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Przed nami trudny okres
Europejski rynek polimerów od kilku miesięcy znajduje się
pod narastającą presją związaną z niedoborem surowców do
przetwórstwa oraz rosnącymi cenami. Sytuacja staje się coraz
poważniejsza, a wielu przetwórców już dziś zgłasza problemy
z utrzymaniem produkcji. Kiedy możemy spodziewać się poprawy sytuacji? Producenci surowców są dość ostrożni: w rozmowach, jakie prowadzimy z czołowymi dostawcami pojawia się
perspektywa drugiego, czasem trzeciego kwartału, chociaż
słychać też głosy, że na powrót do pełnej normalności możemy
czekać cały rok. Mniej więcej tyle samo czasu - jak szacuje wielu
specjalistów - przyjdzie nam jeszcze zmagać się z pandemią.
Jakkolwiek nie spojrzeć, przed nami trudne czasy. Być może
w tej sytuacji warto zadbać o dywersyfikację i poszukać atrakcyjnych rynków zbytu. Dla polskich firm naturalnym kierunkiem
są Niemcy, chociaż musimy mieć świadomość, że rosnący protekcjonizm i zadawnione uprzedzenia wobec polskich przedsiębiorców mogą dość mocno utrudnić wejście na ten rynek. Joanna
Domińska w artykule otwierajacycm niniejsze wydanie „Plastime
Magazine” przekonuje, że chcąc wejść ze swoim produktem

na rynek niemiecki, polskie firmy muszą wykazać się sprytem
i cierpliwością.
W poszukiwaniu możliwości rozwoju z pewnością warto
przyjrzeć się, jak robią to liderzy branży. Krzysztof Wiśniewski,
prezes zarządu Eurocast opowiada nam o 25 latach działalności
firmy, która wyrosła w tym czasie na jednego z wiodących producentów opakowań w Europie. Jak podkreśla, Eurocast może się
pochwalić technologiami, które wprowadza na rynku europejskim jako pierwszy, a jedną z przewag konkurencyjnych firma
opiera na rozwoju automatyzacji.
Jak dziś wygląda wdrażanie automatyzacji i cyfryzacji w polskich firmach? Na to pytanie stara sie odpowiedzieć Agata
Świderska w solidnym raporcie „Przemysł 4.0 po polsku – założenia, narzędzia, formy wsparcia”.
Warto też polecić blok tematyczny poświęcony foliom: pomimo pandemii producenci zdołali w ubiegłym roku przedstawić
szereg innowacyjnych rozwiązań. Najciekawsze z nich zebrał dla
państwa Andrzej Wolański.
Remigiusz Gałązka

3/2021

5

PLASTIME / INSIDER

W

Y C I N K I

LICZBY
MIESIĄCA

Plastik z alg morskich
Grupa japońskich firm, we
współpracy z Uniwersytetem
Tokijskim, rozpoczęła prace
nad technologią masowej
produkcji plastiku z
substancji pozyskiwa
nych z alg. Nowe
tworzywo ma
powstawać
z substancji o
nazwie paramylon - to
węglowodan podobny do
skrobi, którego źródłem są
eugleny. Według naukow

ców jest to znacznie bardziej
ekologiczne rozwiązanie od
zwykłego plastiku, do którego
produkcji w większości przy
padków wykorzystywana
jest ropa naftowa. W
czasie produkcji
plastiku uwalniane
są także duże ilo
ści dwutlenku węgla.
Prace będą prowadzone
przez konsorcjum założone
przez firmy Seiko Epson i NEC
oraz Uniwersytet Tokijski.

Mikroplastik nie pochodzi z butelek PET
Mikroplastik to małe plasti
kowe cząstki o rozmiarze od
0,1 µm do 5 mm, które uważa
się za szkodliwe dla śro
dowiska i naszego
organizmu. Dane
Międzynarodowej
Unii Ochrony
Przyrody pokazu
ją, że w większości
(35%) pochodzi on
z tkanin syntetycz
nych. Pozostałe źró
dła mikroplastiku to
pył ze ścierających się opon
samochodowych (28%) oraz

kurz miejski (24%). Istnieją
jeszcze inne przyczyny
powstawania tych mikro czą
stek, które mogą wydawać
się zaskakujące –
w 7% pochodzą
z oznakowań dro
gowych, a prawie
4% z różnych
powłok morskich. Na
co dzień używamy
też wielu środków
pielęgnacji osobistej,
w których stosowane
są mikrogranulki generujące
2% całego mikroplastiku.

Żabka wycofuje plastikowe jednorazówki
Sieć Żabka eliminuje ze swo
ich sklepów jednorazowe
torby z plastiku, tzw. „zrywki”
oraz plastikowe wieczka do
kubków na kawę. Plastikowe
jednorazówki zostały
zastąpione papie
rowymi odpo
wiednikami. W ten
sposób Żabka chce
zredukować zużycie
plastiku aż o 1000
ton rocznie.
– Obsługując dziennie
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ok. 2,5 mln klientów mamy
świadomość naszej roli wobec
ograniczania plastiku w naszej
sieci i zachęcania klientów do
dokonywania świadomych
wyborów, dobrych dla
naszej planety. Dlatego
zdecydowaliśmy się na
wycofanie zbędnych
materiałów z tworzyw
sztucznych – powie
dział Tomasz Suchański,
Prezes Zarządu, CEO
Grupy Żabka.

l
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tyle problemów
produkcyjnych
zgłosili w lutym
producenci
tworzyw.
l
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tyle przypadków
Siły Wyższej
ogłoszono
w oficjalnych
dokumentach
dostawców
polimerów.
l
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przypadków
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Na poziomie globalnym
wiele branż, nie tylko
przemysł petrochemicz
ny, mierzy się obecnie
z wyzwaniami związany
mi z poważnymi niedo
borami surowców, które
są spowodowane licznymi, podobnymi
czynnikami. I my doświadczyliśmy takiej
sytuacji w zakresie dostaw etylenu i propy
lenu, a jej przyczyną były problemy tech
niczne, z którymi w ostatnich miesiącach
borykał się nasz dostawca.
Umberto Credali,
Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży
BOP oraz Prezes Zarządu BOPS

Dziś globalne braki
monomerów (krakery
nadal nie pracują w peł
nych zakresach) unie
możliwiają produkcję
tworzyw wystarczającą
do pokrycia zapotrzebo
wania rynku. Ponadto mamy do czynienia
ze, z jednej strony mocno ograniczonym
importem ze Stanów Zjednoczonych oraz
Dalekiego Wschodu a z drugiej strony ze
zwiększonym popytem w Chinach oraz
znacznymi potrzebami importowymi
w Stanach Zjednoczonych. Z tej perspek
tywy wydaje się, że najważniejsze sprawy
dzieją się ponad naszymi, europejskimi,
głowami.
Robert Przybylski,
Plastoplan Polska Sp. z o.o.

l
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to liczba
przestoi
związanych
z pracami
konserwa
cyjnymi.
l

W Europie istnieje około
50 000 małych i średnich
przedsiębiorstw zajmują
cych się przetwórstwem
tworzyw sztucznych,
które muszą stawić czoła
niedoborom surowców
i znacznym wzrostom cen bez żadnej dźwi
gni w negocjacjach z międzynarodowymi
producentami polimerów.
Renato Zelcher, prezes EuPC

HUZAP GMBH
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Europejscy przetwórcy pod presją: brakuje surowców
Niedobory surowców w Europie mają coraz bardziej negatywny wpływ na produkcję
wyrobów z tworzyw sztucznych w całej Unii.

Europejski rynek polimerów od kilku
miesięcy znajduje się pod presją, a negatywne konsekwencje niedoborów surowców i wzrostu cen poważnie wpływają na
produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych w UE. Firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych w całej
Europie zgłaszają trudności w pozyskaniu surowców niezbędnych do utrzymania produkcji oraz alarmująco niskie
zapasy.
Popyt na polimery w Europie wzrósł
w drugiej połowie 2020 r. Po silnym spadku produkcji spowodowanym pandemią
COVID-19 i związanymi z nią lockdownami, przetwórcy tworzyw sztucznych
zaczęli ponownie zwiększać swoją produkcję. W tym czasie podaż surowca nie
wzrosła jednak odpowiednio.
– Od grudnia 2020 roku sytuacja gwałtownie się pogorszyła – alarmuje Alexandre
Dangis, dyrektor zarządzający stowarzyszenia europejskich przetwórców
tworzyw sztucznych EuPC. – Dodatkowo
ekstremalne warunki pogodowe w USA prowadzą do strat w produkcji, wpływając na
rynek europejski. Poza tym europejscy producenci również deklarują zwiększoną liczbę przypadków „Siły Wyższej” w ostatnich
miesiącach, jak już w styczniu informował
Polymers for Europe Alliance.
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Sytuację dodatkowo pogarszają braki
w magazynach. Skutek wszystkich tych
czynników był łatwy do przewidzenia:
ceny polimerów gwałtownie wzrosły,
osiągając rekordowo wysoki poziom. To
w konsekwencji ograniczyło możliwości
kredytowe i radykalnie zmniejszyło i tak
już bardzo niskie marże przedsiębiorstw
zajmujących się przetwórstwem.
– W Europie istnieje około 50 000 małych
i średnich przedsiębiorstw zajmujących się
przetwórstwem tworzyw sztucznych, które
muszą stawić czoła niedoborom surowców
i znacznym wzrostom cen bez żadnej dźwigni w negocjacjach z międzynarodowymi
producentami polimerów – zauważa prezes
EuPC Renato Zelcher. – Jeśli sytuacja będzie
się utrzymywać, coraz więcej firm będzie
musiało ograniczać produkcję, co spowoduje braki produktów z tworzyw sztucznych,
takich jak opakowania do żywności czy części dla budownictwa lub przemysłu motoryzacyjnego.
EuPC wezwało swoich partnerów
z europejskiego sektora produkcji polimerów do współpracy z europejskimi przetwórcami w celu jak najszybszego rozwiązania tej trudnej sytuacji. Pozwoli to
uniknąć przerw w produkcji i dostawach
na rynek podstawowych towarów konsumpcyjnych.

Cenowa pandemia 2021

Komentuje: Dawid Marcinek, Dyrektor
Sprzedaży – Dystrybucja, KGL S.A.
Przetwórcy tworzyw sztucznych, po
załamaniu cenowym w drugim kwartale 2020 r obserwowali powolne odbudowywanie się rynku zarówno w wymiarze popytu na wyroby polimerowe, jak i
cen surowców. Przed końcem 2020 roku,
sytuacja na rynku polimerów uległa
względnemu uspokojeniu, a ceny i popyt
wróciły do poziomów sprzed pandemii.
Tuż po rozpoczęciu 2021 roku ci producenci, którzy wnikliwie śledzili i trafnie oceniali sytuację gospodarczą na
świecie oraz rynek polimerów, zaobserwowali nowe powody do niepokoju. Na horyzoncie zaczęły pojawiać się
informacje o problemach z dostępnością
surowców do produkcji. Każdy kolejny tydzień przynosi nowe informacje o
problemach producentów polimerów i
wynikające z tego braki surowców oraz
wysokie ceny.
Wahania cen, podobnie jak wahanie
koniunkturalne, są naturalnym elementem działania procesów rynkowych:
można je przewidywać i nimi zarządzać.
W tym przypadku mamy jednak do czynienia z nagłym, nieprzewidywalnym w
czasie i skali uderzeniem, które dotyka
bezpośrednio przetwórców, a pośrednio konsumentów. EuPC już w drugim
tygodniu lutego zaczęło sygnalizować,
że sytuacja na rynku tworzyw sztucznych wymyka się spod kontroli i może
przynieść ze sobą długofalowe problemy
dla producentów i ich odbiorców.
Organizacja Flexible Packaging
Europe alarmuje w informacji prasowej
z marca bieżącego roku, że utrzymująca się sytuacja z niedoborem materiałów może doprowadzić do kryzysu
na rynkach opakowań do żywności i
produktów branży medycznej. Jeśli najbliższe tygodnie i miesiące nie przyniosą poprawy dostępności materiałów i
nie dojdzie do ustabilizowania cen oraz
podaży na rynku polimerów, negatywne efekty pandemii będziemy odczuwali jeszcze dłużej i jeszcze bardziej
dotkliwie. Wydaje się, że bez interwencji
prawnej czeka nas kolejny okres mozolnego odbudowywania zrównoważonego
rynku.
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EuPC chce objęcia
dyrektywą SUP
papierowych opakowań
Europejskie stowarzyszenie przetwórców tworzyw sztucznych EuPC (European
Plastics Converters) postuluje, aby produkty jednorazowego użytku z papieru bądź tektury powlekane tworzywami sztucznymi odpornymi na wodę lub
tłuszcz weszły w zakres dyrektywy UE
w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP).
Jak zauważa EuPC, przemysł papierniczy zażądał wyłączenia produktów z papieru powlekanego polimerami
z zakresu dyrektywy, uzasadniając to
minimalną zawartością tworzyw sztucznych. Według europejskich przetwórców
dyrektywa SUP i jej przepisy wykonawcze nie określają limitu ilości tworzyw
sztucznych znajdujących się w produkcie,
przeciwnie, na etapie redagowania przepisów Komisja Europejska posłużyła się
parametrami jakościowymi, a nie ilościowymi, aby określić, których elementów
dyrektywa ma dotyczyć.
Według EuPC ocena oparta na parametrach jakościowych odnosi się do użyteczności składnika polimerowego w ogólnej
funkcji produktu oraz do kwestii zachowania konsumentów. „Jest oczywiste, że bez
takiego składnika (polimerowego) wyrób
z papieru bądź tektury nie byłby w stanie
pełnić głównych funkcji, dla których został
pierwotnie zaprojektowany” – czytamy
w komunikacie Stowarzyszenia.
Jak podkreśla EuPC, konsumenci generalnie żyją w błędnym przekonaniu, że
produkty jednorazowego użytku z papieru
lub tektury, zawierające domieszkę polimeru są bardziej przyjazne dla środowiska
niż produkty z czystego plastiku. W efekcie
konsumenci pozbywają się tych produktów
w niewłaściwy sposób, postrzegając je jako
wykonane w 100% z papieru.

POLSKI ZWIĄZEK PRZETWÓRCÓW TWORZY W SZTUCZNYCH

Dyrektywa SUP coraz
bliżej – PZPTS ostrzega
przed dezinformacją
W mediach oraz przestrzeni publicznej
pojawia się wiele nieprawdziwych
oraz mylących informacji na temat
implementacji dyrektywy Single Use
Plastics (SUP) w Polsce. Moment
wprowadzenia jej zapisów do polskiego
systemu prawnego, czyli według
założeń UE 3 lipca 2021, jest już
coraz bliżej. Rzetelne i sprawdzone
informacje na temat realnych zmian,
jakie przyniosą nowe przepisy, a także
aktualnego postępu prac legislacyjnych
w Polsce są kluczem do właściwego
przygotowania się przedsiębiorstw do
działania w nowych realiach. Co zatem
na ten moment wiadomo na temat
zakresu regulacji prawnych związanych
z Dyrektywą SUP?
Nowe reguły zależą przede wszystkim od regulacji krajowych, jakie zostaną przyjęte w celu realizacji postanowień
Dyrektywy. W Polsce aktualnie trwają
prace nad przygotowaniem stosownych
rozwiązań prawnych. Od decyzji ustawodawcy będzie zależało uszczegółowienie szerokich pojęć zawartych w treści
dyrektywy na gruncie prawa polskiego.

Dyrektywa swoim zakresem obejmuje
zasadniczo konkretne grupy produktów
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które zostały wymienione w treści
aktu, nie zaś wszystkie produkty wykonane z tworzyw sztucznych. Najbardziej
restrykcyjny przepis związany z zakazem
wprowadzania produktów na rynek UE
dotyczy wyłącznie następujących grup
produktów: sztućców i talerzy jednorazowych, pojemników na żywność „na
wynos” wykonanych z spienionego polistyrenu EPS oraz patyczków kosmetycznych i do balonów.
Zakaz jest wiążący dla podmiotów,
które po raz pierwszy wprowadzają produkt na rynek Unii Europejskiej (czyli
producentów i importerów). Hurtownicy
oraz detaliści po wejściu w życie przepisów Dyrektywy SUP będą mogli swobodnie i bez żadnych ograniczeń wyprzedawać stany magazynowe.
Więcej informacji na temat Dyrektywy
SUP znajduje się w broszurach informacyjnych przygotowanych przez PZPTS.
Są one dostępne do darmowego pobrania na stronie internetowej www.pzpts.
pl w zakładce „Tworzywa i środowisko
– publikacje”. Zachęcamy do ich lektury oraz jak najszerszej dystrybucji wśród
wszystkich zainteresowanych przedstawicieli branży.

Eurocast poszerza park maszynowy o laminator

Park technologiczny EUROCAST został wzmocniony o laminarkę Nova D800.
Montaż urządzenia w EUROCAST to
pierwsza tego typu instalacja w Europie,
która znacząco zwiększy wydajność produkcyjną przedsiębiorstwa, a jednocześnie
pokazuje innowacyjny charakter firmy. Co
ważne, podobnie do dotychczas wytwarzanych, nowa laminarka będzie produkowała folie w pełni zdatne do recyklingu, co
poświadczają przyznane międzynarodowe
certyfikaty.
Wielofunkcyjna i zaawansowana technologicznie laminarka Nova D800 to
wysoce wydajna maszyna w przemyśle
produkcji tworzyw sztucznych, zapewniająca optymalną wydajność przy wszystkich długościach serii i typach materiałów,
zarówno tych tradycyjnych, jak i przeznaczonych do recyklingu. Zmiana trybu

pracy jest zautomatyzowana i znacząco
przyśpiesza proces przezbrojeń.
– Na naszą działalność składają się trzy
główne procesy produkcyjne: ekstruzja –
AlOx/metalizacja – laminacja/coating. To
właśnie ten trzeci filar naszego przedsiębiorstwa został właśnie wzmocniony poprzez
zakup i instalację laminarki Nova D800 –
podkreśla Krzysztof Wiśniewski, prezes
zarządu EUROCAST
Wysoka elastyczność i wydajność, to
najważniejsze elementy innowacyjnej
laminarki. Konstrukcja jest kompatybilna
z różnymi technologiami produkcyjnymi,
pozwala zarówno na laminowanie bezrozpuszczalnikowe, na bazie rozpuszczalników, jak i wody. Sam proces laminowania
osiąga szybkość nawet 450 m na minutę.
3/2021
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Konrad Szymczak dyrektorem zarządzającym Arburg Polska
Od 1 stycznia 2021 roku nowym dyrektorem zarządzającym Arburg Polska jest Konrad Szymczak. Zastąpił na tym miejscu
Sławomira Śniadego, który po 25 latach pracy budowania i rozwijania polskiego oddziału firmy przeszedł na emeryturę.
Jak podkreśla centrala firmy, Konrad
Szymczak posiada wysokie kwalifikacje
techniczne, jak również komercyjne, dzięki czemu idealnie nadaje się do pełnienia
roli lidera w Polsce. Nowy dyrektor Arburg
Polska posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie mechatroniki, robotyki
i automatyki Politechniki Łódzkiej oraz
tytuł Executive MBA na Oxford Brooks
University.
Przed objęciem stanowiska w firmie
Arburg był dyrektorem zarządzającym
polskiej filii Busch Vacuum Solutions,
niemieckiej firmy rodzinnej działającej
w obszarze pomp próżniowych i sprężarek. W związku z tym doskonale zna
zarówno polski rynek B2B, jak i filozofię
korporacyjną firm rodzinnych takich jak
Arburg.
– Myślę, że dalszy pomyślny rozwój
Arburga w Polsce będzie w dużej mierze
zależał od zaufania, jakie nasi klienci mają

do umiejętności i elastyczności naszego
zespołu – powiedział Konrad Szymczak.
Polska jest dla firmy Arburg jednym
z najważniejszych i najsilniejszych rynków w Europie. Od 1992 roku nasz kraj jest
obsługiwany przez spółkę zależną Arburg
Polska z siedzibą w Warszawie.
Jak podkreśla firma, polski rynek jest
bardzo dobrze zbilansowany. Ważną rolę

odgrywają branża opakowaniowa, sektor medyczny, ale także motoryzacja,
sprzęt AGD oraz elektrotechnika i elektronika. W ostatnich latach Arburg budował intensywne kontakty z klientami we
wszystkich wymienionych branżach. Jak
czytamy w komunikacie spółki, automatyzacja i robotyka stają się w Polsce coraz
ważniejsze, zaś Arburg oferuje doskonałe
rozwiązania w tym zakresie. Dobrą pozycję w Polsce firma zawdzięcza nie tylko
innowacyjnym produktom i usługom, ale
również doświadczonemu zespołowi polskiej filii.
– Nasi klienci nierzadko znają naszych
pracowników od lat i utrzymują z nimi bliskie relacje – zarówno osobiste, jak i zawodowe – dlatego chcę stawiać na dalszy
rozwój kompetencji zespołu, a tym samym
wzmacniać i poszerzać nasze relacje z klientami – dodał nowy Dyrektor Zarządzający
polskiego oddziału firmy Arburg.

Logoplaste zmienia udziałowca większościowego
Kanadyjski fundusz emerytalny Ontario Teachers’ Pension Plan Board nabył od amerykańskiej spółki inwestycyjnej Carlyle Group
pakiet większościowy portugalskiego producenta opakowań Logoplaste.
Carlyle Group przejęła większościowy pakiet udziałów w Logoplaste w październiku 2016 r. W ciągu ostatnich pięciu
lat portugalska spółka odnotowała silny
wzrost.
– To ekscytujący nowy rozdział dla naszej
firmy, ponieważ z niecierpliwością czekamy na możliwość dalszego rozwoju firmy
Logoplaste i jej klientów przy wsparciu ze
strony Ontario Teachers – powiedział dyrektor generalny Logoplaste Gerardo Chiaia.
Firma posiada 62 zakłady produkcyjne w 16 krajach: Brazylii, Belgii, Kanadzie,
Czechach, Francji, Włoszech, Polsce,
Meksyku, Holandii, Portugalii, Rosji,
Hiszpanii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, USA
i Wietnamie. Obroty spółki przekroczyły
500 mln EUR. Niemal dokładnie rok temu,
3 marca 2020 roku Logoplaste kupiło większościowy pakiet udziałów w zielonogórskiej spółce Masterchem.
Mówi się, że Chiaia planuje dalsze
przejęcia, głównie w USA, ale również
w Europie. Firma nadal koncentruje się na
lokalnej produkcji opakowań, co obecnie
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dotyczy około trzech czwartych fabryk
firmy. Do klientów Grupy należy CocaCola, Kraft Heinz, Nestlé, czy Procter &
Gamble.
Doniesienia o chęci rozstania się Grupy
Carlyle ze swoim pakietem akcji pojawiły
się w zeszłym roku. W tym czasie Gerardo
Chiaia zlecił firmie konsultingowej Bain
& Company przeprowadzenie przeglądu
strategicznego z uwzględnieniem ewentualnej restrukturyzacji firmy.

Jak podała agencja Reuters, Carlyle
Group sprzedał pakiet za 1,7 mld USD (1,4
mld EUR). Według serwisu Bloomberg
wynika to z ceny zakupu sprzed pięciu
lat, która wyniosła około 660 mln EUR.
Partnerzy nie podali żadnych informacji
o cenie zakupu.
Pozostali udziałowcy Logoplaste –
prezes firmy Filipe de Botton i Alexandre
Relvas – planują zachować swoje pakiety
akcji obejmujące około 40% udziałów.

INSIDER / PLASTIME

CEFLEX pokazuje nowy
potencjał rynkowy
recyklatów
Nowy proces wysokiej jakości recyklingu (QRP) dla opakowań elastycznych, opracowany w CEFLEX, pokazuje opłacalne zastosowania polimerów pochodzących z recyklingu
mechanicznego.

– Osiągnęliśmy kamień milowy dzięki współpracy podmiotów w łańcuchu
wartości i ich wiedzy w zakresie zarządzania odpadami z opakowań elastycznych – powiedziała zarządzająca
pracami w CEFLEX Dana Mosora. –
Nasze próby wykazały dobrą wydajność
i zapewniły jakość recyklatu umożliwiającą zastąpienie pierwotnych gatunków polimerów w wielu wymagających
zastosowaniach związanych z foliami
i elastycznymi opakowaniami.
CEFLEX (The Circular Economy
for Flexible Packaging) to inicjatywa
ponad 160 europejskich firm związanych z branżą opakowań elastycznych. Teraz członkowie CEFLEX chcą
dostarczać komercyjne ilości recyklatów o jakości folii PE i PP na szereg
rynków elastycznych opakowań niespożywczych, które dotąd nie wykorzystywały recyklatów.
CEFLEX planuje przeprowadzić
próby przemysłowe, aby sprawdzić potencjał biznesowy procesu
QRP i możliwości wykorzystania go
w masowej produkcji.
– Wiele zastosowań jest możliwych,
gdybyśmy po prostu zrozumieli, że plastik z recyklingu nie musi wyglądać idealnie, tak jak papier i tektura z recyklingu też nie są – zauważyła Monica
Battistella, menedżer produktu
i doradca ds. zrównoważonego rozwoju w Taghleef Industries. – A wtedy
zobaczylibyśmy wartość, jaką ma po
prostu bycie dobrym dla planety.

BASF: stabilizowany cieplnie Ultramid dla motoryzacji
Innowacyjna stabilizacja cieplna PA6 GF30 zapewnia odporność na temperaturę
do 190°C w wymagających środowiskach.
Nowo opracowane stabilizowane cieplnie tworzywo Ultramid® B3PG6 BK23238
poszerza portfolio poliamidów BASF do
zastosowań w wysokiej temperaturze.
Nowa stabilizacja Poliamidów oferuje
wyjątkową odporność na ciepło do 190°C
i zapobiega korozji galwanicznej na elementach elektrycznych dzięki wyeliminowaniu halogenków i metali (zawartość
halogenków: < 50 ppm).
Poliamid, wzmocniony 30-procentowym dodatkiem włókna szklanego, charakteryzuje się również doskonałą odpornością na starzenie termiczne, a także
odpowiednimi właściwościami umożliwiającymi zgrzewanie wibracyjne i gorącym gazem.
– Część klientów poszukiwała materiału w standardzie PA6 odpornego na temperaturę do 190°C. Coraz częściej pojawia się też wymóg stabilizacji bez użycia
metali ze względu na konieczność ochrony
wrażliwych podzespołów elektronicznych
w układach napędowych przed korozją galwaniczną i wynikającymi z niej usterkami
– wyjaśnia Andreas Stockheim, dyrektor
ds. marketingu w segmencie zespołów
napędowych i nadwozi w dziale
Performance Materials BASF.
– Materiał opracowany
z wykorzystaniem innowacyjnej stabilizacji P
może być stosowany nie tylko
w konwencjonalnym środowisku,

ale także w układach elektronicznych, w tym
samochodach elektrycznych.
Przy opracowywaniu nowego materiału, projektowanego przede wszystkim
z myślą o kanałach doprowadzających
powietrze doładowujące, analizowano
możliwości użycia tworzywa Ultramid®
wzmocnionego włóknem szklanym. Po raz
pierwszy wymagania w zakresie odporności na wysoką temperaturę uzyskano
poprzez nowy proces stabilizacji cieplnej. Najlepsze warunki do stosowania
tego materiału panują w elektrycznych
zespołach napędowych. Ultramid® B3PG6
BK23238 wprowadzony przez firmę BASF
jest przedstawicielem nowej klasy produktów w jej zróżnicowanym asortymencie poliamidów wzmacnianych włóknem
szklanym i odpornych na wysoką temperaturę.
– Tam, gdzie panują wysokie temperatury
oraz wymagane są uniwersalne właściwości
materiału, można stosować nowe tworzywo
Ultramid®. Wyróżnia się ono znacznie lepszą
odpornością na starzenie niż dotych-

czas
dostępne
na
rynku
systemy PA6
GF30.
Dzięki
wszechstronnym zastosowaniom
w różnych branżach
możemy oferować ten
materiał w dużych ilościach
na korzystnych warunkach –
dodaje Andreas Stockheim.
3/2021
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Sabic i BP podjęły współpracę w zakresie rozwoju GOZ
Sabic i BP porozumiały się w sprawie realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w Gelsenkirchen w Niemczech, gdzie oba
koncerny mają duże kompleksy produkcyjne.
Brytyjskie BP posiada w Gelsenkirchen
krakera o mocy przerobowej 2 mln ton
rocznie oraz inne instalacje do przetwórstwa tworzyw sztucznych, co stanowi
punkt wyjścia dla łańcucha wartości przemysłu petrochemicznego w północnej części Zagłębia Ruhry. Z kolei Sabic, saudyjski
gigant chemiczny, produkuje w regionie
polietylen i polipropylen.
Firmy, które łączy wieloletnia współpraca, postanowiły rozszerzyć ją w celu
zwiększenia produkcji certyfikowanych
produktów spełniających zasady obiegu
zamkniętego. Chodzi tu przede wszystkim
o wykorzystanie jako surowca tworzyw
sztucznych pochodzących z recyklingu.
Dzięki temu zmniejszy się ilość zasobów
kopalnych potrzebnych w procesie petrochemicznym.
Partnerzy będą korzystać z portfolio
certyfikowanych polimerów cyrkularnych
firmy Sabic, sprzedawanych pod nazwą
„Trucircle”. Materiały te powstają w procesie recyklingu chemicznego, w czasie
którego niskiej jakości odpady z tworzyw
sztucznych zamieniane są na olej piroli-

tyczny, który następnie wykorzystuje się
jako alternatywny surowiec do produkcji
polimerów. Saudyjski gigant chemiczny
podkreśla, że produkt końcowy ma identyczne właściwości jak tworzywa pierwotne i może być wielokrotnie poddawany recyklingowi chemicznemu bez utraty
swoich właściwości. Po udanych próbach
w grudniu 2020 roku, Sabic rozpoczął
produkcję nowych tworzyw sztucznych
z oleju pirolitycznego w niemieckim
Gelsenkirchen na początku tego roku.
Sam olej pirolityczny Sabic pozyskuje od
współpracującej z koncernem brytyjskiej
firmy Plastic Energy, zajmującej się recyklingiem chemicznym.
Saudyjski gigant podkreśla, że jako
pierwszy rozpoczął w ykorzystywanie recyklingu chemicznego w projekcie przemysłowym. Stanowi to ważny
krok na drodze do gospodarki o obiegu
zamkniętym.
– Sabic jest zaangażowany w tworzenie
gospodarki o obiegu zamkniętym, w której
plastik nigdy nie staje się odpadem – powiedział Fahad Al Swailem, wiceprezes ds.

PE i sprzedaży w Sabic. – Zaawansowany
recykling ma do odegrania kluczową rolę
w obecnym miksie recyklingu, ponieważ
może uchwycić wartość ze strumieni odpadów
z tworzyw sztucznych, które tradycyjnie były
ignorowane lub odrzucane.
– Dla BP współpraca z firmą Sabic jest
ważnym kamieniem milowym w jej wizji
osiągnięcia do 2030 roku poziomu wykorzystania w produkcji 30% etylenu i propylenu ze zrównoważonych i nadających
się do recyklingu surowców – powiedział
Wolfgang Stückle, wiceprezes ds. rafinacji
i rozwiązań specjalnych na obszar Europy
i Afryki.
Certyfikowane podstawowe chemikalia BP i certyfikowane polimery z obiegu
zamkniętego, nazywane też cyrkularnymi, produkowane przez Sabic są uznawane
w programie „ISCC Plus”, który certyfikuje zawartość i standardy w całym łańcuchu wartości. Zgodnie z systemem bilansu
masy systemu, na każdą tonę alternatywnego surowca wprowadzonego do krakera,
jedną tonę produktu wyjściowego można
sklasyfikować jako cyrkularną.

LANXESS zaprasza na cykl sesji Virtual Days EMEA
LANXESS zaprasza na cykl wydarzeń online: Virtual Days EMEA. W dniach od 19 do 23 kwietnia 2021 wszyscy zainteresowani
będą mogli się zapoznać z najnowszymi produktami, technologiami i ogólnymi trendami z branży chemii specjalistycznej.
Eksperci LANXESS z dziewięciu jednostek biznesowych poprowadzą aż 27
sesji online z kilku obszarów tematycznych: „Budownictwo i powłoki”, „Nowa
mobilność”, „Tworzywa sztuczne, zrównoważone środki zmniejszające palność
i zrównoważony rozwój” oraz „Produkty
ochrony konsumenta i specjalistyczne
środki impregnacyjne”. Omówione zostaną również nadrzędne tematy branżowe,
takie jak „Gospodarka o obiegu zamkniętym” oraz nowa unijna strategia zrównoważonego rozwoju w zakresie chemikaliów.
Wszyscy uczestnicy będą ponadto mogli
interaktywnie poznawać świat produktów koncernu w wirtualnym kampusie.
W trójwymiarowej rzeczywistości wirtualnej wszystkie uczestniczące w wydarzeniu jednostki biznesowe zaprezentują
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się zwiedzającym
i udzielą szczegółowych informacji
na temat produktów i rozwiązań.
Bogatą
ofertę
uzupełnią materiały wideo i broszury do pobrania.
– Cieszymy się,
że po udanej premierze LANXESS
Virtual Days w Azji
w 2020 roku możemy teraz zaoferować ten innowacyjny format również naszym klientom w regionie Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki – powiedział Ralf Krueger, dyrektor regionalny EMEA w LANXESS.

Wszyscy zainteresowani udziałem
w LANXESS Virtual Days EMEA mogą bezpłatnie zarejestrować się na stronie internetowej http://virtualdays.lanxess.com/.

INSIDER / PLASTIME

Innovia Films
wprowadza na rynek
nową certyfikowaną
folię
Innovia Films wprowadza na rynek
nową folię z serii ekologicznych
polipropylenowych folii opakowaniowych Encore.
Innovia Films wprowadza na rynek
REF30cn – nową folię z serii Encore,
na którą ma składać się gama ekologicznych polipropylenowych folii
opakowaniowych. REF30cn ma wysoki poziom certyfikowanych surowców odnawialnych (liczonych poprzez
bilans masowy ISCC PLUS), dzięki
czemu jest neutralna pod względem
emisji dwutlenku węgla. Pod względem
technicznym wydajność folii odpowiada jej odpowiednikowi opartemu
na tradycyjnych polimerach pierwotnych. Folia jest również w pełni przystosowana do kontaktu z żywnością.
– Z rosnącym naciskiem na ślad
węglowy i chęcią zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, wprowadzamy na rynek Encore REF30cn
– powiedział Paul Watters, kierownik ds. rozwoju produktów w Innovia
Films. – Nasza folia rozwiązuje te problemy dzięki wysokiej certyfikowanej
zawartości materiałów odnawialnych,
co z kolei zmniejsza ślad węglowy folii
do poziomu neutralnego pod względem
emisji dwutlenku węgla.
Paul Watters dodał też, że REF30cn
będzie pierwszym z wielu produktów Encore, które firma wprowadzi
na rynek. – Nacisk zostanie położony nie tylko na certyfikowane materiały
odnawialne i ślad węglowy, ale także na
wykorzystanie certyfikowanych materiałów pochodzących z recyklingu.
Folia REF30cn została sklasyfikowana przez firmę Interseroh jako
„gotowa do recyklingu”. Jak wyjaśnił
Paul Watters: – Certyfikat Interseroh
dodatkowo zwiększa ekologiczne korzyści tej folii. Można ją sklasyfikować jako
nadającą się do recyklingu w krajach,
które dysponują infrastrukturą umożliwiającą recykling polipropylenu.

WITTMANN BATTENFELD: współpraca w zakresie
tworzyw reaktywnych
WITTMANN BATTENFELD, Schwarz Plastic Solutions i Precupa Präzisionsformenbau
podpisały umowę o współpracy w zakresie reaktywnych tworzyw sztucznych.
Celem umowy jest rozwój technologii
w zakresie formowania wtryskowego tworzyw termoutwardzalnych i przetwarzania
innych reaktywnych tworzyw sztucznych,
a także wzmocnienie obecności wszystkich trzech firm w branży przetwórstwa
tworzyw termoutwardzalnych.
Precupa i Schwarz Plastic Solutions
wspólnie zainwestowały w ultranowoczesną wtryskarkę firmy WITTMANN
BATTENFELD, specjalnie wyposażoną do
obróbki materiałów termoutwardzalnych.
Ta maszyna to serwohydrauliczny
model z serii SmartPower o sile zwarcia 2400 kN. Maszyna SmartPower XL
240/3400 UNILOG B8 jest wyposażona
w kilka różnych systemów plastyfikujących, dzięki czemu jest bardzo wszechstronna. Jest w stanie produkować części
o małej masie wtrysku i wymiarach do
200 cm3, ale także o dużej masie wtrysku
o objętości do 1500 cm3, takie jak hermetyzacja silników elektrycznych lub nadprasowywanie wkładów.
Materiały, które można przetwarzać na
maszynie, obejmują zarówno granulaty
termoutwardzalne, jak i pastowate, takie
jak mokry poliester (BMC). Mając na uwadze zastosowania do części narażonych

na duże obciążenia mechaniczne, maszyna jest również wyposażona w dodatkowy zespół hydrauliczny, który zapewnia
wysokie dodatkowe siły ściskania.
Innowacyjna, modułowa forma termoutwardzalna umożliwia przeprowadzenie obszernych serii testów przetwarzania, w tym testów i analiz materiałów. Duży pakiet wymiennych wkładów
umożliwia wykonanie próbek testowych,
testów z przewijanymi wyrobami (e-mobilność) oraz badań reologicznych. Na
podstawie własnego wyposażenia technicznego partnerów współpracujących
możliwe są zarówno oceny technologiczne, jak i naukowo-analityczne oraz oceny
testów. Dzięki dalszej umowie o współpracy pomiędzy Schwarz Plastic Solutions
a Grupą Netzsch, wewnątrz formy dostępne są również rozbudowane systemy czujników i urządzenia do oceny.
– Dzięki temu partnerstwu będziemy
w stanie sprostać wyzwaniom rynku materiałów termoutwardzalnych z kompetencjami i napędzać postęp w technologii przetwarzania materiałów termoutwardzalnych
– powiedział Andreas Schramm, dyrektor
zarządzający WITTMANN BATTENFELD
Deutschland GmbH

Od lewej: Andreas Schramm, Managing Director WITTMANN BATTENFELD Deutschland
GmbH, Thomas März, Managing Director Procupa GmbH, Ingo Schwarz, Managing
Director Schwarz Plastic Solutions GmbH, Gottfried Hausladen, Sales WITTMANN
BATTENFELD Deutschland.
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KraussMaffei Pioneers! Talks: nowy cykl online
Pioneers!Talks to nowy format cyfrowych wydarzeń online zainicjowany przez
KraussMaffei. W pierwszej edycji, która odbyła się w lutym br. uczestniczyło ponad
400 osób.
ce. Funkcja maszyny
APC plus zapewnia
cenne wsparcie przy
zmieniających się
lepkościach materiałów.
W drugiej
części
spot k a nia
Pioneers!Talks
mówiono o zastosowaniach tworzyw
sztucznych w medycynie – w dobie Covid
19 jest to temat wyjątkowo ważny i poszukiwany. Eksperci KraussMaffei omówili
aktualne trendy i zademonstrowali rozwiązania, które KraussMaffei zapewnia w odpowiedzi na obecne wyzwania.
Prowadzący spotkanie pokazali, jakie projekty zostały zrealizowane w niezwykle
trudnych warunkach ostatnich miesięcy oraz jak niezawodną i szybką obsługę
można zagwarantować również w czasach
lockdownów, pracy zdalnej i ograniczeń
w podróżowaniu.
Każdy, kto nie mógł osobiście uczestniczyć w pierwszym wydaniu Pioneers!Talks,
może przeglądać oba wydarzenia online na stronie: events.kraussmaffei.com.
Firma KraussMaffei zapewnia, że planuje w tym roku kolejne wydarzenia z cyklu
Pioneers!Talks.

Milliken przejmuje
niemiecką firmę
Zebra-Chem
Milliken, amerykański producent
dodatków z siedzibą w Spartanburg
w Południowej Karolinie, przejmuje
niemiecką firmę Zebra-Chem, producenta przedmieszek nadtlenkowych.

Jak podkreśla Milliken, przedmieszki nadtlenkowe umożliwiają wprowadzenie do nowych tworzyw sztucznych
nawet 100% materiałów pochodzących
z recyklingu.
– Długofalowe skupienie się firmy
Milliken na innowacjach i zrównoważoPodczas pierwszego spotkania onlinym rozwoju zachęca nas do rozważene w ramach Pioneers!Talks ekspernia, w jaki sposób przyczyniamy się do
ci z KraussMaffei oraz partnerzy firmy
rozwiązywania niektórych z dzisiejszych
przedstawili aktualne trendy i rozwiązania
wiodących wyzwań, takich jak efektyww zakresie przetwarzania LSR oraz techne wykorzystanie tworzyw sztucznych
nologii medycznej. Czaty na żywo i ankiepochodzących z recyklingu w produkcji –
ty, a następnie sesja pytań i odpowiedzi
powiedział Halsey Cook, prezes i dyrekdały uczestnikom możliwość aktywnego
tor generalny Milliken & Company. –
udziału w wydarzeniu.
Jestem podekscytowany, mogąc powitać
Pierwsza część Pioneers!Talks zostawyjątkowy talent w firmie Zebra-Chem,
ła poświęcona specyficznym wyzwaniom
która dołącza do pełnego pasji zespołu
podczas przetwarzania LSR. Na przykłaMilliken, aby przesunąć wskazówkę w kiedzie wieczka wielokrotnego użytku kubka
runku zrównoważonych innowacji.
do kawy na wynos, eksperci KraussMaffei
– Nasze połączone zestawy umiejętwraz z producentem form ACH Solution
ności ułatwią szybsze i bardziej spersozademonstrowali, jak prosta i bezpiecznalizowane rozwiązania, które pozwolą
na może być obróbka tego wymagającego
osiągnąć cele naszych klientów w zakresie
materiału. Cechą szczególną jest to, że dwie
zrównoważonego rozwoju – powiedział
różne części wieczka są formowane w jedWim Van de Velde, wiceprezes dzianej formie w jednym cyklu na wtryskarłu chemicznego firmy
Milliken na Europę,
Bliski Wschód i Afrykę.
K.D. Feddersen, dystrybutor tworzyw konstrukcyjnych z siedzibą w Hamburgu został oficjalnym dysProducent mieszatrybutorem Trinseo, światowego dostawcy rozwiązań materiałowych i producenta tworzyw sztucznek specjalistycznych
nych, kauczuku syntetycznego oraz spoiwa lateksowego.
Zebra-Chem produkuje
przedmieszki
– Jesteśmy bardzo Giorgio Bettoli, Sales
rozszerzyło
Umowa
obejmu- Trinseo
dodatków i poroforów
je dystrybucję TPE, swoje portfolio pro- zadowoleni z relacji z K.D. Manager Engineered
EME A,
do polichlorku winyTPU oraz biotworzyw duktów o TPE, TPU, Feddersen i witamy ich Materials
lu, poliolefin, a także
Trinseo na rynek nie- mieszanki na bazie EVA jako naszych partnerów Trinseo.
– Dzięki Trinseo
inżynieryjnych twomiecki, a także we i dwuskładnikowy PU, dystrybucyjnych dla TPE.
ważnego
rzyw termoplastyczwszystk ich
głów- jak również biotworzy- Razem możemy lepiej zyskaliśmy
nych, co jest możliwe
nych krajach Europy wa. Portfolio Triniseo służyć naszym partnerom dostawcę, który doskonadzięki produkcji barmateriały rozwiązaniami mate- le uzupełnia nasze portPółnocnej, Środkowej obejmuje
dzo małych mikroprzeznaczone na rynki riałowymi, które odpo- folio produktów o TPE –
i Wschodniej.
granulek.
Wra z
z naby- takie jak motoryzacja, wiadają ich potrzebom podsumował dr Stephan
Szczegóły financiem API Applicazioni inżynieria, sprzęt AGD, i obsłudze klienta, której Schnell, dyrektor zarząsowe transakcji nie
budowlana oczekują od Trinseo i K.D. dzający K.D. Feddersen
Plastiche
Industriali technika
zostały ujawnione.
Feddersen – powiedział GmbH & Co. KG.
SpA w czerwcu 2017 r., i dobra konsumpcyjne.

K.D. Feddersen oficjalnym dystrybutorem materiałów Trinseo
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Za nami druga edycja cyklu arburgXvision
„Produkcja części z tworzyw sztucznych – (prawie) bez ograniczeń!” to temat drugiej edycji cyklu arburgXvision, jaka odbyła się
25 lutego. W wydarzeniu wzięło udział około 1000 osób.
Tematem przewodnim trwającej dwie
godziny interaktywnej telewizji internetowej na żywo było efektywne wykorzystanie
maszyn produkcyjnych. W studiu telewizyjnym Arburg obecni byli eksperci firmy:
Oliver Giesen, dyrektor ds. sprzedaży
w Niemczech i Werner Faulhaber, dyrektor ds. badań i rozwoju Arburg. Podczas
dwóch interesujących transmisji na żywo
z Lossburg Training Center praktycznych
wskazówek udzielał Uwe Klumpp, Head of
Product Training.
Dowodem na to, że format „arburgXvision” ze swoim ukierunkowaniem
na aspekty praktyczne w pełni zainteresował 1000 uczestników, były nie tylko
opinie na czacie, ale także interaktywne
ankiety rozesłane do uczestników. Pod
koniec audycji otrzymano odpowiedzi od
58 procent niemieckich i 75 procent międzynarodowych widzów wskazujących,
że temat „wskaźnika wykorzystania” jest
istotny.
– Wykorzystanie maszyn jest w oczywisty
sposób obowiązkiem kierownictwa – podkreślił Oliver Giesen, który omówił ten
szeroko zakrojony temat z perspektywy
sprzedaży. – Sukces oznacza pełne wykorzystanie potencjału i inwestowanie we właściwym miejscu.

Giesen wyjaśnił, w jaki sposób stopień
wykorzystania maszyny ma bezpośredni wpływ na wydajność firmy i podkreślił
tę kwestię, porównując ją z pracowitością
wiewiórki, gdzie każdy zebrany orzech
liczy się do jej przetrwania. Dyrektor ds.
sprzedaży Arburg w Niemczech omówił sposoby optymalizacji czasów cykli
i zmniejszenia liczby odrzutów oraz wyjaśnił korzyści płynące z pakietów pomocy,
monitorowania stanu, konserwacji predykcyjnej i różnych aplikacji na portalu
klienckim arburgXworld.
– Tanie nigdy nie jest opcją dla Arburga.
Stawiamy na technologię wysokiej jakości,
bez kompromisów – powiedział Werner
Faulhaber podczas swojej krótkiej prezentacji. Dyrektor ds. badań i rozwoju szczegółowo opisał, w jaki sposób przyszłościowe
technologie wysokiej jakości i cyfryzacja
umożliwiają zwiększenie niezawodności,
stopnia wykorzystania maszyn i wydajności produkcji w perspektywie długoterminowej. Jako przykład podał zalety planetarnego napędu gwintowanego i chłodzonych cieczą serwomotorów, które dają
unikalną przewagę konkurencyjną.
Podczas transmisji na żywo z Lossburga
Uwe Klumpp przedstawił kilka praktycznych wskazówek i sztuczek, jak wyko-

rzystać cały potencjał Allrounderów we
wszystkich ich aspektach, bez potrzeby
dodatkowych inwestycji.
– Nasi klienci są już w stanie wdrożyć wiele
funkcji w swoich Allrounderach, a inne mogą
łatwo zmodyfikować – powiedział Uwe
Klumpp. – Co więcej, mając dostęp do bezpłatnego portalu klienta arburgXworld, mogą
sprawdzać produkty cyfrowe oferowane przez
Arburg, co z pewnością jest warte zachodu.
Specjalista techniczny Werner Faulhaber
wyjaśnił następnie, że formowanie wtryskowe staje się coraz bardziej złożone, a także
bardziej „cyfrowe”. Kunszt polega na opracowywaniu kontrolerów w taki sposób, aby
poradziły sobie ze wszystkimi problemami,
pozostając jednocześnie na tyle prostymi,
aby działać efektywnie, a także zapewniając
operatorowi aktywne wsparcie.
Eksperci zgodzili się, że za pomocą szeregu prostych środków większość przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem
tworzyw sztucznych może łatwo zwiększyć poziom wykorzystania maszyn o co
najmniej cztery procent.
Ankiety potwierdziły te szacunki,
a nawet je przekroczyły: 46 procent niemieckich i 25 procent międzynarodowych
uczestników uznało, że potencjał optymalizacji jest większy niż 4 procent.

3/2021

15

PLASTIME / INSIDER

BIO-FED i Febo S.p.A.
rozszerzają współpracę na
rynek grecki
Niemiecki BIO-FED oraz włoskie Febo
SpA zacieśniają współpracę w zakresie
dystrybucji na obszarze greckim.
Febo od 2016 roku współpracuje z firmą
BIO-FED. Filia firmy Febo 3R ma wyłączne
prawa dystrybucji produktów z oferty BIOFED na rynku włoskim. Od 2021 roku dystrybucja ta – realizowana przez Febo Hellas
– będzie rozszerzona na rynek grecki.
– Rynek biotworzyw znacznie się rozwinął w ostatnich latach, zwłaszcza w krajach
południowej Europy, ze względu na obowiązujące prawodawstwo – powiedział dr
Stanisław Haftka, dyrektor ds. sprzedaży
w BIO-FED. – Dzięki Febo mamy kompetentnego i doświadczonego partnera w tych
regionach, który może przejąć naszą rozległą bazę klientów i zapewnić indywidualne
wsparcie na miejscu.
– Współpracując z BIO-FED, Febo może
każdego dnia lepiej zaspokajać potrzeby rozwijającego się rynku, koncentrując się jeszcze
bardziej na zrównoważonych produktach –
zapewnił Cristiano Micheletti, kierownik
ds. sprzedaży i marketingu w Febo S.p.A.
Febo będzie dystrybuować na terenie Włoch i Grecji całą gamę produktów
M•VERA® do wytłaczania folii z rozdmuchiwaniem, formowania wtryskowego i wytłaczania, a także biodegradowalne biomasterbacze AF-Eco®. Obecnie opracowywane są
mieszanki M•VERA® do innych technologii
przetwarzania. Firmy BIO-FED i Febo wyrażają przekonanie, że ich współpraca stworzy
nowe synergie i więcej możliwości na stale
ewoluującym i rosnącym rynku.
BIO-FED jest oddziałem AKRO-PLASTIC
GmbH i członkiem Feddersen Group z siedzibą w Hamburgu w Niemczech. produkuje i sprzedaje biodegradowalne i / lub
biopochodne tworzywa sztuczne. Firma
posiada najnowocześniejszy dział badawczo-rozwojowy, który koncentruje się na
innowacjach.
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Plast-Box: nowe opakowania z wysokim udziałem PCR
Plast-Box zwiększa skalę produkcji opakowań z wykorzystaniem odpadów poużytkowych (PCR).

Spółka zachęca klientów do większego
wykorzystania PCR w swoich wyrobach
jako rozwiązanie przyjazne środowisku.
Na opakowania z udziałem recyklatów
decyduje się coraz więcej europejskich
firm, stosujących wiadra dla produktów
non-food.
– Wiele firm w Europie w projektowaniu
nowych produktów uwzględnia ekologiczne
rozwiązania, takie jak np. wykorzystanie
surowców z recyklingu odpadów post-konsumenckich zawracanych w technologii
chemicznej. Rynek europejski jasno wskazuje gdzie jest przyszłość, dlatego w nadchodzących latach planujemy zwiększyć
udział recyklatu stosowanego w naszych
produktach – mówi Artur R. Skonieczny,
Dyrektor Handlowy Grupy Plast-Box. –
Klienci oczekują spełnienia warunku, jakim
jest zapewnienie jak największej zawartości recyklatu w strukturze opakowania. Nie
w każdym przypadku zastosowanie takiego

rozwiązanie jest możliwe. Zawartość PCR
w opakowaniach Plast-Box sięga obecnie
do 60% z zachowaniem pełnych właściwości mechanicznych produktu – informuje.
Kolejnym realizowanym przez spółkę
projektem z udziałem PCR jest opakowanie wyprodukowane dla firmy Tippland,
irlandzkiego producenta nawozów
i środków poprawiających strukturę
gleby. Rapid Grow to wzbogacone wodorostami i przyjazne środowisku nawozy
organiczne – opakowanie z udziałem
post-konsumenckiego granulatu było
naturalnym wyborem dla tego produktu. Wiaderko, jak wszystkie opakowania
produkowane przez Plast-Box, nadaje się
również w 100% do dalszego recyclingu.
Wykorzystywanie na coraz większą
skalę surowców pochodzących z recyklingu przy produkcji opakowań jest
ważnym krokiem Plast-Box, zmierzającym do zwiększenia udziału materiałów
przetwarzalnych w produkcji opakowań. W ramach swojej długoterminowej
strategii producent zamierza wytwarzać coraz więcej opakowań z surowców
odnawialnych oraz materiałów przetwarzalnych, ograniczając w ten sposób
zużycie zasobów naturalnych. Kierunek
ten doskonale wpisuje się w realizację
wizji spółki w zakresie gospodarki obiegu
zamkniętego (GOZ).

Rejoin PCR Masterbatch – przedmieszka w 100% z PCR
Nowa przedmieszka Rejoin™ PCR Masterbatch sprawia, że wykorzystanie tworzyw
w 100% pochodzących z odpadów pokonsumpcyjnych do produkcji opakowań poliolefinowych staje się rzeczywistością.
Avient
Corporation,
czołowy dostawca wyspecjalizowanych
i zrównoważonych rozwiązań
i usług materiałowych,
wprowadza na rynek
Rejoin™ PCR Masterbatch
do zastosowań w opakowaniach poliolefinowych.
Dzięki temu, że w nowej
przedmieszce jako nośnik
wykorzystuje się tworzy-

wa pochodzące z recyklingu poużytkowego (PCR
– post consumer recycled),
Rejoin PCR Masterbatch
umożliwia produkcję dóbr
konsumpcyjnych w 100%
pochodzących z PCR.
Do tej pory do wytwarzania przedmieszek jako
nośnik były wykorzystywane polimery pierwotne.
Oznacza to, że przy typo-

wych współczynnikach
zużycia gotowy produkt
zawierałby od 3 do 5 procent plastiku niepoddanego recyklingowi. Rejoin
PCR Masterbatch jest
odpowiedzią firmy Avient
na zapotrzebowanie firm
produkujących dobra konsumpcyjne, które definiują coraz ambitniejsze cele
zrównoważonego rozwo-
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ALPLA zwiększa swoje zaangażowanie w recykling
Grupa ALPLA chce do 2025 r. inwestować średnio do 50 mln euro rocznie w dalszy rozwój działalności w zakresie recyklingu.

W 2018 roku Grupa ALPLA podpisała „Globalne zobowiązanie w zakresie
gospodarki nowymi tworzywami sztucznymi” i zobowiązała się do wydania łącznie 50 mln euro na rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu do 2025 roku.
Obecnie firma znacznie zwiększa ten cel
inwestycyjny. Od 2021 r. na potrzeby recyklingu będzie przeznaczanych średnio 50
mln euro rocznie.
– W ciągu ostatnich dwóch lat byliśmy
bardzo aktywni. Udało nam się zainicjować
projekty typu „butelka po butelkę” na całym
świecie, w tym w Azji, Europie i Ameryce
Środkowej. Niemniej jednak nadal obserwujemy rosnący popyt ze strony naszych klientów
na całym świecie – powiedział Georg Lässer,
dyrektor ds. recyklingu w Grupie ALPLA.

ju w zakresie opakowań
poliolefinowych, dążąc
do wykorzystania w 100%
materiałów PCR.
– Wiele osób uważa, że
użycie barwników i dodatków, które opierają się na
nośnikach
z materiałów
pierwotnych, unieważnia
twierdzenie o 100% wykorzystaniu PCR. Dlatego pracowaliśmy nad rozwiązaniem, które mogłoby pomóc
naszym klientom w pełni

Grupa planuje rozszerzać swoją działalność w obszarze
wysokiej jakości recyklatów na wszystkie
rynki, na których jest
obecna. Chce przez to
zamknąć cykl materiałów w jak największej liczbie regionów.
– Naszym celem
jest ustanowienie cyklu
od butelki do butelki
– także w regionach,
w których
recykling
odpadów nie odgrywa
obecnie dużej roli… Nasze zakłady w Austrii
i Polsce mają wykonał pionierską pracę. Dzień
po dniu udowadniamy, że zużyte opakowania
mają wartość i że gospodarka recyklingowa
ma ogromny potencjał. Chcemy zwiększyć tę
wiedzę w większej liczbie krajów – podkreślił Günther Lehner, Przewodniczący Rady
Doradczej Spółki.
Możliwości stosowania recyklatów
w istniejących zakładach w Austrii, Polsce
i Niemczech zostały zwiększone w ciągu
ostatnich dwóch lat. Firma ogłosiła instalację systemu wytłaczania rPET w jednej
ze swoich fabryk preform we Włoszech.
W sumie roczna zdolność produkcyjna
firm recyklingowych, spółek joint venture
oraz spółek w Grupie ALPLA wynosi około
130 000 ton PET i 60 000 ton PE.

wywiązać się z ich zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju – powiedział Bob Lee, dyrektor marketingu, Color &
Additives Asia w Avient.
– Ten nowoczesny produkt odpowiada na rosnące
potrzeby i popyt w branży.
Rejoin PCR Masterbatch
łączy pigmenty i dodatki
funkcjonalne w jednym
roztworze bez negatywnego wpływu na kolor lub

właściwości mechaniczne. Można go dodawać
podczas produkcji przy
użyciu
standardowego
sprzętu, ma przy tym niewielki albo żaden wpływ
na proces przetwarzania.
Pozwala także na pełny
recykling produktu końcowego. Jak zapewnia
producent, przedmieszka
dostępna jest w handlu na
głównych rynkach światowych.

Certyfikowany polipropylen
Sabic w nagrodzonym
opakowaniu

Firma REN Clean Skincare wykorzystująca
polipropylen cyrkularny firmy Sabic została uznana za „Najlepszą Markę Beauty
w kategorii Recykling (innowacja)” w konkursie Beauty Shortlist Awards 2021
(BSL).
Firma REN Clean Skincare została doceniona za pionierską technologię Infinity
Recycling z wykorzystaniem cyrkularnych
polimerów z certyfikatem ISSC Plus firmy
SABIC. Materiał jest wytwarzany z surowca
pochodzącego z zaawansowanego recyklingu mieszanych zużytych tworzyw
sztucznych, które w innym przypadku
byłyby przeznaczone na wysypisko lub
spalenie.
Certyfikat ISCC Plus potwierdza bilansowanie masy i zawartość materiałów
pochodzących z recyklingu wykorzystanych w produkcji cyrkularnego polipropylenu Sabic. Akredytacja ISCC Plus zapewnia również identyfikowalność partnerów
biznesowych i producentów w całym łańcuchu wartości, od surowca do produktu
końcowego.
Firma REN Clean Skincare wprowadziła
na rynek swój krem na dzień EVERCALM™
Global Protection w pierwszym na świecie komercyjnym opakowaniu kosmetycznym wykonanym z certyfikowanego
cyrkularnego polimeru SABIC przy współpracy z Aptar Beauty + Home, światowego lidera w opakowaniach i systemach
dozujących dla przemysłu kosmetycznego.
Opakowanie zapewnia taki sam poziom
ochrony i wysoką jakość, jak porównywalne opakowania wyprodukowane z tworzyw pierwotnych.
Decydując się na zmianę opakowań
tak, aby nadawały się do recyklingu lub
ponownego napełniania, firma REN Clean
Skincare wdraża zrównoważone rozwiązanie spełniajace założenia gospodarki
cyrkularnej. Certyfikowany polipropylen firmy SABIC jest używany w pojemnikach, zamknięciach i innych częściach
próżniowego opakowania kremu na dzień
EVERCALM™. Spełnia wszystkie wysokie normy i wymagania dotyczące jakości,
zachowuje też wysokie walory estetyczne,
przez co zapewnia odpowiednią atrakcyjność dla konsumentów.
3/2021
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Chcąc wejść ze swoim
produktem na rynek
niemiecki, polskie
firmy muszą wykazać
się albo sprytem, albo
cierpliwością. Bo choć
w 2019 r. Polska pod
względem obrotów
handlowych była
6. największym
partnerem Niemiec
na świecie, rosnący
protekcjonizm
i zadawnione
uprzedzenia
wobec polskich
przedsiębiorców mocno
utrudniają im wejście
na niemiecki rynek.
Joanna Domińska

N

iemcy zawsze były dla Polski
jednym z najważniejszych
partnerów
handlow ych
– nie tylko ze względu na
bliskość geograficzną, ale
także wielkość i zasobność tamtejszego
rynku. Wystarczy stwierdzić, że według
Banku Światowego PKB tego 83-milionowego kraju sięgnął w 2018 r. 3,948 tryliarda
dolarów (dla porównania w Polsce było to
585 mld dolarów), a PKB na głowę mieszkańca wynosił 47 603 dolarów (w Polsce: 15
420 dol.). Jednocześnie kraj ten od wielu lat
boryka się z trudnościami gospodarczymi, które odbijają się negatywnie nie tylko
na koniunkturze na wewnętrznym rynku,
ale także stosunkach z sąsiadami. Dlatego
według analiz Klubu Jagiellońskiego
wejść na niemiecki rynek jest coraz trudniej, zwłaszcza firmom nastawionym na
natychmiastowe wyniki i szybkie zyski.

Wyczekane szóste miejsce

W 2019 r. mieliśmy spory powód do
świętowania: po szybkim wzroście obro-
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Rynek niemiecki:
nowy
protekcjonizm
i stare
uprzedzenia
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MOCNE STRONY RYNKU

SŁABE STRONY RYNKU

Duży, sąsiedni i chłonny rynek

Rynek o wyjątkowo silnej konkurencji

Wysoka siła nabywcza obywateli

Konsumenci mocno przywiązani do rodzimych produktów

Bardzo duży stopień kooperacji pomiędzy
polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami

Pogarszające się nastroje społeczne

Charakterystyka rynku niemieckiego
ŹRÓDŁO: BANK ŚWIATOWY
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tów w wymianie handlowej Polska wskoczyła na szóste miejsce wśród największych partnerów handlowych Niemiec, po
latach rywalizacji wyprzedzając wreszcie
Wielką Brytanię. A według prognoz mamy
spore szanse awansować także na trzeciego partnera RFN w Unii Europejskiej,
prześcigając Włochy. Od lat zajmujemy
też pod tym względem pierwsze miejsce
wśród krajów europejskich spoza strefy euro oraz państw Europy ŚrodkowoWschodniej – przed mocno rywalizującymi z nami Czechami, które jako jedyne
w regionie mogły w 2019 r. pochwalić się
dodatnim saldem wymiany handlowej
z Niemcami.
W 2019 r. obroty handlowe między
Polską a Niemcami sięgnęły 123,4 mld euro,
co oznacza wzrost o ok. 5% w porównaniu z rokiem 2018. Ich bilans był jednak
ujemny: wyeksportowaliśmy do Niemiec
towary o łącznej wartości 57,6 mld euro,
podczas gdy RFN sprzedała nam wyroby
za sumę 65,8 mld euro (nadwyżka 8,2 mld
euro po stronie Niemiec). Różnica ta wynika głównie z faktu, że Niemcy jako rozwinięta gospodarka postindustrialna stawiają przede wszystkim na eksport towarów
wysoko przetworzonych – w 2019 r. udział
samochodów, maszyn i urządzeń, w tym
transportowych, w całości eksportu RFN
przekroczył 50%. Z kolei Polska specjalizuje się w dostarczaniu towarów o niższym
stopniu przetworzenia, w tym komponentów maszyn i części motoryzacyjnych,
a także produktów spożywczych i metali
nieszlachetnych.
Różne jest także znaczenie eksportu i importu z danego kraju w strukturze
obrotów handlowych z zagranicą: w 2020 r.
udział Niemiec w polskim eksporcie wyniósł
niemal 29%, co oznacza, że prawie co trzeci
towar sprzedany za granicę trafił do naszego
zachodniego sąsiada. Nieco mniejszy udział
RFN odnotowało w imporcie do Polski, ale
wynik 21,8% wciąż plasuje je bardzo wysoko
w hierarchii partnerów handlowych Polski.
Tymczasem w Niemczech handel z czterema krajami Grupy Wyszehradzkiej stanowił
w 2017 r. 11,3% całej wymiany handlowej
tego kraju, co było wprawdzie wynikiem
sporo wyższym niż w przypadku trzech
innych czołowych gospodarek UE (Włoch,
Francji i Wielkiej Brytanii), ale nie na tyle
wysokim, aby mówić o równoprawności
stosunków handlowych.

ŹRÓDŁO: KUKE
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O potencjale wzajemnej wymiany handlowej decyduje jednak nie tylko wielkość,
ale i dynamika obrotów. A ta w ostatnich
latach cały czas konsekwentnie rosła
(+5% w 2019 r.) – i to nawet w kryzysowym 2020 r. Według wstępnych szacunków

mimo dekoniunktury spowodowanej pandemią oba kraje odnotowały w ubiegłym
roku wzrost obrotów o ponad 3%, co stanowi wyjątek na tle innych państw regionu, w tym m.in. Czech i Rosji, w których już
w I kwartale 2020 r. dało się zaobserwować
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Porównanie udziału wymiany handlowej z krajami Grupy Wyszehradzkiej w całości wymiany
handlowej czterech głównych gospodarek UE

Showroom Grupy Nowy Styl w Monachium
– świadectwo rosnącej roli polskiej marki
na niemieckim rynku
spory spadek dynamiki obrotów (odpowiednio: – 4,1 i – 14,2%).

Polacy coraz odważniej wchodzą
na rynek

Ów trend wzrostowy dowodzi istotnej
roli wymiany handlowej między Polską
a Niemcami oraz ugruntowanej pozycji
obu partnerów we wzajemnych relacjach
gospodarczych. Z perspektywy Polski nie
powinno to dziwić: Niemcy zawsze były dla
nas jednym z głównych kierunków eksportowych – nie tylko ze względu na bliskość geograficzną, ale i chłonność tamtejszego rynku. W ostatnich latach można
jednak zaobserwować także wzrost roli
Polski na rynku niemieckim – głównie ze
względu na poprawę wizerunku polskiej
gospodarki oraz stabilną sytuację ekonomiczną naszego kraju.
Zmienia się także charakter polskiej ekspansji na zachód: o ile Niemcy

są w Polsce silnie obecni przede wszystkim pod własnymi markami, zakładając
oddziały i joint venture, o tyle jeszcze
do niedawna na tworzenie swoich spółek w Niemczech decydowały się tylko
największe polskie przedsiębiorstwa.
Większość zaś zadowalała się albo sprzedażą wysyłkową z terenu Polski, albo
pośrednictwem przedstawicielstw handlowych. W ostatnich latach można jednak zaobserwować spore zmiany w tym
zakresie. Szlaki przetarł Orlen, który już
w 2003 r. przejął kilkaset stacji paliw sieci
STAR. Nie od razu jednak odniósł sukces:
początkowo firma sprzedawała paliwo pod
własną marką i napotkała spory opór ze
strony niemieckiego społeczeństwa, które
– ukierunkowane na wspieranie rodzimych producentów – niechętnie kupowało
paliwo od Polaków. W pewnym momencie
Orlen zmienił politykę i powrócił do pierwotnej nazwy STAR. Okazało się to strzałem w dziesiątkę: w ubiegłym roku zysk
operacyjny firmy wyniósł 537 mln zł i był
najwyższy w historii obecności Orlenu na
rynku niemieckim. Obecnie Orlen planuje
ponowny rebranding i powrót do swojego
własnego logo.
Śladami Orlenu poszła także Grupa
Nowy Styl – jeden z największych producentów nowoczesnych mebli biurowych
w Polsce. W 2011 r. firma przejęła niemieckiego producenta Grammer Office i umiejętnie wykorzystała jego sieć dystrybucji
i portfolio produktów, aby szturmem zdobyć rynek niemiecki. Udało się: po serii

akwizycji (Rohde & Grahl, szwajcarski
Sitag AG, Kusch+Co) Nowy Styl urósł do
rangi jednego z największych graczy na
europejskim rynku mebli biurowych.
Dziś do największych polskich inwestorów w RFN oprócz Orlenu i Grupy
Nowy Styl należy także tuzin innych firm,
w tym Comarch, Sanplast, CIECH, Ergis
Eurofilms, Asseco, KOPEX, ZA Tarnów,
Boryszew i Track Tec. Ale nie tylko: na
rynku niemieckim pojawia się także coraz
więcej młodych, innowacyjnych polskich
przedsiębiorstw z zakresu nowych technologii, takich jak ASM Group – firma
zajmująca się tworzeniem nowoczesnych
rozwiązań z zakresu marketingu i wsparcia sprzedaży, która w 2018 r. przejęła trzykrotnie większą od siebie grupę Vertikom
działającą na rynkach krajów niemieckojęzycznych.

Sprint zamiast maratonu

Coraz większa odwaga polskich inwestorów wynika po części z faktu, że firmy
znad Wisły osiągnęły już poziom rozwoju, który pozwala im śmiało konkurować z przedsiębiorstwami niemieckimi, a po części jest efektem negatywnych
doświadczeń ze współpracy z niemieckimi dystrybutorami. Przeważnie bowiem
produkty trafiające za ich pośrednictwem na rynek niemiecki nie cieszyły się
zainteresowaniem konsumentów i szybko z niego znikały. Wynika to głównie
z dużej konkurencyjności i hermetyczności niemieckiego rynku. Klient niemiecki
jest bowiem klientem trudnym: mocno
ukierunkowanym na wspieranie własnych
marek, przywiązanym do swoich upodobań oraz ceniącym sobie jakość i dobry
stosunek jakości do ceny. A to sprawia, że
szansę na tym rynku mają tylko firmy,
które albo – jak Orlen czy ASM Group –
wykażą się sporym sprytem, albo dużą
dozą cierpliwości i konsekwencji w prowadzeniu działań marketingowych. Jak
zorganizować takie działania?
Według przedstawicieli polskich firm
obecnych od lat na rynku niemieckim
podstawą wszelkiej działalności marketingowej są tu targi: jeśli przedsiębiorstwo
chce zaistnieć w świadomości niemieckiego klienta, musi być obecne na głównych
imprezach targowych. Nie wystarczy jednak pokazać się raz: firma po raz pierwszy
wystawiająca się na targach raczej nie ma
3/2021
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W Niemczech Orlen posiada kilkaset stacji
sygnowanych marką STAR. Koncern właśnie
przymierza się do rebrandingu i powrotu do
własnych znaków towarowych

co liczyć na lawinę zamówień. Aby zainteresować sobą Niemców, musi kontynuować tę praktykę – świadczy to bowiem
o jej stabilności i starannie przygotowanej
strategii ekspansji.
Dobre przygotowanie ma także ogromne znaczenie w relacjach z niemieckim
klientem: Niemcy cenią sobie porządek,
dobrą organizację i dbałość o szczegóły.
Bez ogródek zadają pytania o to, jak dany
problem zostanie rozwiązany i oczekują
jasnych odpowiedzi nie tylko w kwestii
sposobu, ale także terminu osiągnięcia
określonego celu biznesowego. Mówiąc
obrazowo: wszelkie działania podejmowane w relacjach z Niemcami powinny
bardziej przypominać maraton niż sprint
– nie ma tu miejsca na pochopne decyzje
i tak lubiane przez nas improwizowanie.
Wzbudzi to nieufność i może zaprzepaścić
nasze szanse wejścia na rynek.

Nie bójmy się prosić o pomoc

Podstawą wszelkich działań na rynku
niemieckim powinna być więc starannie
przygotowana strategia ekspansji obejmująca zarówno sposób wejścia na rynek
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(własna marka, fuzja, przejęcie), jak i analizę konkurencji oraz długofalowy harmonogram działania ukierunkowany na
powolne budowanie rozpoznawalności
i renomy marki. Co ważne, aktywność taka
nie musi być kosztowna: społeczeństwo
niemieckie jest bowiem bardzo wysoko
zinformatyzowane, co sprawia, że oprócz
targów najlepsze efekty przynoszą tu
kampanie internetowe, w tym w mediach
społecznościowych. Według szacunków z 2019 r. ponad 90% społeczeństwa
aktywnie korzysta tu z Internetu i portali
społecznościowych, takich jak Facebook,
Instagram czy Twitter. Warto wykorzystać ten fakt i zacząć budowanie marki od
założenia strony internetowej i kont na
portalach społecznościowych – koniecznie w języku niemieckim. Dobrym rozwiązaniem będzie wykupienie domeny na
niemieckim serwerze, dzięki czemu nasza
strona będzie zlokalizowana w Niemczech
(z tak lubianą tu końcówką „.de”).
W rozeznaniu się w warunkach prowadzenia działalności w Niemczech i znalezieniu partnerów kooperacyjnych mogą
nam pomóc także dwustronne organi-

zacje promocji handlu oraz przedstawicielstwa Polski za granicą. Do najważniejszych należy Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa (AHK) – jedna
z najbardziej wpływowych tego typu
organizacji na świecie, jednocząca w swoich strukturach ponad 1000 zarejestrowanych członków. Izba od lat aktywnie działa na rzecz wspierania rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych:
pomaga w wejściu na rynek i wyszukiwaniu klientów, organizuje szkolenia i konferencje, a także świadczy usługi doradcze
w zakresie prawa, podatków, marketingu
i oceny kondycji finansowej przyszłego
kontrahenta.
Co ciekawe, podobny zakres działań
prowadzi także ambasada RP w Berlinie,
a konkretnie: Wydział Promocji Handlu
i Inwestycji. Uzyskamy tu pomoc w znalezieniu kontrahenta oraz informacje na
temat warunków sprzedaży, dostępnego
wsparcia finansowego i możliwości promocji firmy – targów, wystaw i innych
wydarzeń. Bogatą skarbnicą wiedzy jest
także strona internetowa ambasady,
gdzie na bieżąco publikowane są raporty
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dotyczące stanu gospodarki, przewodniki branżowe oraz informacje o podatkach
i przepisach prawa pracy.
Jeśli chcemy uzyskać pomoc u źródła, możemy także skontaktować się
z Niemiecką Agencją Inwestycji i Handlu,
która zajmuje się promocją Niemiec jako
miejsca lokowania biznesu, a tym samym
oferuje szeroką pomoc w zakresie rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim.
Także i tu można uzyskać wsparcie w znalezieniu partnera, informacje o przepisach,
procedurze rejestracji firmy, możliwościach pozyskania wsparcia finansowego, a także pomoc w wyborze lokalizacji
i oszacowaniu kosztów całego przedsięwzięcia.
Wartościowym źródłem informacji dla
przedsiębiorców myślących o wejściu na
rynek niemiecki mogą być także strony
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz
Portalu Promocji Eksportu.

Rosnący protekcjonizm zagrożeniem dla współpracy

Mimo bogatych tradycji polsko-niemieckich relacji gospodarczych oraz szeroko zakrojonej pomocy ze strony organizacji bilateralnych należy mieć świadomość, że wejście na rynek niemiecki nie jest proste. Polskie marki – poza
kilkoma wybranymi segmentami – nie
cieszą się tu nadal szczególnie wysoką
renomą. A według raportu „Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej”
przygotowanego w 2019 r. przez Klub
Jagielloński w kolejnych latach sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Mimo
że Europa Środkowo-Wschodnia stanowi dla Niemiec istotny region w łańcuchu
dostaw, a konsekwentny wzrost obrotów
handlowych między Polską a RFN teoretycznie stanowi dobry prognostyk na
przyszłość, dotychczasowa formuła relacji
gospodarczych na linii Warszawa–Berlin
stopniowo się bowiem wyczerpuje. Jak
wskazują autorzy raportu, istniejąca do tej
pory dysproporcja w strukturze towarowej polegająca na przewadze dóbr wysoko przetworzonych w eksporcie Niemiec
i dóbr średnio – lub nisko przetworzonych w eksporcie Polski powoli traci rację
bytu. Rosnące koszty pracy w Polsce oraz
równie szybko rosnące aspiracje polskich przedsiębiorców powodują, że nie

chcą już oni odgrywać podrzędnej roli
w relacjach handlowych. Z kolei Niemcy
– w obliczu coraz dotkliwszego kryzysu
gospodarczego – stają się coraz bardziej
hermetyczne i protekcjonistyczne, ograniczając zagranicznym firmom możliwość
dostępu do poszczególnych segmentów
rynku. Przykładem może być tu niemiecka Ustawa o płacy minimalnej wprowadzona w życie w 2015 r., która nie tylko
zwiększyła koszty działalności polskich
firm w RFN, ale także ustanowiła dodatkowe bariery administracyjne w postaci
konieczności informowania niemieckich
służb celnych o działalności firmy. Zmiana
przepisów dotknęła przede wszystkim
polskie przedsiębiorstwa transportowe,
zwiększając ich obciążenia biurokratyczne, ale stworzyła też dodatkowe bariery
wejścia na rynek niemiecki oraz zmniejszyła szansę na przetrwanie na rynku
europejskim mniejszych przedsiębiorstw
transportowych.
Tego typu bariery pozataryfowe – charakterystyczne dla Niemiec, które generalnie mają trudności z dostosowaniem się
do wymogów jednolitego rynku unijnego –
zmniejszają konkurencyjność zagranicznych firm na rynku niemieckim, a także
budzą nieufność natury politycznej, która
może negatywnie odbić się także na współpracy gospodarczej. Skutkiem może być
przeorientowanie kierunków działalności polskich firm na rynki globalne, czego
przykładem jest obserwowane ostatnio
wzmożone zainteresowanie aktywnością
na rynkach anglosaskich.
Zdaniem Klubu Jagiellońskiego rozwiązaniem byłoby opracowanie nowego
modelu polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej koncentrującego się na
wspólnym rozwijaniu nowych technologii.
Wyniosłoby to ową współpracę na nowy
poziom, a także umożliwiło wykorzystanie
ogromnego potencjału polskiej gospodarki – tak technologicznego, jak i ludzkiego.
Problem jednak w tym, że Niemcy jak na
razie nie wykazują zainteresowania tego
typu kooperacją. A szkoda, bo byłaby to
szansa nie tylko na wykorzystanie wzajemnych przewag konkurencyjnych i efektywną alokację czynników produkcji, ale
także na wzmocnienie konkurencyjności
całej Unii Europejskiej, której coraz trudniej jest rywalizować z azjatyckimi konkurentami.
l

Optymizm na
niemieckim rynku
maszyn do PTS

Niemieccy producenci maszyn do
przetwórstwa tworzyw sztucznych
i gumy spodziewają się w 2021 roku
wzrostu zamówień. Planują też wzrost
zatrudnienia.

Jak wynika z niedawnego badania,
firmy członkowskie niemieckiego stowarzyszenia zrzeszającego producentów maszyn i urzadzeń oczekują w tym
roku wzrostu zamówień i sprzedaży.
– Popyt na maszyny do przetwórstwa
zmienił się znacząco we wszystkich regionach w drugiej połowie 2020 r. Sytuacja
w Chinach i Niemczech jest oceniana jako
szczególnie pozytywna w tym względzie
– wyjaśnił Ulrich Reifenhäuser, prezes Fachverbands Kunststoff – und
Gummimaschinen im VDMA, po czym
dodał: – Oczekiwania co do zwiększenia
liczby zamówień w pierwszej połowie 2021
roku są również optymistyczne dla wszystkich regionów.
Prawie połowa firm spodziewa się
wzrostu sprzedaży w pierwszej połowie
2021 roku. Tyle samo oczekuje utrzymania tego wzrostu w drugiej połowie roku.
– Nic więc dziwnego, że prawie połowa ankietowanych firm planuje ponowną
rekrutację w pierwszej połowie 2021 r. –
wyjaśnił Thorsten Kühmann, dyrektor
zarządzający niemieckiego stowarzyszenia producentów maszyn i urządzeń.
– Wygląda na to, że branża maszyn do
przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy
rozpoczyna udany rok obrotowy. Z niecierpliwością czekamy na kilka następnych
miesięcy z nadzieją, że szacunki również
się sprawdzą.
Już pod koniec 2020 r. dane wskazywały na wyraźną zmianę w branży maszyn do przetwórstwa tworzyw
sztucznych i gumy na rynku naszych
zachodnich sąsiadów. Niemiecki przemysł szybko podniósł się po początkowych wahaniach rynku związanych
z wybuchem pandemii. Przełożyło się
to na znaczny wzrost napływających
zamówień, obserwowany od października 2020. Ostatecznie rok zamknął się
7-procentowym wzrostem w porównaniu do 2019 roku.
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Generujemy potrzeby
rynku
Rozmowa z Krzysztofem Wiśniewskim,
prezesem zarządu Eurocast
W przyszłym roku spółka będzie obchodziła
25-lecie działalności. Jak przez ten czas udało się
jej zostać jedną z wiodących firm w branży opakowaniowej w Europie?
Rzeczywiście, nasza firma powstała w 1997 roku,
wtedy jeszcze pod inną nazwą. Z biegiem lat zarówno
jej struktura własnościowa, jak i charakter systematycznie ulegał zmianie. Początki firmy, jak wielu firm
w Polsce, były podobne. Zaczynaliśmy od działalności
dystrybucyjnej, a w ślad za tym firma została wyposażona w pierwsze urządzenie do metalizacji folii. Tak
rozpoczęła się działalność produkcyjna metalizowanych opakowań sprzedawanych w Polsce i w Europie.
W tamtych czasach każde opakowanie było pożądane, ponieważ zmieniało rzeczywistość zabezpieczania, trwałości i prezentacji produktu. To
był czas kreowania rynku opakowań – jak
powinny być produkowane, projektowane,
jak powinny wyglądać i jakie powinny być
ich właściwości. W dużym stopniu byliśmy
wtedy trendsetterami tego rynku.

W każdym
segmencie oferujemy
naszym Klientom
innowacyjne
rozwiązania,
dostosowane
do bieżących realiów
branży tworzyw
sztucznych.

Jak przez ten czas zmieniał się asortyment oferowanych przez Was produktów? Jakie produkty i innowacje wprowadzaliście do oferty?

W Eurocast zawsze stawiamy na innowacyjność – to ważny aspekt naszej strategii, co potwierdzają przeprowadzone na
przełomie lat projekty i inwestycje w nowe
technologie. Systematycznie, na przełomie lat rozbudowywaliśmy nasz park maszynowy, począwszy od procesu metalizacji, ekstruzji folii giętkich, kolejno inwestując w technologię ekstruzji folii sztywnych, technologię AlOx, laminację. W każdym segmencie oferujemy
naszym Klientom innowacyjne rozwiązania, dostosowane do bieżących realiów branży tworzyw sztucznych.
Chociażby w ostatnich tygodniach zakończyliśmy
jeden z naszych projektów, dzięki któremu możemy
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zaoferować naszym Klientom serię produktów BOPET
CRYSTALLINE. To folie wysokobarierowe, monomateriałowe, oparte na technologii powłok z transparentnego tlenku aluminium (AlOx), będącego w pełni recyklowalną barierą. Produkty z tej linii są zaprojektowane
tak, by znalazły zastosowanie w szerokim spektrum
realizacji, stanowiąc rozwiązanie zgodne z Circular
Economy. Tym samym są to wyroby o idealnych parametrach, zarówno dla produktów suchych, jak również
dla produktów wymagających odporności w warunkach wysokiej wilgotności. Rozwiązanie to wykazuje
barierowość na parę wodną na poziomie 0,1 g/m2, co
znacząco wydłuża przydatność wyrobów do spożycia. Ponadto, pozwalają wyeliminować proces laminacji
standardowej folii PET z takimi materiałami, jak: folia
PP, PE/EVOH/PE, aluminium, co wiąże się ze zmniejszeniem wagi opakowania, dzięki czemu zmniejszona jest
ilość surowca wykorzystywanego do produkcji opakowań, a w konsekwencji masa odpadu opakowaniowego.
Nadrzędnym atutem rozwiązania, ze względu na strukturę folii, jest możliwość 100-proc. recyklingu wykonanych opakowań.
W linii CRYSTALLINE występują również produkty
na bazie PP. Folie BOPP CRYSTALLINE wykazują niższą
przepuszczalność tlenu i pary wodnej w porównaniu do
ogólnodostępnych rozwiązań i znajdują zastosowanie
wszędzie tam, gdzie wymagany jest długi okres przydatności do spożycia, zwłaszcza przy takich produktach, jak dojrzewające wędliny, sery, wędzone ryby, jak
również przy innej świeżej żywności.

Ostatnio dużo się mówi o automatyzacji, przemyśle 4.0, czy przemysłowym internecie rzeczy. Jak
wygląda automatyzacja procesów produkcyjnych
w Eurocast? Czy daje to dużą przewagę konkurencyjną na naszym rynku?
Zdecydowanie tak. Choć warto podkreślić, że
automatyzacja w naszej branży jest procesem niezwykle trudnej implementacji. Mogę jednak powie-

ROZMOWA / PLASTIME

3/2021

25

PLASTIME / ROZMOWA

Zadam takie przewrotne pytanie: jakość czy
cena? To trochę pytanie o filozofię firmy i jej biznesowe DNA.
Zdecydowanie jakość i elastyczność. Odpowiadając
przewrotnie na pytanie, już kilka lat temu nasza firma
zaczęła kierować się zasadą, nie jak powszechnie się
mówiło – „odpowiadamy na potrzeby klienta”, lecz
„generujemy potrzeby klienta i rynku”. Oczywiście
mogliśmy sobie na to pozwolić będąc niezwykle
zaawansowani technologicznie i posiadając jeden z najlepszych w naszej części Europy działów R&D.

Od roku świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Jak pandemia wpłynęła na zachowania zakupowe klientów? Jak to wpłynęło na ofertę firmy – czy
przez ten czas zaobserwowaliście wzmożony popyt
na szczelne jednorazowe opakowania do żywności?
Eurocast dostarcza na rynek przede wszystkim opakowania lub półprodukty do produkcji opakowań dla
przemysłu spożywczego. Wprowadzony lockdown,
zamknięcie restauracji zwiększyło znacząco zapotrzebowanie na opakowania żywności kupowanej w sklepie. W niektórych grupach produktów, jak folie twarde
na tacki/wytłoczki, stosowane do pakowania mięsa,
ryb, serów, nie byliśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Doszła do tego dodatkowo produkcja folii
twardych na przyłbice ochronne i czasami dochodziło
do trudnych wyborów, czy produkować dla producenta
mięsa, czy bardziej zabezpieczyć produkty ochronne na
rynku. Natomiast w foliach miękkich wzrost zapotrzebowania do sterylizacji narzędzi medycznych i kosmetycznych został przez nas całkowicie zaspokojony.

Czy w dobie lockdownów mieliście problemy
z dostawą surowców do produkcji? A jednocześnie
problemy z dystrybucją gotowych produktów do
klientów?

dzieć, że jeszcze kilka lat temu, produkując w Eurocast
około 15-17 tys. ton produktów, zatrudnialiśmy około
200 osób. Dziś ten poziom zatrudnienia jest podobny (220 osób) przy produkcji niemalże 40 tys. ton.
Taka skala produkcji, przy praktycznie identycznym
zatrudnieniu, to właśnie efekt automatyzacji oraz
podejścia lean w całym obiegu produkcji.
By kontynuować te procesy, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy znaczącą inwestycję, polegającą na
instalacji automatycznych przewijarek/slitterów wraz
z kompletnym systemem ważenia rolek, etykietowania, pakowania, paletowania – właśnie przy pomocy robota. Rola człowieka znacząco się zmniejszyła
i ograniczyła niemalże do dostarczenia dużych rolek
prosto z ekstruzji i odbiorze gotowych zapakowanych
palet produktu.
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W początkowym okresie zamykania krajów europejskich rzeczywiście doszło do naruszenia, czy nawet
przerwania łańcuchów dostaw. Szczególnie trudno było
obsługiwać klientów włoskich czy hiszpańskich.
Jednakże mimo znaczących wzrostów kosztów frachtów, z uwagi na brak ciężarówek w tamtym
okresie, udało się nam zabezpieczać klientów w całej
Europie. Oczywiście były momenty utrudnień dojazdu
do UK, czy tranzytu przez Niemcy czy Czechy. W Polsce
nie było najgorzej, branża transportowa, mimo strachu
kierowców, jak i ich licznych zachorowań, absolutnie
stanęła na wysokości zadania.
Dzisiaj, w oparciu o doświadczenie, z wyprzedzeniem kontraktujemy surowce o większych wolumenach
ilościowych, dzięki czemu nawet w sytuacjach kryzysowych jesteśmy w stanie zagwarantować naszym
Klientom realizację ich zamówień. Mamy świadomość,
iż na nas, jako producencie folii opakowaniowej i opakowań do żywności, spoczywa duża odpowiedzialność
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za zapewnienie ciągłości dostaw towarów spożywczych do sklepów. Nasza firma stanowi również ważne
ogniwo w łańcuchu dostaw do przemysłu medycznego.

Macie rozbudowaną sieć agentów i dystrybutorów
w całej Europie, zatem w trakcie rozwoju pandemii
mieliście na bieżąco informacje z tamtejszych rynków. Jak to tam wyglądało?
Nie zauważyliśmy tak naprawdę znaczących
fluktuacji w dostawach na rynki, które obsługujemy. Drobne zawirowania w dostawach były związane
jedynie z krótkotrwałymi przerwami w łańcuchach
transportowych, które były wynikiem zamykania krajów, jak już wspomniane Włochy w pierwszym okresie
pandemii.

Tworzywa sztuczne są obecnie „na cenzurowanym” – od pewnego czasu w przestrzeni medialnej
słyszy się o „złym plastiku” który zanieczyszcza
środowisko. Jak wygląda aspekt środowiskowy
w Państwa produktach?
Należy pamiętać, iż mimo medialnego szumu i „cenzurowania” tworzyw sztucznych, to właśnie one są
w przemyśle opakowaniowym najbardziej pożądanym i zrównoważonym wyborem. Przewaga tworzyw sztucznych nad innymi materiałami to nie tylko
funkcjonalność, ale także stosunek masy opakowania
do produktu, która w tym przypadku wynosi nawet
kilka procent, a także względy prezentacji produktu.
Opakowania z tworzyw sztucznych są bardzo lekkie.
A zatem wykorzystanie innych materiałów może wpłynąć na wzrost masy opakowań. Ponadto, zastosowanie
innych materiałów w produkcji opakowań, to nawet
dwukrotnie wyższe koszty produkcji, transportu i energii oraz większa ilość odpadów.
Co istotne, to właśnie opakowania z tworzyw sztucznych mają największy wkład w zmniejszeniu strat
żywności. A warto przypomnieć, że właśnie ograniczenie strat żywności to jeden z głównych elementów
Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Opakowania nie tylko
chronią żywność i przedłużają jej przydatność do spożycia, ale także ograniczają ryzyko utraty wartości
odżywczych przechowywanych produktów, jak również smaku i zapachu. Wbrew powszechnej opinii, opakowania z tworzyw mają najmniejszy ujemny wpływ
środowiskowy w porównaniu ze szkłem, aluminium
czy papierem. Jednak absolutnie zauważamy problem
odpadów z tworzyw, który powinniśmy rozwiązywać
na każdym, począwszy od szczebla decyzyjnego, aż po
gospodarstwo domowe.

Jaka jest przyszłość laminatów? Czy są skazane
na wyeliminowanie z rynku – biorąc pod uwagę
wyzwania związane z recyklingiem?
Zdecydowanie nie. Przy odpowiednim know-how
i innowacyjnym parku maszynowym – w procesie

laminacji może powstać monomateriał, który jest całkowicie recyklowalny.
W celu przedłużenia przydatności produktów spożywczych do spożycia często wybieranym materiałem
jest laminat – właśnie ze względu na jego wysokie właściwości barierowe. Do tej pory, jedyną znaną i dogodną
możliwością było zastosowanie wysokobarierowej warstwy np. EVOH. Na szczęście – dziś znamy już alternatywy – m.in. wysokobarierowe mono folie CRYSTA LID
z portfolio naszej firmy.

Czy obecnie używacie w produkcji surowce pochodzące z recyklingu, czyli recyklaty?
Recyklaty są stałym wykorzystywanym przez nas
surowcem. W 2020 r. do produkcji folii sztywnej APET
wykorzystaliśmy ponad 7 tys. ton pokonsumpcyjnego rPET.
3/2021
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Krok milowy w produkcji folii z materiałów pochodzących z recyklingu wykonaliśmy już w 2014 r.,
inwestując w technologię dekontaminacji materiałów
z recyklingu. Dekontaminacja ma za zadanie usunięcie (dezaktywację) szkodliwych dla ludzi i środowiska substancji z tworzywa sztucznego, pochodzącego z recyclingu, oraz wszelkich innych „zabrudzeń”
materiału. Zgodnie z standardami EFSA i FDA otrzymujemy wysokiej jakości surowiec pokonsumpcyjny,
spełniający normy jakościowe, przystosowany do kontaktu z żywnością – dzięki czemu opakowania mogą
być produkowane w 100% z tworzyw pochodzących
z recyklingu.

Jak wdrażać założenia Gospodarki Cyrkularnej
w codziennej działalności firm związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych? Bo przecież chodzi nie tylko korzystanie z recyklatów?
Wykorzystanie recyklatów niewiele pomoże, jeżeli
nie będą one dostępne dla producentów. Obecnie trudno
jest zaopatrzyć się w ilości recyklatów, które chciałoby
się użyć w procesie.
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Faktem jest, że obecnie procesowi recyklingu na
szeroką skalę poddawane są jedynie butelki PET. Mimo,
że technologie recyklingu niemalże wszelkich produktów z tworzyw istnieją, to ich zastosowanie wiąże
się z wielkimi nakładami finansowymi i potrzebna jest
tu pomoc z zewnątrz. Poziom zachęt do podjęcia prac
przez recyklerów w tym zakresie jest znikomy, prace
nad regulacjami trwają w nieskończoność, a kolejne
nakładane podatki celowe wykorzystywane są w innych
celach niż wsparcie transformacji odpadów nie tylko
plastikowych.

Kto powinien płacić za wprowadzanie opakowań
z tworzyw sztucznych na rynek? Producent dóbr
konsumpcyjnych? Producent opakowań? A może
konsument lub po prostu państwo?
Odpowiedź na pytanie jest niezwykle trudna i zależy od wielu elementów. Najważniejsza jest tu polityka
europejska i krajowa, która będzie miała na względzie
rzeczywisty cel rozwiązania problemu śmieci przez
ich transformację/recykling i dostępność recyklatów do
ponownego przetworzenia. Europejski podatek plasti-
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kowy, który przyniesie Unii Europejskiej kwotę liczoną
w bln euro, nie zostanie przekazany niestety na cele
finansowania technologii przetwarzania odpadów, czy
wsparcia dewelopmentu w tym zakresie. Zostanie przekazany na fundusz odbudowy po pandemii. Rozumiem
ten cel i jest istotny i szczytny, jednak nie zbliża nas
nawet o krok do rozwiązania problemu odpadów.
Zatem co dalej – kolejne obciążenia fiskalne, które
w końcu będą celowe? Przecież cokolwiek powiedzieć,
cokolwiek nie zostanie wdrożone i tak finalnie płaci za
to konsument, dodatkowo rozczarowany niekończącym
się i wciąż nierozwiązanym problemem odpadów.

Wchodzący w tym roku zakaz wprowadzania
do obrotu wybranych jednorazowych produktów
z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe sztućce, słomki, talerzyki czy patyczki do uszu postawił
pod znakiem zapytania rentowność wielu przetwórców i producentów. Wprawdzie ten zakaz nie
dotyczy Was, tym niemniej wcześniej czy później
zmiany i zaostrzające się regulacje dotyczące plastiku dotkną większość firm z naszej branży. Jak
do tych zmian przygotowuje się Eurocast?
Kwestia Singe Use Plastic rzeczywiście nas nie dotyczy, choć absolutnie zdaję sobie sprawę, że nowe, kolejne
regulacje są tylko kwestią czasu. Dlatego od kilku lat
większość prac R&D w Eurocast skierowana jest na projektowanie i wdrażanie produktów, które w dużej mierze będą neutralne środowiskowo. W Eurocast możemy
się pochwalić technologiami, które wprowadzamy na
rynku europejskim jako pierwsi. Niektóre rozwiązania aplikacji opakowań są w pełni skomercjalizowane,
mimo, że są unikalne w skali i mogłoby się wydawać, że
będą wyłącznie niszowe.
Przyszłe plany rozwoju i inwestycji są niezmienne,
dalej będziemy projektować i dostarczać opakowania
bezpieczne dla żywności z minimalnym lub nawet marginalnym wpływem na środowisko, o ile krajowe rozwiązania prawne będą za nami mogły nadążyć.

Biorąc pod uwagę zmiany regulacji unijnych i krajowych, o których wspominałem oraz obecną „złą
prasę” tworzyw sztucznych – jaka przyszłość czeka
naszą branżę?
Aktualny i przyszły stan możliwości zabezpieczenia
przede wszystkim żywności technologicznie i środowiskowo będzie skupiony na tworzywach sztucznych. Nie
ma obecnie rozwiązań, które można zastosować w skali
świata, które są bardziej przyjazne naturze. Jednakże
zła prasa, z którą mamy do czynienia, jest wynikiem
wieloletnich zaniedbań na wszystkich szczeblach łańcucha. Zła prasa jest wynikiem zaśmiecania świata.
Łatwo krytykować i przyłączać się do negatywnych
opinii, które są w trendzie. Trudniej jednak polemizować z faktami, które również są oczywiste. Podam
przykład, już w 90. latach testowaliśmy przetwarzanie

tworzyw z PLA. Czy zostały wprowadzone do użytku
w szerokim zakresie? Otóż nie, z uwagi między innymi
na fakt, że takie tworzywa są droższe, a konsument
chętnie mówi, że zmieni preferencje zakupowe ale
finalnie i tak nie chce za to zapłacić. Inna rzecz – tworzywa degradowalne. Czy na pewno? Jeśli degradowalne w warunkach przemysłowych, to jak zapewnić
ich zbiórkę, skoro dziś nie potrafimy zebrać niczego
poza butelkami? A może tworzywa kompostowalne,
czyli wytworzone z materiałów pochodzenia np. roślinnego. Powstaje tu ogromny problem etyki społecznej. Mianowicie,
aby wyprodukować ilości niezbędne do
produkcji opakowań należałoby zasiać
znaczącą cześć kontynentu. Zatem będąc
świadomym biedy na świecie, czy etycznie
stać nas na „uprawę” i produkcję opakowań zamiast żywności?
PR tworzyw rzeczywiście jest bardzo
zły, mówi się o wszystkich złych aspektach tworzyw, zapominając o ich dobrych
cechach. Tworzywa to nie tylko opakowania, to większość rzeczy w naszym otoczeniu. Krytykom trudno dyskredytować
np. przemysł gumowy, produkujący miliony ton opon rocznie, ścieranych na drogach i tworzących mikroplastik, ponieważ
jeżdżą autami. Nie krytykują również branży lotniczej, jako gałęzi najbardziej wpływającej na emisję CO2,
ponieważ latają biznesowo i na wakacje. Nie krytykują
nadprodukcji światowej mięsa, bo są konsumentami.
Natomiast plastik jest łatwym i nośnym celem, i trudno
to wrażenie zmienić w krótkim czasie.
Jedynym drobnym plusem pandemii jest rzeczywiste docenienie opakowań, zarówno w obszarze
spożywczym, zabezpieczającym, jak i medycznym,
ochronnym.
l
Rozmawiał Remigiusz Gałązka

Wbrew powszechnej
opinii, opakowania
z tworzyw mają
najmniejszy ujemny
wpływ środowiskowy
w porównaniu
ze szkłem, aluminium
czy papierem.
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Przemysł 4.0 po polsku
– założenia, narzędzia,
formy wsparcia
Koncepcja Przemysłu 4.0 właśnie świętuje swoje dziesięciolecie. Tymczasem
Polska wydaje się równie daleko od jej wdrożenia jak przed dekadą. W międzyczasie wzrosło co prawda nasze zrozumienie stojących za nią idei, ale
wdrażanie elementów cyberfizycznych ogranicza się w polskich realiach najczęściej do przejścia z Excela do chmury. Czy inicjatywy rządowe mają szansę przyspieszyć proces wejścia Polski w erę czwartej rewolucji przemysłowej?
Agata Świderska

T

ermin „Przemysł 4.0” po raz
pierwszy pojawił się w oficjalnym obiegu podczas
Targów Hanowerskich w 2011
r. Musiały minąć jednak jeszcze dwa lata, zanim pojęcie to zyskało
konkretne odniesienie do realiów przemysłowych. W 2012 r. w rząd Republiki
Federalnej Niemiec powołał specjalną
grupę roboczą, której zadaniem było sformułowanie zasad enigmatycznego dotąd
Industry 4.0. Przedstawiony przez nią
w kwietniu 2013 r. (notabene także w trakcie Targów Hanowerskich) raport zawierał
pięć wytycznych mających przekształcić zakłady przemysłowe w inteligentne
fabryki: 1) rozwijanie sieci obejmujących
maszyny, systemy magazynowe i urządzenia produkcyjne (systemy cyberfizyczne),
2) wyposażanie wyżej wymienionych elementów parku maszynowego w funkcje
wymiany informacji oraz autonomicznego
wyzwalania i wzajemnej kontroli działań,
3) doskonalenie procesów projektowania,
produkcji, gospodarki magazynowej oraz
zarządzania łańcuchem dostaw i cyklem
życia produktu, 4) projektowanie i uruchamianie inteligentnych produktów i zakładów przemysłowych oraz 5) rozwój nowo-
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czesnych metod komunikacji i diagnostyki
obiektów przemysłowych (analiza Big Data
i predykcyjne utrzymanie ruchu).
Można się spierać, na ile jasne były to
wytyczne. Faktem jest jednak, że w ciągu
dekady kolejne definicje Przemysłu 4.0
stanowiły de facto rozwinięcie wymienionych punktów, co może wskazywać, że
świat uznał je za trafne. Bardziej interesujące wydaje się pytanie, dlaczego właściwie
koncepcja Industry 4.0 w ogóle powstała.

Czwarta rewolucja nie sprzyja
Niemcom

Jak to zwykle bywa w przypadku
nośnych idei, twórcom terminu „Przemysł
4.0” przyświecały bardzo konkretne
motywacje. Jak twierdzą autorzy raportu „Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec” opublikowanego przez
Ośrodek Studiów Wschodnich w 2019 r.,
koncepcja ta miała stanowić dla Niemiec
sposób na radzenie sobie z negatywnymi
skutkami czwartej rewolucji przemysłowej. Podążając za tym tokiem rozumowania, należałoby traktować ową rewolucję
i Industry 4.0 jako dwa odrębne zjawiska,
a nie – jak się często podaje – wzajemnie zazębiające się komponenty. W myśl

tej tezy borykająca się z brakiem wykwalifikowanych pracowników, niskim poziomem edukacji i starzeniem się społeczeństwa RFN w Przemyśle 4.0, tj. budowie inteligentnych zakładów i urządzeń,
poszukiwała sposobu na zwiększenie swojej konkurencyjności w sektorach, w których do tej pory przodowała, a dziś coraz
częściej ustępuje miejsca nowym graczom,
tj. przede wszystkim w motoryzacji i budowie maszyn.
Rząd federalny w 2013 r. założył, że
radykalnie zmieniając dotychczasowe
modele biznesowe, wprowadzając przyspieszoną cyfryzację przemysłu, a także
nasycając produkty technologiami cyfrowymi, zdoła zbudować dominującą pozycję
na wykrystalizowanych w ten sposób rynkach: inteligentnych urządzeń, pojazdów
autonomicznych, zaawansowanych systemów OZE oraz energooszczędnych maszyn
i napędów. Dlatego już w 2015 r. znacząco zwiększył nakłady na innowacyjność:
w latach 2005-2017 budżet Federalnego
Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych
wzrósł o niemal 142% – do 17 mld euro.
Wsparcie otrzymują tu jednak nie ośrodki
publiczne, lecz głównie prywatne przedsiębiorstwa, co odróżnia Niemcy np. od
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Przemysł 4.0 (czy szerzej: cyfrowa transformacja) jest
najbardziej nośną ideą ostatnich lat. A mimo to wciąż daleko
nam do budowy prawdziwie inteligentnych fabryk
Polski. Nadrzędnym celem jest bowiem
zapewnienie im pełnej suwerenności cyfrowej, czyli zdolności do prowadzenia biznesu w przestrzeni wirtualnej.
Suwerenność ta od początku miała stać się
jednak udziałem wybranych branż, w tym
głównie wspomnianej motoryzacji, producentów maszyn i energetyki.

Komisja Europejska wchodzi do gry

Dlaczego źródła koncepcji Przemysłu
4.0 są istotne z punktu widzenia jej wdrażania w Polsce? Otóż, jeśli uznać, że miała
ona być remedium na słabnącą pozycję
gospodarczą Niemiec, to trzeba stwierdzić, że okazała się całkowitą porażką. Popularyzując ideę Industry 4.0, RFN
poniekąd strzeliła sobie w stopę: jej założenia szybko, być może z perspektywy
Niemiec nawet zbyt szybko, podchwyciły
bowiem inne kraje, a za nimi także Unia
Europejska. Wystarczy wspomnieć, że
grupy robocze lub ośrodki zajmujące się
promowaniem Przemysłu 4.0 istnieją dziś

m.in. w Austrii (Industrie 4.0 Österreich),
Czechach (Národní Centrum Prúmyslu
4.0), Francji (Industrie du Futur), Hiszpanii
(Industria Conectada 4.0), Holandii (Smart
Industry) i Włoszech (Piano Industria 4.0).
Początkowo funkcjonujące w skali
lokalnej ośrodki z czasem zyskały silnego patrona – Unię Europejską. W 2016 r.
Komisja Europejska podjęła pierwszy krok
w kierunku wsparcia cyfryzacji wszystkich krajów członkowskich. Powołana
wówczas do życia DEI (Digitising European
Industry Initiative) miała otworzyć drogę
do zwiększania konkurencyjności europejskich gospodarek przez wdrażanie
cyfrowych innowacji w przedsiębiorstwach. W praktyce jej działania sprowadzały się jednak do monitorowania i analizy podejmowanych inicjatyw. Robi to
zresztą dalej, koncentrując się na czterech
obszarach: tworzeniu platform współpracy badawczo-rozwojowej, standaryzacji otoczenia regulacyjnego, wspieraniu
przedsiębiorstw przez rozwój ośrodków

cyfrowej innowacji, a także promowaniu
działalności startup-ów.
Na tym jednak nie poprzestano: w ubiegłym roku Komisja Europejska przedstawiła kolejny dokument – tzw. Europejską
Strategię Przemysłową, w której kluczową pozycję ponownie zajęła transformacja
cyfrowa. Według KE wspólnie z transformacją ekologiczną i integracją europejskiej
gospodarki może ona przyczynić się do
istotnego wzrostu konkurencyjności UE
na światowych rynkach przemysłowych.
Co ważne, zdefiniowano także konkretne kroki prowadzące do owej transformacji, w tym budowanie gospodarki o obiegu
zamkniętym, wspieranie neutralności klimatycznej, wzmacnianie innowacyjności,
rozwój kwalifikacji pracowników, inwestycje, rozbudowę jednolitego rynku oraz
optowanie na rzecz równych warunków
wymiany handlowej. Trzeba jednak przyznać uczciwie, że jak na razie celom tym
i środkom ich osiągnięcia brak jednej podstawowej cechy – doprecyzowania.
3/2021
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technologie
produkcyjne
digitalizacja
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w łańcuchach
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produkcja

automatyzacja
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serwisowanie
cyfrowa fabryka

Elementy składające się na pierwotną koncepcję Przemysłu 4.0 opracowaną przez Niemcy w 2013 r.
Dużo bardziej konkretnie brzmią deklaracje stanowiące podstawę najświeższego,
całkowicie nowego programu „Cyfrowa
Europa” przewidzianego na lata 2021-2027.
W jego ramach Unia Europejska chce przeznaczyć 9,2 mld euro na wspieranie cyfrowej transformacji państw członkowskich
w pięciu dziedzinach: obliczeń superkomputerowych (2,7 mld euro), sztucznej
inteligencji (2,5 mld euro), cyberbezpieczeństwa (2 mld euro), zaawansowanych
umiejętności cyfrowych pracowników
(700 mln euro) i szerokiego wykorzystania
technologii cyfrowych przez administrację
publiczną (1,3 mld euro).
Pomijając aspekt finansowy, programy
i inicjatywy Unii Europejskiej mają jeszcze jeden istotny cel: umożliwiają koordynację działań na poziomie całej wspólnoty i wyrównywanie poziomu cyfryzacji
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poszczególnych państw członkowskich, co
akurat z perspektywy Polski jest bardzo
dobrą wiadomością.

Polska w ogonie peletonu

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2019 r.
zaledwie jedno na pięć przedsiębiorstw
w UE mogło pochwalić się w wysokim
poziomem cyfryzacji swoich procesów.
W sektorze przemysłowym proporcje te
rozkładają się jeszcze mniej korzystnie:
60% głównych gałęzi przemysłu i ponad
90% małych i średnich przedsiębiorstw
miało spore zapóźnienia w zakresie innowacji cyfrowych. Polska nie należy pod
tym względem do wyjątków.
Jak wynika z raportu „Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0” opublikowanego w 2019 r. przez Polską Agencję
Rozwoju, biorąc pod uwagę trzy główne

wskaźniki postępu w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0, nasz kraj plasuje się
gdzieś między Rumunią, Grecją, Bułgarią,
Włochami, Węgrami, Chorwacją, Cyprem
a Słowacją. W rankingu NRI (Networked
Readiness Index) Światowego Forum
Ekonomicznego zajmujemy co prawda 42.
na 139 miejsc, ale już według indeksu DESI
(Digital Economy and Society Index) opracowanego przez Komisję Europejską nasza
pozycja jest znacznie niższa (24. miejsce na 31 państw). Podobnie niekorzystny
dla nas jest wskaźnik EDPR (European
Digital Progress Report) bazujący de facto
na DESI, ale uzupełniający go o czynniki
z zakresu prawodawstwa – tu zajmujemy 23. miejsce na 28 badanych krajów.
Wśród kryteriów odgrywających kluczową rolę w każdym z indeksów znalazły
się: dostępność i szybkość sieci, poziom
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Austria

ok. 500 tys. euro rocznie

Czechy

brak dodatkowych
funduszy

Francja

10 mld euro

Hiszpania

175.5 mln euro

Holandia

25 mln euro
w latach 2014-2017

Niemcy

200 mln euro

Włochy

18 mln euro
w latach 2017-2020

Ośrodki i instytucje wspierające rozwój Przemysłu 4.0 w wybranych krajach europejskich
oraz wysokość ich dofinansowania przez władze państwowe
cyfryzacji biznesu i państwa, dostępność
wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz poziom edukacji.
Skąd tak zły wynik? Statystyki zaniżają
nam głównie niski poziom wykorzystania Internetu w firmach i niewystarczające postępy w zakresie cyfryzacji, w tym
usług publicznych. Lepiej wypadamy pod
względem infrastruktury telekomunikacyjnej i kapitału ludzkiego. Wciąż jednak daleko nam do unijnej czy światowej
średniej.

SOR zmienia priorytety rozwojowe

Wsparcie finansowe ze strony Unii
Europejskiej może znacznie poprawić
naszą pozycję w wyżej wymienionych
rankingach. Konieczna jest jednak także
umiejętna i efektywna koordynacja działań na poziomie władz krajowych. Trzeba
przyznać, że inicjatywy w tym kierunku
podejmowane są co najmniej od 2017 r.,

ale – podobnie jak na poziomie wspólnoty
– na razie brak im znamion praktyczności
czy uszczegółowienia.
Głównym dokumentem definiującym kierunki rozwoju polskiej gospodarki jest przyjęta w 2017 r. Strategia na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
Określa ona podstawowe uwarunkowania i cele rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym
i przestrzennym w perspektywie do 2020
i 2030 r. Z punktu widzenia rodzimego
przemysłu istotny jest fakt, że jednym
z nadrzędnych celów SOR jest zmiana
struktury polskiej gospodarki, tak aby
w pełni wykorzystać potencjał poszczególnych regionów oraz promować inwestycje, innowacje, eksport i produkcję
wysoko przetworzonych wyrobów, a tym
samym uczynić polski przemysł bardziej
innowacyjnym i efektywnym w wymiarze
finansowym, rzeczowym i ludzkim.

Abstrahując od postulatów czysto społecznych, wokół których koncentruje się
strategia (wzrost zamożności Polaków),
na podkreślenie zasługuje także jeden
z trzech celów szczegółowych: trwały
wzrost gospodarczy oparty coraz silniej
o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną. Choć może brzmieć to nieco enigmatycznie, wyjaśnienia, co należy rozumieć
pod tym sformułowaniem, dostarczają
uwzględnione w nim obszary: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, małe
i średnie przedsiębiorstwa, kapitał dla rozwoju oraz ekspansja zagraniczna.
SOR wprowadziła jeszcze jedną istotną
zmianę: zmodyfikowała zasady finansowania poszczególnych sektorów gospodarki. Do tej pory opierały się one na założeniu równego traktowania każdej z branż.
Dokument odcina się od tej praktyki, definiując w zamian dziewięć sektorów strategicznych (branż kluczowych), które uznaje za najistotniejsze dla rozwoju polskiej
gospodarki. Znalazły się wśród nich:
1) produkcja środków transportu,
2) elektronika profesjonalna,
3) technologie teleinformatyczne,
4) lotnictwo i kosmonautyka,
5) produkcja leków i wyrobów medycznych,
6) systemy wydobywcze,
7) odzysk materiałowy surowców,
8) ekobudownictwo oraz
9) produkcja żywności.
Choć w wykazie nie wymieniono bezpośrednio przetwórstwa tworzyw sztucznych, sektor ten ze względu na charakter
usługowy względem innych branż także
ma szansę stać się beneficjentem środków
publicznych przeznaczonych na realizację
celów SOR. A mowa tu o niemałych pieniądzach: tylko do 2020 r. rząd na wdrożenie
SOR wydał według deklaracji 1,5 bln zł.

Rusza Platforma Przemysłu
Przyszłości

Mimo że wśród celów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju nie znalazł się
zapis o wdrożeniu Przemysłu 4.0, istotnie
przyczyniła się ona do rozwoju tej koncepcji na polskim gruncie: wśród planowanych
działań wymienia ona bowiem realizację
projektu „Polska Platforma Przemysłu
4.0”, który stał się przyczynkiem do
powołania do życia Platformy Przemysłu
Przyszłości. W tym celu w 2017 r. utworzono Zespół ds. Transformacji Przemysłowej
3/2021
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GŁÓWNY CEL

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Wspieramy przedsiębiorców
w cyfrowej transformacji
w kierunku Przemysłu 4.0

Koordynacja
regulacji
i standaryzacji

KTO SKORZYSTA?

Biznes
Przedsiębiorcy

KTO MA
INICJATYWĘ?

Nauka
Szkolnictwo

Społeczeństwo
Państwo

Zapewnienie
dostępu
do technologii

Zapewnienie
dostępu
do wiedzy

Budowanie
współpracy

Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii

Podstawowe cele i beneficjenci działań Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
obejmujący pięć grup roboczych, z których
każda zajęła się opracowywaniem innego zagadnienia: standardów i wymagań
inteligentnego przemysłu, metod wsparcia branży cyfrowej, inteligentnego oprogramowania i przetwarzania danych,
rozwoju edukacji i kompetencji kadr oraz
ram prawnych Przemysłu 4.0. Stworzyły
one swoiste podwaliny pod utworzenie
w 2019 r. Fundacji Platforma Przemysłu
Przyszłości – organizacji finansowanej ze
środków publicznych, która miała odtąd
stanowić główną oś koordynacji działań na
rzecz dostosowania polskiej gospodarki do
wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej.
Już w założeniu ustawodawcy Platforma
miała stanowić odpowiednik wymienionych wcześniej lokalnych instytucji wspierających rozwój Przemysłu 4.0
w innych krajach Unii Europejskiej. I taką
też przyjęła rolę: działając na styku sektora publicznego i prywatnego, koordynuje
działania ośrodków rządowych i przedsiębiorców, zrzeszając i integrując podmioty
publiczne, sektor przemysłowy i instytucje
naukowe. Co ważne, organizacja ta nie jest
ukierunkowana na zysk – jej działalność
koncentruje się na udzielaniu wsparcia
o charakterze niefinansowym w formie
szkoleń, doradztwa oraz integracji różnych
podmiotów. Wsparcie to obejmuje głównie
zadania związane z transformacją cyfrową
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– tak procesów i produktów, jak też modeli
biznesowych. Ważnym aspektem działalności Platformy jest też edukacja prowadząca do zmiany mentalności przedstawicieli firm, m.in. w zakresie technologii IT,
automatyzacji, sztucznej inteligencji oraz
komunikacji M2M (machine-to-machine) i B2M (business-to-machine). Według
założeń rządu w latach 2019-2028 na realizację tych działań państwo przeznaczy ok.
236 mln zł.

Od DIH-a do EDIH-a

Tworząc
Platformę
Przemysłu
Przyszłości, rząd od początku planował,
że zlokalizowana w Warszawie instytucja będzie pełniła funkcję koordynatora sieci jednostek regionalnych, których
zadaniem będzie udzielanie wsparcia
przedsiębiorcom na miejscu. Jednostki
te – zwane Hubami Innowacji Cyfrowej
(Digital Innovation Hubs, DIH) – działając w głównych poszczególnych województwach, miały stanowić przedłużenie
i konkretyzację działań Platformy. A jednocześnie ich koncepcja wprost nawiązywała do założeń inicjatywy DEI z 2016 r.,
która jako pierwsza wyszła z pomysłem
powołania europejskiej sieci ośrodków
wspierających cyfrową transformację,
tzw. European Digital Innovation Hubs
(EDIH).

Idea DIH-ów szybko doczekała się
konkretyzacji: jeszcze w 2019 r. ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii (dziś: Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii) powołało do życia
program „Przemysł 4.0”, w ramach którego ogłosiło otwarty konkurs o status Hubu
Innowacji Cyfrowych. Mogły się o niego
ubiegać ośrodki z całej Polski zdolne do
świadczenia usług wsparcia przedsiębiorców w procesie transformacji cyfrowej,
w tym w zakresie tworzenia produktów,
kreowania usług i zmiany modelu organizacyjnego. Szansę na wybór miały zwłaszcza te jednostki, które mogły wykazać się
wykorzystaniem nowoczesnych technologii: łączności 5G, sztucznej inteligencji,
Internetu Rzeczy, BIM, chmury obliczeniowej, technologii kwantowych, rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, automatyki i robotyki, środków
cyberbezpieczeństwa oraz technologii
przyrostowych i mikroelektroniki.
Wymogi te na tyle zawęziły kryteria
wyboru, że spośród 42 zgłoszeń wybrano
ostatecznie jedynie pięć: Krakowski Park
Technologiczny, Politechnikę Wrocławską,
Fundację Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI oraz
Instytut Łączności – Państwowy Instytut
Badawczy. Ośrodkom tym przypadła rola
pionierów: ich działalność została zapla-
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Narzędzie do oceny dojrzałości cyfrowej
wspólnie z ośrodkiem DeLAB
działającym przy Uniwersytecie
Warszawskim. W jego ramach
powstał prototyp cyfrowego

ŹRÓDŁO: DELAB UW

Wśród różnych inicjatyw rządowych na rzecz wspierania
cyfrowej transformacji na uwagę
zasługuje projekt prowadzony

narzędzia umożliwiającego
każdemu przedsiębiorcy ocenę
poziomu dojrzałości cyfrowej
swojej firmy. Co to jest dojrza-
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nowana na dwa lata, tak aby w tym czasie
wypracować standardy funkcjonowania
kolejnych DIH-ów. Łącznie na działalność
ową Ministerstwo przeznaczyło 30 mln
zł. Trudno stwierdzić, czy to dużo, biorąc
pod uwagę bardzo szeroki zakres zadań
DIH-ów: według założeń miały one nie
tylko prowadzić działalność informacyjną
i edukacyjną, ale także oferować przedsiębiorstwom możliwość zobaczenia na żywo,
jak przebiegają procesy oparte na technologiach cyfrowych, aktywnie doradzać im
w zakresie optymalizacji produktów i/lub
usług, łącznie z opracowywaniem planów
transformacji cyfrowej, a także pomagać
firmom we wdrażaniu maszyn, urządzeń
i oprogramowania. Co więcej, poszczególne ośrodki miały również ze sobą ściśle

współpracować, wymieniać się doświadczeniami i budować sieć kompetencji.
Wraz z ustanowieniem na poziomie UE
programu „Cyfrowa Europa” sytuacja polskich hubów uległa diametralnej zmianie:
program bardzo mocno podkreśla bowiem
rolę Europejskich Hubów Innowacji
Cyfrowych i ustanawia konkretne procedury ich powoływania. Jeśli dany ośrodek
chce dołączyć do grona EDIH-ów i korzystać ze wsparcia z funduszy unijnych, musi
przejść dwuetapową procedurę zatwierdzenia – najpierw na poziomie krajowym,
a następnie europejskim. W konkursie
krajowym mogą wziąć udział wszystkie
chętne instytucje, zaś we wspólnotowym –
tylko te, które zostaną wcześniej wyłonione przez władze danego państwa. W latach

łość cyfrowa? Autorzy raportu
podsumowującego projekt
wymieniają pięć jej głównych
filarów: pełne wykorzystanie
technologii cyfrowych m.in.
do celów integracji danych,
maksymalizacja korzyści z
modyfikacji modeli biznesowych, wdrażanie technologii
cyfrowych w produkcji i produktach, budowanie kompetencji cyfrowych oraz skuteczne
zarządzanie pracownikami, tak
by rozwijać ich umiejętności.
Mimo że w różnych sektorach
przemysłu dojrzałość ta będzie
postrzegana nieco inaczej, jej
wspólnym mianownikiem jest
zapewnienie odpowiedniego
przepływu informacji, tak aby
usprawnić podejmowanie decyzji i przyspieszyć adaptację do
zmian otoczenia. Założenie to
legło u podstaw rozbudowanej
ankiety składającej się z trzech
filarów: Technologie, Procesy
i Organizacja, podzielonych
z kolei na 12 modułów. Jej
autorzy zaznaczają, że aby w
pełni wykorzystać potencjał
Przemysłu 4.0, należy zawsze
rozpatrywać wszystkie te
obszary – niezależnie od profilu działalności firmy. Prototyp
dostępny jest na stronie: www.
dojrzalosc40.delabapps.eu.

2021-2027 wybrane w ten sposób polskie
EDIH-y mogą otrzymać na swoją działalność 55 mln euro ze środków UE i drugie
tyle z budżetu krajowego.
Proces wyłaniania EDIH-ów na poziomie krajowym już się rozpoczął: pod
koniec stycznia Ministerstwo ogłosiło
drugi już konkurs o status Hubu Innowacji
Cyfrowych. Docelowo ma ich być szesnaście, tj. tyle, ile województw. Wyniki
poznamy pod koniec marca.

Ulgi zachętą do transformacji?

O ile opisane dokumenty i instytucje koncentrują się głównie na pomocy
w wymiarze informacyjno-doradczym,
o tyle w wymiarze finansowym praktycznym wsparciem dla przedsiębiorców
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TRANSFORMACJA
EKOLOGICZNA

Europejski Zielony Ład to nowa strategia
Europy na rzecz wzrostu.
Jego istotą jest cel, aby Europa stała się
pierwszym kontynentem neutralnym
dla klimatu do 2050 r.

KONKURENCYJNOŚĆ
NA SKALĘ ŚWIATOWĄ

TRANSFORMACJA
CYFROWA

Konieczne są odpowiednie warunki,
aby przedsiębiorcy mogli przekształcać
swoje pomysły w produkty i usługi,
a przedsiębiorstwa bez względu na
wielkość mogły prosperować i rozwijać
swoją działalność.
UE musi wykorzystać wpływy, wielkość
i integrację swojego jednolitego rynku,
aby zyskać liczącą się pozycję na świecie
i wyznaczać globalne standardy.

Technologie cyfrowe zmieniają
oblicze przemysłu i sposób
prowadzenia działalności gospodarczej.

ŹRÓDŁO: KOMISJA EUROPEJSKA
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Umożliwiają podmiotom
gospodarczym zastosowanie bardziej
proaktywnego podejścia, wyposażenie
pracowników w nowe umiejętności
oraz wspieranie dekarbonizacji naszej
gospodarki.

wdrażających technologie cyfrowe mają
być przede wszystkim ulgi: na działalność
badawczo-rozwojową oraz planowana od
dawna, ale jeszcze niewprowadzona ulga
na robotyzację.
Pierwsza z nich, wdrożona do polskiego prawodawstwa z początkiem 2016 r.,
zastąpiła funkcjonującą do tej pory ulgę
na nabycie nowych technologii, oferując początkowo przedsiębiorcom (w tym
osobom fizycznym) możliwość odliczenia od podatku 30% kosztów zatrudnienia
pracowników prowadzących działalność
badawczo-rozwojową oraz 20% (w MŚP)
lub 10% (w dużych firmach) pozostałych kosztów kwalifikowanych. Dziś w jej
ramach odliczyć można już 100%, a w przypadku ośrodków badawczo-rozwojowych
– nawet 150% kosztów kwalifikowanych.
Rozszerzono także katalog samych kosztów, obejmując nim praktycznie wszystkie
nowe lub znacząco ulepszone produkty,
usługi i technologie. Tym samym mimo
swojej nazwy ulga na działalność badawczo-rozwojową nie musi dotyczyć badań
i rozwoju w ścisłym tego słowa znaczeniu:
wystarczy, że przedsiębiorstwo udoskonala swoją ofertę – niekoniecznie od razu
w wymiarze globalnym.
Dane rządowe wskazują, że tzw. ulga
B+R z roku na rok zyskuje na popularności, choć nie jest to oszałamiający
wzrost: w 2016 r. skorzystało z niej 528,
zaś w 2017 r. – 1090 podatników. Zmiana
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Testy przed wdrożeniem

Szkolenia i edukacja

Digital
Innovation
Hub

Pomoc w znalezieniu
inwestora

Tworzenie sieci
i ekosystemu innowacji
Zakres zadań realizowanych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH)
wysokości odliczeń między 2016 a 2017 r.
spowodowała także, że w ciągu owego roku
wartość owych odliczeń wzrosła niemal
trzykrotnie – z 198 mln do 584 mln zł.
Jesienią 2020 r. do Sejmu trafił projekt
ustawy wprowadzającej kolejne preferencje podatkowe mające wspierać cyfrową
transformację polskiego przemysłu, tzw.
ulgę na robotyzację. Według przewidywań jej autorów – Ministerstwa Finansów
i Ministerstwa Rozwoju – ma ona szansę
stać się jednym z popularniejszych narzędzi podatkowych dedykowanych przedsiębiorcom. Każdy z nich będzie mógł bowiem
oprócz zwykłej amortyzacji na koniec
roku odliczyć od podatku dodatkowo 50%
kosztów kwalifikowanych związanych
z zakupem robota, jego osprzętu, opro-

gramowania, urządzeń BHP oraz szkoleń
dla pracowników. Co więcej, z ulgi będą
mogli skorzystać także leasingobiorcy.
W przeciwieństwie do ulgi B+R od początku będzie ona także dostępna dla wszystkich w tej samej wysokości – niezależnie
od wielkości przedsiębiorstwa. Łącznie do
2025 r. rząd planuje przeznaczyć na ten
cel 1,1 mld zł. Nie wiadomo jednak, kiedy
zacznie wydatkować te pieniądze: początkowo zakładano, że ulga wejdzie w życie
w styczniu br. Dziś nieśmiało mówi się
o połowie 2021 r., choć i te deklaracje mogą
okazać się na wyrost.

ARP poucza rząd

Czy wymienione wyżej mechanizmy
okażą się wystarczające, aby wprowadzić

ŹRÓDŁO: PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI

Główne elementy Europejskiej Strategii Przemysłowej zaprezentowanej przez KE w 2020 r.

MASZYNY I URZĄDZENIA / PLASTIME

A może Przemysł 5.0?
– Przemysł 5.0. Pojęcie to
zostało ukute w 2015 r. przez
Michaela Radę – prezesa
International Business Center
for Sustainable Development
i z założenia ma być odpowie-

ŹRÓDŁO: UNIVERSAL ROBOTS

Podczas gdy kolejne kraje
prześcigają się w rywalizacji o miano najbardziej
cyfrowej gospodarki 4.0,
na horyzoncie rysuje się już
kolejna nośna koncepcja

Polskę w erę Przemysłu 4.0? Wątpliwości
w tej kwestii mają nie tylko sami przedsiębiorcy, ale także Agencja Rozwoju
Przemysłu, która w raporcie „Szanse
i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0”
mocno podkreśliła konieczność wdrożenia szeroko zakrojonych działań na rzecz
wsparcia potencjału naszego kraju w tych
obszarach, które mogą okazać się kluczowym elementem przyszłego krajobrazu
gospodarczego świata. Jej rekomendacje
nieco przywodzą na myśl przedstawioną na samym początku strategię gospodarczą Niemiec: należy wspierać rozwój
tych dziedzin przemysłu, które nie zostały
jeszcze zagospodarowane przez potężniejszych konkurentów. Jako jedną z takich
dziedzin ARP wymienia rozwiązania
z zakresu cyberbezpieczeństwa urządzeń
IoT. I proponuje, aby do obowiązujących już
ulg podatkowych dodać możliwość odliczenia od podatku zarówno zakupu, jak
i kosztów rozwijania systemów cyberbezpieczeństwa.
Na tym jednak nie poprzestaje: łącznie
prezentuje siedem rekomendacji skierowanych do władz państwowych. Znalazł
się wśród nich postulat umieszczenia
wymogu stosowania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji
w specyfikacjach strategicznych inwestycji rządowych i samorządowych, zdefiniowania części budżetu ministerstw,
rządu i samorządu, która ma zostać prze-

dzią na zagrożenia związane
z wdrożeniem Przemysłu
4.0, w tym przede wszystkim
marginalizację roli człowieka w fabryce przyszłości.
W koncepcji Przemysłu 5.0
człowiek i maszyna tworzą
spójną, zharmonizowaną
całość, pracując ramię
w ramię przy wykonywaniu
niemal wszystkich czynności.
Głównym jej postulatem
jest więc ukierunkowanie na
rozwój sztucznej inteligencji,
uczenia maszynowego oraz
technologii kognitywnych,
czyli zdolności rozpoznawania otoczenia oferowanej już
przez niektóre systemy automatyki, np. coboty.

znaczona na zakup tego typu rozwiązań,
a także wprowadzenia nowych mechanizmów finansowania edukacji kadry zarządzającej, w tym szkoleń – czy to w formie
funduszy bezpośrednich, czy odliczeń od
podatku. Zdaniem ARP polski rząd powinien także wspierać młode talenty, m.in.
przez finansowanie prac zespołów tworzących innowacyjne rozwiązania i promowanie ich współpracy ze światem przemysłu, zaś spółki Skarbu Państwa powinny być zobowiązane do tworzenia strategii robotyzacji i wdrażania rozwiązań
z zakresu Przemysłu 4.0. Wspierać je w tym
powinna oczywiście Platforma Przemysłu
Przyszłości, która w opinii ARP wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i pilnie wymaga usystematyzowania prowadzonych działań.

Covid-owe otrzeźwienie

Wiele wskazuje na to, że rząd polski
wziął sobie do serca rekomendacje ARP.
Paradoksalnie pomogła w tym epidemia
koronawirusa, która uświadomiła zarówno przedsiębiorcom, jak i rządzącym pilną
potrzebę wdrożenia rozwiązań, które uniezależniłyby rodzimy przemysł zarówno od
długich i kruchych łańcuchów dostaw, jak
też technologii analogowych. Te ostatnie w dobie Covid-19 okazały się bowiem
całkowicie nieprzydatne. Otrzeźwienie
przyszło najpierw „z dołu”: już w połowie
ubiegłego roku producenci robotów i środ-

ków automatyki – jakby na przekór dekoniunkturze – informowali o wzmożonym
popycie na ich produkty. Firmy z sektora przemysłowego dostrzegły bowiem, że
tylko automatyzacja produkcji i wdrożenie systemów zdalnego zarządzania mogą
uchronić je przed przestojami i zmianami
uwarunkowań rynkowych, zwiększając ich
odporność na czasowe fluktuacje popytu,
podaży i zatrudnienia.
W ślad za przedsiębiorcami po rozum do
głowy poszedł także polski rząd: na początku bieżącego roku Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii poinformowało o rozpoczęciu prac nad Polityką Przemysłową
Polski. Co znamiennie, z pierwszych informacji na temat osi nowej polityki wynika, że jej założenia wprost odwołują się
do rekomendacji ARP. Jedną z głównych
osi stanowić ma bowiem cyfryzacja, rozumiana jako przetwarzanie dużych zborów
danych. Oprócz niej w projekcie wysokie
miejsce zajęła także automatyzacja, bezpieczeństwo, lokalizacja produkcji (czyli
skrócenie łańcuchów dostaw), Zielony Ład
oraz nowoczesne społeczeństwo umiejące
korzystać z nowych technologii – wszystko po to, by uczynić polski przemysł bardziej innowacyjny, konkurencyjny, ale też
odporny na wstrząsy w rodzaju epidemii
Covid-19.
Jak wynika z pierwszych doniesień,
w ramach nowej polityki rząd zamierza
wspomóc przedsiębiorców na dwa główne
sposoby: przez wygospodarowanie środków finansowych na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, w tym zwłaszcza systemów informatycznych, a także przez
organizację szkoleń poszerzających kompetencje kadry zarządzającej i pracowników. Taki rozkład akcentów Ministerstwo
tłumaczy głównie ukierunkowaniem na
doraźną pomoc dla firm w czasie pandemii,
tak by umożliwić im funkcjonowanie mimo
lockdownów. Należy mieć jednak nadzieję,
że aktywność władz w tym zakresie nie
skończy się wraz z epidemią. W komunikatach na temat Polityki Przemysłowej Polski
rząd odwołuje się wszak do Europejskiej
Strategii Przemysłowej, wskazując na to,
że zdaniem Unii sektor przemysłowy jest
gwarantem suwerenności ekonomicznej
i motorem rozwoju gospodarczego. Czas
pokaże, czy te wzniosłe idee przełożą się na
konkretne wsparcie dla procesów cyfrowej
transformacji.
l
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Granulatory: ostatnie
ogniwo łańcucha
Co łączy produkcję tworzyw, ich kompandowanie i recykling? Efektem
wszystkich tych procesów jest uplastyczniony polimer, który przed dostawą
do klienta lub wykorzystaniem w dalszej obróbce może zostać przetworzony
do formy granulatu. I choć proces ten wydaje się prosty, mnogość warunkujących go czynników sprawia, że dobór odpowiedniego granulatora wymaga
czegoś więcej niż tylko znajomości podstawowych parametrów obrabianego
polimeru.
Bartosz Sobota
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w 2026 r. rynek ten może być wart blisko
40 mln dolarów – o ok. 15 mln więcej niż
w 2018 r. I choć granulatorom daleko do
lidera rankingu – wytłaczarek, także i one
skorzystają na tej zmianie. A to oznacza, że
na rynku pojawi się sporo nowości, a wybór
odpowiedniego rozwiązania stanie się
jeszcze trudniejszy.

Granulowanie, czyli co?

Granulowanie jest właściwie rodzajem
zagęszczania, ponieważ wprowadzony do
granulatora materiał jest poddawany densyfikacji w matrycy (bieżni). Przechodząc
przez otwory matrycy, cząsteczki tworzywa ulegają kompresji, co w połączeniu

z ciepłem generowanym zarówno przez
polimer, jak i samą matrycę prowadzi do
ich sklejania, tj. powstawania wiązań międzycząsteczkowych. O tym, jak silne będą
owe wiązania, decydują m.in. parametry
i temperatura matrycy (zależne od rodzaju
przetwarzanego polimeru), ciśnienie oraz
jakość samej plastyfikacji. Umiejętność
właściwego sterowania tymi zmiennymi
ma kluczowy wpływ na końcową jakość
granulatu, a jednocześnie wymaga sporego
doświadczenia i znajomości specyfiki różnych tworzyw.
Niezależnie od tego, czy granulowaniu poddajemy tworzywa sztuczne czy np.
trociny drzewne, będzie ono się zawsze
ŹRÓDŁO: NPT
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ranulatory stanowią ostatni, ale bardzo ważny element wielu linii produkcyjnych – zarówno do produkcji
nowych, jak i recyklingowanych tworzyw. Relatywnie proste w konstrukcji, jednocześnie oferują szereg zalet:
granulaty są bowiem łatwe w transporcie
i składowaniu, niemal nie pylą, a dodatkowo pozwalają zachować stabilne parametry fizykochemiczne tworzywa przez
długi czas. Cechy te cenią sobie zarówno
producenci polimerów, jak i ich przetwórcy, przy czym ci drudzy zyskują dodatkowo
jeszcze jedną korzyść – możliwość bardziej
precyzyjnego dozowania materiału.
To wszystko sprawia, że granulaty,
a tym samym i wykorzystywane w ich
produkcji granulatory cieszą się na rynku
stałą, relatywnie wysoką popularnością.
Zapotrzebowanie na nie rośnie także
w branży recyklingu, a to ze względu na
coraz większy wolumen przetwarzanych
odpadów i dynamiczny rozwój portfolio
oferowanych przez recyklerów produktów. Trend ten – obserwowany również
w innych grupach maszyn do przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych –
może istotnie wpłynąć na wzrost wartości rynku granulatorów. Jak prognozuje
firma analityczna Global Market Insights,

Wielkość granulek może być różna, w zależności od ustawienia urządzenia
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zdefiniowanej przez średnicę otworów
matrycy i długości zależnej od odstępu
między nożami tnącymi.

Wiele zmiennych

Liczne zalety granulatów sprawiają, że granulatory od lat cieszą się dużą popularnością
w sektorze przetwórstwa polimerów
surowca są ze sobą ściskane, przez co ich
wzajemne oddziaływanie wzrasta. Etap
ten realizowany jest w matrycy granulatora i prowadzi do powstania wiązań
między cząsteczkami. W efekcie objętość
surowca maleje, a jego gęstość i masa usypowa rośnie. Tak przygotowane tworzywo zostaje pocięte na granulki o średnicy

ŹRÓDŁO: KOLTEX

składało z kilku stałych etapów. Pierwszy
polega na przekształceniu surowca
w poddającą się formowaniu masę o stałym składzie i parametrach i w przypadku tworzyw sztucznych zachodzi nie
w samym granulatorze, lecz w poprzedzającym go układzie plastyfikacji maszyny. W kolejnej fazie procesu cząsteczki

Najpopularniejszym rodzajem granulatorów są urządzenia z płaszczem wodnym

Choć proces ten wydaje się prosty,
w rzeczywistości jest on zależny od szeregu czynników: istotną rolę odgrywają w nim zarówno parametry obróbki, jak
i właściwości samego tworzywa. I tylko
dbałość o każdy z nich pozwala uzyskać
jednorodny wymiarowo, pozbawiony wad
granulat.
Pierwsza grupa zmiennych obejmuje czynniki procesowe, w tym przede
wszystkim temperaturę, ciśnienie oraz
czas przetrzymania i uspokojenia. Bodaj
najważniejszym z nich jest temperatura: wpływa ona znacząco zarówno na
gęstość i jednorodność wymiarową, jak
i wytrzymałość otrzymanego granulatu,
a w połączeniu z odpowiednim poziomem
wilgotności umożliwia ograniczenie zużycia energii wydatkowanej na kompresję
surowca. Redukuje bowiem tarcie między
tworzywem a matrycą, którego przezwyciężenie pochłania przeciętnie ok. 40%
mocy granulatora.
Kompresja ta wymaga wygenerowania odpowiedniego ciśnienia na wejściu
do matrycy. Parametr ten istotnie wpływa
na wydajność procesu granulowania: im
mniejsze jest ciśnienie, tym wolniej tworzywo wtłaczane jest do matrycy. Wartość
ciśnienia jest bezpośrednio zależna od
trzech czynników: rodzaju tworzywa,
średnicy otworów matrycy oraz mocy granulatora.
Końcowa jakość granulatu zależy jednak
nie tylko od tego, co dzieje się przed matrycą, ale również od tzw. czasu przetrzymania i uspokojenia tworzywa w jej wnętrzu,
czyli okresu od momentu wprowadzenia
tworzywa do granulatora do podania go na
noże tnące. Generalnie przyjmuje się, że im
gorszej jakości jest tworzywo, tym dłużej
powinno się je przetrzymywać w matrycy. Nie można jednak przedobrzyć: przy
dużym ciśnieniu podawania tworzywa
zbyt długi czas przetrzymania i uspokojenia może spowodować nadmierną kompresję granulatu.
Już te kilka przykładów pokazało, że
zmienne procesowe nie mogą być rozpatrywane w izolacji od właściwości obrabianego tworzywa. Jego typ i zachowanie
3/2021
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ŹRÓDŁO: WW EKOCHEM

mają bowiem bezpośredni wpływ zarówno na ciśnienie, jak i długość „przebywania” w matrycy. Zależność ta działa jednak
w obie strony: czystość polimeru – kluczowa dla uzyskania wysokiej jakości granulatu – zależy bowiem w dużej mierze od
budowy linii produkcyjnej. Zainstalowany
przed wytłaczarką kompaktor ograniczający powstawanie pęcherzyków powietrza
czy umiejscowiony bezpośrednio za nią
zmieniacz sit odfiltrowujących resztki
zanieczyszczeń mogą mieć niekiedy większy wpływ na efekt granulacji niż dobór
samego granulatora – zwłaszcza w przypadku, gdy procesowi temu poddawany
jest materiał z odzysku.

Na sucho i pod wodą

Nie zmienia to faktu, że dobór granulatora nie jest sprawą banalną. Utrudnia
go choćby to, że na rynku dostępnych jest
kilka typów tych urządzeń, w tym mobilne
modele wolnostojące oraz granulatory na
stałe zintegrowane z linią produkcyjną.
Najpopularniejszym typem granulatorów stosowanych w procesach produkcji
i recyklingu tworzyw sztucznych są urządzenia z płaszczem (pierścieniem) wodnym, np. oferowane przez polską firmę
Koltex z Kolbuszowej. Jej systemy dostępne są w dwóch wariantach różniących się
wydajnością: pierwszy może przetwarzać
do 600 kg, a drugi – nawet 1500 kg tworzywa na godzinę. Oba składają się z głowicy
wyposażonej w matrycę (bieżnię) z otworami, których średnica dostosowana jest
do zadanej wielkości granulek. Wyciskane
przez matrycę tworzywo jest ścinane przez
zestaw wirujących noży tnących. Ponieważ
szczelina między nożami a matrycą jest
regulowana, zmieniając jej wielkość,
można sterować długością poszczególnych
partii granulatu. Odcięty granulat spada do
płaszcza wodnego, który schładza gorące tworzywo, zapobiega jego sklejaniu
i transportuje je do sita odwadniającego
lub wirówki, które odpowiednio odsączają
lub odwirowują granulat z wody. Proces
granulacji zachodzi tu całkowicie automatycznie i wymaga jedynie okresowej kontroli ze strony operatora. W granulatorze
z płaszczem wodnym można z powodzeniem granulować zarówno PP, PE i PS, jak
i ABS oraz miękki PVC.
Podobny produkt ma w swojej ofercie
także firma WW Ekochem: dostarczana
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Głowica do granulacji firmy WW Ekochem dostarczana jest jako element kompletnej linii
produkcyjnej
przez nią jako element kompletnej linii
do granulacji głowica do cięcia w pierścieniu wodnym wyróżnia się kompaktową budową i wysoką wydajnością, sięgającą w zależności od modelu 320, 550
lub 1500 kg/h. Podobnie jak rozwiązanie
Koltex, także i tutaj system noży tnących
dociskany jest do matrycy pneumatycznie, co ułatwia sterowanie i wymianę noży.
Głowica montowana jest bezpośrednio na
filtrze cząstek stałych i zasilana tworzywem przez stożek sprężający.
Drugą grupę stanowią tzw. granulatory do cięcia pod wodą, w których głowica i noże tnące są całkowicie zanurzone w wodzie. Schładzając polimer, woda
pozwala nadać mu docelowy kształt
jeszcze przed rozpoczęciem cięcia. Ma to
istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku
tworzyw o wysokim wskaźniku szybkości
płynięcia i niewielkiej lepkości (takich jak
PET czy nylon). Urządzenia takie mogą
jednak przetwarzać także całą gamę
innych polimerów. Przykładowo, model
TI włoskiej firmy Gamma Meccanica
z łatwością poradzi sobie zarówno z granulacją compoundów i materbaczy, jak
i TPU, TPE, SAN, SBS, SEBS, PBT i PLA – i to
z wydajnością na poziomie od 500 do 2800
kg/h. Co więcej, urządzenie wyposażone
jest w sterownik PLC, który na bieżąco

kontroluje parametry cięcia, zapewniając
wysoką jakość finalnego produktu.

Granulacja „na zimno”

Specyficzny, ale bardzo popularny typ
granulatorów stanowią urządzenia przeznaczone do cięcia wytłoczonych wcześniej żyłek. Produkt tego typu, dostępny
m.in. w ofercie firmy ZAMAK MERCATOR,
składa się z wymiennego noża tnącego
z napędem serwo, a zamiast stożka sprężającego wyposażony jest w rolki podające
i prowadnice żyłek. Rozmiarem granulek
można tu sterować, odpowiednio dostosowując prędkość i liczbę ostrzy tnących.
Całość zamknięta jest w kompaktowej
obudowie, zaś układ doprowadzania żyłek
zlokalizowany jest na zewnątrz, dzięki
czemu operator nie ma kontaktu z układem
tnącym. Nie ma zresztą takiej potrzeby,
ponieważ jego pracę nadzoruje system sterowania umożliwiający nastawę prędkości obrotowej frezu, tak by uzyskać zadaną długość granulek (2-5 mm). Co więcej,
można go łatwo zintegrować z systemem
sterowania całej linii, dzięki czemu może
być obsługiwany także z panelu operatorskiego wytłaczarki – i to wielu różnych
producentów.
Swoistą ciekawostką są też uniwersalne granulatory do rozdrabniania tworzyw

ŹRÓDŁO: ZAMAK MERCATOR
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36 ton na godzinę
Granulator PEARLO szwajcarskiej
Grupy MAAG do cięcia pod wodą
zdecydowanie wyprzedza konkurencję
pod względem wydajności. Oferuje
możliwość granulacji różnorodnych
materiałów – od masterbaczy, przez
tworzywa konstrukcyjne i kompozyty,
po elastomery termoplastyczne, gumę
i tworzywa odpadowe – z prędkością
36 tys. kg na godzinę. System został

wyposażony w hydrauliczny zawór
sprężający, który podaje tworzywo
do głowicy zanurzonej w wodzie.
Zestaw noży z jednostronną krawędzią tnącą może być z powodzeniem
stosowany do cięcia różnych materiałów. Urządzenie jest dostępne także
w automatycznym wariancie EAC,
który zastępuje sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne.
www.maag.com
ŹRÓDŁO: MAAG

60 żyłek w jednym
Granulatory do cięcia żyłek
GCD-300 z serii S firmy Glaves
oferują możliwość jednoczesnego załadunku z dwóch
stron, dzięki czemu mogą
obsługiwać jednocześnie aż 60
żyłek. Szeroki wlot (300 mm)
ułatwia wprowadzenie materiału, zaś profesjonalny zestaw
noży umożliwia granulację
z prędkością do 2250 kg na
godzinę. Urządzenie wytwarza
jedną, standardową wielkość
granulek (3 × 3 mm). O bezpieczeństwo operatora dba inteligentny system zamykania,
który umożliwia otwarcie obudowy dopiero po całkowitym
zatrzymaniu noży.
www.glaves.biz

ŹRÓDŁO: GLAVES

WIĘCEJ, SZYBCIEJ, MOCNIEJ

Granulatory do cięcia wytłoczonych wcześniej
żyłek wyposażone są w rolki podające i prowadnice
zapewniające ciągły przepływ materiału
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nie za pomocą noży, lecz ruchu obrotowego głowicy. Tego typu rozwiązania ma
w swojej ofercie m.in. firma NPT. Jej granulator z serii GRB2 jest w stanie przetwarzać ok. 1000-1500 kg tworzywa na
godzinę. Wyposażony w podwójny napęd
bezpośredni, osiąga bardzo wysoki
moment obrotowy, istotny ze względu na
niski stopień sklejania tworzyw sztucznych i wynikające z tego duże zapotrzebowanie na moc w procesie spiętrzania.
W rozwiązaniu tym tworzywo najpierw
musi zostać rozdrobnione na mniejsze
cząstki, a następnie zostaje wprowadzone
do granulatora za pomocą rolek wygniatających. Przechodząc przez matrycę, jest
poddawane kompresji, a na końcu ścinane. Wielkość granulek zależy tu głównie od typu matrycy (pierścieniowa lub
płaska) oraz jej prędkości obrotowej: im
jest ona większa, tym krótsze są granulki, ale też tym bardziej porowata jest ich
powierzchnia. Co ważne, granulator jest
wyposażony w najnowsze rozwiązania
informatyczne ułatwiające jego obsługę: system sterowania AIAC, Inteligentny
Operator Granulatora IPMO, Aktywny
System Optymalizacji Wydajności ACOS,
Automatyczne Rozpoznawanie Surowca
AFR, a także cały zestaw zabezpieczeń
i układów regulacji pracy poszczególnych
części.

Automat może więcej

Co w praktyce mogą takie systemy?
Niemal wszystko – od analizy danych
z całej linii granulowania w czasie rzeczywistym, przez automatyczną korektę
ustawień w celu dostosowania rzeczywistych parametrów granulatu do wartości zadanych, po natychmiastową reakcję
na wszelkie awarie i nieprawidłowości
w pracy komponentów mechanicznych.
Zapewniają także optymalną wydajność
przez cały czas pracy systemu, odpowiednio dobierając poszczególne kroki obróbcze. Co więcej, automatycznie rozpoznają
zmianę podawanego surowca i matrycy
i dostosują parametry procesu do nowych
warunków. A w razie wyczerpania zasobów surowca wstrzymają pracę urządzenia do czasu ich uzupełnienia. Mogą także
wspomóc operatora, podpowiadając mu
najlepszy zestaw parametrów w danej
sytuacji. Dzięki temu nie tylko ograniczają do minimum możliwość wystąpienia
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Uniwersalny granulator do rozdrabniania tworzyw nie za pomocą noży, lecz ruchu
obrotowego głowicy

WIĘCEJ, SZYBCIEJ, MOCNIEJ
Granulator i krystalizator
w jednym
Firma Nordson wprowadziła
na rynek BKG CristallCut –
urządzenie łączące w sobie
funkcje granulatora PET
do cięcia pod wodą oraz
krystalizatora. System

umożliwia uzyskanie ponad
40-proc. krystalizacji
wyłącznie przy wykorzystaniu energii powstałej
w procesie granulacji – bez
konieczności dodatkowego zasilania, dzięki czemu
zapewnia znaczne oszczęd-

tzw. błędu ludzkiego, ale także rozwiązują problem braku wykwalifikowanych
specjalistów.
Oczywiście
poziom
automatyzacji poszczególnych rozwiązań jest różny:
w przypadku granulatorów zintegrowanych z linią produkcyjną stanowią one
na ogół część większej całości, sterowanej z panelu operatorskiego wytłaczarki.
Niemniej trend rosnącej automatyzacji
obsługi dostrzegalny jest w całej branży
i w kolejnych latach będzie z pewnością

ności w porównaniu z konwencjonalnymi krystalizatorami. Nowatorski proces
zapobiega sklejaniu się
płatków PET, a jego efektem
jest homogeniczny, skrystalizowany granulat.
www.nordson.com

nadal jednym z istotniejszych kierunków
jej rozwoju.
Drugim jest maksymalizacja osiągów
granulatorów i tworzenie urządzeń typu
„heavy duty” o imponujących gabarytach, wydajności i wytrzymałości (patrz:
ramka). Celem ich producentów nie jest
jednak zdobycie koszulki lidera, lecz zagospodarowanie niszy rynkowej, tj. przygotowanie oferty dla tych przetwórców,
którzy specjalizują się w realizacji niestandardowych zleceń.. 
l
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Zoptymalizowane rozwiązania do każdego procesu
recyklingu tworzyw sztucznych.

Linie do regranulacji
GAMMA MECCANICA
GAMMA MECCANICA należy do czołówki firm produkujących kompletne linie do regranulacji tworzyw sztucznych. Oferuje rozwiązania techniczne umożliwiające optymalne
dopasowanie technologii regranulacji do danego procesu recyklingu i rodzaju przetwarzanych materiałów. GAMMA MECCANICA dostarcza wyspecjalizowane linie umożliwiające przetwarzanie zarówno czystych odpadów poprodukcyjnych jak i brudnych odpadów
konsumenckich w każdej postaci: folie, przemiały, płatek, tworzywa spieniane i inne.
Linie typu COMPAC – elastyczność i wydajność

Linie typu COMPAC to bazowy model
linii do regranulacji GAMMA MECCANICA,
wyposażony w zagęszczarkę z taśmociągiem podającym, wytłaczarkę jednoślimakową z odgazowaniem i filtrem oraz granulator z pierścieniem wodnym lub podwodnym.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom
technicznym i zaawansowanemu systemowi sterowania linie te charakteryzują się wysoką elastycznością i zapewniają
możliwość recyklingu większości rodzajów
typowych odpadów tworzyw sztucznych,
średnio zabrudzonych i o wilgotności do
8%. Linie COMPAC mogą przetwarzać

materiały w różnorodnej postaci, takiej
jak: folie miękkie, przemiały materiałów
twardych, zagęszczone aglomeraty itp.
gwarantując za każdym razem maksymalną wydajność i najwyższą jakość otrzymanego regranulatu.
Linie COMPAC są produkowane w różnych wielkościach w zależności od wymaganej wydajności, a gama modelowa obejmuje maszyny o średnicy ślimaka wytłaczarki od 50 mm do 250 mm i wydajności
od 50 do 2.800 kg/h. Na indywidualne
życzenie klientów linie są wyposażane
w różnego rodzaju urządzenia dodatkowe takie jak: odpowiedni system filtracji, system wymuszonego podawania,
dozowniki do masterbaczy, rozwijarki do

folii z rolki, systemy transportu i składowania gotowego produktu itp.
System sterowania ECOTRONIC – stabilna
praca linii i oszczędność energii.
Zagęszczarki GAMMA MECCANICA
są wyposażone w opracowany i opatentowany przez Gamma Meccanica system
ECOTRONIC, który umożliwia znaczną oszczędność energii (do 40%) oraz
pozwala na recykling materiałów o wilgotności do 8%, gwarantując przy tym
bardzo dobrą homogenizację materiałów.
ECOTRONIC optymalizuje prędkość pracy
zagęszczarki w celu utrzymania temperatury materiału niezbędnej do przeprowadzenia aglomeracji, która jeszcze nie
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Linia GAMMA MECCANICA GM180 COMPAC
wymaga użycia systemu zraszania wodą.
Dzięki temu zużycie energii jest utrzymane na poziomie niezbędnego minimum
do podgrzania i przygotowania materiału,
a energia nie jest tracona na odparowanie dodatkowej wody z systemu zraszania.
Maszyna posiada system zraszania używany jedynie do zabezpieczenia maszyny
w sytuacji awaryjnej.
System wymuszonego podawania – skuteczne przetwarzanie lekkich materiałów
o niskiej gęstości nasypowej
Bardzo
cenionym
rozwiązaniem
firmy GAMMA MECCANICA jest system
wymuszonego podawania. Jest to specjalny ślimak transportujący materiał
z zagęszczarki do wytłaczarki. Jego zadaniem jest stabilne zasilanie materiałem
ślimaka wytłaczarki co jest szczególnie
ważne w przypadku materiałów o niskiej
gęstości nasypowej. Szybkość ślimaka jest
regulowana automatycznie przez system ECOTRONIC, tak aby utrzymać stałą
wydajność wytłaczarki.

Linie TANDEM – recykling materiałów mocno zadrukowanych
i zanieczyszczonych o dużej wilgotności.

Linie typu TANDEM to flagowy model
firmy GAMMA MECCANICA. Firma rozwija
i udoskonala technologię TANDEM już od
wielu lat. Najnowsza linia TANDEM PLUS
oprócz recyklingu tworzyw sztucznych
umożliwia również ich modyfikowanie i to
podczas jednego procesu.
Linie do recyklingu typu TANDEM,
nazywane również kaskadowymi, są już
standardem w przypadku recyklingu
odpadów tworzyw sztucznych o niskiej
jakości: mocno zabrudzonych, wilgotnych
i zadrukowanych
W liniach GAMMA MECCANICA typu
TANDEM zastosowane są dwie wytłaczarki
jednoślimakowe w układzie kaskadowym,
które dają możliwość podwójnego przejścia
materiału recyklowanego przez wytłaczanie, odgazowanie i filtrację, poprawiając
jakość produktu końcowego.
Kompozycja linii TANDEM

Linie GM TANDEM najnowszej generacji składają się z taśmociągu podającego
(1), zagęszczarki typu COMPAC z systemem
ECOTRONIC (2), pierwszej wytłaczarki (3),
pierwszego filtra (4) połączonego z komorą
odgazowania (5), drugiej wytłaczarki (6),
drugiego filtra (7) oraz głowicy granulującej z wirówką (8). Również w tym przypadku zagęszczarka jest wyposażona w system
ECOTRONIC oraz w ślimak podający materiał do I wytłaczarki. Po uplastycznieniu
w pierwszej wytłaczarce materiał jest kierowany do pierwszego filtra, a następnie
do komory odgazowania, która gwarantuje perfekcyjne usunięcie gazu z materiału. Z komory odgazowania materiał jest
kierowany do drugiej wytłaczarki, gdzie
materiał jest poddawany łagodnej homogenizacji. Następnie materiał jest kierowany na drugi filtr, gdzie następuje jego
ponowne oczyszczenie i dalej na głowicę
granulującą.
Istotną innowacją jest to, że średnica
ślimaka drugiej wytłaczarki jest większa
niż w pierwszej wytłaczarce. Dzięki temu
ślimak w drugiej wytłaczarce obraca się

Linia GAMMA MECCANICA GM 180/210 TANDEM
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Linia GAMMA MECCANICA TANDEM PLUS
wolniej co umożliwia zmniejszenie szybkości ścinania w kanale ślimaka i mniejsze obciążenie materiału i w konsekwencji
otrzymywany jest materiał dobrze zhomogenizowany i zrelaksowany.
Komora odgazowania
Swoją duża popularność linie GAMMA
MECCANICA zawdzięczają m.in. unikalnemu, opatentowanemu systemowi odgazowania. System ten zawiera komorę odgazowania, która jest montowana pomiędzy
dwoma wytłaczarkami. W komorze odgazowania materiał jest dzielony na wiele
cienkich strumieni, uzyskując duże rozwinięcie powierzchni odgazowanego materiału. System zapewnia dziesięciokrotnie
większe odgazowanie niż tradycyjne odgazowanie montowane na cylindrach wytłaczarek. Pozwala to skutecznie wyeliminować ze stopionego tworzywa wszystkie
gazy pochodzące z nadruków, z olejów,
z żeli oraz z wilgoci. Dzięki zastosowaniu komory odgazowania nie ma potrzeby
stosowania odgazowań na wytłaczarkach.
W dodatku wytłaczarki bez odgazowania
pracują lepiej, ponieważ unikają zaburzeń
przepływu masy w obszarach odgazowania
i dzięki temu zwiększa się ich wydajność.

Linie TANDEM PLUS

Technologia TANDEM PLUS łączy
korzyści wynikające z połączenia procesu
recyklingu tworzyw sztucznych na liniach
typu TANDEM i procesu kompandowania na wytłaczarkach dwuślimakowych
współbieżnych (kompanderach). Dzięki
dużym zdolnościom mieszania i homogenizacji materiałów oraz możliwości
wielopunktowego dozowania dodatków
i wypełniaczy na kompanderach możliwa
jest modyfikacja i uszlachetnianie materiału pozyskanego w procesie recyklingu, co pozwala na produkcję kompandów z recyklingu o bardzo dobrych wła-

snościach. Do zalet technologii TANDEM
PLUS należą:
• modyfikowanie właściwości materiału
w trakcie procesu recyklingu
• perfekcyjne uplastycznienie i homogenizacja dzięki dwóm wytłaczarkom
w układzie kaskadowym
• perfekcyjne odgazowanie dzięki międzystopniowej komorze odgazowania
i dodatkowo odgazowaniu na kompanderze
• wydajna i dokładna filtracja dwustopniowa
• mniejsze naprężenia i obniżona degradacja polimeru w wyniku pojedynczego
ogrzewania
• obniżone zużycie energii – proces jednoetapowy
• niskie koszty pracy – automatyczna
praca linii sterowanej za pomocą jednego pulpitu operatora

•

Wypełniacze włókniste: włókna szklane, włókna węglowe, włókna naturalne
(WPC)
• Proszki metali
• Pigmenty i barwniki, wypełniacze perłowe, sadza, dwutlenek tytanu
• Uniepalniacze
• Modyfikatory udarności
• Modyfikatory MFI
• Absorbery zapachu
• Antystatyki
• Inne dodatki modyfikujące
W wyniku rekompandowania można
otrzymać uszlachetniony regranulat,
będący mieszanką tworzywową (kompand) o własnościach precyzyjnie dopasowanych do ich dalszego przeznaczenia.
Kompandy z recyklingu doskonale nadają
się do produkcji elementów o określonych
własnościach, przy zachowaniu bardzo
korzystnego stosunku ceny do jakości.

Kompozycja linii TANDEM PLUS
Linia składa się z taśmociągu podającego
(1), zagęszczarki (2), ślimaka wymuszonego podawania (3), pierwszej wytłaczarki
jednoślimakowej (4), pierwszego filtra (5)
połączonego z komorą odgazowania (6),
drugiej wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej (7) wyposażonej w podajniki boczne
(8) i dodatkowy punkt odgazowania (9) oraz
głowicy granulującej z wirówką (10).
Zadaniem wytłaczarki jednoślimakowej jest wstępne uplastycznienie materiału
umożliwiające jego filtrację i odgazowanie.
Uplastyczniony i przefiltrowany materiał
jest podawany bezpośrednio do wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej, gdzie
realizowany jest proces kompandowania.
W tej fazie za pomocą podajników bocznych podawane są dodatkowe składniki
receptury takie jak:
• Kreda (do 85%) i inne wypełniacze
mineralne: talk, kaolin, siarczan baru,
mika, wollastonit

Spersonalizowane rozwiązanie
dopasowane do indywidualnych
potrzeb

Do każdego projektu technolodzy z GAMMA MECCANICA podchodzą
indywidualnie co gwarantuje najlepsze dopasowanie konfiguracji maszyny
do zastosowania. Do dyspozycji klientów GAMMA MECCANICA jest specjalne
Centrum Testowe wyposażone w linie typu
COMPAC, TANDEM i TANDEM PLUS, gdzie
można przeprowadzić próby technologiczne procesu regranulacji na linii o określonej konfiguracji i zweryfikować jakość oraz
wydajność produkcji na materiale powierzonym przez klienta.
l
GAMMA MECCANICA S.p.A
www.gamma-meccanica.it
info@gamma-meccanica.it
Przedstawicielstwo w Polsce
IPM EXTRUSION COMPOUNDING RECYCLING
www.ipmtc.com.pl
elek@ipmtc.com.pl
3/2021
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Poliamid Durethan
w produkcji
obudowy elektronarzędzi
Fachowcy potrafią docenić lekkie, wydajne i poręczne elektronarzędzia.
Do produkcji narzędzi o takich cechach wybiera się specjalnie opracowane tworzywa sztuczne o dużej wydajności.

A

kumulatorowe nożyce do
blachy SCV 18 LTX BL 1.6
i akumulat orow y
przecinak NIV 18 LTX BL 1.6 firmy
Metabo stanowią doskonałe
przykłady zastosowania takich tworzyw.
Producent profesjonalnych elektronarzę-
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dzi z siedzibą w Nürtingen dodał te urządzenia do swojej oferty akumulatorowych
narzędzi tnących.
– Korpus obudowy oraz górna i dolna
ścianka akumulatora obu narzędzi wykonano z naszego poliamidu 6 Durethan.
Kompozyty wytwarzane w procesie for-

mowania wtryskowego umożliwiają produkcję złożonych, kompaktowych i wysoce funkcjonalnych części obudowy, których
masa jest nieznaczna, ale są wystarczająco
wytrzymałe, aby sprostać codziennym zadaniom, a jednocześnie są atrakcyjne wizualnie – wyjaśnia Bernhard Stoll, ekspert

ZASTOSOWANIA TWORZYW / PLASTIME

ds. zastosowania tworzyw sztucznych
w podzespołach elektrycznych i elektronicznych w LANXESS.

Mniejsza masa na rzecz większej
liczby ogniw akumulatorowych

Górną czarną ściankę akumulatora 18 V
jest wykonano z Durethanu BKV50H2.0EF,
czyli poliamidu 6 zoptymalizowanego
pod względem przepływu o 50% zawartości włókna szklanego. – Zaletą naszego silnie wzmocnionego materiału są jego
dobre właściwości przepływowe, które
umożliwiają wytwarzanie bardzo cienkich
ścianek oraz zapewniają doskonałą jakość
powierzchni pomimo wysokiej zawartości
włókna szklanego. Jednocześnie wilgotność nie ma wpływu na doskonałe właściwości mechaniczne kompozytu, takie
jak sztywność i wytrzymałość – zapewnia
Bernhard Stoll. Wysoka sztywność materiału oznacza również znaczną redukcję ciężaru dzięki cienkim ściankom.
Niewielka masa ułatwia także obsługę
narzędzi.

Zieleń i jaskrawa czerwień

Dolną ściankę akumulatora wytworzono z Durethanu BKV30Q w procesie formowania wtryskowego. Oprócz właściwości
mechanicznych, to czerwony kolor, wysoka
jakość powierzchni i niskokosztowa przetwarzalność zapewniły przewagę standardowemu kompozytowi. Z kolei smukłe i bardzo przyczepne ścianki obudowy
urządzenia wykonane są z odpornego na
uderzenia, zmodyfikowanego Durethanu
BKV130CS. Pomimo wzmocnienia go w 30%
włóknem szklanym kopoliamid 6 również
gwarantuje doskonałą jakość powierzchni.
Mają kolor unikalnej zieleni Metabo, która
w połączeniu z odważną czerwienią dolnej
ścianki akumulatora odzwierciedla barwy
marki producenta narzędzi. Podobnie
jak inne materiały tego typu, kompozyt
charakteryzuje się wysoką sztywnością
w szerokim zakresie temperatur. – Dzięki
temu obudowa jest odporna na uderzenia
i wstrząsy, co potwierdzają standardowe
testy upuszczania takich narzędzi – podkreśla Bernhard Stoll.

Zarówno nożyce, jak i przecinarki akumulatorowe ułatwiają codzienną pracę –
na dachu i na elewacji, w sektorze sanitarnym i grzewczym, przy instalowaniu
systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych czy budowie statków. Blacharze mogą
używać tych narzędzi do obróbek blach
kominow ych bezpośrednio w miejscu ich
instalacji. Akumulatorowe nożyce do blachy SCV 18 LTX BL 1.6 doskonale nadają
się do cięcia arkuszy płaskich, natomiast
akumulatorowy przecinak NIV 18 LTX BL
1.6 – do obróbki blach falistych i trapezowych. Podczas cięcia nie powstają iskry,
a materiał się nie nagrzewa. Narzędzia nie
odkształcają materiału i nie uszkadzają
lakieru ani powłoki.
Więcej informacji na temat nowych
narzędzi tnących opublikowano na stronie www.metabo.de. Szczegółowe informacje dotyczące produktów, procesów,
technologii i usług z serii Durethan są
dostępne na stronach www.durethan.de
i www.hiant.de.
l
3/2021
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Rynek folii 2020 – przegląd
nowości technologicznych
Pomimo wybuchu pandemii COVID-19 producenci materiałów zdołali w ubiegłym roku przedstawić szereg innowacyjnych rozwiązań.
Andrzej Wolański

R

ynek wytłaczania folii definiowany jest obecnie przez
kilka podstawowych trendów
skupiających się w znacznej
mierze wokół koncepcji zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu
zamkniętym, które w minionej dekadzie
stały się głównymi wyznacznikami działalności światowego przemysłu tworzyw
sztucznych. Podstawowym konsumentem
tego rodzaju materiałów foliowych jest
branża opakowaniowa. Według najnowszego raportu firmy badawczej Research
and Markets, wartość globalnego rynku
folii opakowaniowej, szacowana obecnie
na ponad 128 mld USD, powinna w roku
2027 sięgnąć niemal 178 mld USD, z tempem wzrostu na poziomie 4,7 proc. rocznie. Analiza uwzględnia sutki kryzysu
wywołanego pandemią koronawirusa.
Producenci opakowań starają się obecnie –
wszędzie tam, gdzie to możliwe – zastępować struktury sztywne odpowiednikami
o zwiększonej elastyczności, a więc foliami cieńszymi, które pozwalają zmniejszyć
zużycie surowców. Jak pokazują wyniki badania zleconego przez organizację
Flexible Packaging Europe (FPE), wyeliminowanie wszystkich nieelastycznych
opakowań dla szybkozbywalnych towarów
konsumpcyjnych (FMCG) – poza segmentem napojów – pozwoliłoby zmniejszyć
ilość odpadów opakowaniowych na obszarze Unii Europejskiej o 21 mln ton rocznie. Doprowadziłoby to do 70-procentowej
redukcji całkowitej ilości opakowań podstawowych FMCG w UE.
Poza oszczędnością surowców, drugim najistotniejszym czynnikiem jest
przystosowanie zużytej folii do recyklingu. Pod tym względem na rynku coraz
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lepiej radzą sobie elastyczne struktury
monomateriałowe, ponieważ produkcja
folii przy wykorzystaniu tylko jednego
surowca (również w aplikacjach wielowarstwowych) zdecydowanie przyspiesza
finalną obróbkę odpadów. Według agencji
Smithers, do roku 2025 rynek monomateriałowych folii opakowaniowych będzie
wart 71 mld dol. Wzrost z obecnego poziomu 59 mld dol. będzie przebiegał w tempie
3.8 proc. rocznie, a zużycie materiałów
przekroczy 26 mln ton. Kwestia usprawnienia recyklingu obejmuje coraz szersze
obszary rynku foliowego, czego przykładem może być dynamiczny rozwój segmentu etykiet termokurczliwych. Jak
podkreśla w najnowszym raporcie agencja
Freedonia, produkty tej kategorii zdobywają popularność dzięki wysokiej odporności na zarysowania, zdolności ścisłego
dopasowania się do różnych kształtów
oraz podatności na zadrukowanie przy
użyciu zróżnicowanych technik i farb.
Dodatkowo popyt rośnie dzięki opracowaniu nowych rodzajów etykiet na bazie
poliolefin, które są podatne na recykling
w większym stopniu niż standardowe
produkty na bazie PVC i PET.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w najnowszych projektach i przedsięwzięciach firm
obecnych na szeroko rozumianym rynku
produktów foliowych. Podczas gdy wiele
rozwiązań bazuje nadal na niezbyt przydatnych do obróbki poużytkowej konstrukcjach wielomateriałowych, wymogi
dotyczące obiegu zamkniętego spełniają
m.in. jednomateriałowe opakowania na
bazie polietylenu. Grupa RKW z Niemiec
i włoska firma Saes Coated Films opracowały wspólnie wysokobarierową folię

PE, której celem jest uzyskanie wydajności i możliwości recyklingu na wysokim
poziomie. Pierwsi klienci wyprodukowali
z tego materiału nadające się do recyklingu
woreczki, również wyposażone w zamek
błyskawiczny, co świadczy o wydajności
produkcji i niezawodności folii. Folia bazowa to MDO-PE firmy RKW, która według
producenta łączy w sobie doskonałą przetwarzalność i odporność na wysoką temperaturę z wykorzystaniem najwyższej
jakości recyklatów. Materiał może zastąpić
sztywne folie, np. z poliestru czy poliamidu, zwykle laminowane polietylenem
w opakowaniach wielomateriałowych.
Dzięki temu możliwe staje się projektowanie opakowań z samego PE. Aby zapewnić skuteczność bariery zgodną z oczekiwaniami rynku, Saes stosuje technologię
Coathink, łączącą metodę osadzania wodnego z metalizacją, co znacznie ogranicza
przenikanie tlenu i pary wodnej. Zgodnie
z zaleceniami głównych międzynarodowych wytycznych dotyczących recyklingu,
materiał barierowy stanowi nie więcej niż
2 proc. masy opakowania.

Encore C45cn to pierwsza neutralna
pod względem emisji CO2 folia BOPP do
etykietowania

FOLIE / PLASTIME

Technologia Coathink zapewnia skuteczność bariery zgodną z oczekiwaniami rynku, łącząc
metodę osadzania wodnego z metalizacją, co znacznie ogranicza przenikanie tlenu i pary
wodnej
Projekt z udziałem koncernu SABIC
pozwolił wprowadzić na rynek zrównoważone rozwiązanie do pakowania mrożonek,
które łączy w sobie nowy gatunek polietylenu z innowacyjną technologią produkcji
folii. W porównaniu z konwencjonalnymi
zastosowaniami folii PE do rozdmuchu,
nowe podejście oferuje znacznie wyższą
przepustowość, a także potencjał redukcji grubości, zaznacza saudyjski koncern.
Aplikacja bazuje na strukturze monomateriałowej folii TF-BOPE, dwuosiowo orientowanej w procesie tenter frame,
który powszechnie stosuje się do produkcji
folii BOPP. W ostatnich latach dwuosiowo

orientowany polietylen stał się głównym
konkurentem folii BOPP i BOPET, oferując
zwiększone przystosowanie do recyklingu. W przypadku najnowszej folii, grubość
zaledwie 20 μm – praktycznie niespotykana w tym segmencie rynku – zapewnia
potencjalną redukcję materiału opakowaniowego o około 35-50 proc. w porównaniu z dotychczas stosowaną rozdmuchiwaną folią PE. Innowacyjne rozwiązanie,
nadające się w 100 proc. do recyklingu,
jest wynikiem bliskiej współpracy SABIC
z dostawcami folii Ticinoplast (Włochy)
i Plastchim-T (Bułgaria), a także producentem maszyn pakujących Syntegon

Technology. Folia TF-BOPE, wykonana
z dostarczonego przez SABIC polietylenu
LLDPE BX202, zapewnia określony kierunek rozrywania, a niska wytrzymałość
na rozdzieranie umożliwia łatwe, jednokierunkowe otwieranie opakowania.
W porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi, materiał znacznie poprawia
widoczność pakowanych produktów dzięki
większej przepuszczalności światła i niższemu zamgleniu, a jednocześnie wysoki
połysk zapewnia pierwszorzędną estetykę
– przekonuje SABIC.
Przykładem najnowszych rozwiązań
na rynku krajowym może być inwestycja
Zakładu Produkcji Folii Efekt Plus. W ubiegłym roku spółka poinformowała o planowanym montażu i uruchomieniu kolejnej linii technologicznej na terenie Parku
Naukowo – Technologicznego „RzeszówDworzysko”. Celem ma być wdrożenie
nowego produktu: pierwszej na świecie folii
pre-stretch wytwarzanej bezpośrednio na
linii produkcyjnej. W konwencjonalnym
podejściu tego rodzaju folie produkowane
są na przewijarkach, poprzez rozciąganie
do uzyskania oczekiwanych parametrów.
Nowy produkt, dostępny pod nazwą Eco
Performance Pre-Stretch, pozwoli o około
30 proc. zredukować zużycie folii podczas owijania towaru. Jednocześnie będzie
w 100 proc. przystosowany do recyklingu.
Folia produkowana będzie w dwóch
wariantach – standardowym oraz zakładkami na brzegach. Dzięki uruchomieniu
kolejnej linii produkcyjnej ogólne moce
wytwórcze spółki osiągną poziom 150 tys.
ton folii rocznie. Do końca ubiegłego roku
Efekt Plus planował zainwestować w produkcję ok. 80 mln złotych. Dotychczas
spółka wprowadziła na rynek opakowaniowy takie marki folii jak M50, Seven,
High Slip, Efekt Strech Plus, AgroWrap
oraz E7.
Rosnącą popularnością cieszą się produkty na bazie biologicznej. Brytyjska
Innovia wprowadziła na rynek nową rodzinę wysoce funkcjonalnych, nadających
się do całkowitego recyklingu folii BOPP
do pakowania i etykietowania. Wykonane
z surowców pozaspożywczych (m.in.
odpadów przemysłu papierniczego) materiały o nazwie handlowej Encore dorównują właściwościami standardowej dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej.
Prezentują wysoki poziom przejrzystości
3/2021
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W przypadku folii Poliflexx
reNATE opracowano zbilansowaną
formułę mieszanki, pozwalającą
na dodanie wysokiej zawartości
recyklatu bez wpływu na jakość

i połysku, znaczną sztywność, doskonałą
barierę dla pary wodnej oraz podatność na
zadrukowanie. Produkt został już oceniony
pozytywnie przez niezależną niemiecką
firmę Interseroh, zajmującą się recyklingiem i doradztwem w zakresie ochrony
środowiska. Seria Encore posiada międzynarodowy certyfikat zrównoważonego
rozwoju i emisji dwutlenku węgla (ISCC
PLUS), wykorzystujący zasadę bilansu
masy. Nadaje się do użytku we wszystkich
segmentach rynku, w których obecnie stosuje się folie BOPP. Seria Encore obejmuje
m.in. niskotemperaturowe folie zgrzewalne do pakowania oraz gatunek do produkcji
etykiet samoprzylepnych. Jednym z przykładów jest Encore C45cn, pierwsza neutralna pod względem emisji CO2 folia BOPP
do etykietowania. Produkowany w technologii rozdmuchu materiał o grubości 45 µm
stanowi alternatywę dla standardowych
folii 50 µm, pozwalając na 10-procentową
oszczędność surowca. Następnym krokiem
firmy, zaplanowanym na przyszły rok, ma
być wdrożenie produktów zawierających
przetworzone odpady pokonsumenckie.
W ofercie Covestro pojawiła się folia
poliwęglanowa, w której ponad 50 proc.

50

3/2021

zawartości węgla pochodzi z biomasy.
Makrofol EC to pierwsza częściowo biologiczna folia w portfolio produktów
firmy. W porównaniu ze standardową
folią wytwarzaną z surowców petrochemicznych, część dotychczas stosowanych
produktów została zastąpiona materiałem
pochodzenia roślinnego. W rezultacie ślad
CO2 folii zostaje znacznie zmniejszony. Pod
względem jakości, Makrofol EC dorównuje standardowym foliom poliwęglanowym
z serii Makrofol. Charakteryzuje się również zwiększoną odpornością chemiczną
oraz na warunki atmosferyczne i na ścieranie. Folia nadaje się do dalszej obróbki w standardowych procesach, takich
jak laminowanie, powlekanie, termoformowanie lub formowanie wysokociśnieniowe. Może być stosowana w przemyśle
elektrycznym, branży motoryzacyjnej i do
produkcji dóbr konsumenckich, co jest
typowe dla konwencjonalnych folii PC.
Jednym z ważniejszych obszarów rynku
foliowego staje się produkcja realizowana w oparciu o materiały z recyklingu.
Poliflexx reNate firmy Polifilm z Niemiec
to pierwsza w jej portfolio maszynowa
folia stretch na bazie polietylenu z 30-proc.

zawartością materiałów pochodzących
z recyklingu poużytkowego (PCR) dostępna
jest w grubościach 20 i 23 µm, przy maksymalnym rozciągnięciu wstępnym (system
pre-stretch) do 200 proc. na wszystkich
popularnych typach nawijarek. Według
firmy, udało się opracować produkt, który
pomimo zawartości recyklatu spełnia
wysokie wymagania w zakresie rozciągliwości i odporności na przebicie. Polifilm
podkreśla, że w materiałach pochodzących
z recyklingu sekwencje polimerów są krótsze niż w surowcu pierwotnym, co może
osłabiać funkcjonalność folii. W przypadku Poliflexx reNATE udało się opracować
zbilansowaną formułę z idealną proporcją składników mieszanki, pozwalającą
na dodanie wysokiej zawartości PCR bez
wpływu na jakość. Folia Poliflexx reNate, w wersji standardowej o szerokości 500
mm, spełnia funkcję owijania palet dla
zabezpieczania ładunku i jest w 100 proc.
podatna na recykling.
Wspólny projekt firm DSM, SABIC,
Cepsa, Fibrant i Viscofan zaowocował opracowaniem wielobarierowej folii
do pakowania produktów mięsnych,
wytwarzanej na drodze zaawansowane-
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menckiej folii barierowej.
Produkt jest częścią portfolio innowacyjnych koncentratów R3 Sustainable
Solutions,
wspomagających rozwój globalnej gospodarki o obiegu
zamkniętym. Niezależne
testy wykazały, że nowy
kompatybilizator poprawia właściwości optyczne:
dodanie 5 proc. do mieszanki PE/PA zmniejsza
zamglenie z 55 do 18 proc.
i zwiększa połysk z 18 do
43 jednostek. Jak podkreśla Ampacet, ReVive
pomaga zminimalizować
wpływ opakowań z folii
barierowej na środowisko,
umożliwiając producentom
dóbr szybkozbywalnych
Zmodernizowana linia EVO do rozdmuchu pozwala
(FMCG) wykorzystywanie
przetwarzać zużytą folię barierową na nowy produkt
z pominięciem etapu granulacji
w swoich opakowaniach
go recyklingu pokonsumenckich tworzyw większej ilości materiałów pochodzących
sztucznych. Produkowany przez Viscofan z recyklingu. ReVive daje producentom folii
materiał składa się z kilku warstw certy- możliwość spełnienia wymogów testofikowanych polimerów, takich jak polia- wych Stowarzyszenia Recyklerów Tworzyw
mid Akulon CRC-MB z oferty DSM oraz Sztucznych (APR), które z kolei umożliwiają
dostarczony przez SABIC polietylen z gamy przedstawicielom branży FMCG ubieganie
zrównoważonych rozwiązań TRUCIRCLE. się o oznaczenia How2Recycle organizacji
SABIC korzysta z zaawansowanej techno- Sustainable Plastics Coalition.
Inną ubiegłoroczną nowością w ofercie
logii recyklingu brytyjskiej firmy Plastic
Energy – odpady są przekształcane w olej Ampacet jest Pearl 368, organiczny konpirolityczny, który następnie trafia do łań- centrat do kawitowanych folii BOPP, przecucha produkcyjnego, podobnie jak stan- znaczonych do produkcji wysokojakościodardowy surowiec na bazie paliw kopal- wych etykiet i nieprzezroczystych białych
nych. Współpraca kilku wymienionych opakowań. Kawitacja jest metodą kontropodmiotów dotyczy przede wszystkim lowanego zmniejszania gęstości wytłaprodukcji poliamidu Akulon: z podstawo- czanej folii poprzez wytwarzanie mikro
wego surowca, dostarczonego przez SABIC wgłębień w jej strukturze. Proces wykobenzenu, Cepsa wytwarza fenol, który rzystuje mineralne lub organiczne środki
następnie służy firmie Fibrant do produk- kawitujące. Stosuje się go min. dla otrzycji kaprolaktamu EcoLactam, a ten – kon- mania folii o białym zabarwieniu i obniżocernowi DSM bezpośrednio do otrzymania nej przezroczystości. Biała folia BOPP jest
stosowana powszechnie w przemyśle spocertyfikowanego PA.
W ubiegłym roku swoją aktywność żywczym i aplikacjach pozaspożywczych
zaznaczyli również producenci dodatków do pakowania i etykietowania. Według
do produkcji folii. Jednym z czołowych producenta, Pearl 368 pozwala osiągnąć
przedstawicieli tego segmentu jest amery- bardzo niską gęstość folii i wysoką wydajkański Ampacet. Opracowany przez firmę ność, przy jednoczesnym zapewnieniu
kompatybilizator ReVive stanowi mieszan- doskonałej estetyki (zabarwienie na biało)
kę dodatków funkcjonalnych, która umoż- oraz całkowitej nieprzezroczystości folii.
liwia włączenie z powrotem do strumienia Nowy koncentrat zapewnia stałą wydajrecyklingu poliolefin większej niż dotych- ność kawitacji na całej szerokości wstęgi.
czas ilości poprzemysłowej i pokonsu- Pozwala również na zmniejszenie zużycia

organicznych środków kawitujących nawet
o 25 proc. przy zachowaniu gęstości folii na
poziomie uzyskiwanym przez standardowe masterbacze tego rodzaju. Obok zapewnienia doskonałej bieli i połysku oraz niższej gęstości folii, Pearl 368 poprawia jej
właściwości mechaniczne, optymalizując
wydajność finalnych produktów, przekonuje Ampacet.
W dobie pandemii Covid-19 oczywisty
staje się wzrost popularności wszelkiego
rodzaju produktów biobójczych. Nie inaczej jest w przypadku folii oferujących szeroko rozumianą ochronę przeciw zagrożeniom mikrobiologicznym. Jednym z przykładów może być opracowany przez firmę
Tosaf dodatek antywirusowy/antybakteryjny do włóknin i folii poliolefinowych,
który znajduje zastosowanie w produkcji
jednorazowych masek, odzieży ochronnej i podobnych produktów medycznych.
Noszenie maseczek, mimo że zalecane jako
jedno z podstawowych zabezpieczeń przeciw zakażeniu koronawirusem, nie jest
w stanie zapewnić pełnej ochrony zdrowia. Zablokowane cząsteczki wirusa, które
nie przenikają przez barierę maski, mogą
pozostać na jej powierzchni i zarazić np.
osoby mające kontakt z odpadami medycznymi w procesie utylizacji, wyjaśnia Tosaf.
Firma zaleca stosowanie swojego dodatku
podczas produkcji zewnętrznej warstwy
maski w celu uzyskania najbardziej opłacalnego i wydajnego wyniku. Spowoduje to
nie tylko zniszczenie cząsteczek wirusa,
które wylądują na zewnętrznej powierzchni maski, ale również – jeśli jej użytkownik
jest już nosicielem – likwidację patogenów,
które docierają do zewnętrznej warstwy od
wewnątrz. Oznacza to zwiększoną ochronę
innych osób, które mogą wejść w kontakt
z odpadem lub znajdować się w pobliżu
kogoś zarażonego.
Nowego koronawirusa zwalcza udostępniona na rynku brazylijskim przezroczysta, rozciągliwa folia PVC do pakowania
mięsa, owoców, wędlin i innej żywności
oraz do ochrony powierzchni. Materiał,
sprzedawany przez producenta tworzyw
sztucznych Alpes, zawiera nanocząsteczki
srebra i krzemionki, w technologii opracowanej i licencjonowanej przez firmę
Nanox. Jak pokazały testy, folia jest zdolna
do usunięcia 79,9 proc. cząstek SARS-CoV-2
w ciągu trzech minut i aż 99,99 proc. maksymalnie w 15 minut. Została przetestowa3/2021
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na pod kątem normy ISO 21702: 2019, regulującej pomiar aktywności przeciwwirusowej m.in. na plastikowych powierzchniach,
przy wykazaniu tej zdolności w czasie do
czterech godzin. Folia stretch jest trzecim
z kolei produktem polimerowym z zawartością nanocząsteczek srebra i krzemionki,
wytwarzanym na bazie technologii oferowanej przez Nanox dla ochrony przed
COVID-19. Wdrożone w ostatnich latach
przez firmę ulepszenia procesu produkcji nanocząsteczek srebra umożliwiły
dostawcom folii poprawę dyspersji dodatku. W rezultacie zawartość srebra może
zostać znacznie ograniczona przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności biobójczej i zachowaniu przejrzystości. Ta
ostatnia cecha jest istotna ze względu na
wymóg wysokiej przezroczystości folii
spożywczej PVC, która w przypadku zbyt
wysokiego stężenia nanocząsteczek srebra może przybierać zabarwienie żółte lub
szare. Nowa technologia pozwala uniknąć
tego problemu, przekonuje Nanox.
Dalszy rozwój rynku wytłaczania folii
byłby niemożliwy bez innowacji maszynowych. Firma Reifenhauser przystosowała
swoją technologię EVO Fusion – zwykle
wykorzystywaną w jednostkach wytwarzających włókniny i płyty – do produkcji
folii rozdmuchiwanej z odpadów foliowych. Rozwiązanie pozwala przetwarzać zużytą folię barierową bezpośrednio,
a więc z pominięciem etapu granulacji.
Dwuślimakową wytłaczarkę wyposażono
w jednostkę odgazowującą, która usuwa
zanieczyszczenia aby zmniejszyć ryzyko formowania się żelu. Dzięki tej technologii przetwórcy folii mogą poddawać
recyklingowi konwencjonalną folię barierową, np. o strukturze PE/PA z zawartością do 30 proc. poliamidu, umożliwiając
ponowne wykorzystanie odpadów poużytkowych lub produkcyjnych do wytwarzania opakowań przemysłowych, worków,
folii budowlanej lub rolniczej. EVO Fusion
umożliwia bezpośrednie wytłaczanie i nie
wymaga wstępnej obróbki. Inny dostawca maszyn, włoski Union, przetestował
w ubiegłym roku nową linię koekstruzyjną
do produkcji arkuszy PET. Przeznaczona
na rynek europejski instalacja składa się ze
sprawdzonej, dwuślimakowej wytłaczarki
ZP 112/52 D z czterema odpowietrznikami oraz jednoślimakowej TR 90/44 D. Jest
w stanie wyprodukować wielowarstwowe
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Seria wytłaczarek SUPER-G wykorzystuje
osłonę cylindra CoolTOUCH dla
zminimalizowania emisji ciepła na
powierzchnię maszyny

arkusze typu A-B-A do termoformowania, m.in. dla rynku opakowań spożywczych. Linia przeznaczona jest do obróbki
100-procentowego recyklatu PET w postaci
płatków butelkowych, bez kompromisów
w zakresie uzyskiwanej jakości arkuszy,
co skutkuje podobną przezroczystością
i jasnością w porównaniu do produktów
wytwarzanych z materiału pierwotnego.
Wydajność linii wynosi 1700 kg/h, przy
szerokości użytkowej 1600 mm i regulacji
grubości arkusza od 130 do 1800 µ.
Najnowsze wytłaczarki firmy Processing
Technologies International (PTI) obejmują
zmiany konstrukcyjne zwiększające ich
produktywność i elastyczność względem
poprzednich modeli, przekonuje producent. Seria szybkich maszyn SUPER-G
HighSPEED SGHS3500-36D z silnikiem
o mocy 600 KM przystosowana jest do
obróbki żywic takich jak PP i PET, czy
polistyren HIPS. Firma przeprojektowała
i zwiększyła średnicę ślimaka – w porównaniu z poprzednimi modelami – z 3 do 3,5
cala. Unikalny układ dozowania umożliwia wysokie wskaźniki odzysku przemiału
(do 70 proc.) przy jednoczesnym utrzyma-

niu stałego poziomu wydajności w całym
procesie produkcyjnym. Nowa wytłaczarka ma maksymalną wydajność 1,6 t/h, co
oznacza wzrost przepustowości o 33-38
proc. w porównaniu z poprzednią szybkobieżną konstrukcją PTI. Opatentowana
technologia M-ATEX pozwala na nieograniczoną rozszerzalność cieplną wielu elementów, w tym cylindra i głowicy, co ma
kluczowe znaczenie dla uniknięcia wibracji
i naprężeń termicznych podczas realizacji złożonych projektów współwytłaczania. Ponadto dwustopniowa technologia
SUPER-G Lobe Screw zapewnia wyjątkowo
efektywne mieszanie, wysoką jakość stopu
i sprawną kontrolę temperatury. Razem
cechy te pomagają zachować stałą grubość
wytłaczanego arkusza folii oraz osiągnąć
wysoką przejrzystość podczas obróbki
polimerów krystalicznych i półkrystalicznych. W zakresie wydajności energetycznej i bezpieczeństwa operatora, seria
SUPER-G wykorzystuje osłonę cylindra
CoolTOUCH dla zminimalizowania emisji
ciepła na powierzchnię maszyny, ponadto
ma ułatwiony dostęp do ślimaka w celu
jego demontażu.
l
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Więcej niż ochrona przed
tlenem i wilgocią:
folie barierowe podbijają
kolejne sektory przemysłu
Folie barierowe wywodzą się z przemysłu spożywczego i do dziś są
produkowane w dużej mierze na potrzeby tego segmentu. Ich zalety odkrywają jednak stopniowo także inne branże, w tym logistyka,
producenci elektroniki, a nawet… wytwórcy granulatów z tworzyw
sztucznych.
Agata Świderska

ŹRÓDŁO: PROTECTIVE PACKAGING LTD

F

olie barierowe różnią się od
tradycyjnych folii z tworzywa
sztucznego tym, że składają
się z wielu warstw (niekiedy nawet dziesięciu), których
skład i gęstość całkowita ograniczają przenikanie do wnętrza wykonanego z nich opakowania takich czynników
zewnętrznych jak wilgoć, tleń, promieniowanie UV, ciepło, zapachy, środki
chemiczne czy oleje i smary. W przypadku zapachów ich właściwości barierowe
sprawiają, że nie tylko nie przedostają
się one do opakowania, ale także z niego
nie wydostają, co ma istotne znaczenie
w handlu detalicznym. Co więcej, przy
w ykorzystaniu techniki pakowania
w modyfikowanej atmosferze (Modified
Atmosphere Packaging – MAP) zapewniają żywności nie tylko większą trwałość, ale także zachowanie określonych
walorów estetycznych, wspierając tym
samym realizację funkcji marketingowych opakowania.
Nie dziwi więc, że znajdują one szerokie
zastosowanie w przemyśle spożywczym:

Poliester

Aluminium

Polietylen

Struktura typowej aluminiowej folii barierowej
3/2021
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Przezroczyste folie barierowe stosowane się najczęściej do pakowania produktów spożywczych. Niska przepuszczalność gazów umożliwia
w tym przypadku przedłużenie żywotności produktów, a w niektórych przypadkach także zachowanie określonych walorów wizualnych
według raportu kanadyjskiej firmy analitycznej Technavio udział tej branży w globalnej sprzedaży folii barierowych wynosi
ponad 57%. Są one wykorzystywane m.in.
do pakowania mięsa, serów, ryb i owoców morza, dań gotowych oraz owoców
i warzyw. Z punktu widzenia producentów
żywności i napojów największą ich zaletą
jest bez wątpienia przedłużanie przydatności do spożycia, a także ochrona higroskopijnych produktów (np. chipsów) przed
wilgocią. W ostatnim czasie na znaczeniu
zyskują jednak także inne aspekty, takie
jak dobra termoformowalność, walory estetyczne (przejrzystość, możliwość
zadrukowania w wielu kolorach), a także
ekologiczność – zwłaszcza w porównaniu
z opakowaniami składającymi się z wielu
osobno wytwarzanych warstw, a także
cięższym szkłem, metalami czy drewnem.
A to sprawia, że folie barierowe zysku-
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ją swoich zwolenników także w innych
branżach, w tym w transporcie, produkcji
elektroniki oraz przetwórstwie tworzyw
sztucznych.

Aluminium odchodzi do lamusa?

Pierwsze folie barierowe składały
się na ogół z trzech warstw: zewnętrznej poliestrowej, środkowej aluminiowej i wewnętrznej polietylenowej. Każda
miała do spełnienia konkretną funkcję:
poliester zapewniał ochronę przed ciepłem, uszkodzeniami mechanicznymi
i wilgocią, aluminium chroniło przed
dostępem wilgoci, tlenu i zapachów, zaś
polietylen umożliwiał zgrzewanie folii
w celu uformowania woreczków i innych
typów opakowań. Zaletą aluminiowej folii
barierowej jest przede wszystkim niski
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej (ang. Water Vapour Transmission

Rate, WVTR) wynoszący poniżej 0,05 g/
m2/24 h. Dla porównania folia takiej samej
grubości wykonana tylko z polietylenu wysokiej gęstości wykazuje WVTR na
poziomie 2325 g/m2/24 h!
Co istotne, uzupełnione o środki suszące opakowania z aluminiowej folii barierowej umożliwiają długotrwałe utrzymanie względnej wilgotności wewnętrznej
na poziomie < 40%, a więc poniżej wartości powstawania punktów korozyjnych.
Dzięki temu mogą być stosowane także do
ochrony produktów przed korozją, m.in.
w transporcie morskim. Zaś w przemyśle
elektronicznym cenione są za właściwości
antystatyczne, zabezpieczając wrażliwą
elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
W efekcie aluminium jako materiał barierowy nie traci na popularności,
mimo że w sektorze spożywczym coraz

EVOH robi różnicę

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym
rodzajom folii: najtańsze, składające się
z dwóch pojedynczych warstw PA/PE
w stosunku 20 µm/70 µm wykazują współczynnik WVTR na poziomie 50 g/m2/24 h.
Co ciekawe, droższe od nich folie PET/PE
okazują się jeszcze bardziej przepuszczalne dla tlenu: w przypadku warstw o grubości odpowiednio 12 µm i 60 µm WVTR
wynosi 100 g/m2/24 h, a więc dwukrotnie
więcej niż w przypadku PA/PE.
Sporą różnicę robi natomiast uzupełnienie tego zestawu o dodatkową warstwę
EVOH (alkoholu etylowinylowego): 1-milimetrowa powłoka EVOH oferuje bowiem
dziesięciokrotnie lepsze właściwości
barierowe niż LDPE. Wynaleziona blisko
15 lat temu, była początkowo stosowana
jako dodatek do folii szklarniowych, aby
następnie szturmem podbić serca producentów żywności i napojów. Nie powinno to dziwić: folia składająca się z PE/
EVOH/PET w stosunku 45 µm/5 µm/12 µm
przepuszcza jedynie 1,5 g tlenu/m2/24 h.
Równocześnie jest także najdroższa, co
wynika z wysokiej ceny EVOH.

Pakowanie MAP a właściwości
barierowe

Podstawowym zadaniem folii barierowych jest zapewnienie, że „to, co „a zewnątrz,
pozostanie na zewnątrz, a to, co w środku pozostanie w środku”
Wartość oporu dyfuzyjnego dla tlenu
ma zastosowanie w przypadku, gdy towary pakowane są próżniowo lub w osłonie
powietrza. Część producentów żywności
preferuje jednak pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP), które umożliwia
sterowanie składem dostarczanej mieszanki gazów (azotu, tlenu i dwutlenku
węgla). Technika ta, stosowana w Polsce
od lat 90. XX w., stanowi swoistą konkurencję dla pakowania próżniowego,
umożliwiając nie tylko przedłużenie terminu przydatności do spożycia, ale także

zachowanie określonych walorów wizualnych produktów spożywczych.
Najważniejszą rolę w składzie modyfikowanej mieszanki odgrywa dwutlenek węgla, który, sam nie będąc środkiem
bakteriobójczym ani grzybobójczym,
zapewnia ochronę żywności przed rozwojem grzybów i bakterii. Mechanizm jego
działania nie został do końca wyjaśniony. Wiadomo natomiast, że skuteczność
owego działania zależy m.in. od sterylności wyjściowej produktu, a tym samym im
szybciej zostanie on zamknięty w atmos-

ŹRÓDŁO: NORDFOLIEN

częściej zastępowany jest innymi surowcami, głównie na bazie tworzyw sztucznych. Trend ten, obserwowany na całym
świecie, ma wielorakie podłoże: produkcja
aluminiowych folii barierowych obciąża środowisko i prowadzi do uszczuplenia cennych zasobów nieodnawialnych
naszej planety, a same folie aluminiowe
generują problemy w trakcie transportu
(są wykrywane przez detektory metali)
i ograniczają efektywność wizualną produktu, uniemożliwiając jego obejrzenie
przed zakupem.
Ich miejsce coraz częściej zajmują folie
przezroczyste, które umożliwiają tworzenie wielobarwnych nadruków, a także etykietowanie w formie. Przeważnie składają
się one z dwóch warstw polietylenu, między którymi umieszczana jest warstwa
poliamidu, PET, EVOH lub PET i EVOH.
Wszystkie cechują się dobrą zgrzewalnością i relatywnie wysoką transparentnością. Tym, co je różni, jest natomiast stopień przepuszczalności gazów i związana
z tym cena materiału.
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Struktura folii barierowej składającej się z trzech komponentów: PA, PE i EVOH
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ferze CO2, tym dłużej zachowa świeżość.
W największych stężeniach dwutlenek
węgla stosuje się w opakowaniach serów
twardych (100%), a także chleba, ciastek
niezawierających laktozy, ryb w oleju
i łososia (po 60%).
Najczęściej dwutlenek węgla łączony
jest z azotem, który zapobiega powstawaniu efektu próżni w warunkach braku
tlenu, a dodatkowo opóźnia procesy jełczenia. Z tego względu największe ilości azotu
zawierają opakowania żywności suszonej
i prażonej oraz produktów mleczarskich
(100%). W połączeniu z niewielką ilością
CO2 azot przedłuża także świeżość gotowanego mięsa, drobiu i serów miękkich.

Najmniej pożądanym gazem w opakowaniach jest oczywiście tlen, a to ze
względu na jego niekorzystny wpływ na
walory smakowe i zapachowe, zawartość
witamin oraz namnażanie drobnoustrojów. Mimo to w pojedynczych przypadkach niewielkie ilości tlenu mogą odgrywać ważną rolę marketingową, przyczyniając się do zachowania intensywnej
barwy produktów spożywczych. Dzieje się
tak m.in. w przypadku surowego czerwonego mięsa, a także świeżych warzyw
i owoców. Co ciekawe, tlen ma także pozytywny wpływ na kondycję białych ryb
i łososia, powstrzymując wzrost niektórych rodzajów bakterii.

Stanowiąc istotny trend na rynku opakowaniowym, metody MAP przyczyniają
się do rozszerzenia parametrów klasyfikacji folii barierowych o dwie dodatkowe
wielkości: przepuszczalność dwutlenku
węgla i azotu. Także i w tym przypadku zdecydowanie najlepsze właściwości wykazują folie z dodatkiem EVOH:
w naszym przykładzie PE/EVOH/PET
współczynnik VWTR dla azotu wynosi < 0,2, zaś dla CO2 – 4,2 g/m2/24 h.
Dla porównania: jego wartość dla PE/PA
kształtuje się na poziomie 10 g/m2/24 h
dla azotu i 150 g/m2/24 h dla CO2, a dla PE/
PET wynosi odpowiednio < 20 i 400 g/
m2/24 h.

CIEKAWOSTKI RYNKOWE
Zamiast aluminium
Folia o właściwościach aluminium bez war
stwy aluminium? Firma Eurocast opracowała
specjalną powłokę AlOx Crystalline, która
– napylana na podłoże – zapewnia opako
waniu wysoką wytrzymałość mechaniczną
oraz znakomitą barierowość, a przy tym
jest niewykrywalna dla detektorów metali
i może być podgrzewana w mikrofalówce.
Powierzchnia materiału może być dowolnie
zadrukowywana w technologii Flexo i Roto
bez potrzeby stosowania primerów. Folie
na bazie polietylenu z powłoką AlOx mogą
z powodzeniem zastąpić laminaty PET/Al/PE
i PET/Al/PP.
www.eurocast.com.pl
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Folie do ochrony granulatu
Firma Protective Packaging Ltd wpadła na
pomysł, aby produkowane przez siebie folie
barierowe na bazie aluminium wykorzystać
do zabezpieczenia granulatów o wysokiej
absorpcyjności wilgoci, takich jak poliamidy,
poliwęglany, PBT, PET, ABS, akryle czy ure
tany. Zapobiegając przenikaniu tlenu i wilgoci,
folie eliminują konieczność wtórnego suszenia
granulatów przed ich obróbką.
www.protpack.com
Lepsze efekty pakowania flow pack
Mniejsza grubość, lepsze parametry zgrzewa
nia i wysoka barierowość – to główne cechy
laminatu SUPRALAM firmy Supravis Group.
Folia została opracowana specjalnie z myślą

o pakowaniu i zgrzewaniu na maszynach
flow pack: dzięki niewielkiej grubości (42 μm)
i odpowiednio dobranej kompozycji surow
ców umożliwia o 30% szybsze zgrzewanie
przy znacznej redukcji temperatury całego
procesu. Dzięki temu obniża energochłonność
obróbki, zapewnia mniejsze zużycie elemen
tów grzewczych maszyn, a jednocześnie –
dzięki mniejszej wadze – redukuje całkowite
koszty transportu i magazynowania.
www.supravis.pl
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Choć EVOH należy bez wątpienia uznać
za jedno z najważniejszych „odkryć”
ostatnich lat, nie jest to jedyna innowacja
wprowadzona w ostatnich latach w asortymencie folii barierowych. Stopniowy
spadek cen polimerów oraz zachodzące
równolegle zmiany społeczne zachęcają producentów do eksperymentowania z nowymi technologiami produkcji,
materiałami i metodami odzysku folii.
Dominującym trendem jest przy tym szeroko rozumiana ekologiczność, stymulowana rosnącym poziomem świadomości społecznej i coraz silniejszą presją na
wprowadzanie zrównoważonych strategii
produkcji, dystrybucji i recyklingu tworzyw sztucznych.
Głównym motorem innowacji jest tu
przemysł spożywczy, istotny dla producentów folii także ze względu na stabilny popyt, w dużej mierze niezależny
od krótkotrwałych wahań koniunktury.
Co więcej, w ostatnich latach popyt ten
stopniowo wzrasta wraz z dorastaniem
kolejnych pokoleń odbiorców, dla których
żywność ma być nie tylko zdrowa, ale
i łatwa w przygotowaniu. Coraz szybsze
tempo życia, wzrost udziału bezdzietnych par w strukturze społeczeństw,

O tym, że folie barierowe
mogą też rozkładać się same,
przekonują m.in. dokonania firmy
Clondalkin, która opracowała
biodegradowalne folie barierowe
na bazie surowców odnawialnych
wykazujące jednocześnie
zwiększoną odporność na
uszkodzenia mechaniczne oraz
przenikanie tlenu i wilgoci.

a także rosnąca indywidualizacja stylów
życia stymulują popyt na produkty gotowe, wysoko przetworzone i porcjowane
– obowiązkowo o długim terminie przydatności do spożycia.
W efekcie sektor produkcji folii barierowych dla przemysłu spożywczego będzie
w kolejnych latach rósł znacznie szybciej

ŹRÓDŁO: CLONDALKIN

Rynek na kursie wzrostowym

Firma Clondalkin jako jedna z pierwszych opracowała w pełni funkcjonalne folie barierowe
na bazie surowców odnawialnych, które cechują się pełną biodegradowalnością i możliwością
kompostowania
niż cały rynek. Zdaniem firmy Technavio
wzrost ten może wynieść nawet 6,3%
r/r – w porównaniu z 4,7-procentowym
wzrostem prognozowanym przez firmę
Smithers dla całej branży. A biorąc pod
uwagę istotną rolę produktów pakowanych
w zwalczaniu epidemii koronawirusa,
wydaje się wielce prawdopodobne, że nie
zaszkodzi jej nawet globalna dekoniunktura, z którą większość sektorów przemysłu będzie musiała się zmierzyć w tym
i kolejnym roku.

Innowacyjny znaczy ekologiczny

Jednocześnie wzrastać będzie także
udział recyklatów i folii biodegradowalnych w ogólnej strukturze stosowanych
materiałów. Pierwsze projekty umożliwiające całościowy odzysk przezroczystych
folii barierowych już ujrzały światło dzienne. Równolegle rozwijane są także inicjatywy na rzecz recyklingu bardziej złożonych materiałów, takich jak folie zawierające aluminium czy związki chloru.
Pozytywne przykłady płynną m.in.
z Wielkiej Brytanii: działająca tam organizacja przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych Enval opracowała proces
pirolizy umożliwiający całkowity odzysk
węgla z przezroczystych folii barierowych. Zużyty materiał spalany jest w piecu
w atmosferze beztlenowej, dzięki czemu
nie dochodzi do wytworzenia dwutlen-

ku węgla. Zamiast tego powstaje węgiel
w dwóch formach: płynnej (79%) oraz
gazowej (21%), który może zostać w całości wykorzystany do produkcji energii.
O tym, że folie barierowe mogą też rozkładać się same, przekonują m.in. dokonania firmy Clondalkin, która opracowała
biodegradowalne folie barierowe na bazie
surowców odnawialnych wykazujące
jednocześnie zwiększoną odporność na
uszkodzenia mechaniczne oraz przenikanie tlenu i wilgoci. Jak na razie są one
stosowane głównie do pakowania świeżych produktów spożywczych, jednak
firma aktywnie działa na rzecz optymalizacji ich właściwości w celu rozszerzenia zakresu ich aplikacji także o żywność
mrożoną, wyroby cukiernicze i inne produkty spożywcze.
Biodegradowalne folie barierowe produkowane są także pilotażowo m.in.
z tworzyw na bazie białek, polisacharydów, POE czy PVA. O tym, czy zyskają
one na popularności, zdecyduje głównie
rachunek zysków i strat: ich produkcja jest
bowiem droższa, a właściwości niestabilne, co jak na razie zapewnia przewagę
tworzywom recyklingowanym. Zwłaszcza
że te ostatnie bardzo dobrze wpisują się
w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, która w ostatnim czasie całkowicie
zdominowała dyskurs na temat przyszłości rynku tworzyw sztucznych.
l
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Tworzywa biodegradowalne
w produkcji opakowań
Notowany w ostatnich latach wzrost popularności materiałów opakowaniowych przystosowanych do biodegradacji następuje na fali coraz
wyższego zainteresowania przyjaznymi dla środowiska zamiennikami
tworzyw ropopochodnych. Miniony rok przyniósł szereg innowacyjnych
rozwiązań, które otwierają potencjalnie nowe ścieżki rozwoju branży.
Rafał Krawczyk

P

lastiki podlegające naturalnej
degradacji to najczęściej biopolimery pochodzenia roślinnego, otrzymywane m.in. na
bazie skrobi, celulozy czy chityny. Mogą zawierać domieszki materiałów syntetycznych, dodatków i pigmentów, stosowane w celu wzmocnienia cech
funkcjonalnych finalnego opakowania.
Ogólnie przyjmuje się, że biodegradacja
jest procesem, w którym polimer rozkłada się pod wpływem aktywności żywych
organizmów, takich jak bakterie, grzyby
i glony, traktujących go jako źródło cennych substancji odżywczych. W takim
ujęciu tworzywo uważa się za biodegradowalne, jeśli występujące w glebie lub
wodzie mikroorganizmy doprowadzą jego
strukturę (w określonym czasie, standardowo w ciągu pół roku) do zupełnego rozpadu na dwutlenek węgla, wodę i biomasę/
sole mineralne. Warto dodać, że wbrew
powszechnemu przekonaniu nie wszystkie
polimery produkowane z zasobów odnawialnych można określać jako biodegradowalne, ponieważ niektóre z nich, np. biopolietylen lub bio-PET, nie rozkładają się
w sposób naturalny. Dla odmiany, proces
biodegradacji może występować również
w przypadku niektórych tworzyw pochodzenia petrochemicznego, takich jak polikaprolakton (PCL) czy polialkohol winylowy (PVA). Jednym z podstawowych zastosowań tworzyw biodegradowalnych jest
produkcja opakowań, m.in. toreb na zakupy, worków na odpady, różnego rodzaju
folii, butelek, kubków, tacek oraz mate-
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riałów do powlekania. Biodegradowalność
często jest integralną cechą opakowań
żywności ekologicznej, o krótkim terminie
przydatności do spożycia. Na dynamiczny
rozwój rynku wpływają m.in. dobre właściwości mechaniczne i fizykochemiczne
materiałów degradujących w sposób naturalny oraz znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych tworzyw koszty ich
utylizacji. Według tegorocznego raportu niemieckiej agencji badań rynkowych
Statista, w latach 2019-2025 wartość globalnego rynku biodegradowalnych opakowań polimerowych wzrośnie z prawie 4,7
mld do ponad 12 mld dolarów. W Europie
i Ameryce Północnej zużycie tego rodzaju
produktów rośnie powodu rygorystycznych przepisów ograniczających stosowanie tworzyw sztucznych produkowanych
na bazie ropy naftowej.
Od października ubiegłego roku na
rynku brytyjskim obowiązuje nowy standard, który ma zakończyć nieporozumienia wynikające z braku precyzyjnych
kryteriów procesu biodegradacji odpadów.
W ostatnim okresie zaistniała obawa, że
producenci tworzyw mogą wprowadzać
konsumentów w błąd, nadużywając terminów takich jak „biodegradowalny” czy
„bioplastik” dla zwiększenia sprzedaży.
Zgodnie z normą PAS 9017, wprowadzoną
przez British Standards Institution (BSI),
najstarszą na świecie jednostkę normalizacyjną, producent tworzywa określanego jako biodegradowalne będzie musiał
poddać je testowi, który potwierdzi, że
rozkłada się ono w określonym czasie do

postaci nieszkodliwych substancji, niezawierających groźnych dla zdrowia i środowiska mikro – lub nanoplastików. Punkt
odniesienia dla nowej normy ustanowiła
brytyjska firma Polymateria, opracowując
wzorcową formułę tworzywa biodegradowalnego – wykonane z niego produkty,
takie jak butelki, kubki lub folia, maksymalnie w ciągu dwóch lat naturalnie przekształcają się w neutralny osad, CO2 i wodę.
Norma PAS 9017, która będzie miała zastosowanie tylko do zanieczyszczeń plastikiem na lądzie, obejmuje poliolefiny, czyli

Tworzywo Mater-Bi, produkowane na bazie
skrobi, celulozy i olejów roślinnych, podlega
całkowitej biodegradacji w okresie
od 4 do 12 miesięcy
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przede wszystkim polietylen i polipropylen. Według BSI, ta grupa materiałów
jest odpowiedzialna za połowę wszystkich
zanieczyszczeń środowiska tworzywami
sztucznymi. Zgodnie z nowym standardem, tego typu plastik może zostać sklasyfikowany jako biodegradowalny, jeśli
po wystawieniu na działanie czynników
naturalnych rozłoży się najpóźniej w ciągu
730 dni na biomasę i dwutlenek węgla.
Norma wymaga również, by nowe produkty biodegradowalne oznaczano datą
przydatności do recyklingu, dzięki czemu
konsumenci będą mogli utylizować odpady, zanim zaczną się one samoczynnie
rozkładać. Jednak nowe prawo wzbudza
też kontrowersje. W przypadku poliolefin,
a więc tworzyw ropopochodnych, nie ma
mowy o naturalnej degradacji, natomiast
przebieg tego procesu można wymusić
sztucznie, włączając w skład mieszanki
polimerowej określone dodatki chemiczne.
Z tego powodu tuż po zatwierdzeniu normy
PAS 9017 ponad 40 brytyjskich organizacji
wezwało w liście otwartym rząd Wielkiej
Brytanii do zablokowania sprzedaży tworzyw sztucznych, które wymagają dodatków do degradacji. Jego sygnatariusze podkreślają, że nowy standard nie zmniejszy
problemu zaśmiecania środowiska, wyrabiając w społeczeństwie przekonanie, że
wyrzucony odpad prędzej czy później i tak
ulegnie degradacji. Ponadto rozwiązanie to
może utrudniać pracę zakładów recyklingowych, które nie będą w stanie odróżnić
odpadów standardowych od zawierających
wspomniane dodatki.
Obok wspomnianych regulacji, miniony rok przyniósł szereg innowacyjnych
rozwiązań, które otwierają potencjalnie
nowe ścieżki rozwoju branży opakowaniowej. Nawiązując do rynku brytyjskiego,
firma Lifestyle Packaging zaprezentowała
produkt o nazwie BioPAC, określany mianem przełomowej formuły, która powoduje degradację plastikowego opakowania
w ciągu 10 lat od daty jego produkcji, czyli
nawet 200 razy szybciej niż wynosi naturalna zdolność standardowych tworzyw
sztucznych do degradacji. Unikalny środek jest dodawany do polimeru bazowego
(np. PP, PE, PS, PET lub innych głównych
typów żywic) zwiększając jego biodegradowalność bez konieczności stosowania
promieni UV lub wysokich temperatur.
BioPAC angażuje naturalnie wydziela-

Formuła BioPAC powoduje degradację plastikowego opakowania (np. butelki PET) w ciągu 10
lat od daty jego produkcji
ne przez ponad 600 mikroorganizmów
kwasy do zmiękczania makrocząsteczek
plastiku, znacznie przyspieszając tym
samym jego degradację. Jeśli produkt
kończy swój cykl życia w systemach beztlenowych, takich jak wysypiska śmieci,
materiał zmienia się w metan, dwutlenek
węgla, biomasę i wodę. W systemach tlenowych, np. kompostowniach, produkty degradacji są podobne, z pominięciem
metanu. Skład chemiczny dodatku nie
wpływa na właściwości fizyczne opakowania, umożliwiając mu zachowanie
normalnego okresu trwałości i wytrzymałości na rozciąganie. Opakowanie jest
również w pełni bezpieczne dla przechowywanej w nim żywności. Wstępnie technolodzy Lifestyle Packaging zaoferowali
gotowość do współpracy z producentami perfum i produktów pielęgnacyjnych.
Firma zwraca uwagę, że polimery pochodzenia roślinnego były początkowo uważane za zrównoważone rozwiązanie problemu odpadów z tworzyw sztucznych,
jednak ich właściwości często oznaczają przedwczesną degradację opakowań,
a użyteczność i funkcjonalność bywają
nadmiernie obniżane. Zwiększanie biodegradowalności opakowań pomoże ograniczać negatywny wpływ plastiku, ale
tylko jeśli opakowanie zakończy swój cykl
życia na wysypisku, w kompostowniku
lub w środowisku morskim, podsumowuje
Lifestyle Packaging.
Inny podmiot z Wielkiej Brytanii, biotechnologiczny Toraphene, opracował
ekologiczną alternatywę dla surowców
opakowaniowych zawierającą domieszkę
grafenu. Opłacalny komercyjnie materiał,
który dzieli swoją nazwę z producentem,
kompostuje w sposób naturalny, ulegając
biodegradacji bez udziału człowieka (rów-

nież w oceanie). Według firmy, materiał jest
mocniejszy, cieńszy i mniej przepuszczalny niż produkty porównywalne, ponadto
wydłuża okres przydatności do spożycia.
Brytyjczycy zauważają, że dostępne obecnie tworzywa biodegradowalne przystosowane są do składowania w komercyjnych
kompostownikach,
wykorzystujących
energię elektryczną. Poza tym niektóre
biopolimery podczas rozkładu wytwarzają metan, związek o współczynniku
globalnego ocieplenia 25 razy wyższym
niż w przypadku CO2. Jak w takim razie
przebiega biodegradacja nowego materiału? Po rozpoczęciu kompostowania
mikroorganizmy konsumują biopolimer,
natomiast płatki grafenu w naturalny sposób gromadzą się i zamieniają z powrotem w grafit – aglomeracja cząstek wynika z dużej powierzchni właściwej grafenu
(2630 m²/g) i znacznych sił kohezyjnych
Van der Waalsa, wyjaśnia firma. Toraphene
został opatentowany w Wielkiej Brytanii,
UE i USA. Firma prowadzi już rozmowy
z głównymi markami konsumenckimi
i dostawcami opakowań do żywności.
LG Chem, oddział południowokoreańskiej grupy LG, opracował biodegradowalny materiał, który może być wykorzystywany m.in. do produkcji plastikowych
toreb, jednorazowych kubków i wyrobów piankowych. Całkowicie biopochodny produkt, którego składniki to jedynie
glukoza z kukurydzy oraz czysty glicerol, jako pierwszy tego typu na świecie
ma szansę osiągnąć właściwości mechaniczne dorównujące żywicom syntetycznym, przekonuje LG. Firma twierdzi, że
w porównaniu do istniejących materiałów
biodegradowalnych, nowy materiał wykazuje znacznie poprawioną elastyczność
i przejrzystość. W standardowych rozwią3/2021
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zaniach dla uzyskania takich właściwości
niezbędne są domieszki innych tworzyw
lub specjalistyczne dodatki. W przypadku
nowego materiału, bez żadnych środków
elastyczność udało się zwiększyć ponad
dwudziestokrotnie, podkreśla LG. Według
koncernu, niemiecka agencja certyfikująca
DIN CERTCO potwierdziła, że podczas testu
ponad 90 proc. nowego materiału uległo
rozkładowi w ciągu 120 dni. W przyszłym
roku powinna nastąpić ocena prototypowych aplikacji realizowanych z użyciem
nowego biopolimeru. Do masowej produkcji materiał ma trafić za 4 lata. Wcześniej,
do roku 2024, Koreańczycy będą chcieli
wprowadzić na rynek inne tworzywo biodegradowalne, kopolimer PBAT (politereftalan adypinianu butylenu), stosowany
niekiedy do produkcji toreb i opakowań.
Współpraca włoskiej grupy Fabbri
z BASF zaowocowała opracowaniem zrównoważonego rozwiązania dla folii spożywczej stosowanej w opakowaniach świeżej
żywności. Oparta na dostarczonej przez
niemiecki koncern technologii Ecovio folia
Nature Fresh oferuje doskonałe połączenie właściwości mechanicznych i estetyki,
podkreślają Włosi. Ecovio to mieszanka
PLA z biodegradowalnym kopoliestrem
alifatycznym Ecoflex. Według Fabbri,
produkt końcowy to pierwsza certyfikowana, kompostowalna folia spożywcza,
która łączy w sobie optymalną oddychalność dla wydłużonego okresu przechowywania świeżej żywności z wysoką
przezroczystością i doskonałymi właściwościami mechanicznymi, niezbędnymi
w procesie automatycznego pakowania.
Ogólne właściwości produktu – takie jak
wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie
przy zerwaniu, przezroczystość, powrót
poodkształceniowy i ochrona przed zaparowaniem – są porównywalne z foliami
PVC. Jednocześnie folia wykazuje lepszą
przepuszczalność pary wodnej niż PE, co
jest niezbędne do optymalnego pakowania świeżej żywności. Po zużyciu, Nature
Fresh można utylizować razem z wszelkimi odpadami spożywczymi w kompoście
domowym lub przemysłowym. Według
BASF, rynek poszukuje alternatyw dla
tworzywa PVC, które jest obecnie standardem wydajności dla folii do pakowania
świeżych produktów, takich jak warzywa
i owoce. Folie PE nie są pod tym względem
wydajne, co często prowadzi do skróce-
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Nowe biotworzywo z oferty LG Chem, jako pierwsze tego typu na świecie, ma szansę
osiągnąć właściwości mechaniczne dorównujące żywicom syntetycznym
nia okresu przechowywania pakowanych
produktów. Warto o tym pamiętać, ponieważ owoce i warzywa odpowiadają za 33
proc. emisji gazów cieplarnianych z grupy
wszystkich odpadów żywnościowych na
świecie, podkreślają Niemcy.
Włoski
producent
biotworzy w,
Novamont, wprowadził na rynek folię
spożywczą przeznaczoną do pakowania
świeżych produktów w handlu detalicznym. Kompatybilny z większością maszyn
pakujących materiał opracowano na bazie
polimeru Mater-Bi z oferty firmy. Według
producenta, nowy produkt wykazuje konkurencyjne właściwości techniczne, takie
jak znaczna oddychalność, wysoka przezroczystość/efekt przeciwmgielny i dobra
wytrzymałość mechaniczna. Folia spełnia wymogi normy UNI 13432, dotyczącej
biodegradowalności i kompostowalności,
a także może być poddawana recyklingowi wraz z organiczną frakcją odpadów.
Tworzywa z rodziny Mater-Bi, otrzymywane przez Novamont na bazie skrobi,
celulozy i olejów roślinnych, po wycofaniu z obiegu najczęściej trafiają do kompostowni przemysłowych, gdzie wraz
z odpadami organicznymi są przetwarzane na odżywkę dla gleby. Nowy gatunek
przeszedł pomyślnie testy, które przeprowadzono przy użyciu tego samego procesu,
jaki stosuje się w przypadku bardziej tradycyjnych folii PE i PVC. Producent zapewnia, że Mater-Bi jest w pełni biodegradowalny w środowisku morskim w okresie od
4 do 12 miesięcy. Nowa folia jest obecnie

Toraphene to ekologiczna alternatywa
dla surowców opakowaniowych, zawierająca
domieszkę grafenu
stosowana w wielu produktach nadających
się do kompostowania, w tym w torach na
zakupy, opakowaniach giętkich, talerzach
i kubkach. Inną ubiegłoroczną nowością od
Novamont jest wariant Mater-Bi przystosowany do powlekania/laminowania przez
wytłaczanie na papierze, tekturze i innych
podłożach, które można kompostować
w standardowych warunkach przemysłowych. Według producenta, w porównaniu
z wcześniejszymi wariantami nowy gatunek oferuje znaczną poprawę stabilności procesu, grubości powłok i szybkości
przetwarzania (na poziomie identycznym
jak LDPE) oraz doskonałą przyczepność do
różnych podłoży, w tym papieru, tektu-
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Pod względem własności
takich jak wytrzymałość na
rozciąganie, wydłużenie przy
zerwaniu, przezroczystość,
powrót poodkształceniowy
i ochrona przed zaparowaniem,
folia Nature Fresh
przypomina
standardowe
odpowiedniki
z PVC

Nowe biotworzywa z serii Biocomp otrzymały znak „OK Compost” od agencji certyfikacyjnej
TÜV Austria
ry i folii polimerowej. Wytwarzane z niego
produkty – np. kubki, naczynia do cateringu, cienka tektura do celów spożywczych
– są wolne od GMO, biodegradowalne,
mogą być kompostowane zgodnie z normą
UNI EN 13432 oraz poddawane recyklingowi wraz z makulaturą. Dzięki doskonałej
twardości i odporności na perforację, tego
rodzaju przedmioty nadają się również do
kontaktu z żywnością i obróbki w kuchence mikrofalowej oraz oferują doskonałą
odporność na oleje i tłuszcze, podsumowuje Novamont.
Nowe biotworzywo firmy Kompuestos
z Hiszpanii, otrzymywane ze skrobi ziemniaczanej, ulega naturalnemu rozkładowi w ciągu czterech tygodni. Innowacyjna
formuła została opracowana jako alternatywa dla tradycyjnych plastikowych
toreb na owoce i warzywa sprzedawa-

nych w supermarketach. Nowy bioplastik,
podobnie jak trzy inne produkty z linii
Biocomp, otrzymał od agencji certyfikacyjnej TÜV Austria znak „OK Compost”, który
poświadcza, że w 100 proc. podlega biodegradacji w określonym czasie. Ponieważ
ze względu na podobny wygląd materiały wykonane z biopolimerów nie są łatwe
do odróżnienia od ich konwencjonalnych
odpowiedników, stosowanie niezależnych
i uznawanych na całym świecie etykiet
identyfikujących pozwala konsumentom
otrzymywać przejrzyste informacje oraz
chronić pozytywny wizerunek biotworzyw, podkreśla Kompuestos. Uzyskane
przez firmę certyfikaty dzielą się na dwa
rodzaje etykiet: „OK Compost HOME” dla
biotworzyw nadających się do kompostowania w gospodarstwie domowym oraz
„OK Compost INDUSTRIAL” dla materia-

łów, które ulegają degradacji tylko w kompostowniach przemysłowych. Żywice biopochodne serii Biocomp, przystosowane
do obróbki na standardowych maszynach
do przetwórstwa tworzyw, bazują głównie
na skrobi z kukurydzy, ziemniaków i różnych rodzajów zbóż. Według producenta,
wykorzystanie tych surowców pozwala na
spadek uzależnienia od petrochemikaliów
i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery po wycofaniu produktu
z użytku nawet o 80 proc. (w zależności od
materiału i zastosowania).
Hiszpański projekt Go-Oliva pozwolił
wyprodukować biodegradowalny/kompostowalny materiał opakowaniowy przy
wykorzystaniu odpadów procesu tłoczenia oliwy. Wspólna inicjatywa instytutu
technologii tworzyw sztucznych Aimplas
i firmy Olivarera de los Pedroches (OLIPE)
miała na celu opracowanie nowej metody
utylizacji pestek z oliwek na drodze przekształcenia ich w surowiec do produkcji
zrównoważonych opakowań spożywczych.
Z biopolimeru Olipast można wytwarzać
m.in. tace, talerze i nakrętki do pojemników/butelek na produkty wytwarzane
w oparciu o oliwę z oliwek (np. kosmetyki). Hiszpania jest wiodącym producentem oliwy z oliwek, stąd problem znacznej
ilości odpadów generowanych przez ten
przemysł. Do tej pory poddawano je waloryzacji energetycznej poprzez spalanie.
Teraz mogą być mielone w celu uzyskania
mikrometrycznej wielkości cząstek, które
stanowią wypełniacz biopolimerowej
matrycy. Oliplast może być przetwarzany standardowymi metodami wytłaczania
i formowania wtryskowego. W kolejnym
etapie projektu Go-Oliva, trwającym do
końca 2021 roku, nowy materiał i produkty końcowe zostaną przeanalizowane pod
kątem spełniania wymogów niezbędnych
do finalnych zastosowań.
Projekt Go-Oliva jest współfinansowany przez rząd Hiszpanii i Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW). Warto dodać, że nie
jest to pierwsze przedsięwzięcie utylizujące odpady procesu produkcji oliwy z oliwek
– jeden z projektów proponuje na przykład, by wytwarzać z nich wypełniacz do
wzmacniania cegieł i cementowej pasty,
z przeznaczeniem dla przemysłu budowlanego, a także do produkcji mebli dekoracyjnych lub ekranów akustycznych. 
l
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Technologie produkcji kompozytów

RTM – przegląd innowacji
i najnowszych zastosowań
Proces wytwarzania lub obróbki materiału kompozytowego dobierany
jest między innymi pod kątem dostępnych surowców czy przeznaczenia
gotowego elementu. Czynnikiem ułatwiającym podjęcie decyzji mogą
być również aktualne osiągnięcia technologiczne.
Artur Nowacki

M

etoda Resin Transfer
Moulding, oparta na
kontrolowanym przetłaczaniu żywicy przez
włók na
zbrojenia,
pozwala na wydajne wytwarzanie laminatów w formach zamkniętych. Przetwórcy
mogą w tym przypadku liczyć na wysoką
jakość i powtarzalność produkcji seryjnej oraz jej opłacalność, potwierdzoną
względnie niskim kosztem jednostkowym formowanych elementów. Nie bez
znaczenia jest również niska emisyjność
szkodliwych substancji lotnych. Cały proces polega na ułożeniu suchego materiału
wzmacniającego w pokrytej żelkotem formie, zamknięciu przeciwformy i wtłoczeniu systemu żywicznego, często z towarzyszeniem podciśnienia wspomagającego
impregnację włókien. Ostatnim etapem
przed wyjęciem gotowego kompozytu
jest utwardzenie go w zamkniętej formie.
Najnowsze rozwiązania technologiczne
dają wgląd w dynamikę rozwoju tej dziedziny przetwórstwa materiałów kompozytowych.
W ostatnich latach Engel, producent
maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, rozwija wariant metody RTM z wykorzystaniem procesu polimeryzacji in situ,
przebiegającego w trakcie formowania
danego elementu. Według firmy, technologia otwiera spore możliwości produkcji
kompozytów na osnowie poliamidowej,
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umożliwiając wyjątkowo wydajną i zautomatyzowaną produkcję części samochodowych. Duże znaczenie dla wydajności
i jakości produkcji ma agregat reaktywny,
zaprojektowany przez Austriaków specjalnie z myślą o obróbce i wtryskiwaniu ε-kaprolaktamu. W ubiegłym roku Engel wprowadził na rynek drugą wielkość tego urządzenia. Dodatkowa opcja poszerza zakres
zastosowań, umożliwiając pracę z matrycą
kompozytu o objętości od 10 do 600 cm³
i elastyczność produkcji detali o masie do
1,5 kg. Udostępniony wcześniej większy
agregat obsługuje matryce o pojemności
do 1500 cm³. W ramach polimeryzacji in
situ wstępnie uformowane, suche włókna poddaje się impregnacji reaktywną
żywicą w gnieździe formy. Dzięki niskiej
lepkości ε-kaprolaktamu w stanie stopionym reakcja sieciowania przebiega bardzo
sprawnie. Engel zdecydował się na pominięcie procesu recyrkulacji, powszechnie
występującego w urządzeniach reakcyjnych. W rezultacie topi się jedynie taka
ilość monomeru, jaka ma być w danym
momencie przetworzona. Dzięki temu
uzyskano wyjątkowo krótki czas pozostawania składników mieszanki reaktywnej
w urządzeniu, co pozwala na uniknięcie
ich rozproszenia. Zapobiega to termicznemu uszkodzeniu materiału, poza tym
pozostałości materiału można z łatwością usunąć z gniazda produkcyjnego, bez
konieczności jego płukania. Nowością są

podajniki ślimakowe sprzężone magnetycznie, służące do doprowadzania stałych składników mieszanki. Agregaty
reaktywne obu wielkości można połączyć z wtryskarkami Engel każdej serii.
Zakres zastosowania procesu polimeryzacji in situ obejmuje małe części o cienkich
ściankach oraz wielkopowierzchniowe
elementy strukturalne wykorzystywane
w konstrukcjach dla przemysłu motoryzacyjnego, produkcji sprzętu sportowego
i wtrysku technicznym.
Firma Continental Structural Plastics
(CSP) z USA dostosowała ostatnio własny
wariant metody RTM do wymogów związanych z produkcją drzwi samochodowych, realizowaną przez jednego z producentów aut klasy premium. Nowy projekt
obejmuje zewnętrzne i wewnętrzne panele
drzwiowe oraz niezbędne wzmocnienia
konstrukcyjne. Od roku 2013, kiedy firma
otworzyła we Francji centrum doskonalenia procesów obróbki włókna węglowego,
jego zespół dążył do opracowania wysokowydajnego procesu RTM, pozwalającego
produkować bardzo wytrzymałe, ultralekkie komponenty, które pomogą producentom OEM w przestrzeganiu surowych
przepisów dotyczących emisji CO2. Zespół
skupił się na redukcji czasu cyklu, automatyzacji procesu formowania wstępnego
i obniżeniu kosztów materiałowych. Celem
było osiągnięcie 3-minutowego cyklu przy
użyciu włókna węglowego pochodzącego
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Engel oferuje obecnie dwie wielkości
agregatu reaktywnego dla metody RTM
wykorzystującej proces polimeryzacji in situ
w 100 proc. z recyklingu. Sukces tych prac
pozwolił firmie podjąć współpracę z czołowymi producentami OEM w USA i Europie.
Dla wsparcia kilku nowych projektów
bazujących na obróbce włókna węglowego metodą RTM, Continental Structural
Plastics – wraz ze spółką macierzystą
Teijin – inwestuje 5,5 mln euro w wyposażenie zakładu działającego w portugalskim
mieście Palmela. Poziom uprzemysłowienia i automatyzacji tej linii produkcyjnej
nie ma sobie równych wśród analogicznych
zastosowań kompozytów wzmacnianych
włóknami węglowymi (CFRP) na całym
świecie, przekonuje CSP. Wśród kluczowych parametrów procesu firma wymienia: czas/ciśnienie wtrysku odpowiednio
na poziomie 20 s. i 1000 barów, wysoką
zawartość włókna węglowego w aplikacjach strukturalnych (ponad 50 proc.) oraz
30-procentową redukcję masy w porównaniu do stosowania aluminium.
Jedną z odmian formowania laminatów metodą transferu żywicy jest wariant
„lekki”, czyli L-RTM (Light RTM), w któ-

rym standardowe podejście poszerzono
o funkcję podciśnienia. Stosowanie niższego ciśnienia (w zakresie 0,4 – 1 bara)
pozwala na budowę mniej masywnych
form, przekładając się na redukcję kosztów
procesu produkcyjnego. Słabszą stroną tej
technologii jest wydajność, średnio dwukrotnie niższa niż w tradycyjnym RTM,
jednak trwają prace nad jej zwiększeniem.
Firma Magnum Venus Product (MVP) z USA
wdrożyła ostatnio nowy proces formowania, pozwalający zwiększyć produkcję
części poprzez skrócenie czasów wtrysku.
Fast Flow L-RTM jest połączeniem własnej
technologii Flex Molding i standardowego
wariantu L-RTM. Proces opracowano kierując się potrzebą skrócenia czasu utwardzania dużych części, wytwarzanych przy
użyciu żywic o wysokiej lepkości i ognioodporności. Firma przypomina, że w przypadku korzystania z tradycyjnej formy
L-RTM, prędkość przepływu żywicy podczas wtrysku zależy od odległości między
kanałem a środkiem produkowanego detalu. Nowa technologia wykorzystuje uni-

kalny układ kanałów, umożliwiając instalowanie ich bliżej siebie, aby zmniejszyć
odległość przepływu żywicy i przyspieszyć
czas wtrysku. Konstrukcja kanału wlewowego z portem wtryskowym umieszczonym w centrum formy pozwala wtryskiwać żywicę równomiernie w kierunku
wszystkich jej krawędzi, umożliwiając
precyzyjne wykończenie bez konieczności przycinania. Przy użyciu tylko jednego
portu wtryskowego, element o powierzchni 4,6 m² można otrzymać w mniej niż
4 minuty (w standardowym L-RTM trwa to
ponad 20 minut), zapewniając jednocześnie dobry wygląd powierzchni spodniej,
równoważny tradycyjnemu L-RTM, przekonuje MVP. Obecnie trwają dalsze testy
nowej technologii z udziałem dużego producenta samochodów.
Funkcja podciśnienia stosowana jest
szerzej również w wariancie V-RTM (lub
VA-RTM, Vacuum Assisted RTM). Cechą
wyróżniającą jest tu zastąpienie górnej części narzędzia formującego workiem próżniowym i zastosowanie próż3/2021
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ni do wspomagania przepływu żywicy.
Poza konstrukcją formy istotną rolę może
odgrywać projekt maszyny wtryskowej.
Jednym z przykładów jest nowy model
Ciject One, zaprezentowany w ubiegłym
roku przez brytyjską firmę Composite
Integration. Według producenta, zastosowane w tym urządzeniu systemy sterowania PLC, w połączeniu z elektronicznymi czujnikami ciśnienia, pozwalają
na dokładną regulację ciśnień wtrysku
i pełną kontrolę procesu. Zaprojektowane
specjalnie dla tej aplikacji pompy ze stali
nierdzewnej 316 dla żywicy i katalizatora
zapewniają wysoką niezawodność i prostą
konserwację. Ponadto unikalne, obrotowe
mocowanie pomp, umożliwia łatwy dostęp
do całego układu w celach naprawczych.
Wśród opcjonalnych rozszerzeń producent
wymienia bezinwazyjny czujnik poziomu rozpuszczalnika, zapobiegający uruchomieniu procesu w przypadku braku
odpowiedniej ilości tego składnika. Innym
dodatkiem może być urządzenie do monitorowania poziomu ciśnienia w formie
przed wtryskiem, bazujące na sekwencyjnym działaniu zaworu wtryskowego
(zakres wytwarzanego przez maszynę
ciśnienia wynosi od – 1 do 10 barów).
Produktywność metody RTM udaje
się zwiększyć również poprzez zastosowanie jej wariantu wysokociśnieniowego, HP-RTM (High Pressure RTM). Jeden
z producentów narzędzi do przetwórstwa
kompozytów, BBG z Niemiec, przedstawił niedawno jedną z jej najnowszych
aplikacji. Chodzi o koncepcję szybkiej
i powtarzalnej produkcji kompaktowych,
modułowych zbiorników wodoru z CFRP
do zastosowania w przemyśle samochodowym. Moduły zbiornika są formowane
w samozamykających się formach, w procesie, który nie wymaga użycia prasy ani
dodatkowego wyposażenia produkcyjnego. Cylindryczne, puste w środku korpusy metalowe zostają oplecione włóknem węglowym, a następnie umieszczone
w formie, do której pod wysokim ciśnieniem wtryskuje się mieszankę na bazie
żywicy o niskiej lepkości. W jednej operacji można wyprodukować do 15 cylindrów
o średnicy co najmniej 50 mm. Po utwardzeniu i wyjęciu z formy cylindry można
połączyć w celu utworzenia zbiornika.
Dzięki modułowej konstrukcji cały zbiornik można precyzyjnie dopasować do prze-
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Dzięki układowi kanałów z portem wtryskowym w centrum formy technologia Fast Flow
L-RTM pozwala zmniejszyć odległość przepływu żywicy, przyspieszając czas wtrysku
strzeni montażowej dostępnej w pojeździe,
np. integrując go z panelem podłogowym.
Wypełniony wodorem pod ciśnieniem 700
barów, może zapewnić czas jazdy porównywalny z osiągami silników wodorowych wewnętrznego spalania (HICE) dla
samochodów osobowych i dostawczych.
W porównaniu z innymi procesami, produkcja seryjna przy wykorzystaniu samozamykających się form oparta jest na
prostszej technologii, co skutkuje niskim
kosztem inwestycji, przekonuje firma.
Zastąpienie dużych jednostek magazynowania wodoru bardziej kompaktowymi
zbiornikami oraz redukcja kosztów produkcji to czynniki odgrywające istotną rolę
w rozwoju pojazdów z ogniwami paliwowymi. Aby zmaksymalizować wydajność
produkcji, firma opracowała i zintegrowała
niezawodny system uszczelnienia zbiorników, dzięki któremu proces przetwarzania
mieszanki nie wymaga żadnych operacji
ręcznych.
Kolejną odmianą RTM jest Compression
Resin Transfer Molding (C-RTM), czyli

przetłaczanie żywicy z „doprasowaniem”.
Metoda ta pozwala skrócić czas wypełnienia formy i zwiększyć zawartość włókien w kompozycie. Bazuje na częściowym niedomknięciu formy w momencie
wtrysku i dociśnięciu jej dopiero wówczas, gdy na preformie z włókien znajduje się już żądana ilość żywicy. Dzięki
temu zabiegowi impregnacja włókien
wzmacniających przebiega dużo łatwiej
i szybciej niż w procesie standardowym.
O dalszym udoskonaleniu metody C-RTM
poinformował we wrześniu Nissan. Nowy
proces sprawia, że kompozyty węglowe
wykorzystywane dotychczas w samolotach, rakietach i samochodach sportowych, trafią do aut produkowanych na
rynek masowy. Lekki, a jednocześnie niezwykle wytrzymały kompozyt, stosowany w górnych partiach nadwozia, może
wpłynąć na obniżenie środka ciężkości
pojazdu, co zwiększa dynamikę jazdy.
Innowacyjne rozwiązanie pozwala skrócić czas opracowywania komponentów
nawet o połowę, a czasu cyklu formowania
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Nissan opracował wariant metody C-RTM, dzięki któremu kompozyty węglowe
wykorzystywane dotychczas w samolotach, rakietach i samochodach sportowych trafią
do aut produkowanych na rynek masowy
nawet o 80 proc. w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Nissan przypomina, że
obok trudności w formowaniu elementów
z CFRP, również wysoki koszt stanowił
przeszkodę w wykorzystaniu tego materiału do masowej produkcji w przemyśle
motoryzacyjnym. W odpowiedzi kon-

Modułowa konstrukcja
zbiorników wodoru
produkowanych w technologii
HP-RTM pozwala precyzyjnie
dopasować je do przestrzeni
montażowej dostępnej
w pojeździe

cern odmiennie spojrzał na standardową metodę C-RTM. Inżynierowie opracowali metodę, która pozwala na precyzyjne modelowanie i symulację procesu
rozprowadzania żywicy po włóknach
preformy. Wizualizacja charakterystyki przepływu żywicy była możliwa dzię-

ki wykorzystaniu czujnika temperatury
umieszczonego wewnątrz przezroczystej
formy. Wynikiem udanego modelowania
i symulacji procesów produkcyjnych jest
możliwość uzyskania wysokiej jakości
komponentów w znacznie krótszym czasie, przekonuje Nissan.
Przykład efektywnego zastosowania metody C-RTM pochodzi również od
hiszpańskiej firmy Fagor Arrasate, która
obniżyła w ten sposób koszty produkcji
kompozytów CFRP dla przemysłu motoryzacyjnego. Sporządzono pełną charakterystykę procesu, analizując zastosowanie materiałów (żywicy, włókien i spoiwa)
oraz przebieg faz wtrysku i kompresji,
jak również stopień przepuszczalności, w celu określenia i zdefiniowania
kluczowych parametrów, czasów cyklu
i wyposażenia niezbędnego do produkcji części na skalę przemysłową. Testując
nowe rozwiązanie, Fagor wykonał maskę
samochodową dla Maserati. Z dalszych
badań wynika, że koszt produkcji tego
elementu przy wykorzystaniu metody
CRTM jest o 10-15 proc. niższy względem
detali wytwarzanych na tej samej linii
metodą HP-RTM. Z kolei w porównaniu
do części produkowanych z użyciem prepregów w autoklawie oszczędność sięga
nawet 20-30 proc.
l
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Ostatnia strona

Trzecia fala

J

akiś czas temu Europę obiegła moda na robienie
sobie testów osobowości o enigmatycznej nazwie
16Personalities przygotowanych przez małą, cwaną brytyjską firmę, która zdołała przekonać wszystkich, że stoją za
tym jakieś poważne badania. Ponieważ działo się to w starych
dobrych przedcovidowych czasach, nikt nikomu nie próbował
wciskać do nosa przerośniętego patyczka w poszukiwaniu
mózgu – test wymagał od nas tylko udzielenia odpowiedzi
na kilka podstępnych pytań, a następnie przeżycia rozczarowania, kiedy nie okazaliśmy się Dowódcą (ENTJ-A/ENTJ-T),
Architektem (INTJ-INTJ-T) albo Wirtuozem (ISTP-A/ISTP-T).
Wprawdzie sam test wydawał się wybrakowany –
z jakiegoś powodu zabrakło tam takich typów
jak Leń, Głupek, Ten-Kretyn-z-działuzaopatrzenia – ale i tak większość
bawiła się doskonale.
Poza wymienionymi niedoróbkami, test pomijał jeszcze jedną
ważną, siedemnastą kategorię osobowości, nazwijmy ją roboczo ZŹŻ-Y/
ZŹŻ-X. Chodzi tu o pewien typ ludzi,
dla których jedynym celem, wręcz
misją życiową jest czynić nasze
życie trudniejszym. Zwykle są to
osobnicy o ujmującej aparycji: przyroda zrobiła wszystko, aby ten typ miał szanse
przetrwania pośród wkurzonych współplemieńców, w myśl
zasady, że ładnej buzi ujdzie więcej.
Weźmy takiego Billa Gatesa – człowiek o wyglądzie
wiecznego chłopca i w dodatku kujona mógłby wam się
wydać nieszkodliwym wizjonerem, podczas gdy tak naprawdę od początku zrobił wszystko, abyście wyrwali sobie włosy
z głowy i nerwowo obgryźli wszystkie paznokcie patrząc
w niebieski ekran śmierci waszego Windowsa. Oczywiście
lista grzechów pana Gatesa jest dużo dłuższa: aplikowanie
podejrzanych szczepionek niewinnym dzieciom w krajach
trzeciego świata, dostarczanie wyżywienia – oczywiście
przetworzonego i w plastikowych jednorazówkach – głodującym wioskom, czy nieodpowiedzialna zabawa w plandemię.
Ostatnio pan Gates postanowił pójść o krok dalej i uprzykrzyć życie wszystkim posiadaczom fotowoltaiki wspierając
finansowo projekt przyciemnienia słońca za pomocą węglanu
wapnia. Aż strach pomyśleć, do czego to może doprowadzić:
pożegnajcie idyllę, a zamiast romantycznych wieczorów
przygotujcie się na znany niebieski ekran na nieboskłonie.
Być może inny technologiczny multimilioner Elon Musk
zdoła wystrzelić pana Gatesa na Marsa, zanim ten popsuje
nam zachody słońca, jednak czy to ocali naszą planetę?
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Wątpliwe. Tutaj aż roi się od ludzi o osobowości numer
17 i zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce uratować świat.
Przykład pierwszy z brzegu: niech was nie zwiedzie czarujący uśmiech Ursuli von der Layen. Pod tą atrakcyjną powłoką
kryje się nieprzejednany wróg tworzyw sztucznych, kompletnie nieczuły na argumenty europejskich przetwórców,
o czym rok temu przekonał się Alexandre Dangis. Pani von
der Layen to ktoś taki, kto z uśmiechem wbije ci plastikowy
nożyk prosto w twoje polimerowe serce, a następnie z ujmującą szczerością poprosi o 80 centów za niepoddane recyklingowi plastikowe opakowania.
Z drugiej strony dla pani von der Layen to tylko zwykła, nudna, urzędnicza praca, więc nie bierzmy niczego do siebie. Dużo gorzej, gdy na placu zabaw pojawia
się typ o osobowości 17, który robi to dla jakiejś
niezrozumiałej satysfakcji, na przykład człowiek
odpowiedzialny za marketing banku. Pewnego
dnia ktoś taki – prawdopodobnie wyglądający
jak Brad Pitt przed poznaniem Angeliny Jolie,
a więc dość młodo i niewinnie – wymyśla biodegradowalną kartę kredytową. I czego to dowodzi, zapytacie? Nie chodzi nawet o kompletne
niezrozumienie idei GOZ, SUP, ROP itd., tylko
o bezmyślne unoszenie się Pana Marketingowca
na trzeciej fali walki z polimerami.
Przypomnijmy: pierwszą antyplastikową falę
wywołała grupka hałaśliwych długowłosych
ekologów przytulających wieloryby. Oni jeszcze w coś wierzyli. Na drugiej fali wypłynęli
dziennikarze, samorządowcy z Wałbrzycha
i celebryci, którzy też chcieli się załapać na
beztroskie grzebanie w żółtych koszach.
No a teraz trzecią falę próbuje wywołać pan
z marketingu, który spóźnił się na wcześniejsze.
W trzeciej fali nie chodzi już o te resztki prawdy, jakie
pojawiały się w poprzednich. Trzecia fala to bezmyślny
wyścig marketingowców o osobowości numer 17, którzy pragną wykorzystać trend antypolimerowy do swoich małych
marketingowych celów. Wyrzucimy proste plastikowe zrywki i zastąpimy je powlekanym papierem, którego recykling
przypomina horror Stevena Kinga. Zamiast prostej zakrętki
z PP dajmy laminat aluminium z trzciną morską, bo fajnie
się kojarzy. Ślad węglowy, recykling? Zapomnijcie o takich
głupotach: ważne, że jesteśmy modną firmą, która pogroziła
palcem plastikowi. Konsumenci to docenią, wyciągając swoje
modne biodegradowalne karty kredytowe. Trzymajcie jednak
kciuki, aby zdążyli zapłacić, zanim ich pieniądze ulegną rozpadowi i... no cóż... zamienią się w ekologiczny modny pył.
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