na rok 2020 przed-
stawia mikroskopowy obraz dwuna-
stu najczęstszych chorób przenoszonych 
drogą płciową. Należą do nich takie cho-
roby jak: kiła, rzeżączka, AIDS i wirusowe 
zapalenie wątroby typu B, ale także cho-
roby, z którymi społeczeństwo jest mniej 
obeznane, jak wrzód weneryczny, chłoniak 
weneryczny i rzęsistkowica. Na odwrocie 
stron każdego miesiąca znajdują się szcze-
gółowe opisy chorób i informacje, jak im 
zapobiegać. Kalendarz jest zatem nowo-
czesnym źródłem informacji, jak i inspira-
cją kolorystyczną.

Zdrowy  
i kolorowy
świat

GRAFE DESIGN CENTER prezentuje najnowsze trendy kolorystycz-
ne na rok 2020 w swoim kalendarzu, który zwraca uwagę na zapo-
mniany temat: HIV i inne choroby przenoszone drogą płciową. 
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Pomysł na niecodzienny projekt naro-
dził się na posiedzeniu zarządu JGA w Spa 
& Golf Resort Weimarer Land, którego 
właścicielem jest Matthias Grafe. – Pan 
Matthias Grafe wspierał nas przez ostatni rok, 
zapewniając miejsce na spotkanie naszego 
zespołu kierowniczego. Na jednym z tych spo-
tkań zaczęliśmy rozmawiać i postanowiliśmy 
wspólnie zaprojektować nasz kolejny kalen-
darz – mówi Roman Malessa.

W kwestii modyfikacji tworzyw 
sztucznych, GRAFE jako ekspert innowa-
cji, oferuje szeroką gamy niestandardo-
wych usług, dzięki którym tworzy pro-
dukty zaawansowane technologicznie. 
CENTRUM GRAFE DESIGN niezmiennie 
inspiruje światem kolorów i mnogością 
stylów. Ponad 10 000 indywidualnych 
kreacji kolorystycznych rocznie zdobywa 
klientów na całym świecie. l

www.grafe-design.com

GRAFE na targach K2019
16-23 październik 2019, 
hala 6, stoisko E75-E77

ONE DECADE
WITH LOVE,

CONDOMS.
RESPECT AND

a cooperation with
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N a polskim rynku brakuje 
wyspecjalizowanej kadry 
pracowników, co obserwuje-
my od dłuższego czasu także 
w branży PTS. W bardzo nie-

długim czasie nastąpiło przejście od rynku 
pracodawcy, który filtruje rynek pod kątem 
pozyskania najlepszych, do rynku pracow-
nika – świadomego swoich umiejętności 
i skupionego na własnym rozwoju. Kładzie 
się to cieniem na możliwości przetwór-
cze zakładów produkcyjnych, zwłaszcza 
w dotychczasowej sytuacji wzrastającej 
koniunktury. Kiedy ciężko o pozyskiwanie 
nowych rąk do pracy, niezwykle ważne jest 
inwestowanie w kadry oraz poszerzanie 
specjalizacji swoich prawników.

– Z naszego punktu widzenia przez ostat-
nie lata zmieniło się wiele. Projekt szkole-
niowy Plastigo z każdym rokiem zyskiwał 
coraz większe zainteresowanie. Obecnie 
mamy ponad 30 dni szkoleniowych w roku, 
Klientów z całej Polski i bardzo dobrą opinię 
na rynku, do której doprowadziła nas z jednej 
strony dobra prognostyka dotycząca wyma-
gań rynku, z drugiej współpraca z cenio-
nym w kraju ośrodkiem przetwórstwa poli-
merów Politechniki Częstochowskiej – mówi 
Katarzyna Pichlak, Koordynator szkoleń 
Plastigo.

Na rok 2020 Plastigo zaplanowało 
wachlarz przekrojowych tematów z dzie-
dziny przetwórstwa. Większość dotyczy 
podstawowych zagadnień, takich jak spe-
cyfika tworzyw, istota procesu wtryski-
wania, forma wtryskowa, kontrola jakości 
wyrobów czy ustawianie parametrów pro-
cesu wtrysku. Znajdziemy także szkolenia 

szczegółowo omawiające bardziej zaawan-
sowane zagadnienia, takie jak efektywne 
metody wtryskiwania, rozszerzone szko-
lenie z ustawiania procesu oraz metod 
badania tworzyw, a także temat dotyczący 
automatyzacji. Co ciekawe, jego celem nie 
jest nakłonienie do inwestowania w robo-
tyzację produkcji, ale pokazanie kiedy ta 
wydaje się najbardziej opłacalna.

Nie musisz się już szkolić?  
Zostań wykładowcą.

– W najbliższych planach mamy poszerze-
nie zakresu tematycznego szkoleń. Zgodnie 
z sugestiami naszych Klientów chcielibyśmy 
pójść w stronę wytłaczania oraz recyklingu, 

aby kompleksowo zająć się produkcją z two-
rzyw, ale jesteśmy otwarci także na tematy 
związane z zarządzaniem oraz jakością pro-
dukcji. Dlatego zapraszamy do współpracy 
wszystkich, którzy mają chęć współtworzyć 
z nami projekt szkoleniowy. Mamy nadzie-
ję na nawiązanie współpracy z praktykami 
z branży, którzy poza wiedzą techniczną oraz 
doświadczeniem opanowali trudną umie-
jętność przekazywania tej wiedzy innym – 
dodaje przedstawicielka Plastigo.  l

Kontakt: 
Więcej informacji o szkoleniach  
oraz rekrutacji:  
608 284 489 lub szkolenia@plastigo.pl

*

Coraz więcej przetwórców  
inwestuje w rozwój
Szkolenia z zakresu przetwórstwa tworzyw organizowane przez 
Plastigo od ostatnich kilku lat utrzymują stałe tempo wzrostu. 
Blisko 700 uczestników co roku to dowód na to, że zmienia się 
tendencja dotycząca inwestowania w rozwój pracowników.



Więcej: biuro@plastigo.pl, 34 360 88 77, 48 606 463 929

Najszerszy na rynku wybór produktów 
uzupełniających dla Przetwórców 
Tworzyw Sztucznych
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Zapraszamy do udziału w wyda-
rzeniach wartych uWAGI  
– Targach Opakowań 
i Techno  logii Pakowania 
ExpoOPAKOWANIA oraz Sa -

lonie Ważenia i Dozowania WAGexpo. 
W dniach 20 do 21 listopada 2019r. w Expo 
Silesia zaprezentują się producenci opako-
wań, dystrybutorzy materiałów i urządzeń 
z zakresu opakowań, producenci i dystry-
butorzy systemów i urządzeń ważących 
oraz dozujących, oprogramowania i akce-
soriów, a także firmy świadczące usługi 
i naprawy. 

Salon Ważenia i Dozowania WAGexpo to 
odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na 
precyzyjne urządzenia ważące i dozujące 
w wielu gałęziach przemysłu. Coraz częściej 
klienci poszukują niestandardowych roz-
wiązań zaprojektowanych pod konkretne 
procesy wykorzystywane w przedsiębior-
stwie. Jednocześnie wzrastają ich wyma-
gania nie tylko wobec samych urządzeń, ale 
i usług związanych z oprogramowaniem 
czy ich serwisem. Chcą również na bie-
żąco monitorować obowiązujące przepisy 
regulujące legalizację wag. Pierwszego dnia 
targów, 20 listopada, zapraszamy na kon-
ferencję „Przepisy prawne dot. systemów 
oceny zgodności”, organizowaną przez 
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. 
Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. wraz 
z Partnerami. Wśród tematów poruszanych 
na spotkaniu znajdą się m.in. nowa definicja 
wzorca kilograma, odejście od material-
nego wzorca masy oraz wzorce oparte na 
liczbie Avogadro i stałej Plancka. 

Salon WAGexpo jest najlepszym miej-
scem nie tylko do prezentacji wiodących 
produktów i usług, ale także platformą 
wymiany informacji, doświadczeń i opinii. 
Sprzyjać będzie pozyskaniu nowych zamó-
wień oraz zapewni Wystawcom możliwość 
spotkań z obecnymi i potencjalnymi klien-
tami. Doskonała lokalizacja Expo Silesia, 
w sercu najbardziej uprzemysłowionego 

regionu Polski, pozwoli na dotarcie do sze-
rokiego grona specjalistów z różnych branż. 

Do grona Wystawców zapraszamy mię-
dzy innymi producentów i dystrybutorów 
urządzeń ważących – wag przemysłowych, 
laboratoryjnych i specjalnych (np. aptecz-
nych, jubilerskich, liczących, etykietują-
cych), systemów ważących oraz akceso-
riów wagowych: wyświetlaczy, drukarek, 
mierników, terminali, komparatorów masy 
oraz czujników tensometrycznych. Do pre-
zentacji urządzeń i rozwiązań w zakre-
sie urządzeń dozujących zachęcamy także 
firmy mające w swojej ofercie automatycz-
ne i półautomatyczne maszyny dozujące, 
dozowniki i zawory, ciśnieniowe i bezci-
śnieniowe systemy dozujące oraz systemy 
dozowania precyzyjnego. Zakres branżo-
wy obejmuje także przedsiębiorstwa zaj-
mujące się oprogramowaniem, legalizacją 
oraz serwisem i naprawą wag. O aspekt 
merytoryczny oraz medialny wydarzenia 
zadbają media branżowe oraz instytucje, 
uczelnie, organizacje i stowarzyszenia. Do 
odwiedzenia WAGexpo w Sosnowcu zapra-
szamy miedzy innymi przedstawicieli 
przemysłu: motoryzacyjnego, elektroma-
szynowego, metalurgicznego, chemiczne-
go, paliwowo-energetycznego, wydobyw-
czego, spożywczego oraz branży opako-
waniowej i laboratoryjnej.

Salon WAGexpo odbędzie się w ramach 
III edycji Targów Opakowań i Technologii 
Pakowania ExpoOPAKOWANIA, którego 
celem jest stworzenie miejsca cyklicznych 
spotkań, prezentacji i dyskusji producen-
tów opakowań oraz dystrybutorów mate-
riałów i urządzeń z zakresu opakowań 
z ich potencjalnymi odbiorcami - przed-
stawicielami wybranych gałęzi przemy-
słu. Jest to wydarzenie całościowo obejmu-
jące rynek opakowań, w ramach którego 
uczestnicy poznają najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne oraz produkty i trendy, 
które stanowią źródło inspiracji i wiedzy na 

temat dynamicznie rozwijającej się branży.
Do prezentacji podczas wydarzenia 

zapraszamy m.in.: producentów i dys-
trybutorów opakowań, maszyn, narzędzi 
i urządzeń wykorzystywanych w całym 
cyklu produkcyjnym, zarówno ręcznym 
jak i zautomatyzowanym, a także dostaw-
ców usług i rozwiązań około branżowych. 
Z kolei wśród gości wydarzenia znajdą się 
producenci i przedstawiciele przedsię-
biorstw ze wszystkich sektorów przemy-
słu, a w szczególności branży: opakowa-
niowej, automotive, tworzyw sztucznych, 
introligatorni, logistyki magazynowej, 
elektrycznej, meblarskiej, e-commerce. 

Tegorocznej edycji wydarzenia towa-
rzyszyć będą ciekawe seminaria, szkolenia 
i warsztaty, a wśród nich II Konferencja 
Naukowa z serii „Opakowania dla ludzi 
i środowiska” Katedry Opakowalnictwa 
Towarów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie „Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu (CSR) i zrównoważony roz-
wój w przemyśle opakowań”. Drugiego dnia 
targów ExpoOPAKOWANIA zapraszamy 
na II Konferencję Polskiej Izby Odzysku 
i Recyklingu Opakowań „Biotworzywa 
i Biokompozyty, jako alternatywa dla kon-
wencjonalnych tworzyw sztucznych”, pod-
czas której przyjrzymy się opakowaniu jako 
elementowi strategii marketingowej. Sieć 
Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy 
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
wprowadzi nas w świat digitalizacji proce-
sów w sektorze opakowań. 

Rów nolegle z Targami 
ExpoOPAKOWANIA i Salonem WAGexpo 
odbędą się Targi Technologii Klejenia 
ExpoBONDING oraz Salon Taśm i Urządzeń 
do Taśmowania ExpoTAPE. l

Wydarzenia godne uWAGI!
Targi Opakowań i Technologii Pakowania ExpoOPAKOWANIA
Salon Ważenia i Dozowania WAGexpo 20-21 listopada 2019r. 

Kontakt: 
Magdalena Dzieciuch-Łój
Manager Projektu
kom.: +48 510 030 870
expoopakowania@exposilesia.pl 

*



Kontakt:

Magdalena Dzieciuch-Łój | +48 510 030 870

expoopakowania@exposilesia.pl

Expo Silesia | ul. Braci Mieroszewskich 124 | 41-219 Sosnowiec

21 listopada 2019
II Konferencja Polskiej

Izby Odzysku
i Recyklingu Opakowań

„Biotworzywa i Biokompozyty,
jako alternatywa dla

konwencjonalnych
tworzyw sztucznych”

20 listopada 2019
II Konferencja Naukowa z serii

„Opakowania dla
ludzi i środowiska”

Katedry Opakowalnictwa
Towarów Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie

„Społeczna odpowiedzialność
biznesu (CSR)

i zrównoważony rozwój
w przemyśle opakowań”

20 listopada 2019
Konferencja Sieci Badawczej

ŁUKASIEWICZ –
Przemysłowego Instytutu

Automatyki i Pomiarów PIAP

„Digitalizacja procesów
w sektorze opakowań”

WAGexpo 

Salon Ważenia i Dozowania

"Przepisy prawne dot.
systemów oceny zgodności"

 
Organizatorzy:

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

Sp. z o.o. i Paretnerzy

Targi Opakowań i Technologii Pakowania

expo
OPAKOWANIA

Centrum Targowo-Konferencyjne

www.expoopakowania.pl

20 - 21 listopada 2019
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Materiały, rozwiązania 
techniczne i innowacyj-
ne przykłady przemy-
słowego zastosowania 
kompozytów oferowane 

były przez 310 wystawców, w tym pocho-
dzących również spoza naszego konty-
nentu. 

T egoroczna edycja targów 
Composites Europe 2019 przebiega-
ła pod znakiem „łańcucha procesów 

cyfrowych”. Łączone ekspozycje i operacje 
pozwoliły wielu firmom pokazać, w jaki 
sposób ich technologie współdziałają ze 
sobą w warunkach przemysłowych. Wśród 
przykładów można wymienić szwajcarskie 
firmy Gunnar (dostawca specjalistycznego 
sprzętu do cięcia kompozytów) i Scheuer 
(inżynieria materiałów kompozytowych) 
oraz LAP z Niemiec (systemy projekcji 
laserowej), które zaprezentowały zinte-
growany proces, łączący funkcjonowanie 
nowoczesnych urządzeń i oprogramowa-
nia z obróbką manualną. Punktem wyjścia 
był tu zautomatyzowany system układa-
nia warstw w małych i średnich ilościach, 
wymagający pewnego poziomu wykwa-
lifikowanej siły roboczej. Inna instalacja, 
jaką przygotowali dostawcy materiałów 
kompozytowych: Hacotech z Niemiec 
i Lavesan z Włoch oraz niemiecki produ-
cent urządzeń do obróbki kompozytów, 
Aristo Graphic Systeme, miała za zada-
nie przedstawić procesy cięcia sterowane 
przez CNC, wraz z różnymi możliwościami 
wykończenia projektu. 

W śród firm prezentujących 
w Stuttgarcie nowości materia-
łowe wyróżniał się zdecydowa-

nie amerykański Hexcel. Firma promo-
wała szereg technologii kompozytowych 
opracowanych dla branży motoryzacyj-
nej, morskiej, sportowej i energetycznej. 
Prezentowane innowacje obejmowały m.in. 
prepreg HexPly XF2, którego zastosowanie 
- dzięki powierzchni gotowej do malo-
wania bezpośrednio po wyjęciu z formy - 
oszczędza co najmniej dwie godziny czasu 
potrzebnego na produkcję łopat turbiny 
wiatrowej. Zalety tego materiału doce-
nił ostatnio również jeden z czołowych 
producentów łodzi. Hexcel zaprezentował 

również trzonek (szaft) kija golfowego 
Project X Smoke Green firmy True Temper. 
Detal wykonano z włókna węglowego 
HexTow HM63, którego warstwy ustawio-
ne są pod różnymi kątami dla zapewnienia 
dodatkowej stabilności graczowi. Dostępne 
w wariantach 6 K i 12 K (składających się 
z 6 tys. i 12 tys. nitek) włókno HexTow 
HM63 przeznaczone jest do aplikacji spor-
towych wymagających wysokiej wytrzy-
małości. Według firmy, kij zaprojektowany 
został dla najsilniejszych golfistów świata, 
a osiągnięto to dzięki wysokiemu moduło-
wi sprężystości włókna. Dodatkowo pod-
dano je obróbce powierzchniowej w celu 
poprawy własności użytkowych i struk-
turalnych oraz wytrzymałości na ścinanie 
międzywarstwowe i ściskanie. 

Oferta Hexcel dla przemysłu moto-
ryzacyjnego obejmuje produkt 
HexPly M901, opracowany na bazie 

włókien szklanych specjalnie do produk-
cji kompozytowych resorów piórowych. 
Materiał pozwala uzyskać redukcję masy 
do 70 proc. w porównaniu z tradycyjnymi 
konstrukcjami stalowymi. W Stuttgarcie 
Hexcel pokazał resor wyprodukowa-
ny przez firmę ZF. Według firmy, odpor-
ny na korozję, łatwy do zintegrowania 
z systemami zawieszenia element gwa-
rantuje bardzo wysoki poziom wydajności. 
Prepreg HexPly M901 utwardza się w cza-
sie poniżej 15 minut i zapewnia o 15 proc. 
wyższą wydajność mechaniczną niż kon-
kurencyjne produkty o ulepszonych wła-
ściwościach zmęczeniowych. Sprawdza się 

Targi Composites 
Europe 2019
W dniach 10-12 września br. w Stuttgarcie zaprezentowano naj-
nowsze osiągnięcia z dziedziny produkcji i przetwórstwa wzmac-
nianych tworzyw sztucznych. 
Artur Nowacki
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również w aplikacjach wysokotemperatu-
rowych, z temperaturą zeszklenia do 200 
°C. Przemysł motoryzacyjny coraz chęt-
niej korzysta z technologii pozwalającej 
na tworzenie konstrukcji hybrydowych, 
które spełniają wymogi dotyczące testów 
zderzeniowych, szczególnie pod wzglę-
dem ochrony akumulatorów w samocho-
dach elektrycznych. W tej kategorii Hexcel 

zaprezentował w Stuttgarcie wykonany 
dla Volkswagena prototyp progu bocz-
nego, który łączy kompozyt wzmoc-
niony włóknem szklanym z metalem. 
Element ostał opracowany we współpracy 
z Uniwersytetem Drezdeńskim. Według 
projektantów, otrzymana struktura 
zapewnia optymalną wydajność, w tym 
oszczędność masy, większe bezpieczeń-

stwo, zwiększone pochłanianie energii, 
ochronę przed uderzeniami i elastyczność 
produkcji. Szybkoutwardzalny, samo-
przylepny prepreg Hexcel HexPly wiąże się 
z metalami, w tym z aluminium lub stalą, 
w wysoce wydajnym, jednoetapowym pro-
cesie, informuje Hexcel. 

N a swoim stoisku Hexcel poka-
zał również lekką poprzecznicę 
ramy podwozia, wyprodukowaną 

z wysokowydajnego kompozytu węglowe-
go HexMC-i 2000. Element, który ma za 
zadanie łączyć poszczególne fragmenty 
podwozia ze sobą oraz wspierać funkcję 
przenoszenia obciążeń, zaprojektowany 
został przez przez Amerykanów we współ-
pracy z Instytutem Inżynierii Produktów 
Polimerowych Uniwersytetu Linz oraz fir-
mami Engel i Alpex. Prepreg HexMC-i 2000 
to materiał o gramaturze 2000 g/m², skła-
dający się z fragmentów jednokierunko-
wego włókna węglowego, zaimpregnowa-
nego żywicą epoksydową M77. Wybrano 
go do projektu ze względu na jego wysoką 
wydajność – utwardza się w zaledwie dwie 
minuty, pozwalając wytwarzać mocne, 
lekkie części, odporne na zmęczenie 
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i korozję. Proces produkcji poprzecznicy 
polega na ułożeniu preformy (wykonanej 
z HexMC-i 2000) w formie dostarczonej 
przez Alpex, a następnie zastosowaniu for-
mowania tłocznego w prasie Engel v-duo. 
Dodatkowe elementy, takie jak aluminiowe 
wkładki, mogą być formowane wewnątrz 
detalu, w jednoetapowym procesie. Hexcel 
podkreśla, że proces nie generuje żadnych 
odpadów: wszelkie ścinki z preform można 
przeplatać między warstwami materiału, 
aby zapewnić dodatkowe wzmocnienie 
w kluczowych obszarach komponentu. 

F rancuska Corima od wielu lat stosuje 
materiały kompozytowe Hexcel do 
produkcji kół rowerowych dla zawo-

dowych kolarzy. Najnowsze, 3-szprycho-
we koło zaprezentowane na Composites 
Europe, pokazało bardzo skuteczne wyko-
rzystanie prepregów i wzmocnień z włók-
na węglowego. Aerodynamiczna konstruk-
cja pozwala uczestnikom wyścigów cza-
sowych przekraczać prędkość 100 km/h. 
Koło jest formowane tłocznie przy użyciu 
pianki strukturalnej oraz lekkich tkanin 
PrimeTex (3 K) i wspomnianego prepre-
gu HexPly. Corima dopracowała całość, 
wykorzystując własne projektowanie CAD, 
analizę FEA i prototypowanie oraz realizu-
jąc testy w tunelu aerodynamicznym i na 
torze kolarskim. Zaletą nowego koła jest 
doskonała sztywność, zapewniająca lep-
sze przenoszenie mocy. Producent zwraca 
też uwagę na zdolność do pochłaniania 
wibracji, zapewniająca cichą i wygodniej-
szą jazdę. 

K oncepcja zrównoważonego roz-
woju, wymuszająca ograniczenie 
globalnego zużycia standardo-

wych tworzyw sztucznych, w naturalny 
sposób znajduje odzwierciedlenie rów-
nież w segmencie materiałów kompozy-
towych. Dzięki najnowszym osiągnięciom 
w dziedzinie formowania wtryskowego, 
zdecydowanie poszerza się zakres zasto-
sowania biokompozytów z dodatkiem 
mączki drzewnej (WPC) i włókien natu-
ralnych (NFC). Materiały tego rodzaju 
można już znaleźć w częściach samocho-
dowych, jak i towarach konsumpcyjnych, 
np. instrumentach muzycznych, meblach 
czy zabawkach. Wygląd i wrażenia doty-
kowe są dobrze odbierane przez klientów. 
M.in. obecna w Stuttgarcie szwedzka firma 

Trifilon oferuje BioLite - polipropylen 
wzmocniony 30 proc. włóknami konop-
nymi. Włókna zostają poddane specjalnej 
obróbce w celu poprawy wydajności final-
nego komponentu, zarówno pod wzglę-
dem mechanicznym, jak i estetycznym. 
Dzięki nowo opracowanym przemysłowym 
procesom przetwarzania włókien konop-
nych, wspomniany materiał osiąga lepsze 
wartości mechaniczne i kolory niż inne 

biokompozyty, przekonuje firma. Konopie 
to jedne z najsilniejszych naturalnych włó-
kien, których zastosowanie optymalizuje 
właściwości BioLite do wielu zastosowań, 
np. wysokiej jakości walizek na kółkach 
czy mobilnych chłodziarek.

S zwajcarska firma Bcomp zaprezento-
wała powerRibs, czyli kompozytowe 
wzmocnienie w postaci lnianej siat-

Włókno węglowe HexTow HM63 przeznaczone jest do aplikacji sportowych 
wymagających wysokiej wytrzymałości.

Proces produkcji zademonstrowany przez firmy Hexcel, Alpex i Engel 
nie generuje odpadów: ścinki można przeplatać między warstwami, aby 
zapewnić dodatkowe wzmocnienie w kluczowych obszarach komponentu. 
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ki, do zastosowań 
w wielkoseryj-
nej produkcji 
wyposaże-
nia wnętrz 
samocho-
dów i czę-
ści karoserii 
samochodów 
wyścigowych. 
Technologia, 
inspirowana 
układem żyłek 
liści zapewniają-
cych sztywność przy 
minimalnej wadze, ma na 
celu stworzenie struktury 
żeberkowej po jednej stronie 
cienkościennego elementu. 
Według firmy, jest idealna 
do zastępowania lub dodat-
kowego wzmacniania włók-
na węglowego w aplikacjach 
motoryzacyjnych, zapew-
niając dalszą redukcję masy 
elementów wyposażenia. 
W porównaniu ze standar-
dowymi rozwiązaniami, materiał wyka-
zuje trzykrotnie większą sztywność przy 
zginaniu i o 250 proc. wyższą zdolność 
do tłumienia drgań. Wzmocnienie power-
Ribs można stosować w różnych metodach 
produkcji: w procesie wtrysku jednoeta-
powego (z tworzywami termoplastyczny-
mi) dla lekkich elementów wyposażenia 

wnętrz samocho-
dowych; w tech-

nologii termo-
utwardzal-
nej z infuzją 
próżniową 
do wysoko-
wydajnych 
zastoso-

wań, takich 
jak konstruk-

cja pojazdów 
wyścigowych lub 

kosmonautyka.

F irma Kelheim 
Fibers pokazała 
w Stuttgarcie spe-

cjalistyczne włókna wisko-
zowe, wykonane z czystej 
masy drzewnej i opatrzone 
certyfikatami FSC/PEFC, 
oznaczającymi zrówno-
ważoną i odpowiedzialną 
gospodarkę leśną. Wyniki 
testów pozwalają uznać je 
za materiał kompostowalny 

i całkowicie biodegradowalny. Jak zapew-
nia Kelheim, włókna można dostosować do 
specyfikacji klienta dla umożliwienia pro-
dukcji innowacyjnych materiałów o zinte-
growanej funkcjonalności. Dostępne opcje 
pozwalają m.in. tworzyć z nich osłony 
elektromagnetyczne (EMI) oraz osiągać 
przewodnictwo elektryczne. Firma pro-

dukuje 90 tys. ton włókien wiskozowych 
rocznie. 

P odczas targów Composites Europe 
swoje najnowsze osiągnięcia pre-
zentowały również firmy zajmujące 

się udoskonalaniem procesów produkcji 
materiałów kompozytowych. Jedna z nich, 
Roth Composite Machinery, oferuje od 
niedawna technologię Rothawin, która aż 
pięciokrotnie przyspiesza procesy nawija-
nia filamentów. Według firmy, rewolucyj-
ny proces może całkowicie zastąpić stan-
dardowe techniki nawijania, wielokrotnie 
zwiększając wydajność produkcji. Kolejną 
innowacją Roth Composite Machinery jest 
nowa przewijarka Type 1-ECO, stanowiąca 
znormalizowaną wersję - najpopularniej-
szej w portfolio tego producenta - bra-
mowej maszyny do nawijania filamentów, 
dostarczanej dotychczas na zamówienie. 
Firma rozpoczyna tym samym seryjną 
produkcję urządzeń tego typu. Maszynę 
o modułowej konstrukcji można skonfi-
gurować maksymalnie dla czterech szpul 
i czterech osi nawijania (każde szpula ma 
osobny napęd). Jak przekonuje firma, dzię-
ki wyjątkowej elastyczności projektu klient 
ma możliwość ekonomicznej moderniza-
cji maszyny zależnie od zmieniających się 
wymogów produkcji – konstrukcję można 
rozbudowywać, dostosowując ją do kolej-
nych zadań. 

Inna firma z sektora maszynowego, 
Coatema Coating Machinery, prezen-
towała podczas targów nowe koncep-

cje produkcji prepregów termoplastycz-
nych. Oparto je na sprawdzonym systemie 
Click & Coat, znajdującym zastosowanie 
w precyzyjnych układach laboratoryj-
nych do powlekania z rolki na rolkę (R2R). 
Zamiast pojedynczej instalacji stacjonar-
nej, zaproponowano szeroką gamę opcji 
dla komponentów, które można dodawać 
lub zamieniać, przyłączając je zatrzaskowo 
w wybranym miejscu, zależnie od zmie-
niających się potrzeb produkcyjnych. Jak 
podaje firma, innowacyjna powlekarka 
Coatema Click & Coat może być złożona 
z ponad 25 modułów, do łączenia w różnych 
konfiguracjach w celu uzyskania linii pilo-
tażowej spełniającej najbardziej wymaga-
jące standardy wydajności. System został 
zaprojektowany w taki sposób, by usta-
wienia jednostek powlekających gwaran-

W porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami, materiał powerRibs 
wykazuje trzykrotnie większą sztywność przy zginaniu i o 250 proc. wyższą 
zdolność do  tłumienia drgań. 

Aerodynamiczna 
konstrukcja nowego 
koła firmy Corima, 

wykonanego 
z materiałów 

PrimeTex i HexPly, 
pozwala kolarzowi 

przekroczyć 
prędkość 100 km/h. 
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towały maksymalną dokładność pomiaru 
grubości powłoki, w tym także na poziomie 
nanometrów. 

U sprawnienie procesu produkcji 
kompozytów możliwe jest rów-
nież dzięki wykorzystaniu tech-

nik druku 3D. Podczas Composites Europe 
2019 czołowym przedstawicielem tego 
segmentu był Stratasys z USA. Firma kła-
dzie nacisk na zastosowanie technologii 
przyrostowych do produkcji narzędzi dla 
branży kompozytów. Opracowane przez 
Amerykanów materiały wysokotempera-
turowe oraz zwiększona wydajność dru-
karek pracujących w technologiach FDM 
i PolyJet, umożliwiają wytwarzanie złożo-
nych narzędzi do zbrojenia kompozytów 
w ciągu godzin lub dni, a nie tygodni czy 
miesięcy, jak to ma miejsce w przypadku 
standardowych metod produkcji, wyjaśnia 
firma. Na stoisku Stratasys można było 
obejrzeć m.in. rower górski firmy Santa 
Cruz, którego części z kompozytów węglo-
wych otrzymano przy użyciu narzędzi 
drukowanych w 3D, a także szereg innych 
przykładów zastosowania wytrzymałych 
preform w różnych sektorach przemysłu. 
Dzięki nim producenci jest jest w stanie 
znacznie szybciej niż dotychczas wytwa-

rzać w pełni funkcjonalne 
prototypy i przechodzić do 
kolejnego projektu, zapew-
nia Stratasys. Kolejnym 
kluczowym klientem firmy 
Stratasys reprezentowanym 
na jej stoisku był IDEC, wio-
dący hiszpański dostawca 

rozwiązań kompozytowych dla przemy-
słu lotniczego i kosmicznego. Korzystając 
z systemu produkcyjnego Stratasys F900 
i żywicy ULTEM 1010, firma wyproduko-
wała preformę zbrojącą w mniej niż 60 
godzin, co oznacza redukcję czasu o 67 
proc. w porównaniu do konwencjonalnych 
metod. 

Na stoisku Stratasys realizowano 
ponadto pokaz na żywo, prezen-
tujący sztandarowe rozwiązanie 

firmy dla branży kompozytów - drukar-
kę 3D Fortus 380 Carbon Fibre Edition. 
Maszyna pracowała w oparciu o wzmoc-
niony włóknem węglowym, wysokowy-
dajny materiał termoplastyczny Nylon 
12 CF, z oferty firmy. Celem prezentacji 
było pokazanie, w jaki sposób właściwości 
mechaniczne materiału umożliwiają inży-
nierom przejście od produkcji standardo-

wych części metalowych do wytwarzania 
kompozytowych zamienników w techno-
logii druku 3D. Wysoki stosunek sztyw-
ności do masy tego materiału pozwala 
na testowanie wydajności funkcjonalnej 
komponentów drukowanych w 3D dla 
przemysłu motoryzacyjnego, lotnictwa 
czy branży sportowo-rekreacyjnej, infor-
muje Stratasys. Według firmy, zawierający 
35 proc. ciętego włókna węglowego Nylon 
12 CF jest wystarczająco wytrzymały, by 
zastępować metal, umożliwiając projek-
tantom opracowywanie bardziej prak-
tycznych i funkcjonalnych konstrukcji. l

Drukarka 3D Fortus 380 Carbon 
Fibre Edition, sztandarowe 
rozwiązanie firmy Stratasys dla 
branży kompozytów. 

Dzięki wyjątkowej  
elastyczności projektu  
Type 1-ECO, klient ma 

możliwość ekonomicznej 
modernizacji maszyny 

zależnie od zmieniających się 
wymogów produkcji.

Powlekarka  
Coatema  

Click & Coat może  
być złożona z ponad  

25 modułów, do łączenia  
w różnych konfiguracjach 

dlauzyskania linii pilotażowej 
spełniającej najbardziej wymagające 

standardy wydajności. 
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O ile jeszcze w 2016 r. sektor 
ten, obejmujący zastoso-
wanie żywic epoksydowych 
oraz włókien szklanych 
i węglowych, wyceniano na 

434 mln USD, to według amerykańskiej 
firmy badawczej Market Insights Reports 
już za kilka lat jego wartość wzrośnie 

ponad czterokrotnie, przekraczając znacz-
nie 1,8 mld USD. Do roku 2023 roczne tempo 
wzrostu zużycia materiałów kompozy-
towych do produkcji zbiorników będzie 
wynosić przeciętnie 23 proc. Najszybszy 
rozwój, na poziomie 27,5 proc. rocznie, 
zapewni produkcja pojazdów napędzanych 
wodorem. Pod względem regionalnym glo-

balną dominację utrzyma Azja/Pacyfik, ale 
ponadprzeciętny wzrost odnotuje również 
Europa (24,1 proc.). 

Wśród głównych aplikacji zbiorników 
ciśnieniowych wzmocnionych materia-
łami kompozytowymi wymienić należy 
masowy transport produktów gazowych 
oraz magazynowanie paliwa w samocho-

Kompozyty  
pod ciśnieniem
Wysokociśnieniowe zbiorniki gazu są jednym z największych  
i najszybciej rozwijających się segmentów rynku zaawansowanych 
materiałów kompozytowych. W najbliższych latach globalne tempo 
wzrostu może wynieść tu 23 proc. rocznie. 
Artur Nowacki

W najbliższych latach 
tempo wzrostu 
zużycia materiałów 
kompozytowych do 
produkcji zbiorników 
będzie wynosić 
przeciętnie 23 proc. 
rocznie. 
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dach osobowych, autobusach i ciężarów-
kach zasilanych sprężonym gazem ziem-
nym (CNG) i wodorem (FCV), jako alterna-
tywami dla benzyny i oleju napędowego. 
Zapotrzebowanie na paliwa alternatyw-
ne rośnie w dużej mierze dzięki spadkowi 
cen w Ameryce Północnej, wywołanemu 
wydobyciem gazu ziemnego z łupków. 
Ponadto coraz bardziej rygorystyczne 
przepisy dotyczące emisji spalin (w tym 
obowiązująca od kilku lat unijna norma 
Euro 6) powodują, że eksploatacja autobu-
sów i samochodów dostawczych z silnika-
mi wysokoprężnymi stała się droższa dla 
operatorów. Sytuacja ta wpływa na wzrost 
sprzedaż nie tylko gazu ziemnego, ale 
także wodoru dla pojazdów napędzanych 
ogniwami paliwowymi. 7 lat temu licz-
ba pojazdów napędzanych gazem ziem-
nym (NGV) – samochodów, ciężarówek, 
autobusów i wózków widłowych – wyno-
siła około 10 mln, natomiast do 2023 r. 
może przekroczyć nawet 65 mln. Oczekuje 
się, że aż 94 proc. tych pojazdów będzie 
wyposażonych w wysokociśnieniowe sys-
temy przechowywania paliwa. W przypad-
ku pojazdów FCV, według amerykańskiej 
agencji badawczej Composite Forecasts 
and Consulting, za kilka lat ich produkcja 
może wzrosnąć do około 200 tys. rocznie. 
Zwiększyłoby to znaczne popyt na syste-
my wysokociśnieniowego magazynowania 
wodoru. Ponadto rośnie również zapotrze-
bowanie na znacznie większe zbiorniki dla 
transportu wodnego. 

Warto dodać, że zbiorniki ciśnienio-
we wykorzystywane są również w sys-
temach odsalania wody morskiej metodą 
odwróconej osmozy (SWRO). Rynek ten 
również rośnie w zadowalającym tempie. 
Urządzenie tego typu składa się z membra-

ny zamkniętej w obudowie, którą najczę-
ściej stanowi zbiornik ciśnieniowy wyko-
nany z materiału wzmocnionego włóknem 
szklanym (jeden zakład uzdatniania może 
potrzebować nawet 6 tys. zbiorników). 
Agencja badawcza Freedonia Group prze-
widuje, że popyt na systemy SWRO i zwią-
zany z nimi sprzęt będzie w najbliższych 
latach rósł o 6,9 proc. rocznie. W samych 
Stanach Zjednoczonych rynek ten był wart 
około 495 milionów USD w 2017 r. 

O rosnącym zainteresowaniu rynku 
kompozytowymi zbiornikami ciśnienio-
wymi świadczyć może przykład tegorocz-
nych inwestycji w segmencie R&D. W lipcu 
francuska grupa Plastic Omnium urucho-
miła w Belgii i Chinach centra badawczo-
-rozwojowe zajmujące się m.in. prototy-
powaniem i testowaniem nowoczesnych 
układów paliwowych, w tym wysokoci-
śnieniowych zbiorników do magazyno-
wania wodoru. Ośrodek chiński przejął 57 
projektów, nad którymi aktualnie pracuje 
firma. Będzie miał za zadanie wspierać 
szybki rozwój grupy w Chinach, gdzie jej 
udział w rynku układów paliwowych ma 
się wkrótce podwoić, osiągając 17 proc. 
w 2022 r. Natomiast centrum otwarte 
w Brukseli powstało na potrzeby oddziału 
Clean Energy Systems. Koszt obu przed-
sięwzięć wyniósł 100 mln euro. Na rozwój 
systemów magazynowania wodoru stawia 
również Faurecia. Latem w swoim centrum 
R&D w Bavans na wschodzie Francji firma 
uruchomiła globalne centrum poświęcone 
wysokociśnieniowym zbiornikom paliwa 
wodorowego. Celem ma być opracowanie 
i testowanie bardziej wydajnych i lżejszych 
zbiorników nowej generacji, przeznaczo-
nych dla pojazdów użytkowych i ciężaro-

wych. Ośrodek ma rozpocząć działalność 
w drugim kwartale 2020 r. Koszt inwesty-
cji wyniesie ok. 25 mln euro. W ubiegłym 
roku Faurecia zaprezentowała prototyp H2 
Tank, skonstruowany przy współpracy ze 
Stelia Aerospace Composites. Lekki zbior-
nik wytrzymuje ciśnienie 700 barów. Firma 
szacuje, że w roku 2035 w globalnej pro-
dukcji może znajdować się 5 mln pojazdów 
napędzanych wodorem. 

W tym roku nowy produkt zapre-
zentowała firma Sika Advanced Resins. 
Kompozytowy zbiornik do przechowy-
wania 320 litrów sprężonego gazu ziem-
nego przeznaczony jest dla producentów 
ciężarówek. Pod względem pojemności 
odpowiada konwencjonalnemu bakowi na 
olej napędowy i zlokalizowany jest w tym 
samym miejscu, co pozwala do minimum 
ograniczyć prace modernizacyjne przy 
wymianie układu napędowego na wodo-
rowy. Według firmy, zbiornik powstał 
w oparciu o specjalnie opracowany system 
epoksydowy, który można przystosować 
do wszystkich ograniczeń projektowych, 
w tym także występujących przy produk-
cji wysokociśnieniowych zbiorników na 
wodór (do 700 barów). Materiał zapew-
nia wytrzymałość na cykliczne obciążenia 
ciśnieniowe zbiorników kompozytowych 
o różnych kształtach, jednocześnie redu-
kując ich masę aż czterokrotnie w porów-
naniu do rozwiązań konwencjonalnych. 

Nad nowatorskim rozwiązaniem mate-
riałowym do wysokociśnieniowych kom-

Prace nad kompozytowymi zbiornikami 
ciśnieniowymi od lat prowadzone są również 
w Polsce. Najnowsza odsłona to finanso-
wany przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju program Magazynowanie Wodoru. 
W pierwszym etapie wzięło udział kilka kra-
jowych projektów: m.in. słupska firma Stako 
zaprezentowała „zasobnik do magazynowa-
nia 3,33 kg sprężonego wodoru, do zasilania 
ogniwa paliwowego pojazdu samochodowe-
go, zbudowany w oparciu o kompozytowe 
zbiorniki typu IV o ciśnieniu serwisowym 
700 barów”. Inna oferta, przedstawiona 

przez Composite Solutions z Wrocławia, to 
„wysokociśnieniowy zasobnik do magazyno-
wania sprężonego wodoru na bazie zbiornika 
kompozytowego z linerem (wkładem) poli-
merowym i pojemności 300 litrów”.  
W marcu tego roku pierwszy z wymienio-
nych projektów (obok czterech innych) został 
zakwalifikowany do kolejnej fazy programu, 
w której każdy z uczestników otrzymuje 
do 2,5 miliona złotych na kontynuację prac 
badawczo-rozwojowych. Zakończenie pro-
gramu, którego całkowity budżet wynosi  
32 mln zł, planowane jest na rok 2021. 

Specjalnie opracowany system 
epoksydowy firmy Sika Advanced 
Resins pozwala pokonać 
ograniczenia występujące przy 
projektowaniu zbiorników 
wysokociśnieniowych.
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pozytowych zbiorników wodoru pracuje 
również DSM. Firma przypomina, że spo-
śród wszystkich dostępnych paliw wodór 
ma najwyższą energię w przeliczeniu na 
masę - jeden jego kilogram potrafi wyge-
nerować 33,3 kWh, a więc trzy razy wię-
cej niż konwencjonalne paliwo. Jednak 
mała gęstość tego gazu w temperaturze 
otoczenia skutkuje niską energią na jed-
nostkę objętości. Prace nad zaawansowa-
nymi metodami przechowywania, mają 
zapewnić potencjał dla większej gęstości 
energii. W nowej technologii firmy DSM 
kluczową rolę odgrywa żywica poliami-
dowa. Dwuczęściowa konstrukcja zbior-
nika obejmuje wkład wykonany z polia-
midu Akulon Fuel Lock, o bardzo wyso-
kich własnościach barierowych względem 
węglowodorów. Zbiornik zostaje dodat-
kowo opleciony poliamidowymi taśma-
mi (EcoPaXX PA 410) wzmocnionymi 
jednokierunkowym włóknem szklanym. 
Według firmy, ta kombinacja dostępnych 
komercyjnie materiałów okazała się bar-
dzo skuteczna w zbiornikach gazu ziem-
nego. Dla firmy kluczowa była redukcja 
masy zbiornika, którą osiągnięto poprzez 
zastosowanie poliamidowego wkładu. 
DSM podkreśla, że rozwiązanie w stu pro-
centach nadaje się do recyklingu, ponad-

to materiał zoptymalizowano pod kątem 
wytrzymałości nawet dla ekstremalnie 
niskich temperatur (do -40 °C). Było to 
ważne już przy aplikacjach CNG, ale jesz-
cze większe znaczenie ma dla magazyno-
wania wodoru, ponieważ ciśnienia robo-
cze są tu znacznie wyższe. 

Interesującym rozwiązaniem może 
być kompozytowy zbiornik ciśnieniowy 
typu „smart” (SCPV), ze zintegrowany-
mi funkcjami monitorowania stanu tech-
nicznego – jeden z projektów tego rodzaju 
został uruchomiony niedawno przez ame-
rykański Instytut IACMI, zajmujący się 

opracowywaniem innowacyjnych metod 
produkcji kompozytów. Prace prowadzo-
ne są przy udziale m.in. firm Steelhead 
Composites i Teijin, a także Oak Ridge 
National Laboratory i Uniwersytet Stanu 
Tennessee. W projekcie zastosowano inte-
ligentną technologię czujników światło-
wodowych, pozwalającą na optymaliza-
cję funkcjonowania wzmocnień z włókna 
węglowego oraz pozyskiwanie informacji 
zwrotnych dotyczących wydajności zmę-
czeniowej konstrukcji, np. w celu podej-
mowania szybkiej reakcji na występowanie 
nisko- lub wysokoenergetycznych uszko-
dzeń udarowych. l

W roku 2035 
koncerny 
motoryzacyjne 
wyprodukują nawet 
5 mln pojazdów 
napędzanych 
wodorem. 
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Na przestrzeni kilkunastu 
ostatnich lat kształtowa-
ła się swego rodzaju „mapa 
drogowa”, wyznaczają-
ca kierunki  zastosowania 

kompozytów w europejskim przemy-
śle lotniczym. Koncepcja rozwijana jest 
głównie przez koncern Airbus i krajowe 
konsorcja lotnicze działające w Holandii, 
Francji, Niemczech, Austrii i Hiszpanii. 
Podstawowym założeniem jest wspieranie 
szerszej współpracy ogólnoeuropejskiej, 
w szczególności unijnej inicjatywy Czyste 
Niebo (Clean Sky i Clean Sky 2), czyli jedne-

go z najambitniejszych europejskich pro-
gramów badawczych, którego realizatorzy 
za cel stawiają sobie opracowywanie prze-
łomowych technologii pozwalających zbu-
dować cichy, bezpieczny i paliwooszczęd-
ny samolot pasażerski. Opracowano szereg 
programów partnerstwa publiczno-pry-
watnego, nastawionych na rozwój techno-
logii kompozytowych oraz ich ostateczne 
przystosowanie do przemysłowej produk-
cji samolotów. Działania te angażują nie-
mal wszystkich głównych dostawców kon-
strukcji lotniczych w Europie, dla których 
kluczowymi czynnikami konkurencyjno-

ści są: redukcja masy i kosztów procesu 
produkcyjnego oraz monitoring stanu ele-
mentów konstrukcyjnych samolotu. 

J ednym z przedsięwzięć przesuwa-
jących granice technologiczne dla 
europejskiego lotnictwa ma być pro-

jekt Composite Fuselage (Kompozytowy 
Kadłub), realizowany w ramach wspo-
mnianej inicjatywy Clean Sky. Jego zada-
niem jest opracowanie technologii pro-
dukcji zaawansowanego kadłuba samo-
lotowego, wraz z przeskalowaniem do 
poziomu pełnowymiarowych prototypów. 

Kompozyty dla lotnictwa
– wybrane rozwiązania rynku europejskiego
Jedną z podstawowych zalet materiałów kompozytowych jest 
możliwość efektywnego zastępowania nimi konstrukcji wykonanych  
z budulca o wyższej masie, głównie metalu. Starają się korzystać  
z tego między innymi projektanci samolotów, standardowo dążący do 
redukcji ciężaru maszyn, a tym samym zużycia paliwa. Od dłuższego 
czasu znaczną aktywność pod tym względem wykazują firmy i ośrodki 
badawcze z naszego kontynentu.
Artur Nowacki
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Prototypy - jeden dla ogólnej konstruk-
cji, drugi dla wnętrza kabiny – produ-
kowane są w formie pełnowymiarowych 
cylindrów, reprezentatywnych dla przed-
niej części kadłuba, znajdującej się tuż za 
kokpitem samolotu. Główny realizator 
projektu, włoska firma Leonardo, koncen-
truje się na metodach integracji wszystkich 
elementów struktury kadłuba, uwzględ-
niając innowacyjne rozwiązania w zakresie 
konstrukcji drzwi, okien i podłogi. Projekt 
kładzie też nacisk na automatyzację pro-
dukcji. W zakresie konserwacji przewidy-
wane jest zastosowanie szeregu czujników 
zintegrowanych z materiałem kompozy-
towym. Ich zadaniem będzie monitoring 
kondycji kadłuba, w tym sygnalizacja zda-
rzeń takich jak uderzenia ptaków lub ele-
mentów leżących na płycie lotniska. Ma to 
doprowadzić do obniżenia kosztów utrzy-
mania maszyn. Wstępny etap konstruowa-
nia prototypów kadłuba zakończył się w 
ubiegłym roku. Obecnie trwa faza szcze-
gółowego projektowania, która zakończy 
się w jeszcze w tym roku przygotowaniem 
modeli elementów kadłuba do rozpoczę-
cia produkcji. Przetestowane zostaną dwa 
wspomniane, pełnowymiarowe prototypy 
demonstracyjne: pierwszy, strukturalny, 
zostanie poddany testom zmęczeniowym 
i statycznym; drugi, demonstrator kabin 
pasażerskich, pozwoli przeprowadzić testy 
wibroakustyczne i termiczne oraz integra-
cję systemów. W końcowej fazie projektu 
przewiduje się m.in. ocenę wydajności w 
zakresie redukcji hałasu wewnętrznego 
i poziomu komfortu pasażerów. Finalne 
testy zostaną przeprowadzone przez firmę 
Leonardo oraz Instytut Fraunhofera.

Innym projektem realizowanym 
w ramach Clean Sky jest ITEMB  
(InTEgrated Main landing gear Box 

– zintegrowane podwozie główne). Jego 
uczestnicy, pod kierownictwem Airbusa, 
opracowali układ podwozia lotnicze-
go w całości wykonanego z materiałów 
kompozytowych. W większości samolo-
tów średniego zasięgu (takich jak A320) 
układ konstrukcyjny podwozia, obejmują-
cy zespół ruchomych części ulokowanych 
bezpośrednio pod skrzydłami, jest nie 
tylko ciężki, ale również podatny na uster-
ki mechaniczne. Badacze skupieni wokół 
ITEMB przeprojektowali główną komorę 
podwozia, opracowując konstrukcję alter-

natywną, opartą na zintegrowanym ukła-
dzie wykonanym z kompozytów i zlokali-
zowanym w kadłubie samolotu. W rezulta-
cie powstała jednolita konstrukcja komo-
ry podwozia, której zastosowanie obniża 
koszty montażu. Komora składa się tylko z 
dwóch monolitycznych elementów: pozio-
mego „dachu” i tylnej grodzi ciśnienio-
wej. Jak informują realizatorzy projektu, 
stosując innowacyjną technikę produkcji 
z wykorzystaniem worków próżniowych, 
udało się zmniejszyć liczbę połączeń i czę-
ści aż o ponad 95 proc., co oznacza redukcję 
ilości odpadów i kosztów produkcji. Ważny 

jest również spadek masy, np. ciężar tylnej 
grodzi ciśnieniowej zmniejszono o 21 proc. 
Według inżynierów, monolityczna kon-
strukcja znacznie ułatwia montaż i napra-
wę podwozia, umożliwia też zwiększenie 
produkcji do 60 samolotów miesięcznie. 

Pomimo niekwestionowanego poten-
cjału dla zastosowań w branży lot-
niczej, materiały kompozytowe – w 

przeciwieństwie do metali - nie zapewnia-
ją wysokiego poziomu przewodności elek-
trycznej kadłuba. W efekcie samoloty bar-
dziej narażone są na zakłócenia elektro-

Firma Leonardo koncentruje się na metodach integracji wszystkich 
elementów struktury kadłuba, uwzględniając innowacyjne rozwiązania  
w zakresie konstrukcji drzwi, okien i podłogi.

Celem projektu ITEMB było przeprojektowanie głównej komory podwozia 
samolotu. 
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magnetyczne (EMI) ze strony stacji radio-
wych, radarów, satelitów, a także wyła-
dowań atmosferycznych. W przypadku 
lotów na bardzo dużej wysokości dochodzi 
ponadto zwiększona podatność na oddzia-
ływanie promieniowania kosmicznego. 
Warunki te można poprawić wdrażając 
specjalne środki ochrony elektromagne-
tycznej, co jednak w wielu przypadkach 
może prowadzić do do zwiększenia masy 
samolotu. Zadaniem zakończonego w lipcu 
tego roku kanadyjsko-europejskiego pro-
jektu EPICEA było opracowanie narzę-
dzi komputerowych, które pomogą lepiej 
poznać zjawisko sprzężenia elektroma-
gnetycznego, zachodzące w kompozyto-
wych samolotach elektrycznych. Autorzy 
projektu wyszli z założenia, że poprzez 
modelowanie połączonych systemów, 
parametrów anten elektromagnetycznych 
i wpływu promieniowania kosmicznego 
na elektronikę, platforma EPICEA pomo-
że producentom samolotów lepiej poznać 
mechanizmy zakłóceń EMI występują-
cych w tego rodzaju maszynach. To z kolei  
pozwoli opracować skuteczne wymo-

gi projektowe dla systemów obsługują-
cych samoloty i ich późniejszą integrację 
na pokładach maszyn. Wstępne rezultaty 
badań wskazują, że skutecznie zintegro-
wano dostępne oprogramowanie z ogólną 
platformą symulacyjną, co pozwoliło na 
modelowanie warunków sprzężenia elek-
tromagnetycznego w połączonych syste-
mach okablowania i antenach wewnątrz 
kompozytowego kadłuba samolotu. Daje 
to możliwość porównania wyników symu-
lacji z rzeczywistymi pomiarami doko-
nywanymi na kompozytowym kadłubie 
samolotu produkcji kanadyjskiej firmy 
Bombardier, podsumowują realizatory 
projektu. Ustalenia zespołu potwierdzane 
są obecnie specjalistycznymi testami przez 
Kanadyjczyków oraz producenta układów 
elektrycznych dla lotnictwa, holenderską 
firmę Fokker.

Zalety takie, jak względnie wyso-
ka odporność na odkształcenia 
pozapłaszczyznowe czy podat-

ność na recykling, od dziesięcioleci prze-
konują inżynierów z branży lotniczej do 

uwzględniania  kompozytów termopla-
stycznych przy projektowaniu struktury 
podstawowej samolotu. Nie zawsze jednak 
udaje się łatwo przejść od projektu CAD 
do uruchomienia produkcji. Wysiłki na 
rzecz opracowania niezbędnych techno-
logii produkcji kontynuowane są na całym 
świecie, w tym także przez wspomnia-
ną firmę Fokker. W 2009 r. należała ona 
do grupy holenderskich przedsiębiorstw  
i instytutów badawczych, które wraz z 
koncernem Airbus utworzyły konsorcjum 
TAPAS (Thermoplastic Affordable Primary 
Aircraft Structure), którego celem stało 
się opracowanie ekonomicznej technolo-
gii wytwarzania podstawowej struktury 
samolotu przy wykorzystaniu kompozy-
tów termoplastycznych. Od 2014 r. inicja-
tywa obejmuje już 12 partnerów i jest kon-
tynuowana jako TAPAS2. Kierując się roz-
wiązaniami opracowanymi przez Airbus, 
specjaliści z Fokker opracowali technolo-
gię, która pozwoliła ostatnio wykonać pro-
totyp kompozytowego kadłuba, a w przy-
szłości ma umożliwić jego przemysłową 
produkcję. Celem dalszego doskonalenia 
wspomnianej technologii, firma nawiązała 
współpracę z amerykańską wytwórnią lot-
niczą Gulfstream Aerospace. Nowe podej-
ście wykorzystuje zintegrowaną, opraco-
waną przez TAPAS platformę oprogramo-
wania do realizacji projektów, w których 
inżynierowie z różnych dyscyplin anali-
zują dany model cyfrowy, wykorzystując 
zdolność do pracy koncepcyjnej nad zło-
żonymi elementami konstrukcyjnymi. Te 
rozszerzone opcje projektowe w pełniejszy 
sposób wykorzystują możliwości sterowa-
nia maszynami do zautomatyzowanego 
układania włókien (AFP) oraz postępy w 
zakresie innych technik produkcyjnych.  
Według założeń TAPAS2, innowacyjny 
panel kadłuba samolotu powstał z poliete-
roketonoketonu (PEKK) zbrojonego włók-
nem węglowym, a konkretnie z materiału 
APC firmy Solvay. W konstrukcji zastoso-
wano pozbawiony elementów łączących, 
spawany styk ramy z poszyciem, co ma 
zasadnicze znaczenie dla opłacalności 
projektu. Jak szacuje Fokker, wyelimino-
wanie mechanicznych złączy (a także prac 
związanych z ich montażem) spowodu-
je 20-proc. spadek kosztów oraz 10-proc. 
redukcję masy podstawowych struktur 
lotniczych w porównaniu z konwencjonal-
nymi rozwiązaniami kompozytowymi. l

Innowacyjną konstrukcję kadłuba opracowanego w ramach projektu 
TAPAS2 cechuje brak połączeń nitowych.
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W łączenie się w cyfro-
wą transformację to 
dla polskich firm być 
albo nie być. Fundacja 
Platforma Przemysłu 

Przyszłości ma być odpowiedzią na nad-
chodzącą rewolucję 4.0. Będzie wspierać 
przedsiębiorców w obszarze transformacji 
cyfrowej w zakresie procesów, produktów 
i modeli biznesowych. Sama transformacja 
ma bazować na wykorzystaniu rozwiązań 
z obszaru automatyzacji, sztucznej inteli-
gencji i najnowszych technologii.

– Platforma będzie się starała koncentro-
wać na tych wszystkich obszarach, które mają 
kluczowe znaczenie dla budowania nowej 
generacji przemysłu: poczynając od budowa-
nia świadomości, poprzez ukierunkowywanie 
przedsiębiorstw na nowej drodze, budowanie 
kompetencji niezbędnych do tego, żeby zmia-
nę przeprowadzić, jak również na wspoma-
ganiu tworzenia rozwiązań i ich wdrażaniu 
– tłumaczy Andrzej Soldaty.

Jednym z kluczowych działań Platformy 
będzie wyposażenie przedsiębiorstw w 
wiedzę z zakresu Przemysłu 4.0. Dlatego jej 
działania mają się koncentrować na infor-
mowaniu, wspieraniu i inicjowaniu działań 
budujących i rozwijających konkurencyj-
ny przemysł. Fundacja ma też budować 
kompetencje doradcze i sieci wsparcia dla 
przedsiębiorców.

– Formalnie platforma rozpocznie działal-
ność już w kwietniu, natomiast organizacyj-
ne przygotowania, przygotowanie zasobów, 
przygotowanie siedziby umożliwią działanie 

już operacyjne na rynku od września – wska-
zuje Soldaty.

Zgodnie z założeniami platforma będzie 
budować odpowiednie środowiska wokół 
Przemysłu 4.0, proponować rozwiązania 
technologiczne, zarządzać wiedzą i inno-
wacjami. Jej zadaniem ma być również 
tworzenie mechanizmów współdziała-
nia, dzielenia się wiedzą oraz budowania 

zaufania w relacjach między podmiotami 
zaangażowanymi w proces transformacji 
cyfrowej.

Wsparcie ma mieć charakter niefinan-
sowy i obejmować m.in. szkolenia, doradz-
two, przedsięwzięcia integrujące przedsię-
biorców w obszarze transformacji cyfro-
wej.

– Ważnym elementem w działalności 
platformy będzie punkt kontaktowy, gdzie 
będzie można uzyskać informacje o dostęp-
nych środkach, możliwych działaniach wspo-

magających. Będzie bardzo mocno rozbu-
dowana sieć doradczo-konsultacyjna, gdzie 
każdy z przedsiębiorców, nawet najmniejszy, 
będzie miał możliwość uzyskania informacji o 
rozwiązaniach przemysłu przyszłości. Jednym 
słowem – powstanie ekosystem wspomaga-
nia transformacji – wymienia Soldaty.

Przemysł 4.0 należy do sześciu klu-
czowych megatrendów, które w najbliż-
szych latach ukształtują globalną gospo-
darkę. Tymczasem, jak wynika z raportu 
„Smart Industry Polska 2018”, przygo-
towanego przez Siemens we współpra-
cy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i 
Technologii, 60 proc. przedsiębiorstw z 
sektora MŚP w ogóle nie zna koncepcji 
Przemysłu 4.0. W swojej strategii uwzględ-
nia ją nieco ponad 15 proc. Im mniejsze 
firmy, tym słabiej wykorzystują możliwo-
ści cyfryzacji. Najważniejsze bariery ogra-
niczające adaptację technologii związane 
są nie tylko z brakiem środków finanso-
wych na taką działalność (65 proc.), lecz 
także z brakiem czasu (62 proc.) i wykwa-
lifikowanej kadry (53 proc.). Platforma 
pomoże zlikwidować część z tych barier.

– Doświadczenia z wdrażania Przemysłu 
4.0 wyraźnie wskazują na skokowe wzrosty 
produktywności, lepsze wykorzystanie moż-
liwości rynkowych – mówi Andrzej Soldaty. 
– Przed krajowym przemysłem stoi szansa 
na zmianę w łańcuchu wartości z pozycji 
tworzenia rozwiązań w oparciu o czyjeś idee 
na pozycję tych, którzy te rozwiązania wpro-
wadzają na rynek. To są pozycje bardziej 
rentowne. l

PRZEMYSŁ 4.0  
NIE DLA MAŁYCH?

Polski przemysł nie wykorzystuje jeszcze w pełni możliwości, jakie 
daje cyfryzacja.
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S konsolidowane przychody ze 
sprzedaży wzrosły o ponad 
32,2%, do 111,9 mln zł, w porów-
naniu z tym samym okresem rok 
wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł 

w tym czasie do 13,1 mln zł i był wyższy o 
84,6% r/r.

W ujęciu jednostkowym Plast-Box S.A. – 
spółka matka w Grupie Kapitałowej Plast-
Box i jednocześnie podmiot zarządzający, 
I półrocze br. zakończyła względem roku 
ubiegłego wyższym o 79,8% wynikiem 
EBITDA (stopa EBITDA 9,9%) oraz zyskiem 
netto 3,8 mln zł, przy przychodach na 
poziomie 78,8 mln zł.

– Budowana przez ostatni rok struktura 
Grupy Plast-Box i osiągnięte kompetencje, 
poprzez zrealizowanie pod koniec ubiegłego 
roku akwizycji, gwarantują nam realizację 
strategii wzrostu wartości ekonomicznej, co 
znalazło odzwierciedlenie w wynikach tego 
roku – mówi Grzegorz Pawlak, prezes 
zarządu Plast-Box S.A. – Pomimo wysokich 
cen surowców, wzrostu kosztów pracy i ener-
gii, osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty na 
wszystkich poziomach rentowności – infor-
muje.

Po 6 miesiącach br. Grupa zwiększy-
ła sprzedaż krajową o 51,0% do poziomu 
49,9 mln zł, generując w ten sposób 44,6% 
obrotów Grupy. Poza rozwojem w kraju 
priorytetowy pozostaje rynek eksportowy, 
gdzie  w I połowie 2019 roku Plast-Box rok 
do roku zwiększył sprzedaż o 20,2%.

– Od lat skutecz-
nie realizujemy strate-
gię dotyczącą eksportu, a 
także dywersyfikacji geo-
graficznej. Dzięki temu 
możemy budować dłu-
gofalowy, stabilny wzrost 
Grupy Plast-Box – pod-
kreśla Grzegorz Pawlak.

Grupa Kapitałowa 
Plast-Box należy do czo-
łówki producentów opa-
kowań plastikowych w 

Polsce i w Europie. W skład Grupy wchodzą: 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-
Box S.A., Plast-Box Ukraina Sp. z o.o., Plast-
Box East Sp. z o.o., Plast-Box Development 
Sp. z o.o., Plast-Box Apartments Sp. z o.o. 

oraz Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner 
Nieruchomości Sp. z o.o. Do Grupy należą 
3 zakłady produkcyjne zlokalizowane w 
Polsce i na Ukrainie, a jej siedziba główna 
mieści się w Słupsku. Plast-Box istnieje od 
1983 r., od 2004 r. jest notowany na GPW. l

Plast-Box z dwucyfrowym  
wzrostem wyników finansowych
Plast-Box odnotował znaczny wzrost wyników finansowych w I połowie 2019  roku. Zysk 
netto Grupy po 6 miesiącach roku sięgnął  4,3 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy od 
wyniku za analogiczny okres 2018 roku.

Po 6 miesiącach br. Grupa 
Plast-Box zwiększyła sprzedaż 
krajową o 51,0% do poziomu 
49,9 mln zł, generując w ten 
sposób 44,6% obrotów Grupy.
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Na podstawie porozumienia 
Hyundai Engineering i KIND 
zobowiązują się do zain-
westowania, odpowiednio, 
73 mln USD i 57 mln USD, 

poprzez wniesienie wkładów pieniężnych 
na pokrycie podwyższonego kapitału 
zakładowego PDH Polska S.A. To spółka 
zależna Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” S.A., reali-

zująca Projekt Polimery Police. Natomiast 
spółki z Grupy Azoty zobowiązały się do 
inwestycji w Projekt łącznej kwoty do 1,4 
mld zł oraz środków z planowanej ofer-
ty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady 

Projekt Polimery Police 
coraz bliżej realizacji
Hyundai Engineering Co. Ltd i Korean Overseas Infrastructure  
& Urban Development Corporation (KIND) podpisały ze spółkami 
Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
porozumienie dotyczące warunków finansowania kapitałowego 
(term sheet) Projektu Polimery Police.
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Chemiczne „Police” S.A. Wiążące poro-
zumienie (term sheet) z 19 września br. 
jest następstwem podpisanego między 
obydwiema stronami 10 maja bieżącego 
roku wstępnego porozumienia inwesty-
cyjnego.

– Decyzja naszych koreańskich part-
nerów o zaangażowaniu kapitałowym na 
ponad 500 mln zł stanowi kolejny, bardzo 
ważny krok w realizacji Projektu Polimery 
Police. Odbieramy ją jako wyraz zaufania, 
a jednocześnie potwierdzenie biznesowe-
go potencjału przedsięwzięcia. Podpisane 
teraz porozumienie ma charakter wiążący – 
powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes 
Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zgodnie z porozumieniem koreańscy 
partnerzy będą uprawnieni do powołania 
wspólnie jednego członka Rady Nadzorczej 
PDH Polska S.A. Strony ustaliły również, że 
w ostatecznej umowie znajdzie się zapis, 
zgodnie z którym koreańscy akcjonariusze 
przez 3 lata nie będą mogli sprzedać swo-
ich akcji (lock-up). Ustalono też warianty 
wyjścia z inwestycji, m.in. opcję sprzedaży 
akcji przez koreańskich inwestorów i opcję 
odkupu akcji przez spółki z Grupy Azoty.

– Projekt Polimery Police pozwoli nam 
na dywersyfikację biznesu poprzez rozwój 
obszarów niezwiązanych z produkcją nawo-
zową. Zakładamy, iż udział segmentu two-
rzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat 
do około 1/3 przychodów całej Grupy Azoty, 
wobec około 16% w 2018 roku. Projekt stwarza 
mocną podstawę dalszego wzrostu wartości 
spółek z Grupy i poprawy ich międzynarodo-
wej pozycji. Wierzymy, że skorzysta na nim 
cały polski sektor chemiczny – dodał prezes 
Wojciech Wardacki.

Realizacja strategicznego dla Grupy 
Azoty Projektu Polimery Police przebiega 
zgodnie z przyjętym przez spółkę harmo-
nogramem. W zakresie struktury finanso-

wania spółki z Grupy Azoty podpisały już 
list intencyjny z Grupą LOTOS S.A. o poten-
cjalnym zaangażowaniu kapitałowym tego 
koncernu na ok. 500 mln zł. A 23 wrze-
śnia akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. mają podjąć decy-
zję o przeprowadzeniu publicznej oferty 
akcji o wartości do 1,1 mld zł. Zakładanym 
terminem oferty jest IV kwartał 2019 roku.

Celem projektu Polimery Police reali-
zowanego przez PDH Polska S.A. jest 
budowa zintegrowanego kompleksu che-
micznego obejmującego instalację do pro-
dukcji propylenu, instalację do produkcji 
polipropylenu, terminal przeładunkowo-
-magazynowy (gazoport), infrastrukturę 
logistyczną oraz odpowiednie instalacje 
pomocnicze. Moce produkcyjne wyniosą 
437 tys. ton polipropylenu, dzięki czemu 
Polska stanie się jednym z największych 
jego producentów w Europie. Większość 
produkcji będzie sprzedawana za grani-
cę. Całkowity szacowany budżet Projektu 
Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z 
czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą m.in. 
nakłady inwestycyjne – wynagrodzenie 
wykonawcy, zakupy licencji, prace przygo-
towawcze. l

Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. 3 września 2019 
roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
pozytywnej opinii dotyczącej podwyższe-
nia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji nowych akcji z zachowaniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w 
kwocie ok. 1 mld zł. Intencją Zarządu spółki 
jest przeprowadzenie oferty do końca 2019 
roku. Pozyskane środki zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie Projektu Polimery Police, 
kluczowego elementu wieloletniej strategii 
rozwoju spółek z Grupy Azoty.

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Grupy 
Azoty Police dotyczy uchwały Zarządu 
Spółki z 26 sierpnia br. w sprawie podwyż-
szenia kapitału zakładowego poprzez emisję 
nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln akcji 
zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 10 zł każda (uchwała będzie sta-
nowiła przedmiot obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 

planowanego na 23 września br.). Ostateczna 
wysokość podwyższenia kapitału zakłado-
wego oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej 
emisji zostaną określone przez Zarząd Spółki. 
Proponowanym dniem prawa poboru jest 7 
listopada 2019 r.

– Wyrażenie pozytywnej opinii przez Radę 
Nadzorczą to ważny, formalny krok pozwalający 
naszym akcjonariuszom podjąć decyzję w zakre-
sie podwyższenia kapitału zakładowego pod-
czas planowanego Walnego Zgromadzenia. W 
najbliższych miesiącach zakładamy wykonanie 
szeregu prac, zarówno z obszaru operacyjnego, 
jak i finansowego, które pozwolą nam zgodnie 
z harmonogramem, tj. z początkiem 2020 roku 
rozpocząć budowę Polimerów Police – jednego 
z największych petrochemicznych projektów 
inwestycyjnych przeprowadzanych w ostatnich 
latach w Polsce – powiedział dr Wojciech 
Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy 
Azoty S.A.

Police wyemitują akcje wspierające Projekt

Projekt Polimery  
Police pozwoli nam  
na dywersyfikację biznesu 
poprzez rozwój obszarów 
niezwiązanych z produkcją 
nawozową. Zakładamy, iż 
udział segmentu tworzyw 
sztucznych wzrośnie  
w ciągu kilku lat do około 
1/3 przychodów całej Grupy 
Azoty, wobec około 16%  
w 2018 roku.
dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu 
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” 
S.A. oraz Grupy Azoty S.A.
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Zgodnie z praktyką  została 
zastosowana standardowa dla 
drugiej fazy negocjacji pro-
cedura „stop the clock”. To 
korzystne rozwiązanie dla obu 

stron procesu negocjacji. Dzięki procedurze 
„zatrzymania zegara” PKN ORLEN zyskuje 
czas na zebranie dodatkowych informacji, 
a Komisja  będzie miała więcej czasu na 
przeanalizowanie przedstawionej doku-
mentacji przed podjęciem finalnej  decyzji.

– Procedura „stop the clock” jest   wyko-
rzystywana przez Komisję w pogłębionej fazie 
analiz, szczególnie w przypadku  skompli-

kowanych procesów przejęć kapitałowych. 
Byliśmy na to przygotowani. Obu stronom 
zależy, aby  transakcję przejęcia kapitało-
wego Grupy Lotos przeprowadzić z korzyścią 
dla całego rynku. Jesteśmy pewni naszych 
argumentów i to dobry sygnał, że Komisji 
zależy na ich wnikliwej analizie – powie-
dział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN 
ORLEN.

Decyzja Komisji Europejskiej wynika 
wyłącznie z konieczności zebrania dodat-
kowych informacji. Oznacza to czasowe 
ograniczenie tempa procesu. To stan-
dardowa praktyka, która była stosowana 

m.in. w postępowaniach EON/Innogy, czy 
Vodafone/Certain Liberty Global Assets. W 
przypadku obu procesów wydano pozy-
tywną, warunkową decyzję.

Celem transakcji przejęcia kapitałowego 
Grupy Lotos przez PKN ORLEN jest stwo-
rzenie silnego podmiotu o międzynaro-
dowym potencjale liczącego się na rynku 
dostaw ropy. Jest to szczególnie ważne dla 
bezpieczeństwa paliwowo-energetyczne-
go Polski, ale również i Europy Środkowo-
Wschodniej, co unaocznił ostatni kryzys z 
zanieczyszczoną rosyjską ropą. Powstanie 
silnego podmiotu oznacza również więk-

Czy PKN ORLEN  
przejmie Grupę LOTOS?

PKN ORLEN otrzymał od  Komisji Europejskiej więcej czasu 
na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych  informacji 
w procesie przejęcia kapitałowego Lotosu.
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sze możliwości finansowe na realizację 
dużych, wymagających wielomiliardo-
wych nakładów projektów inwestycyj-
nych korzystnych dla polskiej gospodarki, 
jak i środowiska. Przykładem planowane 
inwestycje w budowę morskich farm wia-
trowych. Sfinalizowanie procesu przeję-
cia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN 
ORLEN to włączenie się Polski w światowy 
trend budowania znaczących podmiotów  
na rynku paliwowo-energetycznym. To 
odpowiedź polskich przedsiębiorstw na 
globalne trendy przemysłu rafineryjne-
go, która w przyszłości zmniejszy ryzyko 
utraty płynności przez krajowe rafinerie.

Nowy podmiot będzie silny regional-
nie oraz nadal będzie dbał o społeczności 
lokalne. Połączona spółka znacznie moc-
niej będzie mogła zaangażować się też w 
działania społeczne, kulturalne i sportowe 
w regionie. Dzięki skoordynowanej polity-
ce CSR, lokalne społeczności będą mogły 
liczyć na większe i bardziej kompleksowe 
wsparcie.

Należy także podkreślić, iż wpływy 
z CIT, PIT i podatków od nieruchomo-
ści pozostaną na Pomorzu. LOTOS dzięki 
wzmocnieniu zyska nowe zamówienia i 
wejdzie w nowe obszary działalności, a te, 
w których jest już aktywny, m.in. elektro-
mobilność czy w obszarze poszukiwań i 
wydobycia węglowodorów , będzie dalej 
rozwijał. Konsolidacja będzie wiązała się 
z optymalizacją procesów biznesowych, 
jednak nie oznacza to redukcji zatrud-
nienia. Miejsca pracy zostaną utrzyma-
ne. Pracownicy zyskają z kolei możliwości 
rozwoju zawodowego oraz pracy w więk-
szej i silniejszej firmie o znaczeniu mię-
dzynarodowym.

Procesy konsolidacyjne firm z branży 
paliwowo-energetycznej w Europie i na 
świecie przeprowadzono wiele lat temu. 
Przykładem węgierski MOL, norwe-
ski Statoil, hiszpański Repsol, portugal-
ski GalpEnergia, włoskie ENI, austriackie 
OMV, francuski TOTAL.

Wszystkie zrealizowane w Europie pro-
cesy konsolidacji w żaden sposób nie ogra-
niczyły konkurencji na tych rynkach w 
obszarze sprzedaży paliw, czy logistyki. 
Tak będzie również w przypadku prze-
jęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez 
PKN ORLEN z Grupą LOTOS, szczególnie w 
przypadku zaakceptowania przez Komisję 
Europejską środków zaradczych.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy 
LOTOS przez PKN ORLEN został zaini-
cjowany w lutym 2018 roku, podpisaniem 
Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, 
który posiada w gdańskiej spółce 53,19% 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjo-
nariuszy. Z kolei w kwietniu 2018 roku w 
gdańskiej spółce rozpoczął się proces due 
dilligence, czyli badanie jej kondycji han-
dlowej, finansowej, prawnej i podatkowej 
pod kątem przejęcia. Natomiast w listo-

padzie ubiegłego roku PKN ORLEN zło-
żył w Komisji Europejskiej wstępną wersję 
wniosku o zgodę na koncentrację. W trak-
cie prac nad dokumentem PKN ORLEN i 
Grupa LOTOS otrzymały z KE setki pytań, 

na które sukcesywnie odpowiadały. Dobra 
współpraca wszystkich stron pozwoli-
ła opracować ostateczny kształt wniosku, 
który trafił do Komisji na początku lipca br. 
Dodatkowo pod koniec sierpnia tego roku 
podpisane zostało porozumienie pomiędzy 
PKN ORLEN, a Skarbem Państwa i Grupą 
Lotos określające ramową strukturę trans-
akcji przejęcia gdańskiej spółki. l

Sprawne 
przeprowadzenie 
procesu przejęcia 
kapitałowego  Grupy 
LOTOS to dla nas 
priorytet.
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Repreze-
ntujący Skarb 
Państwa 
Minister 

Energii Krzysztof 
Tchórzewski oraz Prezes 
PKN ORLEN S.A. Daniel 
Obajtek podpisali list 
intencyjny w sprawie roz-
poczęcia procesu przejęcia 
kontroli kapitałowej przez 
PKN ORLEN nad Grupą 
LOTOS.

PKN ORLEN 
złożył do 
Komisji 
Europejskiej 

wersję roboczą wniosku 
o wyrażenie zgody na 
koncentrację w związku 
z planowanym przeję-
ciem kontroli kapitało-
wej nad Grupą LOTOS.

PKN 
ORLEN 
złożył w 
Komisji 

Europejskiej formalny 
wniosek o zgodę na 
przejęcie kapitałowe 
Grupy LOTOS

PKN 
ORLEN 
podpisał 
porozu-

mienie ze Skarbem 
Państwa i Grupą 
LOTOS dotyczące 
realizacji transak-
cji nabycia akcji 
LOTOSU

KORZYŚCI Z PUNKTU 
WIDZENIA GRUPY 
LOTOS JAKO 
PRZEDSIĘBIORSTWA
Fuzja PKN ORLEN i Grupy LOTOS 
jest atrakcyjna ze względu na 
komplementarność technologiczną i 
produktową oraz pozycję spółek na 
rynku paliw.

•
PKN ORLEN postrzega rozwój 
obszarów tzw. nowej mobilności 
jako strategiczną szansę rozwojową. 
Wykorzystanie aktywów i projektów 
Grupy LOTOS może dodatkowo 
zwiększyć przewagę konkurencyjną 
połączonych spółek w tym obszarze.

•
Fuzja PKN ORLEN i LOTOS jest też 
odpowiedzią polskich przedsiębiorstw 
na globalne trendy przemysłu 
rafineryjnego i zmniejsza ryzyko utraty 
płynności przez nasze rafinerie.

•
Połączenie działalności PKN ORLEN i 
Grupy LOTOS pozwoli na powstanie 
liczącego się gracza na rynku paliw 
– nie tylko w naszym regionie Europy.

•
Co więcej, konsolidacja PKN ORLEN 
z Grupą LOTOS umożliwi osiągnięcie 
synergii zarówno po stronie kosztowej, 
jak i przychodowej. 

27
LUTEGO
2018

30
LISTOPADA

2018
3

LIPCA
2019

26
SIERPNIA
2019
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Ostatnia strona

Kowalski

P rzedwczoraj, we wczesnych godzinach wieczornych, 
tak gdzieś po budujących Wiadomościach, a przed  
niepewną Pogodą, korzystając z okienka reklamowego, 

popełniłem przestępstwo. Otóż, otrzymawszy od żony kubeł 
ze śmieciami, bez wahania pognałem do śmietnika, odchyli-
łem klapę i... zamiast dokonać ostatnich oględzin, wyrzuci-
łem wszystko jak leci – a kiedy leciało, ze zgrozą zobaczyłem 
lecącą butelkę PET. Poszło!... i wszystko do mieszanych.  
Nie dość, że do mieszanych, to jeszcze – nie pogniotłem.  
Moja wina jest tym większa, że przy wyżej wymienionym 
czynie obecny był mój syn, w dodatku syn po lekcji przyrody, 
na której pani pokazała przerażonym dzie-
ciom zdjęcie kolorowej wyspy z plastiku, 
dryfującej po Spokojnym.

Mógłbym oczywiście tłumaczyć się 
gęsto: że nie zauważyłem, że działałem  
w pośpiechu, bo chciałem zobaczyć 
Pogodę, że omsknęło mi się. 
Niestety, już nic nie zmieni faktu,  

że zostałem  
ekoprzestępcą  
i w dodatku  
za jednym 
zamachem  
zdemoralizowa-
łem dziecko.

Z drugiej strony, pomyśla-
łem sobie, jestem tylko zwykłym 
Kowalskim, który – choćby nie wiem co – i tak wiele nie 
zmieni, bo kto jak kto, ale Kowalski ma przecież niewielki 
wpływ na planetę.

A później przypomniałem sobie szesnastoletnią Gretę 
Thunberg, która podczas ceremonii otwarcia szczytu kli-
matycznego ONZ w mocnych słowach oskarżyła polityków 
o zdradę: – Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo 
swoim pustosłowiem. Jesteśmy na skraju wymierania. Jak śmie-
cie mówić o pieniądzach? – mówiła. – Mnie nie powinno tutaj 
być, powinnam teraz znajdować się po drugiej stronie oceanu w 
mojej szkole – te słowa zapadają w pamięć. – Nadal nie jesteście 
zbyt dojrzali, żeby przedstawić nam wszystkie fakty i statystyki. 

Zawodzicie nas! – mówiła z tak wielką pasją, że może w końcu 
ktoś usłyszał głos młodego pokolenia.

Zaraz, przecież ta dziewczyna – zwykła szwedzka uczen-
nica – właśnie zmienia świat! Co z tobą Kowalski nie tak, że 
nadal uważasz, iż nic się nie da zrobić?

Zakasałem rękaw, wydobyłem butelkę i zgniotłem, widząc 
zdziwienie, ale i chyba podziw w oczach syna. Zgniotłem  
i wrzuciłem do segregowanych. 

Mała rzecz, a jakże mnie ucieszyła. W końcu wielkie idee 
realizuje się w małych krokach! Do domu wróciłem w ostat-
niej chwili: piękna pogodynka uśmiechnęła się z ekranu i bez 

mrugniecia okiem zapowiedziała 
szereg katastrof naturalnych. 

Niestety, w Pogodzie trochę się 
namieszało...

Trochę? Ostatni raport IPCC 
może przerażać: lodowce top-
nieją w zatrważającym 

tempie, a do połowy wieku blisko 80% górnej warstwy oce-
anów straci tlen, co doprowadzi do masowego wymierania 
wielu gatunków. To dzieje się na naszych oczach! Czy może-
my jeszcze coś zrobić?

Musimy. I musi o tym pamiętać każdy Kowalski: zarówno 
ten, który opracowuje nowe tworzywa, ten, który projektuje 
preformę do wytłaczarki, jak i ten, który później zużytą butel-
kę wyrzuci do kosza. 

Przecież to od nas zależy, jak będzie wyglądał nasz świat. 
Naukowcy mówią, że mamy ostatnie minuty na jego ratowa-
nie. Jeżeli będziemy działać razem, być może uda się jeszcze 
zbudować most nad przepaścią.

Stojąc nad przepaścią

Frits Ahlefeld






