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Problemy branży 

motoryzacyjnej 

odbijają się na 

kondycji sektora 

gumowego.

Słabszy popyt 

odczuwa Dębica. 

Wprawdzie  

w pierwszych 

trzech kwartałach 

2019 r. spółka 

lekko poprawiła 

zysk rok do roku, 

zapowiedziała 

jednak, że ograniczy 

produkcję opon  

w czwartym  

kwartale 2019 r. 

Słabiej od Dębicy 

radzi sobie 

Sanok Rubber. 

Spółka produkuje 

m.in. systemy 

antywibracyjne 

do podzespołów 

samochodowych 

oraz systemy 

uszczelnienia 

nadwozia. 

Motoryzacja 

odpowiada za 60 

proc. jej przychodów. 

Wynik netto spółki 

spadł aż o 34 proc.

Być może jednak 

pojawi się światełko 

w tunelu.  

W październiku 

sprzedaż aut w Unii 

wzrosła aż o 8,7 

proc. rok do roku (to 

najmocniejszy wzrost 

w październiku od 

10 lat), głównie 

dzięki Niemcom 

i Francuzom. 

Przełomem dla 

branży może być 

także porozumienie 

między USA  

a Chinami.

W Y C I N K I 

W okresie od stycznia do paź-
dziernika 2019 sprzedaż opon 
do samochodów o dopusz-
czalnej masie całkowitej (dmc) 
do 3,5t wzrosła o 4 proc. w 
stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego.

Na polskim rynku obserwowa-
ny jest także znaczący wzrost 
sprzedaży opon wielosezo-
nowych. Sukcesywnie rośnie 
popyt na te opony, a udział 
w sprzedaży całkowitej prze-
kroczył już 10 proc. Trend ten 
wpisuje się w długoter-
minową tendencję 
obserwowaną od 
kilku lat także 
w Europie. 
Istotnym 
czynnikiem 
mającym na 
to wpływ są 
z pewnością 
krótkotrwałe 
okresy o bardzo 
niskich tem-
peraturach i z 
opadami śniegu. 
Rejestrowany 
wzrost udziału opon 
wielosezonowych w sprze-
daży odbył się kosztem opon 
zimowych, przy jednoczesnym 
zachowaniu udziału opon let-
nich.

Równocześnie nadal zauwa-
żalna jest rosnącą sprzedaż 
opon o większych średnicach. 
Trend ten determinowany jest 
z zarówno przez producentów 
samochodów, jak i konsumen-
tów. Pierwsi systematycznie 
w nowych modelach wprowa-
dzanych na rynek zwiększają 
średnice obręczy kół, drudzy 
podążając za tym trendem, 
kreują jednocześnie modę na 
samochody typu 4x4/SUV.

Ogólnie rzecz biorąc, pomi-
mo malejących udziałów, w 
dalszym ciągu dominujący-
mi rozmiarami opon są te o 
rozmiarach 205/55 R16 oraz 
195/65 R15. Natomiast udział 
w rynku dziesięciu najlepiej 
sprzedających się rozmiarów 
opon zmniejszył się z 55 do 50 
proc., co wskazuje na strategię 
producentów opon zmierzają-
cą do większej dywersyfikacji 
oferty.

Struktura rynku opon ze 
względu na typ pojazdu 

uległa tylko nie-
wielkiej zmianie. 

Obserwowany 
jest stały 
wzrost popytu 
na opony do 
samochodów 
dostawczych 
oraz 4x4/SUV. 
Opony do 
samochodów 
osobowych, 
pomimo nie-

wielkiego spadku 
udziału w sprzedaży 

całkowitej, nadal stanowią 
przeważającą część, z udzia-
łem wynoszącym ponad 85 
proc.

Po raz kolejny odnotowano 
wzrost sprzedaży opon klasy 
premium.

Jarosław Rak, Senior 
Consultant Market Insights w 
GfK, komentuje: – Powyższe 
informacje sugerują, iż stale 
rośnie świadomość kierowców 
odnośnie wpływu jakości opon 
na zachowanie pojazdu na dro-
dze. Prognozujemy, że w 2020 
roku przedstawione powyżej 
trendy w dalszym ciągu będą się 
utrzymywać.

Trendy na polskim rynku opon

E D Y T O R I A L

To był rok...
W prawdziwą dumą i satysfakcją przed-
stawiamy Państwu „Elastomers Magazine” 
– nowe pismo kierowane do branży gumy 
i kauczuków. Przez ostatnie tygodnie 
ciężko pracowaliśmy, aby móc zaprezen-
tować magazyn nowoczesny, atrakcyjny 
nie tylko wizualnie, ale przede wszystkim 
pod względem treści. Czy nam się udało, 
ocenicie Państwo sami. Ponieważ pierw-
szy numer naszego pisma ukazuje się pod 
koniec roku, postanowiliśmy przyjrzeć 
się, co działo się w branży przez ostatnie 
12 miesięcy i temu właśnie poświęcamy 
zestawienie „To był rok”. Z kolei w artyku-
le „Ulica Gumy” omawiamy, co ciekawego 
zaprezentowali przedstawiciele sektora na 
targach K2019, którzy w tym roku zdecy-
dowali się wystawić na „Rubber Street”. 
Warto odnotować, że mieliśmy również 
polski akcent, stoisko firmy Makrochem. 
Lubelski dostawca sadzy technicznej nie 
boi się podbijać europejskich oraz świato-
wych rynków, czego przykładem jest cho-
ciażby inwestycja 7,5 mln dolarów w USA. 
Oczywiście sektor elastomerów na K nie 
ograniczył się do „Rubber Street” - ofertę 
związaną z branżą gumową i TPE pre-
zentowało według organizatorów aż 567 
wystawców. Tradycyjnie już mocną obec-
ność w Düsseldorfie zaznaczył koncern 
LANXESS, którego nowości opisujemy  
w artykule „Dodatki do gumy na K”.
W numerze omawiamy też przegląd 
nowości segmentu TPE, a także przyglą-
damy się koncepcji Kraiburga związanej 
z modułowym wytwarzaniem elastome-
rów termoplastycznych ze zmiennymi 
proporcjami surowców odnawialnych. 
Sporą część numeru poświecamy rynkowi 
opon, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
recyklingu, co w związku z coraz częściej 
powtarzanymi hasłami o gospodarce cyr-
kularnej jest tematem bardzo aktualnym. 
Mamy głęboką nadzieję, że pierwszy 
numer „Elastomers Magazine” przypadnie 
Państwu do gustu. Od początku chcie-
libyśmy postawić sprawę jasno: to Wy, 
Czytelnicy, jesteście na pierwszym miej-
scu. Jesteśmy otwarci na Państwa opinie, 
komentarze i propozycje.

Redakcja
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LICZBY
BRANŻY

INSIDER

l

11 
firm  

wystawiło się  
na Ulicy Gumy 

podczas targów 
K 2019.

l

2,15
metrów ma 

najwyższa na 
świecie opona 

Vredestein 
Flotation Trac.

l

5000
opon 

ciężarowych 
dziennie 

produkuje 
Bridgestone 

Stargard.

l

437
tysięcy 

hektarów 
kauczuku 

w Tajlandii, 
Indonezji 
i Malezji 

zaatakował 
grzyb 

Pestalotiopsis

l

G Ł O S YW Y C I N K I 

Te trzy prestiżowe 
nagrody (GOLDEN 
STEERING WHEEL 
Award 2019 in 
Germany, COYOTE 
Automobile Award 
2020 in France, AVT 
ACES Award 2020 

in the USA) są wielkim źródłem dumy dla 
Michelin, nagradzają przełomowe inno-
wacje w branży oponiarskiej i pokazują, 
jak ważne są wysiłki Michelin w zakresie 
innowacji i zrównoważonej mobilności.

Florent Menegaux,  
prezes zarządu Grupy Michelin.

Branża zmierza w 
kierunku coraz więk-
szych opon. Wzrost 
średnicy wynika 
głównie z este-
tycznych wymagań 
konsumentów, ale 
poprawia też wydajność. Głównym celem 
branży jest mniejszony opór toczenia, 
prowadzący do redukcji CO2. Z kolei 
wbudowane technologie, takie jak czuj-
niki, sprawią, że opony przyszłości będą 
mądrzejsze, zapewniając samochodowi 
informacje o ich bieżącym stanie.

Herbert Fruhmann,  
Nynas Market Manager Tyres

Zgodnie z porozu-
mieniem paryskim 
społeczność mię-
dzynarodowa posta-
nowiła ograniczyć 
globalne ocieplenie 
do mniej niż dwóch 

stopni Celsjusza. Wymaga to ogromnego 
wysiłku wszystkich zainteresowanych 
stron. Naszym celem jest osiągnięcie neu-
tralności klimatycznej do 2040 roku, dzięki 
czemu wypełnimy nasz obowiązek jako 
globalnego producenta specjalistycznych 
środków chemicznych.

Matthias Zachert,  
prezes zarządu LANXESS AG.

Firma Oponiarska Dębica (FO 
Dębica) zawarła z Goodyear 
trzy umowy pożyczki, zgod-
nie z którymi spółka udzieliła 
Goodyear pożyczek o łącznej 
wartości 165 mln zł, podała 
Dębica. Pierwsza umowa 
pożyczki została zawarta w 
wysokości 25 mln zł, a jej ter-
min spłaty został ustalony na 
dzień 3 marca 2020 r. Druga 
umowa pożyczki została 
zawarta w wysokości 35 mln 
zł, a jej termin spłaty został 
ustalony na dzień 1 kwietnia 
2020 r. Trzecia umowa 
pożyczki została zawar-
ta w wysokości 105 

mln zł, a jej termin spłaty 
został ustalony na dzień 11 
grudnia 2020 r. Wszystkie 
umowy pożyczki przewidują 
zarówno prawo Goodyear 
do dokonania wcześniejszej 
spłaty, jak i prawo spółki 
do żądania wcześniejszej 
spłaty. Spłata pożyczek jest 
zabezpieczona gwarancją 
The Goodyear Tire & Rubber 
Company, podmiotu pośrednio 
dominującego 
nad spółką.

Goodyear pożycza 165 mln zł od... 
Dębicy

Continental przedstawił swoją 
wersję przyszłości motory-
zacji. Kluczowym elementem 
budowy nowego ekosystemu 
mobilności jest bezpieczeń-
stwo ludzi i danych. W przy-
szłości poruszanie się samo-
chodami będzie wiązało się ze 
stałą wymianą informacji – z 
innymi pojazdami (Car2Car) i 
otoczeniem (V2X), np. infra-
strukturą drogową czy stacja-
mi serwisowymi.
Kierunek rozwoju branży 
automotive wskazuje na to, 
że samochody bez kierowcy 
komunikujące się z otoczeniem 
są przyszłością motoryzacji. 
Już dzisiaj możemy poznać 
przedsmak jazdy autem auto-
nomicznym. Najnowsze pojaz-

dy są wyposażone kamery 
zamiast lusterek, są w stanie 
same zaparkować i zahamo-
wać, potrafią monitorować 
stan kierowcy, rozpoznawać 
znaki czy wezwać pomoc w 
razie wypadku. Jedno się nie 
zmienia – żeby się poruszać, 
samochody nadal będą potrze-
bować opon.

Continental definiuje erę mobilności





Ulica
Gumy
Ulica Gumy zadebiutowała w roku 1983 
za sprawą potentata branży, koncernu 
Bayer. Z czasem inicjatywa została 
przejęta przez jego wydzieloną część, 
firmę Lanxess. Z kolei w tym roku rolę 
gospodarza pełniła spółka Arlanxeo, 
którą kilka lat temu Lanxess zawarł 
z Saudi Aramco. Podczas K 2019 
na wyznaczonym obszarze hali 
nr 6 kompleksu targowego Messe 
Düsseldorf rozmieszczono 11 stoisk.
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Nokian 
Tyres 
podbija 
Amerykę
Matti Kaunisto, kierownik ds. rozwoju w Nokian 
Tyres i Kalle Kaivonen, dyrektor działu R&D w 
Nokian Tyres na budowie pierwszej fabryki Nokian 
Tyres w Ameryce Północnej. Na terenie wartego  
360 milionów dolarów obiektu o powierzchni  
830 000 stóp kwadratowych produkowane 
będą opony na potrzeby klientów ze Stanów 
Zjednoczonych i Kanady. Ze względu na duży 
stopień automatyzacji, fabryka opon w Dayton 
będzie jednym z najbardziej zaawansowanych 
obiektów tego typu na świecie. Oficjalne otwarcie 
fabryki miało miejsce w pa dzierniku 2019.
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Grzyb
niszczy 
kauczuk
Na plamntacjach kauczuku w Tajlandii, 
Indonezji i Malezji rozprzestrzeniania się 
grzyb Pestalotiopsis. Choroba dotknęła  
380 000 hektarów plantacji w Indonezji,  
52 000 hektarów w Tajlandii i 5 000  
hektarów w Malezji. Szacuje się, że wybuch 
epidemii zmniejszy produkcję kauczu-
ku naturalnego o 70% - 90% w najbardziej 
dotkniętych obszarach i około 30% - 50%  
w regionach średnio dotkniętych.
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Styczeń

VMI powiększy fabrykę w Polsce
VMI ogłasza otwarcie kolejnych dwóch hal 
produkcyjnych w Lesznie. Polska fabryka 
została otwarta w 2017 roku w celu zwięk-
szenia globalnej bazy produkcyjnej Grupy 
VMI. W celu ułatwienia dalszego rozwoju 
i świadczenia usług wymaganych przez 
współczesny przemysł oponiarski, opra-
cowano plany drugiej fazy, która podwoi 
wielkość fabryki. a także powołanie Magdy 
Sadowskiej na dyrektora generalnego 
zakładu w Lesznie.

Safic-Alcan i Dow rozszerzają umowę 
dystrybucyjną na cały region EMEA
Safic-Alcan, międzynarodowy dystrybu-
tor chemikaliów specjalistycznych, ogło-
sił rozszerzenie na cały region Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) 

umowy dystrybucyjnej z Dow dotyczącej 
kopolimerów etylenu. Umowa obejmuje 
takie znaki towarowe, jak Elvax, Elvaloy, 
Fusabond, Bynel, Nucrel, Surlyn, Entira i 
Apeel, które są używane w szerokim zakre-
sie, od formowania wtryskowego tworzyw 
sztucznych po codzienne produkty wyso-
kiej jakości, takie jak kleje i szczeliwa, 
druty oraz kable, podeszwy obuwia, opa-
kowania, kompozyty i inne.

Nowa międzynarodowa platforma  
na rzecz zrównoważonego rozwoju
Podmioty związane kauczukiem natu-
ralnym uzgodniły strukturę zarządzania 
a także określiły priorytetowe działania 
dla nowej międzynarodowej platformy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju w sek-
torze kauczuków naturalnych (Global 
Platform for Sustainable Natural Rubber 
- GPSNR). Platforma ma na celu poprawę 

społeczno-ekonomicznych i środowisko-
wych aspektów łańcucha wartości w seg-
mencie kauczuku naturalnego. Członkami 
GPSNR są producenci opon, dostawcy i 
przetwórcy gumy, producenci pojazdów i 
organizacje pozarządowe. Wśród produ-
centów opon znaleźli się wszyscy czołowi 
dostawcy opon na świecie: Bridgestone, 
Continental AG, Cooper Tire & Rubber, 
Goodyear Tire & Rubber, Hankook Tire, 
Kumho Tire, Michelin, Nokian Tires, 
Pirelli, Sumitomo Rubber Industries, Toyo 
Tire & Rubber i Yokohama Rubber. Wśród 
priorytetów GPSNR znalazła się rejestra-
cja drobnych podmiotów na platformie. 
Ponad 50 interesariuszy GPSNR obecnych 
na warsztatach w Singapurze w dniach 
22–23 stycznia zgodziło się, że mniejsi 
uczestnicy platformy stanowią niezwykle 
ważną grupę, która powinna być częścią 
struktury decyzyjnej GPSNR.

Cooper Tire & Rubber zaprzestanie 
produkcji opon do lekkich pojazdów
Cooper Tire & Rubber Company Europe 
Ltd., ogłosił, że będzie kontynuować zapo-
wiadane wcześniej wygaszanie produkcji 
opon do lekkich pojazdów w zakładzie w 
Melksham w Wielkiej Brytanii. Plan ma na 
celu pomóc Cooper Tire Europe zwiększyć 
konkurencyjność w globalnym przemyśle 
oponiarskim. Zakończył się proces kon-

To był rok...
Pierwszy numer „Elastomers Magazine” ukazuje się pod koniec 
roku. To dobry czas, aby sięgnąć nieco wstecz i przyjrzeć się, co 
działo się w branży elastomerowej przez ostatnie 12 miesięcy.
Anna Brzezińska, Remigiusz Gałązka

Fabryka VMI w Lesznie
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sultacji zbiorowych z przedstawicielami 
pracowników. Zgodnie z zapowiedzią, pro-
dukcja zostanie stopniowo zakończona w 
ciągu około 10 miesięcy. Pracę straci 300 
osób.

Luty

Ravago Holdings przejmuje  
H.B. Chemical
Ravago Holdings America, dystrybu-
tor polimerów i chemikaliów, nabył H.B. 
Chemical z Twinsburg w stanie Ohio. HB 
jest dystrybutorem dla przemysłu gumo-
wego w Ameryce Północnej, reprezentu-
jącym kategorie kauczuku syntetycznego, 
przyspieszaczy, plastyfikatorów, prze-
ciwutleniaczy, wosków i innych specja-
listycznych chemikaliów wymaganych 
przez producentów gumy i elastomerów. 
Przejęcie obejmuje spółki HB w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, 
a także powiązaną działalność w Azji. 
HB stanie się samodzielnym oddziałem 
spółki zależnej RHA, Ravago Chemical 
Distribution (Ravago Chemicals).

Safic-Alcan rozszerza współpracę  
ze spółką Evonik
Safic-Alcan ogłosił rozszerzenie współ-
pracy ze spółką Evonik na nowe produkty 
i terytoria, ze skutkiem natychmiasto-
wym. Safic-Alcan będzie dystrybuował 
krzemionki Evonik we Francji i krajach 
Beneluksu, dodatki specjalne we Francji i 
Belgii, a także dodatki do powłok i dodat-
ki w płynie w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
Safic-Alcan będzie współpracować z 
Lanxess w zakresie produktów biobójczych 
dla takich branż, jak smary, kleje, dodatki i 
tworzywa sztuczne we Francji.

Yokohama Tire  
z Subaru Motorsports USA
Yokohama Tire nawiązała współpra-
cę marketingową i sportową z Subaru 

Motorsports USA. Yokohama zapewni 
wsparcie techniczne, a także opony rajdo-
we Advan A053, w kampanii Subaru Rally 
Team USA w zawodach American Rally 
Association.

Goodyear Tire & Rubber  
w pojazdach autonomicznych
Goodyear Tire & Rubber rozszerza swoją 
ofertę o pojazdy autonomiczne, w tym o 
bycie wyłącznym dostawcą opon dla wio-
dącego autonomicznego pojazdu pasażer-
skiego. Goodyear nawiązał współpracę z 
Local Motors z Arizony w celu przepro-
wadzenia testów opon w autonomicznym 
pojeździe dla ośmiu pasażerów o nazwie 
011i. Firma Local Motors wybrała również 
opony Goodyear do ekskluzywnego wypo-
sażenia w swoich pojazdach 011i.

Marzec

Wacker Chemie  
uruchamia centrum druku 3D
Wacker Chemie AG uruchamia pierw-
sze otwarte dla wszystkich laboratorium 
druku w technologii ACEO z siedzibą w USA. 

Obiekt, zlokalizowany w Ann Arbor, jest 
wyposażony w drukarki 3D, które do druku 
mogą wykorzystywać szeroki wachlarz 
gumy silikonowej o różnych twardościach 
i w różnych kolorach. Laboratorium oferuje 
samouczki z pierwszej ręki i praktyczne 
szkolenie.

Cooper Standard sprzedał 
Continentalowi swój biznes AVS
Cooper Standard zakończył sprzedaż swo-
jego biznesu w zakresie systemów anty-
wibracyjnych (AVS) firmie Continental. 
Łączna cena transakcji wyniosła 265,5 
mln USD, z zastrzeżeniem pewnych 
korekt. Transakcja obejmowała urządze-
nia w Auburn w USA, Mitchell w Kanadzie, 

Rennes we Francji, a także aktywa związa-
ne z AVS w Polsce i Chinach oraz udziały we 
wspólnym przedsięwzięciu w Indiach.

Nagrody dla producentów opon z USA
Amerykańskie stowarzyszenie producen-
tów opon przyznało siedmiu producentom 
opon nagrodę Sustainability Award za tro-
skę o bezpieczeństwo i zdrowie. Nagrody 
Leadership Awards za pracę na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy 
zostały wręczone Bridgestone Americas, 
Goodyear Tire & Rubber i Michelin 
North America. Nagrody za innowacyj-
ność wręczono Michelin North America i 
Bridgestone Americas. Nagrody doskona-
łości przyznano Michelin North America, 
Pirelli Tire North America i Yokohama 
Tire. Nagrody za ulepszenia otrzyma-
ły Bridgestone Americas, Cooper Tire & 
Rubber, Michelin North America i Toyo 
Tire Holdings of America.

Nokian Tyres z nagrodą od RobecoSAM
Nokian Tyres zostało wyróżnione przez 
RobecoSAM nagrodą Silver Class za 
społeczną odpowiedzialność bizne-
su. Zgodnie z opublikowanym w lutym 
Rocznikiem Zrównoważonego Rozwoju 
2019 RobecoSAM przyznało firmie nagro-
dę Silver Class, co stanowi awans w sto-
sunku do kategorii brązowej, do której 
zakwalifikowana została w zeszłym roku. 
RobecoSAM to szwajcarska firma ratingo-
wa specjalizująca się w społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, a dokonywana 
przez nią coroczna ocena uznawana jest za 
jeden z najbardziej wiarygodnych i kom-
pleksowych raportów dotyczących inwe-
stowania w zgodzie z ideą zrównoważone-
go rozwoju na całym świecie.

Targi motoryzacyjne w Genewie były 
okazją do zaprezentowania nowych 
produktów przez firmy oponiarskie. 
Michelin przedstawił nową oponę Pilot 
Sport 4 SUV przeznaczoną do luksusowych 
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SUV-ów i charakteryzującą się dużą przy-
czepnością i komfortem jazdy. W oponie 
została zastosowana nowa mieszanka z 
drobną krzemionką oraz innowacyjnymi 
elastomerami funkcjonalnymi i hybrydo-
wymi. Opona ma również pas z hybrydo-
wym wzmocnieniem z aramidu i nylonu.
Bridgestone przedstawił nową oponę tury-
styczną premium - Bridgestone Turanza 
T005 oraz bezpowietrzną oponę rowero-
wą wykonaną z materiałów odnawialnych 
- szprych z termoplastycznej żywicy z 
gumowym bieżnikiem.

Hanower gościł po raz kolejny Tire 
Technology Expo – najważniejsze w 
Europie targi przemysłu oponiarskiego. 
Targi jak zwykle służyły nie tylko do 
wystaw firm z sektora, ale również były 
miejscem wielu ciekawych konferencji i 
paneli.  Zdobywcami nagród były mię-

dzy innymi Michelin w kategorii produ-
cent, SRI Sensing Core za technologię i 
Bridgestone za rozwiązania przyjazne śro-
dowisku. W 2020 r. odbędzie się jubileuszo-
wa – 20 edycja.

Nynas: pierwsza opona przy użyciu 
surowców odnawialnych
Szwedzki Nynas wprowadza na rynek 
NYTEX BIO 6200. Jest to pierwsza w fir-
mie opona produkowana przy użyciu 
odnawialnych surowców. Ten nowy pro-
dukt będzie wspierać klientów w osiąga-
niu celów zrównoważonego rozwoju bez 
poświęcania ważnych właściwości tech-
nicznych.

Kwiecień

Dębicka fabryka opon obchodzi 80. 
urodziny
Oficjalne uruchomienie zakładu, z udzia-
łem ówczesnego wicepremiera Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, miało miejsce 4 kwiet-

nia 1939 roku. W 1995 roku. strategicznym 
inwestorem zakładu został The Goodyear 
Tire & Rubber Company, obejmując więk-
szościowy pakiet akcji. Amerykański kon-
cern w ciągu kolejnych 24 lat zainwestował 
w Dębicy kilkaset milionów złotych. Dzięki 
temu dębicka firma oponiarska stała się 
jedną z największych i najnowocześniej-
szych na świecie, 

Guma na trzęsienia ziemi
Rubber Consultants otworzyło laborato-
rium inżynierii gumy w Brickendonbury 
(Wielka Brytania), które będzie wspierać 
producentów dużych sejsmicznych łożysk 
gumowych. Duża maszyna do testowa-
nia elementów gumowych w labora-
torium może testować łożyska w pełnej 
skali symulując rzeczywiste warunki jakie 
panuja podczas trzęsienia ziemi.

Hexcel i Arkema wspólnie zbadają  
termoplasty.
Hexcel i Arkema otwierają wspól-
ne laboratorium badawczo-rozwojowe 
Laboratorium w Les Avenieres we Francji. 
Wynika to z wcześniejszego porozumie-
nia, na mocy którego obie firmy utworzą 
strategiczny sojusz w celu opracowania 
termoplastycznych rozwiązań kompo-
zytowych dla sektora lotniczego, łącząc 
doświadczenie Hexcel w dziedzinie włókna 
węglowego i Arkema w PEKK. Nowe labo-
ratorium opracuje termoplastyczne taśmy 

prepreg wzmocnione włóknem węglowym, 
aby umożliwić produkcję lekkich części dla 
przyszłych generacji samolotów.

Piroliza firmy Scandinavian Enviro 
Systems
Firma Scandinavian Enviro Systems ogło-
siła, że stosowana przez nią technologia 
pirolizy jest w stanie z powodzeniem odzy-
skiwać włókna węglowe z materiału kom-
pozytowego. Co więcej wydaje się możliwe 
komercyjne wykorzystanie tego materia-
łu w przemyśle motoryzacyjnym. Wyniki 
testów wykazały, że włókna węglowe z 
recyklingu można stosować na przykład 
w mieszankach do formowania arkuszy w 
zastosowaniach motoryzacyjnych.

Maj

Wacker Chemie w Chinach
Niemiecki Wacker Chemie otworzył linię 
produkcyjną elastomerów silikonowych 
w zakładzie w Zhangjiagang w Chinach. 
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Dzięki rocznej zdolności produkcyjnej 
wynoszącej kilka tysięcy ton metrycznych, 
obiekt pomoże wesprzeć przyszły rozwój 
firmy Wacker w Chinach i poprawi dostęp-
ność gumy silikonowej o wysokiej kon-
systencji w regionie Azji i Pacyfiku.

Nagrodzony biolatex i biokauczuk
Kanadyjska Nova-BioRubber Green 
Technologies była tegorocznym laure-
atem nagrody za innowacje materiałowe w 
ramach Medilink UK Healthcare Business 
Awards przyznawanej we współpracy z 
Med-Tech Innovation za hipoalergiczny 
i trwały biolatex, zaprojektowany w celu 
przeciwdziałania alergii na lateks oraz 
biokauczuk, który ma w zrównoważony 
sposób służyć zaspokajaniu popytu na 
gumę.

Odbyły się targi Plastpol
Po raz 23 odbyły się Międzynarodowe 
Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
i Gumy PLASTPOL. W 7 halach wysta-
wienniczych o powierzchni ponad 17 tys. 
metrów kwadratowych można było odwie-

dzić 910 wystawców z 42 krajów świata. 
Wydarzenie odwiedziło ok. 20 tys. specja-
listów branży. 

Czerwiec

Lanxess: prepolimery w Brazylii
Lanxess rozpoczął produkcję wysokiej 
jakości prepolimerów w swoim zakładzie 

w Porto Feliz w Brazylii. Za pomocą tego 
środka jednostka biznesowa Urethane 
Systems rozszerza swoją zdolność pro-
dukcyjną prepolimerów. Opracowywanie 
aplikacji i świadczenie usług technicznych 
odbywa się w najnowocześniejszym labo-
ratorium na miejscu.

Technologia Enviro w kolejnych  
zakładach
Scandinavian Enviro Systems prowadzi 
negocjacje z amerykańską, kanadyjską i 
duńską firmą w sprawie utworzenia lokal-
nych zakładów recyklingu opon w oparciu 
o technologię Enviro. Enviro negocjuje z 
WindSpace A/S, EE-TDF Cleveland LLC i 
Treadcraft Limited.

Biesterfeld poszerza portfolio 
o fluoroelastomery Solvay
Biesterfeld AG rozszerza współpracę z 
Solvay Specialty Polymers. Na mocy poro-
zumienia przejmuje dystrybucję fluoro-
elastomerów w Europie, Rosji i Brazylii. 
Polimery FKM marki Tecnoflon to nowe 
produkty w portfolio firmy.

Goodyear w kosmosie
Goodyear Tire & Rubber ma swój ekspery-
ment na pokładzie SpaceX CRS-18, która 
leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 
W środowisku mikrograwitacji stacji 
kosmicznej Goodyear zbada powstawanie 
cząstek krzemionki, popularnego mate-
riału stosowanego w oponach konsump-
cyjnych. Naukowcy Goodyear mają nadzie-

ję ustalić, czy w oponach można rozwa-
żyć unikalne formy krzemionki strąca-
nej w celu zwiększenia osiągów. W lipcu 
1969 roku Goodyear dostarczył niezbędne 
produkty dla statku kosmicznego Apollo 
11, w tym hamulce, ramy okienne, sys-
tem czyszczenia i klimatyzacji, podkładki 
tablicy rozdzielczej i torby flotacyjne.

Lipiec

Ravago Chemicals ujednolica markę
Ravago Chemicals North America ogłosiło, 
że Pacific Coast Chemicals, TH Hilson i 
TMC Materials zostały skonsolidowane pod 
marką Ravago Chemicals North America. 
Firma podkresla w swoim komunikacie, 
że jedna marka zapewnia elastyczność w 
obsłudze klientów i dostawców zarówno 
na poziomie regionalnym, jak i krajowym, 
maksymalizując jednocześnie szybkość i 
wydajność.

Zamiana zużytych opon w gumę  
termoplastyczną
Prism Worldwide, firma zajmująca się 
innowacjami w zakresie gumy i asfaltu, 
opracowała pierwszą w branży techno-
logię, która przekształca zużyte opony 
w funkcjonalną gumę termoplastyczną. 
Zgłoszona do opatentowania technolo-
gia PRISM™ chemicznie i fizycznie prze-
kształca 100% gumy ELT w gumę wielo-
krotnego użytku.

Sierpień

Michelin, Continental i Smag tworzą 
joint venture
Michelin, światowy lider w dziedzinie opon 
i zrównoważonej mobilności, Continental 
AG, firma technologiczna i światowy lider 
w produkcji opon oraz Smag, wiodący pro-
ducent rozwiązań informatycznych dla 
rolnictwa, ogłosili utworzenie Rubberway, 
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spółki joint venture specjalizującej się w 
opracowaywyaniu i wdrażaniu rozwiąza-
nia technologicznego do mapowania prak-
tyk zrównoważonego rozwoju w łańcuchu 
dostaw naturalnego kauczuku. Rubberway 
został zaprojektowany zgodnie z celami 
globalnej platformy na rzecz zrównoważo-
nej gumy naturalnej (GPSNR). Rubberway 
dostarczy swoim użytkownikom (produ-
centom opon) zgromadzonych danych i 
umożliwi im identyfikację i poprawę zrów-
noważonego rozwoju w naturalnym łańcu-
chu gumowym.

Recykl rozpoczyna montaż linii  
technologicznej w Chełmie
Grupa Recykl rozpoczęła montaż linii do 
recyklingu i produkcji, który potrwa do 
końca września. W IV kwartale, po testo-
wym rozruchu, firma planuje start pro-
dukcji. Instalacja linii technologicznej w 
Chełmie jest prowadzona przez specja-
listów dostawcy, tj. duńskiego koncer-
nu Eldan Recykling oraz zespołu Grupy 
Recykl. Inwestycja pozwoli Grupie Recykl 
na wzrost ilościowy, jak i jakościowy, m.in. 
poprzez produkcję i sprzedaż innowacyj-
nych dodatków gumowych typu SMA do 
asfaltów.

Nokian Heavy Tyres kupiło firmę 
Levypyörä Oy
Nokian Heavy Tyres zakupiło fińską firmę 
Levypyörä Oy, specjalizującą się w produk-
cji kół do maszyn ciężkich. Dzięki dwóm 
liniom biznesowym – produkcji kół i kon-
strukcji stalowych – Levypyörä obsługuje 
kilku producentów oryginalnego wyposa-
żenia (OE) oraz klientów na rynku wtór-
nym (AM) w branżach takich jak leśnictwo, 
rolnictwo i roboty ziemne. Roczna sprzedaż 
netto Levypyörä wynosi około 18 mln euro.

Certyfikat PZPO dla serwisów oponiar-
skich
Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego 
biorąc pod uwagę potrzebę rynku urucho-

mił ogólnodostępną stronę internetową z 
certyfikowanymi serwisami oponiarski-
mi. Warsztaty chcące uzyskać certyfikat są 
oceniane na podstawie kryteriów, takich 
jak prawidłowa jakościowo  wymiana 
opon, minimalne wyposażenia i poziomu 
obsługi klienta. Certyfikat przyznawany 
jest na okres 2 lat.

Synthos zapewnił sobie dostawy LNG
Synthos podpisał z PGNiG największą na 
polskim rynku umowę na dostawę skro-
plonego gazu ziemnego. Do końca 2021 r. 
Obrót Detaliczny dostarczy oświęcimskiej 
firmie blisko 8200 ton LNG.

Wrzesień

Recykl ze zgodą na użytkowanie 
nowego zakdu
Lider rynku zagospodarowania odpadów 
w postaci zużytych opon  - Grupa Recykl, 
otrzymała zgodę na użytkowanie hali pro-
dukcyjnej i linii technologicznej nowego 
zakładu w Chełmie. Spółka uruchomiła 
produkcję testową, a z końcem IV kwarta-
łu br. ruszy pełna działalność operacyjna. 
Nowy zakład ma zapewnić firmie dodat-
kowe przychody w wysokości 11,5 mln zł z 
przerobu 35 tys. ton zużytych opon.

Nynas otrzymuje nagrodę dla najlep-
szego dostawcy od Pirelli
Nynas został jednym z dziewięciu dostaw-
ców wybranych z listy ponad 10.000. 

Nagrody dla dostawców Pirelli są przy-
znawane co roku, aby wyrazić uznanie dla 
firm, które się wyróżniły, poprzez wspie-
ranie dążenia Pirelli do zapewnienia bar-
dziej zrównoważonego, innowacyjnego 
i jakościowego łańcucha dostaw. Jakość, 
zdolność do innowacji, szybkość i globalny 
zasięg dostaw były kluczowymi elemen-
tami decydującymi o wyborze najlepszych 
dostawców w 2019 r.

Październik

Nokian Tyres otwiera fabrykę w USA
Skandynawski producent opon Nokian 
Tyres oficjalnie otworzył w Dayton w sta-
nie Tennessee swoją pierwszą fabrykę w 
Stanach Zjednoczonych. Jeden z najbar-
dziej zaawansowanych zakładów produkcji 
opon zajmuje powierzchnię ponad 77 tys. 
metrów kwadratowych i ma wytwarzać 
około 4 mln opon rocznie. Fabryka zatrud-
ni 400 pracowników, a gotowość produk-
cyjną ma osiągnąć w 2020 r.

Uniwersalny przyspieszacz wulkanizacji 
od LANXESS
Firma chemiczna LANXESS zaprezento-
wała uniwersalny przyspieszacz wulkani-
zacji opon i technicznych wyrobów gumo-
wych. Produkt VP Vulkacit TZ, sulfenamid 
na bazie amin aromatycznych, nadaje się 
do wszystkich rodzajów gumy zarówno 
wielowarstwowych, jak i tych o skompli-
kowanej geometrii.
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Targi K 2019
W Düsseldorfie odbyły się XXI Między-
narodowe Targi Tworzyw Sztucznych i 
Kauczuku K2019. Podobnie jak w poprzed-
nich edycjach, specjalnie na potrzeby 
branży gumy i kauczuków została utwo-
rzona Ulica Gumy („Rubber Street”), którą 
umieszczono w hali nr 6 kompleksu targo-
wego Messe Düsseldorf. W tym roku rolę 
gospodarza pełniła spółka Arlanxeo , którą 
kilka lat temu Lanxess utworzył z Saudi 
Aramco.. Na Ulicy Gumy w tym roku znala-
zo się 11 stoisk.

Continental otwiera nową fabrykę
Continental otworzył nową fabrykę w 
pobliżu miejscowość Clinton w sta-
nie Missisipi (USA). Będą tam powstawać 
opony do samochodów ciężarowych i auto-
busów z przeznaczeniem na rynek amery-
kański. Produkcja ma zostać uruchomiona 
na początku 2020 r.

Listopad

GRI zastępuje olej ropopochodny ole-
jem naturalnym
Firma GRI przedstawiła ekologiczną wer-
sję swojej opony Ultimate XT, w której olej 
ropopochodny został zastąpiony olejem 
naturalnym - neutralnym pod względem 
emisji dwutlenku węgla i odnawialnym. 
Najnowsza wersja opon została opracowa-
na we współpracy z zespołem naukowców 
ze Sri Lanki.

IMCD kupuje DCS Pharmę
IMCD podpisała umowę kupna szwajcar-
skiej DCS Pharma AG. Umowa ma być reali-
zowana w dwóch krokach: 90 proc. akcji po 
spełnieniu warunków transakcyjnych, a 
pozostałe 10 proc. do 31 grudnia 2021 r.

Opony Bridgestone z przetworzonej 
sadzy
Spółka Bridgestone Americas ogłosiła, 
że będzie pierwszym graczem na świa-
towym rynku opon wykorzystującym w 
swoich produktach na skalę przemysłową 
sadzę pochodzącą z odzysku. To główny cel 
długofalowej współpracy spółki z Delta-
Energy Group, LLC,  która jest liderem w 
odzyskiwaniu materiałów z opon wycofa-
nych z użycia. Celem współpracy z Delta-
Energy Group jest ponowne przetworzenie 
ponad 2 milionów opon do końca 2020 r.

Grudzień
Tajlandia będzie zamykać plantacje 
kauczuku
Tajlandzki gabinet zatwierdził 20-letni 
plan zmniejszania plantacji kauczuku 
w całym kraju o 21%. Posunięcie to ma 
„podnieść ceny i ustabilizować docho-
dy rolników” i obejmuje zmniejszenie 
plantacji z 3,73 miliona hektarów w 2016 
r. Do 2,94 miliona hektarów do 2036 r. 
Tajlandia obecnie eksportuje produkty 
z kauczuku naturalnego o wartości 250 
miliardów THB (7,5 miliarda) i zamierza 
zwiększyć tę liczbę do 800 miliardów THB 

do 2036 roku. Zgodnie z danymi z 2018 
r. Opublikowanymi przez Stowarzyszenie 
Producentów Kauczuku Naturalnego 
(ANRPC) Tajlandia z 4,8 mln ton produk-
cji była w ubiegłym roku największym na 
świecie producentem kauczuku naturalne-
go, mając 40% udział w światowej podaży.

Reebok przedstawia „pierwszy  
w historii” but oparty na roślinach
Reebok zaprezentował but z materiałów 
wytworzonych na bazie roślin, który ma 
rywalizować z najlepszymi butami do bie-
gania na rynku. Podeszwa zewnętrzna buta 
wykonana jest z kauczuku naturalnego” 
pozyskiwanego w sposób zrównoważo-
ny i jest „elastyczna, trwała i responsyw-
na”. Według Reebok, najbardziej znaczą-
cym postępem w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju jest „wysoce amortyzująca, 
responsywna podeszwa środkowa”, zbudo-
wana z fasoli rącznikowej. Z kolei wkładka 
wykorzystuje piankę algową Bloom, która 
jest naturalnie odporna na zapach.

Epidemia niszczy plantacje kauczuku
Główni producenci kauczuku naturalnego 
– Tajlandia, Indonezja i Malezja – wyra-
zili swoje „ekstremalne zaniepokojenie” 
rozprzestrzenianiem się choroby grzy-
bowej Pestalotiopsis, która dotknęła duże 
obszary plantacji kauczuku. Na spotkaniu 
w ramach Międzynarodowej Trójstronnej 
Rady Gumy (International Tripartite 
Rubber Council - ITRC) w dniach 4-5 grud-
nia w Dżakarcie, urzędnicy z trzech wyżej 
wymienionych państw stwierdzili, że cho-
roba dotknęła 380 000 hektarów plantacji 
w Indonezji, 52 000 hektarów w Tajlandii 
i 5 000 hektarów w Malezji. Szacuje się, 
że wybuch epidemii zmniejszy produkcję 
o 70% - 90% w najbardziej dotkniętych 
obszarach i około 30% - 50% w regionach 
umiarkowanie dotkniętych. l
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Całkowita konsumpcja gumy 
na świecie w latach 2000-2018 
obejmująca zarówno kauczuk 
naturalny, jak i kauczuk syn-
tetyczny wzrosła o 58,4 proc. 

z poziomu 17,9 mln ton do 28,4 mln ton. 
Największym konsumentem kauczuku 
naturalnego oraz syntetycznego na świecie 
są Chiny. Ich udział w światowym zużyciu 
wyniósł w 2017 r. 39 proc. w przypad-
ku kauczuku naturalnego oraz 29 proc. 
w przypadku kauczuku syntetycznego.

Wartość eksportu gumy oraz wyrobów 
gumowych na świecie w 2017 r. wyniosła 
163,5 mld EUR. Chiny są światowym lide-
rem w eksporcie gumy i wyrobów gumo-
wych. W 2017 r. wyeksportowały produkty 
o wartości ponad 18,3 mld EUR osiąga-
jąc udział w rynku na poziomie 11,2 proc.. 
Drugie miejsce zajęły Niemcy z 9,3 proc. 
udziałem w eksporcie globalnym, a trze-
cie Tajlandia, której udział w eksporcie 
wyniósł 8,8 proc.

Wartość importu gumy oraz wyrobów 
gumowych na świecie w 2017 r. wyniosła 
170,5 mld EUR. Stany Zjednoczone są świa-
towym liderem importu gumy i wyrobów 
gumowych. W 2017 r. nabyły produkty bo 
wartości ponad 24,8 mld EUR osiągając 
udział w rynku na poziomie 14,5 proc.. 
Drugie miejsce zajęły Chiny z 9,8 proc. 
udziałem w imporcie globalnym, a trzecie 
Niemcy, których udział w imporcie wyniósł 
8,4 proc..

Sektor gumowy w UE
W 2016 r. kraje UE skonsumowały blisko 

1,2 mln ton kauczuku na produkcję wyro-
bów z gumy oraz 2,5 mln ton kauczuku na 
produkcję opon. Blisko 76 proc. całkowitej 
konsumpcji gumy naturalnej oraz 48 proc. 
gumy syntetycznej było przeznaczane 

w 2016 r. na produkcję opon. W 2016 r. kraje 
UE wyprodukowały 2,7 mln ton produktów 
gumowych oraz 4,9 mln ton opon. Liderem 
w produkcji produktów gumowych są 
Niemcy, które w 2016 r. wyprodukowały 
780 tys. ton, przed Francją – 353 tys. ton 
oraz Włochami – 223 tys. ton.

Wartość eksportu gumy oraz wyrobów 
gumowych w 2017 r. z UE wyniosła 59,8 
mld EUR. Udział wszystkich krajów UE 
w eksporcie globalnym wyniósł ponad 36,6 
proc.. Największymi eksporterami w UE 
w 2017 r. były Niemcy, Francja oraz Polska 

które wyeksportowały gumę oraz wyroby 
gumowe o wartości odpowiednio 15,2 mld 
EUR, 5,7 mld EUR oraz 4,6 mld EUR.

Wartość gumy oraz wyrobów gumowych 
importowanych przez kraje UE w 2017 r. 
wyniosła 60,7 mld EUR. Udział wszystkich 
krajów UE w imporcie globalnym wyniósł 
ponad 35,6 proc,. Największymi importe-
rami w UE w 2017 r. były Niemcy, Francja 
i Wlk. Brytania, które nabyły gumę oraz 
wyroby gumowe o wartości odpowiednio 
14,3 mld EUR, 6,3 mld EUR oraz 4,8 mld 
EUR.

Wielkość branży w Polsce
Przychody z tytułu sprzedaży wypro-

dukowanych w Polsce wyrobów gumowych 
w 2017 r. wyniosły 5,1 mld USD. Niemal 
połowa (2,4 mld USD) przypadła na przy-
chody z tytułu sprzedaży opon i rur gumo-
wych, a 2,7 mld USD z tytułu sprzedaży 
innych produktów z gumy. Wartość przy-
chodów producentów wyrobów gumowych 
w Polsce zwiększyła się w latach 2010-2017 
o ponad 30 proc., z czego wzrost przycho-
dów z tytułu sprzedaży opon i rur gumo-
wych wyniósł 12,8 proc. a pozostałych pro-
duktów gumowych 50,5 proc..

W latach 2013-2017 eksport gumy oraz 
wyrobów gumowych z Polski wzrósł o 16,3 
proc. z poziomu 3,98 mld EUR do 4,6 mld 
EUR wg danych International Trade Center. 
Polska jest 10. największym eksporterem 
gumy oraz wyrobów gumowych na świecie 
z udziałem na poziomie 2,8 proc. 

Głównym kierunkiem eksportowym 
dla polskich producentów gumy i produk-
tów gumowych są kraje Unii Europejskiej. 
Największym odbiorcą od wielu lat są 
Niemcy, do których w 2017 r. trafiło blisko 
29,4 proc. polskiego eksportu. Trzej kolej-
ni odbiorcy to Francja, Włochy i Wielka 
Brytania, które nabyły łącznie 19,9% eks-
portowanych przez Polskę produktów. 10 
największych krajów importerów polskiej 
gumy i produktów z gumy odpowiada za 
blisko 69,9% eksportu.

W latach 2013-2017 import gumy oraz 
wyrobów gumowych do Polski wzrósł 
o ponad 18,3 proc. z poziomu 2,9 mld EUR 
do 3,4 mld EUR wg danych International 
Trade Center. Polska jest 14. największym 
importerem gumy oraz wyrobów gumo-
wych na świecie z udziałem na poziomie 
2 proc.

Światowy rynek gumy
Światowa konsumpcja gumy rośnie. Polska jest dziesiątym  
największym eksporterem gumy oraz wyrobów gumowych na 
świecie z udziałem na poziomie 2,8 proc.

Polska jest jednym z większych 
producentów gumy na świecie.  
W 2016 r zajmowaliśmy drugą  
w UE pozycję pod względem liczby 
firm zajmujących się wytwarzaniem 
produktów z gumy (888 firm). Nasz 
kraj jest również drugim największym 
pracodawcą w UE pod względem 
liczby osób zatrudnionych w branży 
– 41,7 tys. pracowników. Polska 
jest 10. największym eksporterem 
a jednocześnie 14. największym 
importerem gumy na świecie.
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Produkcja wyrobów z gumy
Wartość wytworzonych produktów 

z gumy w UE wyniosła w 2016 r. prawie 59 
mld EUR. Rynek ten charakteryzuje bardzo 
wysoki poziom koncentracji – 10 najwięk-
szych krajów odpowiada za ponad 88,2% 
rynku, a trzy czołowe kraje – Niemcy, 
Włochy i Francja generują wspólnie ponad 
51,7% produkcji.

Polska jest jednym z większych pro-
ducentów, w 2016 r. wartość wyprodu-
kowanego przez Polskę wyrobów z gumy 

wyniosła ponad 4,2 mld EUR, co pozwoliło 
jej osiągnąć 5. pozycję i udział w rynku na 
poziomie 7,0%.

Zatrudnienie w branży
Według stanu na 2016 r. w Unii 

Europejskiej ponad 344 tys. osób było 
zatrudnionych w firmach wytwarzających 
produkty z gumy. 10 największych kra-
jów producenckich zatrudniało 306 tys. 
pracowników, ponad 88,9% zatrudnionych 
w branży gumowej w UE. Polska była 2. 
największym pracodawcą w UE pod wzglę-

dem liczby osób zatrudnionych w branży 
– 41,7 tys. pracowników.

Według stanu na 2016 r. w Unii 
Europejskiej zarejestrowano 7592 firm 
zajmujących się wytwarzaniem produk-
tów z gumy. Polska zajmowała 2. pozycję 
pod względem liczby firm zajmujących się 
wytwarzaniem produktów z gumy – 888 
firm.

Wg danych Eurostat liczba zatrud-
nionych w sektorze produkcji wyrobów 
gumowych stale rośnie od 2008 r. W 2016 r. 
wyniosła 41 667, co oznacza wzrost 
w stosunku do 2008 r. o 17,0%. Liczba firm 
w sektorze produkcji wyrobów gumowych 
wzrosła o 15,0% z 772 do 888.

Według prognoz portalu Statista przy-
chody z tytułu sprzedaży wyprodukowa-
nych w Polsce wyrobów gumowych w 2018 
r. wyniosą 5,2 mld USD, z czego 2,4 mld 
USD przypadnie na przychody z tytułu 
sprzedaży opon i rur gumowych, a 2,8 mld 
USDz tytułu sprzedaży innych produktów 
z gumy.

Wartość przychodów producentów 
wyrobów gumowych w Polsce zwiększy się 
w latach 2010-2017 o ponad 30%, z czego 
wzrost przychodów z tytułu sprzeda-
ży opon i rur gumowych wyniósł 12,8%, 
a pozostałych produktów gumowych 
50,5%. l

Produkcja opon pochłania blisko 
76 proc. całkowitej konsumpcji 
gumy naturalnej oraz 48 proc. 
gumy syntetycznej na świecie.
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Andrzej Wolański

Podczas K 2019 na wyznaczonym 
obszarze hali nr 6 kompleksu 
targowego Messe Düsseldorf  
zwanym „Ulicą Gumy” roz-
mieszczono 11 stoisk. 

Swoją ofertę zaprezentowali tu produ-
cenci komponentów technicznych, mie-
szanek i dodatków, wspomagani przez 
organizacje i palcówki, takie jak Niemiecki 
Instytut Technologii Gumy czy wydawnic-

two Dr. Gupta Verlags, promujące wiedzę 
techniczną dla branży kauczuku. 

Tematem przewodnim ekspozy-
cji Arlanxeo były w tym roku produkty 
i rozwiązania przeznaczone dla wspiera-
nia mobilności, ze szczególnym uwzględ-
nieniem produkcji opon, magazynowania 
energii oraz innych wysokowydajnych 
aplikacji. Według firmy, zastosowania te 
wymagają nowych materiałów o niższej 
masie, lepszych właściwościach termicz-
nych, zredukowanej emisji hałasu, opty-

malnym poziome wibracji i niższym zuży-
ciu energii. Spółka, obecna w Düsseldorfie 
z hasłem „mobilność przyszłości”, opra-

Ulica Gumy 2019
Podczas organizowanych co trzy lata międzynarodowych targów K 
w Düsseldorfie tradycyjnym miejscem spotkań przedstawicieli sek-
tora produkcji, przetwórstwa i badań kauczuku jest obszar zwany 
Rubber Street. Nie inaczej było w dniach 16-23 października tego roku. 

Nowe struktury związków chemicznych, opracowane w ostatnim czasie przez Arlanxeo, powalają ulepszać mieszanki oponiarskie pod 
względem redukcji tarcia tocznego i ścieralności.

W tym roku rolę gospodarza pełniła 
spółka Arlanxeo, którą kilka lat temu 
Lanxess utworzył z Saudi Aramco. 
Podczas K 2019 na wyznaczonym 
obszarze hali nr 6 kompleksu 
targowego Messe Düsseldorf 
rozmieszczono 11 stoisk. 
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cowała w ostatnim czasie nowe struktu-
ry związków chemicznych, powalające 
ulepszać mieszanki oponiarskie w zakre-
sie redukcji tarcia tocznego i ścieralności, 
przy jednoczesnym zachowaniu aspektów 
bezpieczeństwa, takich jak przyczepność. 
Innowacje te wspierają zwiększanie zasię-
gu samochodów elektrycznych i ogra-
niczanie zużycia energii przez pojazdy, 
spełniając wymogi e-mobilności. Firma 
zwraca uwagę, że w tej dziedzinie kluczo-
wą rolę odegrają w najbliższej przyszłości 
wysokowydajne nośniki energii. Dlatego 
swoje badania koncentruje na innowacyj-
nych gatunkach kauczuku wykorzysty-
wanych do produkcji akumulatorów lito-
wo-jonowych, które zapewniają krótszy 
czas ładowania i większą moc. Obejmuje to 
również nowości w zakresie zarządzania 
termicznego, pozwalające zabezpieczać 
akumulatory przed przegrzaniem. Z kolei 
wśród przykładów dla kategorii zastoso-
wań wysokowydajnych znalazły się m.in. 
bardziej odporne na ciepło i ogień kable 
do ładowania, lepsze systemy antywi-
bracyjne, skuteczne i bezpieczne układy 
hamulcowe oraz autonomiczne wycieracz-
ki samochodowe. 

Przekaz Arlanxeo na K 2019 ilustrowany 
był przykładami ukazującymi instrumen-
talną rolę gumy w najnowszych rozwiąza-
niach z dziedziny mobilności. Na umiesz-
czonym pośrodku stoiska ekranie przed-
stawiono model pojazdu elektrycznego, 
który wyjaśniał, w jaki sposób rozwiązania 
gumowe spółki odpowiadają zmieniają-

cym się wymogom materiałowym rynku. 
W animacji wyróżniono szereg elementów 
samochodu, takich jak opony, akumu-
lator, układy uszczelniające, węże płynu 
chłodzącego, zespoły sprężyn powietrz-
nych i wycieraczki przedniej szyby. Oprócz 
nowych mieszanek do produkcji opon, 
które pomagają zredukować opór toczenia 
i osiągnąć lepszą odporność na ścieranie, 
inne przedstawione innowacje Arlanxeo 
obejmują lżejsze systemy uszczelniają-
ce o mniejszej gęstości, węże chłodzące 
o znacznej odporności na wysokie tempe-
ratury, systemy antywibracyjne oraz wyso-
kowydajne kable o zmniejszonej palności 
i pióra wycieraczek. Ciekawym elementem 
dostępnym na stoisku firmy była interak-

tywna, gumowa ściana. Przedstawiała 
rolę dokonanych w ciągu ostatniego stu-
lecia wynalazków gumowych związanych 
z mobilnością, demonstrując  jednocześnie 
doświadczenie firmy i jej szerokie portfolio 
produktowe. Za pomocą ekranu dotykowe-
go instalacja podkreślała kluczowe aplika-
cje związane z konkretnymi innowacjami, 
wyjaśniając historię, obszary zastosowań 
i przyszłe znaczenie odpowiednio dobra-
nych materiałów.

Kraiburg TPE zaprezentował się na 
Rubber Street oraz na dodatkowym stoisku 
(tzw. Fabryce Pomysłów). Jedną z głów-
nych składowych oferty firmy była wpro-
wadzona niedawno na rynek, zaawanso-
wana platforma technologiczna z kategorii 

hybrydowych elastomerów termopla-
stycznych (TEH). Celem jej opracowania 
było zlikwidowanie różnicy w wydajności 
między elastomerami termoplastyczny-
mi TPE a konwencjonalnymi mieszan-
kami elastomerowymi. Mieszanki TEH 
są przystosowywane do konkretnych 
aplikacji zgodnie z wymogami klientów. 
W porównaniu z wybranymi elastomera-
mi, zapewniają identyczne cechy, zacho-
wując przy tym podatność na obróbkę na 
poziomie materiałów TPE. Firma przypo-
mina, że producenci TPE od dawna sta-
rają się znaleźć sposoby na osiągnięcie 
poziomu wydajności klasycznych elasto-
merów w swoich mieszankach. Mimo że 
osiągnięto pewne rezultaty w pracy nad 

Zadaniem hybrydowych elastomerów termoplastycznych (TEH) jest zlikwidować różnice w 
wydajności występujące pomiędzy elastomerami termoplastycznymi TPE a konwencjonalnymi 
mieszankami elastomerowymi.

Mieszanki TEH są przystosowywane do konkretnych aplikacji zgodnie z wymogami klientów.
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termoplastycznymi elastomerami kopo-
liestrowymi (TPC) i poliamidowymi (TPA), 
do tej pory nie było możliwe opracowanie 
„uniwersalnego TPE”, który pod względem 
określonych właściwości dorównywałby 
elastomerom lub kauczukom. Dlatego, aby 
zatrzeć różnicę w wydajności między TPE 
a elastomerami, szczególnie w odniesieniu 
do odporności termicznej, podejście firmy 
rygorystycznie koncentruje się na aplika-
cjach i wymogach klientów. Chodzi m.in. 
o dobór odpowiednich proporcji elastome-
rów i tworzyw termoplastycznych w każdej 
mieszance. Wśród kryteriów firma wymie-
nia specyficzną kompatybilność i przy-
datność do danej aplikacji pod względem 
wytrzymałości temperaturowej, odporno-
ści chemicznej i wydajności mechanicznej. 
Rezultatem jest specjalnie zaprojektowana 
mieszanka TEH z całkowicie usieciowa-
nym składnikiem elastomerowym, która 
w przeciwieństwie do konwencjonalnych 
elastomerów może być przetwarzana rów-
nie ekonomicznie, jak w przypadku wtry-
sku technicznych tworzyw termoplastycz-
nych. W tym przypadku nie jest wymagane 
wykończenie, zwykle konieczne w przy-
padku większości elastomerów. Ponadto 
nawet złożone aplikacje dwuskładnikowe 
(z wykorzystaniem PP, PBT lub PA) można 
zrealizować bez użycia środków wiążą-
cych, zapewnia Kraiburg.  

Nowa platforma technologiczna zapew-
nia zaawansowane materiały o twardo-
ści w zakresie od 55 do 80 Shore A, przy 
znacznie poprawionej wydajności w opar-
ciu o różne kombinacje elastomerów i two-
rzyw termoplastycznych. Oprócz dosko-
nałych właściwości mechanicznych, ela-
stomery te zapewniają ciągłą temperaturę 
roboczą do 150 °C oraz wyjątkową odpor-
ność chemiczną na działanie olejów, sma-
rów, i paliw. Ponadto nadają się całkowicie 
do recyklingu, ponieważ podczas produk-
cji wyprasek z TEH materiał nie podlega 
sieciowaniu. W porównaniu z elastomera-
mi, dobra podatność na obróbkę termopla-
styczną mieszanek TEH może skrócić czas 
cyklu (przy porównywalnych grubościach 
ścianek) nawet o 80 proc. Dzięki temu 
materiały te stanowią nie tylko wyjąt-
kowo opłacalną alternatywę, ale także 
poszerzają zakres potencjalnych zastoso-
wań. Własności technologiczne przysto-
sowano do realizowania aplikacji takich 

jak pokrywy silnika, miski i korki olejo-
we, korki wlewu paliwa, a także jednost-
ki chłodzenia i/lub kontroli temperatury. 
Dodatkowymi przykładami są komponen-
ty pochłaniające hałas i wibracje w skrzy-
niach biegów, silnikach i pompach, a także 
złącza oraz dławiki kablowe. Bardzo dobre 
efekty osiągnięto poprzez zastosowanie 

mieszanek TEH w obwodzie smarowa-
nia 2-litrowego silnika wysokoprężnego, 
w stałym kontakcie z olejem silnikowym 
i przy narażeniu na znaczne ilości oleju 
napędowego oraz gazów przedmuchowych 
podczas jazdy z zimnym silnikiem. Po 

szeroko zakrojonej fazie rozwoju i wstęp-
nych badaniach, Kraiburg TPE dostrzega 
ogromny potencjał dla dalszej ekspansji 
nowej technologii. Obecnie trwają testy 
zastosowania kauczuków butylowych dla 
poprawy własności barierowych.   

Polskim akcentem na Ulicy Gumy było 
stoisko Makrochemu. Lubelski dostaw-
ca sadzy technicznej stosowanej do pro-
dukcji opon i innych wyrobów gumowych 
dysponuje w Polsce trzema stacjami prze-
ładunkowymi i flotą ponad 130 ciężaró-
wek. Spółka stawia na rozwój nie tylko na 
rynku krajowym czy europejskim. W 2016 
r. zainwestowała 7,5 mln dolarów w USA. 
Lokalizację biznesu wybrano nieprzypad-
kowo – centrum dystrybucji sadzy otwar-
to w pobliżu miasta Lancaster, w stanie 
Karolina Południowa, który jest obecnie 
największym regionalnym producentem 
i eksporterem opon na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Makrochem prowadzi 
również działalność badawczo-rozwojo-
wą. Firma jest m.in. zainteresowana doda-
waniem sadzy otrzymanej z recyklingu do 
surowca pierwotnego i w tym celu prowa-
dzi testy mieszania w specjalistycznym 
laboratorium. Według firmy, w aplikacjach 
o niższej jakości, takich jak maty gumo-
we, do 30-50 proc. konwencjonalnej sadzy 
można zastąpić recyklatem. Aplikacje 
o wyższej jakości mogą wytrzymać nie 
więcej niż 15 proc. wymiany, natomiast 
w przypadku opon będzie to maksymalnie 
5 proc.  l

Lubelski dostawca sadzy technicznej dysponuje w Polsce trzema stacjami przeładunkowymi i 
flotą ponad 130 ciężarówek. 

Polskim akcentem na Ulicy Gumy 
było stoisko Makrochemu. Lubelski 
dostawca sadzy technicznej 
stosowanej do produkcji opon 
i innych wyrobów gumowych 
dysponuje w Polsce trzema stacjami 
przeładunkowymi i flotą ponad 130 
ciężarówek. 
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Potentat rynku zaawansowa-
nych materiałów z siedzibą 
w Kolonii działa niezależnie od 
chwili wydzielenia ze struk-
tur koncernu Bayer w 2004 r. 

W dniach 16-23 października w Düsseldorfie 
na swoim stoisku o powierzchni 700 m² 
skupił się przede wszystkim na tema-
tach związanych z nowoczesną mobilno-
ścią, urbanizacją i cyfryzacją. Wśród wielu 
innych materiałów, oferta firmy obejmo-
wała m.in. nowe masterbacze do produkcji 
wzmocnionych części z kauczuku, inno-
wacyjny pigment oraz szeroki zakres prze-
ciwutleniaczy i antyozonantów do gumy. 

Jak podaje Lanxess, we wstępnie zdys-
pergowanych masterbaczach Rhenogran 
P91-40 zastosowano pulpę aramidową 
z krótkimi włóknami, która zapewnia 
wyjątkowo silne wzmocnienie. Dodatki 
z tej serii, opracowanej przez oddział Rhein 
Chemie, charakteryzujące się łatwością 
dozowania i obróbki oraz brakiem pylenia, 
poprawiają stabilność wymiarową, a także 
wydłużają okres eksploatacji produktu 
finalnego. Masterbacze z zawartością włó-
kien aramidowych dostępne były dotych-
czas dla kauczuku naturalnego, EPDM, 
NBR i CR, ponadto można je stosować 
także dla IR, BR, SBR i HNBR, dzięki czemu 
mają praktycznie uniwersalny charakter. 
Uzupełnienie tej oferty stanowią najnow-
sze dodatki zdyspergowane w kauczuku 
silikonowym (Q) i fluorokauczuku (FKM). 
Rhenogran P91-40/Q jest przeznaczony 
głównie do produkcji elementów siliko-
nowych, takich jak uszczelki czy podkład-

ki, odpornych na wysokie temperatury 
i zużycie eksploatacyjne oraz charaktery-
zujących się znaczną trwałością. Według 
producenta, silikonowa matryca i polia-

midy aromatyczne zastosowane w włók-
nach idealnie się uzupełniają, szczególnie 
w aplikacjach z narażeniem na wysokie 
naprężenia termiczne. 

Dodatki do gumy na K 
Od początku swojego istnienia firma Lanxess związana była przede 
wszystkim z przemysłem przetwórstwa kauczuku. Mimo że z cza-
sem poszerzyła portfolio o szereg innych surowców, nadal ma tej 
branży sporo do zaoferowania. Potwierdził to udział w targach K 
2019, najważniejszej imprezie przetwórców tworzyw sztucznych 
i gumy. 

Włókna aramidowe zapewniają wyjątkowo silne wzmocnienie gumowych 
elementów. 
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Dla odmiany, włókna Rhenogran P91-
40/FKM zdyspergowane we fluorokauczu-
ku znajdują zastosowanie m.in. w produk-
cji specjalistycznych części gumowych dla 
branży lotniczej, z wymogiem wysokiej 
odporności chemicznej i termicznej. Nowe 
dodatki zawierają ponad 40 proc. masy 
z włókien aramidowych Twaron 1091, pro-
dukowanych przez firmę Teijin Aramid 
z Holandii. Lanxess oferuje również dodat-
ki wzmacniające oparte na włóknach celu-
lozowych Rhenogran WP, dyspergowa-
nych w materiałach takich jak SBR, EPDM. 
Materiał jest biodegradowalny, co ma ma 
znaczący wpływ na opłacalność jego zasto-
sowania. Firma pracuje obecnie nad nano-
rurkami węglowymi w roli nowych dodat-
ków wzmacniających, przeznaczonych do 
specjalistycznych zastosowań o odporno-
ści na znaczne naprężenia mechaniczne. 
Jak zauważają Niemcy, wyjątkowa prze-

wodność elektryczna cechująca nanorurki 
węglowe może przyczynić się do znacz-
nej poprawy własności antystatycznych 
w przypadku elementów wykonanych 
z kauczuku naturalnego i syntetycznego. 
Według firmy, szczególnym wyzwaniem 
w produkcji masterbaczy ze zdyspergo-
wanymi nanorurkami węglowymi było 
opracowanie odpowiedniej metody dys-
persji. Udało się zastosować proces, który 
pozwala uniknąć zniszczenia nanostruk-
tur – następuje rozwinięcie i rozdziele-
nie skupisk utworzonych w toku produkcji 
nanorurek. Kluczowym czynnikiem jest 

równomierne rozproszenie składników 
w mieszance kauczukowej, prowadzące 
do uzyskania optymalnego profilu właści-
wości w produkcie końcowym, przekonuje 
Lanxess. 

Inną nowością niemieckiej firmy, 
przygotowaną przez jednostkę Inorganic 
Pigments, jest czarny pigment Bayferrox 
303 T, który odbija o 20 proc. więcej pro-
mieniowania słonecznego w bliskiej pod-
czerwieni (NIR) niż produkty konwen-
cjonalne. Dzięki temu dachy i elementy 
elewacyjne wykonane z zabarwionego 
nim tworzywa nagrzewają się znacznie 
mniej, co umożliwia obniżenie tempe-
ratury wewnątrz budynku w upalne dni. 
W takiej sytuacji temperatura w matrycy 
polimerowej jest nawet o 8 °C niższa niż 
w przypadku użycia konwencjonalnego 
czarnego pigmentu, co oznacza mniejsze 

zużycie energii do klimatyzacji, zazna-
cza firma. Zastosowanie Bayferrox 303 T 
może również znacznie wydłużyć żywot-
ność elementów z tworzywa sztucznego, 
ponieważ rozkład temperatury w matrycy 
polimerowej jest zmniejszony z powodu 
niższej absorpcji ciepła. Ponadto dzięki 
takiemu rozwiązaniu różnica temperatur 
w ciągu dnia i nocą jest znacznie niższa 
niż zwykle, a co za tym idzie, elementy 
z tworzyw sztucznych są mniej narażone 
na naprężenia termomechaniczne, które 
mogą prowadzić do powstawania pęk-
nięć. Właściwości Bayferrox 303 T spra-

wiają, że pigment nadaje się do zastoso-
wania w przemyśle motoryzacyjnym, np. 
do barwienia deski rozdzielczej, która jest 
narażona na intensywne i długotrwałe 
działanie promieniowania słonecznego. 
W ten sposób dodatek skutecznie przyczy-
nia się do zmniejszenia wydzielania ciepła 
w kabinie pasażerskiej. 

Lanxess oferował w Düsseldorfie 
również szeroką gamę przeciwutlenia-
czy i antyozonantów, zapobiegających 
starzeniu się produktów z gumy synte-
tycznej i naturalnej. Produkty te można 
łączyć ze sobą, aby poprawić wydajność 
danej mieszanki. Większość z tych pro-
duktów dostępna jest w postaci granu-
latu. Vulkazon AFS – produkt oddziału 
Advanced Industrial Intermediates – to 
antyozonant stosowany w produkcji gum 
lateksowych, naturalnych i syntetycznych. 

Zapobiega pękaniu, do którego dochodzi 
na skutek oddziaływania ozonu (trójato-
mowej postaci tlenu), jednego z najsilniej-
szych utleniaczy, powodujących degradację 
większości związków organicznych. Ozon 
powstaje m.in. na skutek promieniowania 
UV, gromadzenia się ładunków elektrycz-
nych na częściach maszyn czy obecności 
tlenku azotu w zanieczyszczonym powie-
trzu. Według producenta, Vulkazon AFS 
nie powoduje plamienia, idealnie nadając 
się do stosowania w produktach na bazie 
kauczuku chloroprenowego. Chodzi m.in. 
o części samochodowe, odzież do spor-

Czarny pigment Bayferrox 
303 T odbija o 20 proc. więcej 
promieniowania słonecznego niż 
produkty konwencjonalne.
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tów wodnych, a także odzież ochronną 
z wysoce odpornymi, nieprzepuszczalny-
mi warstwami barierowymi. Jak przypo-
mina Lanxess, najczęściej stosowanymi 
na świecie antyozonantami są pochodne 
parafenylenodiaminy (PPD). Jednak sub-
stancje te mogą plamić wulkanizowa-
ną gumę, dlatego są stosowane tylko do 
produktów koloru czarnego. Natomiast 
Vulkazon AFS to skuteczna, niebrudząca 
alternatywa dla aplikacji, w których kolor 
i wzornictwo odgrywają istotną rolę. 

Przetwórcy gumy mogą być zaintere-
sowani również nowościami w zakresie 
rozwiązań alternatywnych dla zastosowa-
nia kauczuku syntetycznego. Tego rodza-
ju zamiennik opracowała niedawno jed-
nostka Urethane Systems firmy Lanxess. 
Tworzywo produkowane jest na bazie 
elastomerów poliuretanowych otrzy-

mywanych z prepolimerów Adiprene LF 
o niskiej zawartości wolnych grup izocy-
janianowych. Przeznaczone jest wstępnie 
do produkcji kół gwiazdowych monto-
wanych m.in. w urządzeniach do odzysku 
i recyklingu odpadów. Jak zauważa firma, 
tego typu elementy wykonane z elastome-
rów PU charakteryzują się nie tylko dłuż-
szą żywotnością i doskonałą wydajnością 
mechaniczną, ale są również odporne na 
ciepło i wilgoć. Standardowo koła gwiaz-
dowe są wyjątkowo podatne na ścieranie, 
szczególnie podczas pracy w pierwszych 
liniach układów przesiewających, ponie-
waż muszą sortować cięższe odpady przy 
dużych prędkościach roboczych. Lanxess 
proponuje wersję koła opartą na prepo-
limerze Adiprene LF TDI, który jest dwa 
razy bardziej wytrzymały niż komponent 
wykonany z gumy. Dzięki temu koła można 
wymieniać rzadziej, co pozwala oszczę-

dzać koszty materiałowe i wydłużać okresy 
międzyobsługowe. Ekstremalna wytrzy-
małość kół wynika z wysokiej odporności 
na ścieranie, rozdarcie i przecięcie ela-
stomeru PU. Adiprene LF TDI oparty jest 
na technologii, która obniża zawartość 
wolnego izocyjanianu TDI (diizocyjania-
nu toluenu) w prepolimerze do poziomu 
poniżej 0,1 proc. W ten sposób spełniane 
są najwyższe standardy higieny przemy-
słowej. Jak podkreśla Lanxess, wykorzy-
stanie Adiprene LF TDI nie ogranicza się 
jedynie do wspomnianej aplikacji. Możliwe 
są również zastosowania w rolnictwie, 
np. w maszynach do sortowania zbiorów 
lub transportu ściółki, torfu czy kompo-
stu. Potencjalne zastosowania wyłaniają 
się także w budownictwie, leśnictwie oraz 
wyjątkowo szybkich procesach produkcji 
żywności, napojów i produktów zdrowot-
nych. l

Vulkazon AFS to skuteczna, 
niebrudząca alternatywa dla 
aplikacji na bazie kauczuku 
chloroprenowego. 
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Elastomery termoplastyczne 
(TPE) to tworzywa wykazujące 
właściwości wulkanizowanych 
elastomerów (gumy) w tem-
peraturze pokojowej, które po 

obróbce można je przetwarzać jak stan-
dardowe termoplasty. W ostatnich latach 
popyt na TPE koncentruje się na najwięk-
szych potęgach gospodarczych: według 
agencji badawczej Ceresana, przetwór-
cy w Chinach, USA, Japonii i Niemczech 
odpowiadają łącznie za 63 proc. global-
nego zapotrzebowania na te materia-
ły. Jak podaje firma, w ostatnich latach 
światowa produkcja TPE przekroczyła 4,7 
mln ton rocznie. Ponad 56 proc. produkcji 
odbywa się w Azji. Drugim co do wielkości 
dostawcą tych materiałów jest Ameryka 
Północna, a następnie Europa Zachodnia. 
Najważniejsze obszary zastosowań TPE 
to motoryzacja, budownictwo, produk-
cja obuwia, artykułów sportowych oraz 
towarów konsumpcyjnych. W skali glo-
balnej głównym odbiorcą pozostaje od lat 
przemysł samochodowy, z konsumpcją na 
poziomie ok. 36 proc. Ceresana zwraca też 
uwagę na duży potencjał i rosnące zasto-
sowanie elastomerów termoplastycznych 
w przemyśle medycznym. 

W ostatnim czasie wśród nowo-
ści materiałowych dominuje oferta firm 
z USA i Europy. Teknor Apex wypuścił na 
rynek nową serię styrenowych elastome-
rów termoplastycznych o powierzchni, 
wyglądzie i właściwościach dotykowych 
kauczuku silikonowego oraz niższym 
odkształceniu stałym niż standardowe 

mieszanki TPE. Seria Monprene RG-15100 
spełnia amerykańskie i unijne przepisy 
odnośnie materiałów jedno- i wielorazo-
wego użytku obejmującego suche, kwa-
sowe, wodne i alkoholowe typy produk-
tów spożywczych. Twardość wynosi od 
30 do 80 Shore’a A. Wszystkie gatunki są 

przezroczyste. Elastomery Monprene RG 
15100 wykazują się zwiększoną odporno-
ścią na działanie wysokich temperatur 
(powyżej 100°C) i substancji chemicznych. 
Mieszanki umożliwiają formowanie wtry-
skowe i wytłaczanie elementów takich 
jak uchwyty do różnego rodzaju przybo-
rów, uszczelki do urządzeń kuchennych 
i pojemników na żywność oraz aplikacje 
kosmetyczne. Nowe typy TPE są odpowied-
nie dla pojemników i naczyń, które muszą 
być bezpieczne w mikrofalówce i zmy-
warce. Są przystosowane również do for-
mowania dwukomponentowego z polio-
lefinami. Warto dodać, że na koniec roku 
Teknor Apex zapowiedział uruchomienie 
zlokalizowanego w bawarskiej miejscowo-
ści Rothenburg ob der Tauber kompleksu, 
który przejmie produkcję tworzyw z pobli-
skich jednostek oraz zwiększy możliwości 
firmy w zakresie dostawy tworzyw ter-
moplastycznych do europejskich klientów. 
Na terenie obiektu o powierzchni 15 tys 
m² działać będzie laboratorium, które zaj-
mie się opracowywaniem nowych tworzyw 
oraz oferowaniem wsparcia projektowego 
oraz szkoleń na temat produktów i proce-
sów produkcji.

Inną tegoroczną nowością od Teknor 
Apex są trzy nowe elastomery termopla-
styczne klasy medycznej do produkcji 
przewodów biofarmaceutycznych. Według 
firmy, materiały marki Medalist zapew-
niają wydajność przewyższającą standar-
dowe TPE, co czyni je skutecznymi alter-
natywami dla powszechnie stosowanego 
silikonu. Nowe mieszanki zalecane są do 

Elastomery termoplastyczne  
– przegląd nowości
Wszechstronność i znaczna podatność TPE na obróbkę to istot-
ne czynniki niesłabnącego wzrostu zapotrzebowania rynku na te 
wydajne materiały. W ostatnim okresie oferta globalnych dostaw-
ców poszerzyła się o kolejne rozwiązania technologiczne. 

Elastomery z serii Monprene 
RG-15100 wykazują się zwiększoną 
odpornością na działanie  wysokich 
temperatur i substancji chemicznych, 
umożliwiając produkcję różnego 
rodzaju uchwytów czy uszczelek do 
urządzeń kuchennych.
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trudnych aplikacji, takich jak rurki do 
pomp perystaltycznych, a także do zasto-
sowań wymagających funkcjonowania 
w ekstremalnie niskich temperaturach. 
Teknor podkreśla, że materiały zapew-
niają elastyczność przewodów wymaganą 
do nadążania za szybką pracą pompy oraz 
trwałość potrzebną do zachowania kształ-
tu rurki przez dłuższy czas. W porównaniu 
ze standardową w branży alternatywą TPE 
dla silikonu, nowy Medalist ogranicza zja-
wisko wytrącania cząstek z wewnętrznej 
i zewnętrznej powierzchni rurki, powodo-
wane procesem naprzemiennego ściskania 
i rozluźniania węża w trakcie przepływu 
pompowanej cieczy. Oferta obejmuje dwa 

gatunki dla przewodów do pomp: półprze-
zroczysty Medalist MD-12352 o twardo-
ści 52 Shore A oraz przezroczysty i nieco 
twardszy (58 Shore A) Medalist MD-50357, 
który można poddawać sterylnemu spa-
waniu/zgrzewaniu. Ponadto dostępny 
jest Medalist MD-10353 - przezroczysta 
mieszanka do produkcji rurek biofarma-
ceutycznych pracujących w ekstremalnie 
niskich temperaturach. Przy temperatu-
rze kruchości poniżej -60 °C materiał ten 
może być stosowany do rur, które pozosta-
ją w takich warunkach giętkie i elastyczne, 
ułatwiając przenoszenie płynów w procesie 
produkcji wrażliwych na ciepło biofarma-
ceutyków. Wszystkie trzy nowe mieszanki 
wykazują znacznie niższą przepuszczal-
ność niż silikony, ponadto można je ste-

rylizować standardowo za pomocą wiąz-
ki elektronowej, promieniowania gamma 
i tlenku etylenu. Producent podkreśla, że są 
oparte na składnikach zaakceptowanych 
przez agencję FDA, wolne od DEHP i innych 
ftalanów oraz BPA i lateksu. 

Kraiburg TPE poszerzył swoją ofertę 
produktów trudnopalnych o innowacyjne 
materiały, które oprócz normy UL 94 V-0 
spełniają również standard DIN 45545-2 
dla aplikacji kolejowych. Niemiecki pro-
ducent ma duże doświadczenie w opra-
cowywaniu bezhalogenowych elastome-
rów termoplastycznych o właściwościach 
zmniejszających palność. Niedawno wpro-

wadził na rynek drugą serię produktów 
z klasyfikacją niepalności V-0 przy gru-
bościach ścianek 1,5 mm, zgodnie z normą 
UL 94 V-0 do zastosowań wielokompo-
nentowych z polipropylenem. Thermolast 
K (seria FR2) jako jedyny materiał TPE 
dostępny na rynku spełnia normę DIN 
EN 45545-2 dla zastosowań w kolejnic-
twie. Materiały zgodne z UL94 V-0 ulega-
ją samo-gaśnięciu w przypadku pożaru, 
nie przekształcając się w płonące krople. 
Ponadto mieszanki trudnopalne Kraiburg 
TPE są zgodne z definicją bezhalogenowe-
go standardu IEC 61249-2-21 (dzięki temu 
dym powstający w trakcie pożaru będzie 
mniej toksyczny). Pierwsze aplikacje kole-
jowe zostały już wdrożone. Mieszanki TPE 
z serii FR2 są stosowane jako materia-

ły uszczelniające w dławikach kablowych 
i przepustach. Materiały z tej ogniood-
pornej serii produkowane są we wszyst-
kich trzech zakładach produkcyjnych TPE 
Kraiburg, zlokalizowanych w Niemczech, 
Malezji i Stanach Zjednoczonych. 

Inna seria elastomerów Thermolast 
K została opracowana niedawno z myślą 
o doskonałej odporności na warunki 
atmosferyczne. Nowe mieszanki, ozna-
czone jako UV/HF/SF, charakteryzują się 
przyczepnością do polipropylenu i bardzo 
wysoką odpornością na promieniowa-
nie ultrafioletowe w aplikacjach motory-
zacyjnych. Są przeznaczone głównie do 
zastosowań zewnętrznych, takich jak 
hermetyzacja okien czy deflektory wody. 
Obróbka nowych mieszanek metodą wtry-
sku dwukomponentowego pozwala uzy-
skać równą powierzchnię bez linii zgrze-
wu. Na tym etapie przetwarzania mate-
riał bardzo dobrze wiąże się z twardym 
detalem polipropylenowym. W ostatnim 
czasie Kraiburg TPE koncentrował się na 
wybranych segmentach rynku, do któ-
rych należały m.in. aplikacje medyczne 
i opakowania farmaceutyczne. W ścisłej 
współpracy z firmą Eastman, Niemcy 
opracowali szereg elastomerów termo-
plastycznych Thermolast M, ze zdolno-
ścią adhezji do specjalistycznych mate-
riałów wykorzystywanych w zastosowa-
niach medycznych, w tym PP, ABS, ABS/
PC i PET oraz kopoliestru Tritan z oferty 
Eastmana. Jak zaznacza Kraiburg, kom-
pleksowe testy mieszanek Thermolast M 
wykazały doskonałą wytrzymałość na 
odrywanie od różnych typów kopoliestrów 
Tritan. Dostępne w dystrybucji globalnej 
elastomery Thermolast M są przystoso-
wane szczególnie do łączenia z kopolime-
rem Tritan w zastosowaniach takich jak 
przezroczyste opakowania, uszczelnienia 
i aplikacje z miękkimi końcówkami.

Z najnowszych osiągnięć producentów 
azjatyckich warto wymienić samospie-
niający elastomer termoplastyczny opra-
cowany przez Mitsubishi Chemical. TPE 
z grupy kopolimerów styrenowych jest 
gatunkiem uzupełniającym gamę materia-
łów Tefabloc, przystosowanym do obróbki 
metodą wytłaczania. Według firmy, jego 
zastosowanie zapewnia znaczne oszczęd-
ności masy w samochodowych profilach 

Nowe mieszanki z oferty Kraiburg TPE, jako jedyne materiały TPE dostępne 
na rynku, spełniają normę dopuszczającą do zastosowania w kolejnictwie. 
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uszczelniających. Dzięki opatentowanej 
technologii, profile ze spienionym rdze-
niem można wytłaczać w w temperaturze 
około 190 °C. z mieszanki niezawierającej 
dodatków funkcjonalnych. Kontrastuje to 
ze stosowaną dziś powszechnie technolo-
gią, w której granulat TPE i dodatek spie-
niający są mieszane ze sobą w wytłaczarce. 
Jak podaje Mitsubishi, produkty samo-
spieniające mają gęstość rzędu 0,66 g/cm³ 
w porównaniu do 0,77 dla konwencjonal-
nego podejścia z zastosowaniem dodatków. 
Zapewnia to nawet 40-proc. redukcję masy 
w odniesieniu do standardowych gatun-
ków TPE, informuje firma. Takie podejście 
pozwala również poprawić jednorodność 
i właściwości mechaniczne materiału oraz 
gładkość powierzchni produktu finalnego. 

Podobnie jak dostawcy innych two-
rzyw, również producenci elastomerów 
termoplastycznych zaczynają odpowia-
dać na rosnące wymogi rynku w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i gospodarki 
obiegowej. W październiku PolyOne z USA 
zaprezentował nową serię elastomerów 
termoplastycznych do overmoldingu 
z 40/50-procentową zawartością surowca 
bioodnawialnego. Produkowany na bazie 
trzciny cukrowej materiał reSound OM 
oferuje poziomy twardości i wydajność 
porównywalne ze standardowymi TPE. 
Cztery nowe gatunki są kompatybilne ze 
sztywnym polipropylenem, a jeden z ABS. 

Wszystkie zostały opracowane pod kątem 
trwałości, m.in. z zapewnieniem poziomu 
odporności na promieniowanie UV porów-
nywalnego z tradycyjnymi TPE. Dzięki 
nieprzezroczystemu, naturalnemu kolo-
rowi nowe gatunki charakteryzuje duża 
podatność na barwienie, przez co nadają 
się do zastosowań takich jak opakowania 
kosmetyków, produkty higieny osobistej 
i elektronika użytkowa. 

Amerykański dostawca innowacyjnych 
tworzyw Audia Elastomers ogłosił w listo-
padzie uruchomienie nowej linii materia-
łowej OP TPE, bazującej na odzysku plasti-
kowych śmieci wyławianych z mórz i oce-
anów. Oferta obejmuje produkty w w zakre-
sie twardości od 35 do 95 Shore A, zawiera-

jące do 45 proc recyklatu z tego rodzaju 
surowca oraz 70 proc. całkowitej zawarto-
ści materiałów pochodzących z recyklingu. 
Firma koncentruje się na pozyskiwaniu 
surowca z odpadów zaśmiecających plaże 
i porzuconych narzędzi połowowych. Jak 
informuje Audia, kluczowym elementem 
tej inicjatywy jest stworzenie rynku recy-
klingu tworzyw sztucznych w regionach 
o słabej infrastrukturze odpadowej, zanim 
zużyte butelki i inne opakowania staną się 
zanieczyszczeniem. Według firmy, mie-
szanki elastomerów z zawartością „mor-
skiego” plastiku zapewniają większą swo-
bodę projektową i szerszy zakres finalnych 

zastosowań w porównaniu do surowca 
otrzymywanego poprzez recyklingi jedno-
rodnej żywicy. Audia włącza tego rodzaju 
odpady do swoich receptur dzięki zastrze-
żonej technologii compoundingu. Źródła 
surowców są dostosowane do wymogów 
danego właściciela marki produktu koń-
cowego, a nowe materiały mogą konkuro-
wać w wysokowydajnych zastosowaniach 
z konwencjonalnymi TPE, TPV czy poliu-
retanami termoplastycznymi.  l

Sirmax – pierwsza 
wytwórnia TPE w Polsce
Na początku grudnia włoski producent 
tworzyw sztucznych Sirmax otworzył 
nowy zakład produkcyjny w Kutnie. 
To drugi obiekt tej firmy w Polsce i 
dwunasty na świecie. Wartość inwe-
stycji sięgnęła 30 mln euro. Wytwórnia 
przeznaczona jest głównie do produkcji 
nowej gamy elastomerów TPE marki 
Xelter. Mieszanki te znajdują zastoso-
wanie przede wszystkim w aplikacjach 
motoryzacyjnych, takich jak uszczelki, 
elementy wewnętrzne i akcesoria, a 
ponadto także w uszczelnieniach dla 
sprzętów AGD. Sirmax określa nową 
ofertę jako zrównoważoną alternaty-
wę dla wulkanizowanej gumy, w 100 
proc. nadającą się do recyklingu. Hala 
o powierzchni 12,5 tys. m² będzie 
początkowo miała trzy linie produkcyj-
ne dla TPE, w tym jedną przeznaczoną 
wyłącznie na badania i rozwój. Po 
uruchomieniu wszystkich planowanych 
linii zakład ma produkować 30 tys. 
ton elastomerów termoplastycznych 
rocznie. Decyzja o budowie fabryki 
TPE w Kutnie została podyktowana w 
dużej mierze jej dogodnym położeniem 
geograficznym, usprawniającym reali-
zację dostaw nie tylko na rynki Europy 
Wschodniej, ale także do Niemiec i 
Francji. 

Wytwórnia otwarta przez włoską firmę Sirmax w Kutnie produkuje m.in. 
nową gamę elastomerów TPE marki Xelter.



1/2019     33

ELASTOMERS

KRAIBURG TPE, opracowując 
compoundy z wykorzysta-
niem surowców odnawial-
nych dostosowane do potrzeb 
klientów, dąży do zaspokoje-

nia rosnącego zapotrzebowania na przy-
jazne dla środowiska i trwałe elastomery 
termoplastyczne oraz odgrywa pionierską 
rolę w innowacyjnych rozwiązaniach w 
tym zakresie. Firma wykorzystuje swoje 
kompetencje w zakresie indywidualnie 
zaprojektowanych TPE, opartych zarówno 
na istniejących, jak i nowych, innowacyj-
nych recepturach.

Zmiany klimatyczne, ograniczone zaso-
by ropy naftowej, a także coraz bardziej 
świadomi ekologicznie klienci powodują, 
że producenci materiałów i ich przetwór-
cy sięgają do rozwiązań „odnawialnych” 
i „opartych na bio-surowcach”. Jednak 
„bio” to szerokie pojęcie, które w żadnym 
wypadku nie jest synonimem „zrównowa-
żonego” w rozumieniu strategii oszczę-
dzania zasobów i ochrony środowiska. 
Trzeba pamiętać, że surowce odnawial-
ne również mają swój „ślad węglowy”, a 
także ślad wodny, które mogą mieć wpływ 
na równowagę środowiskową, w zależno-
ści od ich pochodzenia i sposobu uprawy. 
Czynniki, które odgrywają tu decydującą 
rolę, obejmują nawadnianie, nawozy, ener-
gię włożoną w transport i energię zużywa-
ną do ponownego przetworzenia.

– Częścią wyzwania jest uwzględnienie 
równowagi środowiskowej w całym cyklu 
życia materiałów, w tym ich wpływu na eko-
systemy i zdrowie ludzi – podkreśla Franz 
Hinterecker, prezes KRAIBURG TPE. – 

Okazało się również, że właściwości, jakich 
nasi klienci oczekują od „biomateriałów”, 
różnią się znacznie w zależności od zasto-
sowania, a w poszczególnych zastosowniach 
musimy spełniać surowe kryteria dotyczące 
zgodności i wydajności materiałowej.

Modułowy system KRAIBURG TPE 
umożliwia opracowanie materiałów dosto-
sowanych do potrzeb klienta o różnych 
proporcjach surowców odnawialnych. 
Typowe właściwości użytkowe, które są 
tutaj również istotne, obejmują właściwo-

ści mechaniczne, takie jak wytrzymałość 
na rozciąganie i wydłużenie, a także prze-
twórstwo, odporność na ciepło i przyczep-
ność np. do ABS/PC lub PP i PE. Wymagania 
te są ustalane w ścisłej współpracy z każ-
dym klientem i przekładają się na trwałe i 
opłacalne rozwiązanie opracowane przez 
programistów KRAIBURG TPE.

W podejściu klasycznym, z techniczne-
go punktu widzenia możliwe jest wytwa-
rzanie materiałów pochodzenia biolo-

gicznego o bardzo wysokich proporcjach 
surowców odnawialnych. Jednakże mate-
riały tego rodzaju zwykle cierpią z powo-
du bardzo wysokich kosztów surowców, 
a ich właściwości mechaniczne są bardzo 
ograniczone. Wstępne projekty pilotażowe, 
oparte na podejściu klasycznym, wykazują 
tendencję do wykorzystywania materiałów 
biopochodnych na poziomie 20% i wię-
cej. Teraz KRAIBURG TPE chce te propor-
cje dobierać w zależności od konkretnych 
potrzeb.

– Podejście, które przyjmujemy, jest dobrze 
przyjmowane szczególnie przez klientów, 
którzy poszukują zrównoważonych rozwią-
zań, ale nie chcą rezygnować z efektywności 
kosztowej i wydajności – mówi Hinterecker. 
– Nasze podstawowe kompetencje: silne 
ukierunkowanie na klienta, globalna obec-
ność oraz innowacje, które wyznaczają tren-
dy powodują, że jesteśmy na dobrej pozy-
cji, aby sprostać tym wyzwaniom – dodaje 
Hinterecker.

KRAIBURG TPE dostrzega ogromny 
potencjał w zakresie elastomerów termo-
plastycznych o zmiennych proporcjach 
proporcjach surowców odnawialnych 
(nawet do 90%) zarówno na rynku konsu-
menckim, jak i do zastosowań przemysło-
wych, np. w motoryzacji.

Wykorzystanie tak opracowanych mate-
riałów obejmuje wszystkie zastosowania 
TPE na rynku konsumenckim, przemysło-
wym i motoryzacyjnym. Zastosowania te 
mogą służyć do produkcji szerokiej gamy 
produktów: od szczoteczek do zębów, 
poprzez hipoalergiczne elastyczne paski 
do zegarków, aż po uszczelki błotników. l

Biopochodne TPE  
w systemie modułowym
KRAIBURG TPE pracuje nad systemem wytwarzania niestandardo-
wych elastomerów termoplastycznych zawierających zmienne pro-
porcje surowców odnawialnych.



Kiedy opony 
przestają nam 
służyć, nieważne 
czy ze względu  
na swój stan,  
wiek czy zużycie, 
pojawia się pytanie 
– co dalej?  
Zużyte opony  
są cennym 
surowcem wtórnym, 
który dzięki 
rozwijającym się 
technologiom 
recyklingu 
odpadów, znajduje 
coraz szersze 
zastosowanie.  
Wciąż jednak 
pozostaje wiele 
problemów 
związanych 
z utylizacją 
ogumienia, nad 
którymi pracują 
zespoły naukowców 
z całego świata.



Drugie
życie opon
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W 2012 roku przykład 
Kuwejtu pokazał, że 
pojawienie się ognia 
na dużym składowisku 
opon może urosnąć do 

rangi katastrofy ekologicznej. Spalanie 
opon to trudny do zatrzymania proces, 
podczas którego uwalniają się substancje 
szkodliwe zarówno dla środowiska, jak 
i dla człowieka. W Polsce również boryka-
my się z problemem pożarów w miejscach, 
gdzie opony są gromadzone, i jak wyka-
zują statystyki, z roku na rok jest coraz 
gorzej.

Według danych GUS w 2018 roku odno-
towano 243 pożary w składowiskach odpa-
dów, co w porównaniu z rokiem poprzed-
nim jest prawie dwukrotną wartością. 
W 2012 roku takich zgłoszeń było jedynie 
75.

Aby zapobiec takim sytuacjom w przy-
szłości, zacząć należałoby od globalnego 
zunifikowania przepisów zakazujących 
składowania opon oraz uregulowania 
kwestii przepływu odpadów pomiędzy 
państwami. W szerokiej perspektywie zli-
kwidowałoby to problem dużych wysypisk. 
Jest to jednak dopiero pierwszy krok w kie-
runku zmian na lepsze.

Recykling opon w Polsce
Z roku na rok przybywa pojazdów na 

drogach, za czym idzie również wzrost 
liczby opon wprowadzonych do obiegu. 
Tylko w 2017 roku w Polsce było to ponad 
281 tysięcy ton ogumienia, które w przy-
szłości trzeba będzie zutylizować. Musi 
minąć aż 100 lat, aby zużyte opony uległy 
rozkładowi, dlatego tak ważne jest wpro-
wadzenie mechanizmów, pozwalających 
ponownie je wykorzystać w 100%.

W Polsce podmioty wprowadzające 
ogumienie na rynek, w tym producenci 
i dystrybutorzy, są ustawowo zobowią-
zani do odzysku minimum 75% tonażu 
opon wprowadzonych do obiegu w roku 
ubiegłym. Z tego 15% musi zostać pod-
dane recyklingowi. W innym razie nali-
czona zostanie tzw. opłata produktowa, 
która zasili budżet właściwego Urzędu 
Marszałkowskiego. Inna stawka obowią-
zuje za opony nowe, a inna za używane, 
przy czym decydujący jest stan w momen-

Największe na świecie składowisko zużytych opon w Sulaibiya (Kuwejt).  
Zdjęcie satelitarne.
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cie wprowadzenia do obrotu. W tym kon-
tekście jako „używane” należy rozumieć 
np. egzemplarze bieżnikowane.

Podmioty zajmujące się zbiórką oraz 
przekazywaniem ogumienia do recyklin-
gu w dalszej kolejności, działają na ściśle 
określonych warunkach i również pono-
szą odpowiedzialność. Jest to informacja 
ważna, ponieważ w Polsce, zgodnie z usta-
wą o odpadach, obowiązuje zakaz trzyma-

nia opon (również pociętych) na wysypi-
skach i w składach.

Co zrobić ze starymi oponami?
Tak wygląda strona prawna, jed-

nak to w głównej mierze od użytkowni-
ków zależy, co się dalej stanie ze starym 
ogumieniem. Zatem gdzie oddać zużyte 
opony? Najprościej jest zostawić je w ser-
wisie, w którym dokonujemy wymiany lub 
zawieźć do zakładu wulkanizacyjnego. 

Niestety nie ma przepisów, które regu-
lowałyby kwestię opłat lub ich braku za 
przekazanie opon.

Utylizacja opon, czyli co dzieje się 
ze starymi oponami?

Zużyte opony, które przekazaliśmy 
dalej, mogą być wykorzystane na cztery 
sposoby:
• odzysk energetyczny,
• recykling materiałowy,
• bieżnikowanie,
• eksport.

  
W przypadku Polski ogumienie 

w dużym stopniu podlega odzyskowi 
energetycznemu. Poddawane spalaniu 
opony są alternatywnym źródłem energii 
wykorzystywanym m.in. w cementow-
niach, co przy zastosowaniu odpowied-
nich technologii pozwala na zmniejszenie 

emisji CO2 do atmosfery. Jednak wszystkie 
cementownie w Europie wciąż generują do 
atmosfery tyle szkodliwego gazu, co kraj 
wielkości Belgii.

Prace nad bardziej efektywnym wyko-
rzystaniem paliw, pochodzących m.in. 
z odpadów takich jak opony, są nieustan-
nie prowadzone, a ich wyniki pozwala-
ją optymistycznie patrzeć w przyszłość. 
Najlepszym na to przykładem jest odzysk 
materiałowy, czyli uzyskiwanie nowych 
surowców z odpadów, który ma się w Polsce 
coraz lepiej. W 2015 roku 22% zużytych 
opon zostało przetworzonych, a w 2017 
roku było to już 35%. A przecież wymagane 
jest jedynie 15%. Nie jest to co prawda wciąż 
100%, jakie deklarowane jest w Danii, jed-
nak państwo to jest ewenementem, który 
powinien być dla wszystkim przykładem. 
Jednak dopóki ten pułap nie będzie możli-
wy do osiągnięcia, należy starać się mak-
symalnie obniżyć emisję gazów cieplar-
nianych. 

W Polsce podmioty wprowadzające 
ogumienie na rynek, w tym 
producenci i dystrybutorzy, są 
ustawowo zobowiązani do odzysku 
minimum 75% tonażu opon 
wprowadzonych do obiegu w roku 
ubiegłym.
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W porównaniu do USA, Europa pochwa-
lić się może wyższym procentem odzysku 
materiałowego niż energetycznego. Trzeba 
pamiętać, że zmiany w kontekście glo-
balnym przyniosą największe korzyści dla 
środowiska.

Co powstaje z recyklingu opon?
Najkorzystniejszą dla środowiska 

metodą utylizacji jest recykling materiało-
wy (recykling surowcowy). W uproszczeniu 
jest to przetworzenie jednego materiału 
na inny, o podobnym lub zupełnie innym 
zastosowaniu. Opony składają się z gumy, 
elastomerów, sadzy, krzemionki, meta-
lu, materiałów tekstylnych oraz innych 
związków naturalnych i chemicznych, dla-
tego opcji na ponowne ich przetworzenie 
jest wiele. 

Co można poddać recyklingowi 
w oponie?
• stal – oczyszczona i przetopiona może 

zostać wykorzystana na wiele sposo-
bów,

• tekstylia – z jednej opony można odzy-
skać nawet 1 kg materiału, który ma 
zastosowanie m.in. w budownictwie. 
W porównaniu do tradycyjnego wzmoc-
niony tekstyliami beton jest odporniej-
szy na pękanie bardziej sprężysty oraz 
ma wydłużoną żywotność,

• gumowe chipsy/granulat – czyli 
kawałki opon bez metalu i tekstyliów 
o szerokim zastosowaniu.
  
Szczególnie uważnie warto przyjrzeć 

się temu, co dalej dzieje się z kawałkami 
gumy. W końcu to z niej głównie składają 
się opony. Jedną z opcji jest przeznaczenie 
ich na alternatywne paliwo, a inną dalsze 
przetwarzanie w procesie pirolizy, czyli 
beztlenowego spalania w kontrolowanych 
warunkach. W efekcie tej chemicznej reak-
cji otrzymujemy kilka produktów.

Pierwszy z nich to karbonizat, który 
poddawany jest dalszemu oczyszczaniu, 
dzięki czemu powstaje wyjątkowo warto-
ściowa sadza techniczna. Wykorzystywana 
jest ona m.in. w poligrafii, np. jako pigment 
do farb czy składnik tonerów do drukarek. 
Zdecydowana większość, bo nawet 70% 
całej światowej produkcji sadzy – nie tylko 
tej z recyklingu, trafia do przemysłu opo-
niarskiego. Z tego powodu ponowne jej 

wykorzystanie, chociażby do wyrobu opon, 
pozwala na znaczące ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery.

Rocznie na świecie produkuje się około 
14 milionów ton sadzy, a w procesie tym 
wykorzystywana jest ropa naftowa oraz 
paliwa kopalniane. Przekłada się to na 6 ton 
emitowanego CO2 na każdą 1 tonę wypro-
dukowanej sadzy. Jak pokazuje przykład 
polskiego startupu Syntoil, można tę war-
tość zmniejszyć aż sześciokrotnie, dzięki 

dopracowaniu procesu pirolizy w recyklin-
gu opon.

W procesie pirolizy odzyskiwane są też 
oleje, które mogą zostać ponownie wyko-
rzystane w produkcji opon. Wciąż jednak 
trwają prace nad poprawieniem ich jakości, 
co z pewnością zwiększyłoby ich potencjał 
i atrakcyjność inwestycyjną.

Trzecim produktem, który oferuje piro-
liza opon, jest gaz będący doskonałym źró-
dłem energii. Przetworzony na prąd może 
zasilać fabryki ogumienia, co czyniłoby 
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je samowystarczalnymi, a generowane 
nadwyżki mogą być dodatkowym źródłem 
dochodu.

Przykłady rzeczy z recyklingu 
opon

Ze zutylizowanymi oponami mamy też 
do czynienia w życiu codziennym, choć 
często nie zdajemy sobie z tego sprawy. 
Granulat gumowy jest z powodzeniem 
wykorzystywany w transporcie, chociaż-
by przy budowie nawierzchni asfaltowej. 
Dzięki dodatkowi gumy, jest ona nie tylko 
wytrzymalsza, ale i poprawia przyczep-
ność i skraca drogę hamowania, co jest 
niezwykle ważne dla bezpieczeństwa.

Jest to popularne rozwiązanie w Hisz–
panii, Portugalii, czy Szwecji, jednak w tej 
dziedzinie przoduje stan Kalifornia, gdzie 
już ponad 10 milionów opon posłużyło jako 
materiał do budowy dróg. W Polsce też 
można już podróżować po takich trasach. 
Aby wybudować liczący 4,5 km odcinek 
obwodnicy Krakowa, firma TPA wykorzy-
stała 25 tys. zużytych opon.

Co wielu może zaskoczyć, stare ogu-
mienie używane jest także przy produkcji 
znaków drogowych – i to łącznie ze słu-
pem! W efekcie są one lżejsze niż tradycyj-
ne, bardziej odporne na zniszczenia oraz 
warunki atmosferyczne, a utrzymanie 

i montaż jest dość łatwe. Na 1000 znaków 
przeznaczyć należy ok. 250 zużytych opon. 
Z podobnej ilości wykonać można też 4 
drogowe ekrany akustyczne, o powierzch-
ni 15m2.

Świetnym przykładem wykorzystania 
surowców z recyklingu są także podkła-
dy kolejowe. Aby wybudować 1 kilometr 
torów, wykorzystać należy 35 ton zuty-
lizowanych odpadów, z czego połowa to 
właśnie ogumienie, a reszta to ponownie 
wykorzystany plastik. W ten sposób otrzy-
mujemy materiał o wysokiej jakości i prze-
dłużonej żywotności, który znakomicie 
sprawdza się w ujemnych temperaturach 
oraz tłumi dźwięk.

Guma z recyklingu ma swoje zastoso-
wanie również w sporcie. Przygotowanie 
boiska piłkarskiego ze sztuczną mura-
wą wymaga przetworzenia około 8 tys. 
opon do samochodów osobowych lub nieco 
ponad 2 tys. tych, przeznaczonych do cię-
żarówek. Znacznie mniej, bo jedynie 160 
sztuk ogumienia ciężarowego wystarczy 
do tego, by przygotować podłoże na 1 plac 
zabaw dla dzieci.

To tylko przykłady, bo tych zastosowań 
jest o wiele więcej. Od materiałów do dru-
karek 3D i wycieraczek samochodowych, 

przez podeszwy do butów, po kółeczka do 
kontenerów na odpady.

Organizacja odzysku
Choć zużyta guma ma tak wiele zasto-

sowań i oferuje niezliczone korzyści, jej 
popularność wciąż jest niska. Dlaczego? 
Przede wszystkim dlatego, że świadomość 
wykorzystania tego surowca w przemyśle 
jest wciąż zbyt niska. Dodatkowo produ-
kowany materiał może nie spełniać ocze-
kiwań jakościowych. W porównaniu do np. 
krajów skandynawskich, w Polsce znajdu-
je się niewiele firm, które poszczycić się 
mogą wysoko rozwiniętymi technologia-
mi, przynoszącymi produkty z recyklingu 
o najwyższej jakości.

Rozwiązanie tych problemów wymaga 
uświadamiania inwestorów o korzyściach 
płynących z wykorzystania surowców 

pochodzących z recyklingu. Istotne jest 
także wspieranie badań naukowych, cho-
ciażby przez dofinansowania, które umoż-
liwiłyby zwiększenie jakości oraz bezpie-
czeństwa surowców wtórnych oraz zna-
lezienie nowych sposobów na ich wyko-
rzystanie.

W Polsce, zgodnie z ustawą o odpadach, obowiązuje zakaz trzymania opon 
(również pociętych) na wysypiskach i w składach.

Granulat gumowy jest z powodzeniem 
wykorzystywany w transporcie, 
chociażby przy budowie nawierzchni 
asfaltowej. Dzięki dodatkowi gumy, 
jest ona nie tylko wytrzymalsza, ale i 
poprawia przyczepność i skraca drogę 
hamowania, co jest niezwykle ważne 
dla bezpieczeństwa.
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Działania te jednak będą miały niewiele 
sensu, jeżeli zmianie nie ulegnie cały sys-
tem gospodarczy. Obecnie dominuje zasa-
da linearności, w której „życie” produktu 
kończy się na składowisku, zaraz po jego 
zużyciu czy wyrzuceniu. Wyzwaniem dla 
całego świata jest zatem dodanie kolej-
nego etapu – ponownego wykorzystania. 
Myślenie cyrkulacyjne pozwala na zacho-
wanie w obiegu już raz wprowadzonych do 
niego surowców.

Przykład recyklingu opon pokazuje, jak 
wiele korzyści płynie z gospodarki cyrku-
lacyjnej, czyli z zamkniętego obiegu mate-
riałów. Dzięki ponownemu wykorzystaniu 
surowców przemysł oponiarski może być 
w dużym stopniu samowystarczalny, za 
czym idą realne korzyści biznesowe. Za 
sprawą nowych technologii można przede 
wszystkim znacząco obniżyć poziom emi-
sji gazów cieplarnianych na wielu etapach 
produkcji, co jest niezwykle istotne w kon-
tekście ekologii. 

Chociaż na razie trudno jest wykluczyć 
udział odzysku energetycznego z obiegu 
opon, badacze dokładają wielu starań, by 
był to proces coraz mniej szkodliwy dla 
środowiska, a w przyszłości można było 
z niego zrezygnować.

Producenci opon a recykling
Za gospodarkę w obiegu zamkniętym 

w dużym stopniu odpowiadają producenci, 
którzy muszą przewidywać, co się sta-
nie z oferowanymi przez nich dobrami, 
kiedy te już się zużyją. Chodzi nie tylko 
o to, by produkty nadawały się do recy-
klingu, ale i by w ich produkcji można było 
wykorzystać materiały wtórne lub surowce 
odnawialne, wytwarzane bez szkody dla 
środowiska. W przypadku ogumienia jest 
to jak najbardziej możliwe, a producenci 
coraz chętniej sięgają po proekologiczne 
rozwiązania.

Wiele marek stawia na składniki gumo-
wych mieszanek, przy których produk-
cji zużywa się mniej energii elektrycz-
nej, ilość odpadów zostaje zredukowana, 
a emisja CO2 ograniczona. Chodzi nie 
tylko o sam materiał, ale też metody pracy 
w fabrykach, na każdym etapie. Kluczowe 
są także parametry produktu końcowego, 
czyli opony. Opory toczenia wpływają na 
zużycie paliwa przez samochód, a co za 
tym idzie emisję spalin, natomiast trwa-
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łość ogumienia decyduje o tym, jak szybko 
trafi ono do etapu utylizacji.

Jakie działania podejmują jedne 
z największych firm?

Przy produkcji opon Continental 
wykorzystywane są mechanizmy gospo-
darki cyrkularnej w ramach programu 

ContiLifeCycle. Stalowy karkas, kauczuk 
oraz sadza są odzyskiwane i ponownie 
wykorzystywane. Oszczędza się w ten 
sposób energię oraz surowce naturalnego 
pochodzenia, takie jak guma. Mechanizmy 
te są wciąż rozwijane, dzięki czemu do 
2025 roku udział materiałów z recyklingu 
w procesie produkcji wzrośnie do 10%.

Marka Goodyear stawia na surow-
ce, których produkcja jest przyjazna dla 
środowiska, a w przypadku łusek ryżu, 
nawet rozwiązuje inne ekologiczne pro-
blemy. Poza tym marka stosuje m.in. gumę 
syntetyczną, produkowaną z materiałów 
wtórnych, co pozwala w mniejszej skali 
wykorzystywać zasoby gumy naturalnej.

Ciekawym rodzajem działań przemysłu 
oponiarskiego na rzecz ekologii jest przy-
gotowywanie projektów opon koncepcyj-
nych, co wdraża Michelin. Jednym z nich 
jest model Michelin Uptis, którego nie 
trzeba wypełniać powietrzem. Dzięki swo-
jej konstrukcji ogumienie nie tylko będzie 
generowało mniej odpadów w procesie 
produkcji, ale i ma być bardziej przyja-
zne dla środowiska w trakcie użytkowania, 
o czym mamy przekonać się już w najbliż-
szych latach.

Fiński producent Nokian umożliwia 
natomiast możliwość ponownego wyko-
rzystania zużytych opon, i to nie tylko 
w procesie recyklingu. Marka wciąż udo-
skonala technologie, które pozwalają na 
bieżnikowanie opon ciężarowych, w wyni-
ku czego otrzymuje się produkt nieustę-
pujący jakością całkowicie nowym egzem-
plarzom. Nie bez przyczyny Finów uznaje 
się za jeden z najbardziej ekologicznych 
narodów.

Marka Pirelli to kolejny przykład tego, 
że przemysł oponiarski może podej-
mować działania na rzecz środowiska. 
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 
z fabryk, zużycia wody oraz ogromny pro-
cent odpadów produkcyjnych poddawa-
nych ponownemu przetworzeniu – to sze-
reg bardzo ważnych dla środowiska dzia-
łań. l

Za gospodarkę w obiegu 
zamkniętym w dużym stopniu 
odpowiadają producenci, którzy 
muszą przewidywać, co się stanie 
z oferowanymi przez nich dobrami, 
kiedy te już się zużyją. Chodzi nie 
tylko o to, by produkty nadawały się 
do recyklingu, ale i by w ich produkcji 
można było wykorzystać materiały 
wtórne lub surowce odnawialne, wy- 
twarzane bez szkody dla środowiska.
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S półka Bridgestone Americas 
ogłosiła, że będzie pierwszym 
graczem na światowym rynku 
opon wykorzystującym w swo-
ich produktach na skalę prze-

mysłową sadzę pochodzącą z odzysku. To 
główny cel długofalowej współpracy spółki 
z Delta-Energy Group, LLC, która jest lide-
rem w odzyskiwaniu materiałów z opon 
wycofanych z użycia. Celem współpracy 
z Delta-Energy Group jest ponowne prze-
tworzenie ponad 2 milionów opon do końca 
2020 r.

Spółka będzie wykorzystywać w proce-
sie produkcji D-E Black® – produkt pocho-
dzący z przetworzenia sadzy, opracowa-
ny przez Delta-Energy Group, pozyskany 
z opon wycofanych z użycia. Ta decyzja 
to krok milowy na drodze do wprowa-
dzenia w życie ekologicznej wizji Grupy 
Bridgestone, wybiegającej wiele lat w przy-
szłość. Plan zakłada wykorzystanie w pro-
dukcji w 100% ekologicznych materiałów, 
co przyczyni się do redukcji emisji CO2 
o ponad 50% do roku 2050. Opracowany 
przez Delta-Energy proces odzyskiwania 
surowców ze zużytych opon pozwala na 
wytworzenie o 81% mniej CO2 niż w przy-
padku wykorzystania czystej sadzy.

Ta inwestycja przyczyni się także do 
osiągnięcia nadrzędnego celu Bridgestone: 
zbudowania systemu gospodarki obiego-
wej, która pozwoli całkowicie wyelimi-
nować problem odpadów dzięki ciągłe-
mu przetwarzaniu surowców. Ponieważ 
popyt na czystą sadzę przekracza podaż 
tego materiału, strategiczna inwestycja 
Bridgestone pomoże rozwiązać ten pro-
blem, przynosząc korzyści nie tylko branży 
oponiarskiej, lecz także całej planecie.

– Grupa Bridgestone aktywnie działa na 
rzecz ekologicznego, zrównoważonego roz-
woju społeczeństwa, wspierając budowanie 
systemu gospodarki obiegowej – powie-
dział Nizar Trigui, dyrektor ds. technolo-
gii w Bridgestone Americas, Inc. – Mamy 
nadzieję, że we współpracy z Delta-Energy 
Group będziemy kształtować przyszłość 
naszej branży i zapewnimy kolejnym poko-
leniom skuteczne rozwiązania w zakresie 
mobilności.

Spółka Bridgestone po raz pierwszy 
zainteresowała się materiałami wytwa-
rzanymi przez Delta-Energy w 2007 r., 
a pod koniec 2014 r. stała się udziałow-
cem w przedsiębiorstwie. W ciągu ostat-
nich pięciu lat D-E Black był wielokrotnie 
testowany jako częściowy zamiennik dla 
czystej sadzy w produkcji nowych opon. 
Dzięki temu firma ma pewność, że końco-
wy produkt będzie zgodny z najwyższymi 
standardami jakości i wydajności, z jakich 
znane są opony marki Bridgestone.

Do tej pory Bridgestone zakupiła około 
235 ton metrycznych sadzy z odzysku, co 
stanowi równowartość ponad 70 000 opon 
wycofanych z użycia. Tym samym spół-
ka przyczyniła się do obniżenia poziomu 
emisji CO2 o około 350 ton w porówna-
niu z wykorzystaniem czystej sadzy. Do 
końca 2020 r. Bridgestone planuje zwięk-
szyć zastosowanie D-E Black do 6 800 

ton. Oznacza to emisję dwutlenku węgla 
niższą o ok 11 tysięcy ton, czyli o tyle, 
ile wytwarzane jest przy produkcji ener-
gii potrzebnej do zasilania prawie 2 000 
gospodarstw domowych i ponad 2 300 aut 
osobowych przez cały rok. Dzięki współ-
pracy Bridgestone z Delta-Energy każdego 
roku miliony opon wycofanych z eksplo-
atacji zyskają nowe życie i zostanie wyko-
rzystane do produkcji nowych towarów.

– Wspólne przedsięwzięcia o takiej randze 
są motorem napędowym tworzenia innowa-
cyjnych rozwiązań, które zaspokajają tech-
niczne, gospodarcze i środowiskowe potrze-
by określane w ramach inicjatyw dążenia 
do zrównoważonego rozwoju – powiedział 
Bob Genovese, dyrektor wykonawczy 
Delta-Energy. – Od samego początku firma 
Bridgestone dała się nam poznać jako nie-
oceniony partner i jesteśmy dumni, że dzięki 
D-E Black możemy wspierać ją – a także 
całą branżę oponiarską – w działaniach 
zmierzających do stworzenia bardziej obie-
gowej gospodarki. W nadchodzących latach 
Delta-Energy planuje budowę kilku kolejnych 
zakładów w Ameryce Północnej, które będą 
w stanie przetwarzać D-E Black do produkcji 
nowych opon i innych wyrobów z gumy.

Bridgestone wykorzystuje D-E Black 
w wysokiej jakości oponach do maszyn 
rolniczych i aut osobowych w licz-
nych fabrykach na terenie obu Ameryk, 
w tym w zakładzie produkującym opony 
do maszyn rolniczych Bridgestone Des 
Moines, fabryce opon samochodowych 
w Aiken County oraz zakładzie produk-
cji opon Bridgestone Cuernavaca. Spółka 
bada możliwości dalszego zastosowania 
D-E Black w kolejnych zakładach i liniach 
produktowych. l

Bridgestone: rynek oponiarski 
wchodzi w obieg zamknięty
Bridgestone będzie pierwszą spółką wprowadzającą na szeroką 
skalę produkty z przetworzonej sadzy na rynek opon.

W ciągu ostatnich pięciu lat D-E 
Black był wielokrotnie testowany 
jako częściowy zamiennik dla 
czystej sadzy w produkcji nowych 
opon. 
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G rupa Recykl, lider rynku 
zagospodarowywania odpa-
dów poużytkowych w posta-
ci zużytych opon, zgodnie z 
założeniami zakończył mon-

taż linii technologicznej nowego zakładu 
w Chełmie i dzięki otrzymanej 30 września 
decyzji na użytkowanie hali produkcyjnej, 
może prowadzić rozruch technologiczny. 
Po kilku tygodniach Spółka rozpocznie 
produkcję testową, a z końcem IV kwartału 
br. – pełną działalność operacyjną w try-
bie trzyzmianowym. Według szacunków 
Zarządu, nowy zakład pozwoli osiągnąć w 
2020 roku dodatkowe przychody w wys. 
11,5 mln zł, oparte na przerobie wolumenu 
35 tys. ton zużytych opon.

30 września Spółka otrzy-
mała ze strony Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Bu -
do wlanego w Chełmie pra-
womocną decyzją zezwa-
lającą na użytkowanie hali 
produkcyjnej z przyległymi 
drogami wewnętrznymi i 
placami. Decyzja umożliwia 
prowadzenie prac rozrucho-
wych, które pozwolą szcze-
gółowo sprawdzić i właści-
wie skonfigurować wszyst-
kie elementy instalacji tech-
nologicznej. W tym okresie 
będzie już możliwe prowa-
dzenie produkcji testowej.

– Z satysfakcją kończymy 
blisko dwuletni proces inwe-
stycyjny w zakresie budowy 

nowego zakładu produkcyjnego. Najbliższe 
tygodnie upłyną pod znakiem prac rozru-
chowych. W październiku chcemy rozpocząć 
produkcję testową, a po zakończeniu II etap 
prac w zakresie infrastruktury towarzyszącej i 
spodziewanej decyzji na użytkowanie całego 
zakładu, zainaugurujemy produkcję w pełnej 
skali w trybie trzyzmianowym. Oczekujemy, 
że w 2020 roku nowy zakład, jeden z najno-
wocześniejszych w Europie, pozwoli nam na 
wygenerowanie dodatkowych przychodów 
stanowiących ponad 20 proc. sprzedaży 2018 
roku – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes 
Zarządu Grupy Recykl S.A.

Realizacja II etapu dot. infrastruktu-
ry towarzyszącej hali (budowa biura, pla-

ców i boksów magazynowych oraz dróg 
wewnętrznych i uzbrojenia terenu) zakoń-
czy się do połowy listopada. W ciągu ostat-
nich dwóch miesięcy trwały kluczowe 
prace związane z instalacją linii technolo-
gicznej, dostarczoną przez duński koncern 
Eldan Recykling. Jej wartości wyniosła 
5,482 mln EUR.

– Dzięki inwestycji już dziś widzimy więk-
sze zainteresowanie ofertą produktów i usług 
Grupy Recykl, zwłaszcza wśród partnerów 
ze Wschodu, przykładających dużą wagę do 
czynników logistycznych. Projekt w Chełmie 
poza liniowym wzrostem skali, pozwoli nam 
podnieść innowacyjność biznesu. To sposób 
na wdrożenie nowych technologii B+R, nad 

Grupa Recykl uruchamia 
zakład w Chełmie
Grupa Recykl rozpoczęła rozruch nowego zakładu w Chełmie. 
Inwestycja w 2020 roku może wygenerować 11,5 mln zł przychodów 
ze sprzedaży.

Siedziba Grupy Recykl  
w Śremie.
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którymi pracowaliśmy w ostatnich latach – 
uzupełnia Maciej Jasiewicz.

Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 
52 mln zł, z czego główne składowe kosz-
tu dotyczą linii produkcyjnej (25 mln zł) 
oraz prac budowlanych w wys. 23 mln zł 
(podzielonych na etapy: wartość pierw-
szego wyniosła 10,5 mln zł; drugiego: 12,5 
mln zł). W strukturze finansowania 20 mln 
zł stanowi dotacja PARP, 21,2 mln zł – kre-
dyt inwestycyjny, pozostała część to środki 

własne Spółki, w tym 6 mln. zł. pochodzące 
z emisji akcji przeprowadzonej wiosną br.

– Nowy zakład będzie produkował dwa 
nowe produkty, charakteryzujące się wyż-
szym poziomem cen i marż. Pierwszym jest 
tzw. puder gumowy, którego produkcja testo-
wa rozpocznie się w październiku. Drugim, 
innowacyjne gumowe dodatki stabilizujące 
na potrzeb drogownictwa, które będą wytwa-
rzane od I kwartału 2020 roku. Dodatki do 
mieszanek mineralno-asfaltowych SMA 

mogą cieszyć się dużą popularnością wśród 
firm budujących infrastrukturę drogową, 
wyznaczając w kolejnych latach nowe tren-
dy w branży. Dla naszej Spółki ich sprzedaż 
będzie wiązać się z uzyskiwaniem najwyż-
szego poziomu marzy wśród obecnej gamy 
produktów. Chcemy być jednymi z pierwszych 
graczy w Polsce, zdolnych zaoferować duże 
wolumeny w wysokiej jakości i atrakcyjnej 
cenie – uzupełnia Maciej Jasiewicz.

Dodatki SMA powodują zwiększo-
ną odporność na koleinowanie, działanie 
wody czy przemarzanie nawierzchni dro-
gowych, co może rodzić zainteresowanie 
firm drogowych. Produktami tradycyjnymi 
z kolei mogą być zainteresowani wytwór-
cy wyrobów gumowych oraz kompozy-
tów polimerowo-gumowych, głównie dla 
rynku automotive, wytwórcy nawierzchni 
sportowych oraz cementownie i odlewnie 
żeliwa.

– Cieszy nas zrealizowanie projektu zgod-
nie z pierwotnym harmonogramem. Dzięki 
temu oczekujemy niewielkiego wpływu pracy 
obiektu na przychody już IV kwartału 2019 
roku, ale pełne efekty jego działalności będą 
widoczne w pełnym, kolejnym roku obroto-
wym. Z drugiej strony w II połowie bieżącego 
roku w naszym bilansie występuje najwyższe 
zapotrzebowanie kredytowe, które w 2020 
roku i kolejnych latach będzie organicznie 
spadać – dodaje Zbigniew Fleszar, Członek 
Zarządu i dyrektor finansowy Grupy Recykl 
S.A.

W skład inwestycji w woj. lubelskim 
wchodzi nowa linia technologiczna do 
recyklingu opon i produkcji dodatków SMA 
z zapleczem laboratoryjnym oraz kontrolą 
jakości, hala produkcyjna, linia do czysz-
czenia kordu stalowego, żurawie przeła-
dunkowe oraz pozostała infrastruktura 
obiektu. Zakład umożliwi skokowy wzrost 
produkcji dotychczas oferowanych produk-
tów Spółki (czysty granulat gumowy SBR, 
paliwo alternatywne oraz kord stalowy). l

Budowa nowej hali.

Rozruch nowego zakładu w Chełmie.

Łączna wartość inwestycji wynosi 
około 52 mln zł, z czego główne 
składowe kosztu dotyczą linii 
produkcyjnej w wys. 25 mln zł oraz 
prac budowlanych w wys. 23 mln zł.
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Fabryka Bridgestone Stargard jest jedną 
z trzech fabryk koncernu w Europie, która 
została objęta planem inwestycyjnym 
ogłoszonym w październiku 2017 roku. 
Obecnie prowadzone są prace budowalne 
nowego magazynu i hal produkcyjnych. 
Całość inwestycji zakończy się w 2022 roku 
i pozwoli na zwiększenie produkcji opon 
ciężarowych o 25%.

Bridgestone to największy na świe-
cie producent opon i wyrobów z gumy. 
Należący do firmy zakład w Stargardzie 
produkuje wysokiej jakości opony do 
pojazdów ciężarowych i autobusów, a także 

pasy bieżnika Bandag do bieżnikowania 
opon. Spółka stale się rozwija i rozbudo-
wuje zakład produkcyjny w Polsce. Od dnia 
otwarcia inwestycje Bridgestone w fabrykę 
w Stargardzie sięgają 1 670 000 000 zł (388 
mln euro).

– Rozwój dużego zakładu produkcyjne-
go to szansa dla naszego miasta i regionu. 
Innowacje wprowadzane przez Bridgestone 
zwiększają jego atrakcyjność, a także zapew-
niają miejsca pracy mieszkańcom. Zależy 
nam, żeby ściągać do Stargardu przedsiębior-
ców tego pokroju - pracodawców godnych 
zaufania, o ugruntowanej pozycji rynkowej 

– powiedział Prezydent Stargardu Rafał 
Zając.

Projekt „5k Expansion”
Bridgestone Stargard realizuje projekt 

rozbudowy „5k”, który ma na celu zwięk-
szenie produkcji o 25%. Uruchomienie 
nowych maszyn zaplanowano na zimę, 
a produkcja opon przy pomocy nowego 
sprzętu rozpocznie się wczesną wiosną 
2020 r. Wprowadzone zmiany umożliwią 
wytwarzanie ponad 5 000 opon ciężaro-
wych dziennie, z których większość trafi 
bezpośrednio do największych producen-

Trwa rozbudowa fabryki 
Bridgestone w Stargardzie
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tów ciężarówek na świecie. Rozbudowa 
zakładu Bridgestone w Stargardzie to 
inwestycja rzędu 150 milionów złotych. To 
także element europejskiego planu inwe-
stycyjnego, który został ogłoszony w paź-
dzierniku 2017 r.

Nowe obiekty
W ramach trwającej rozbudowy zakła-

du powstaną trzy nowe budynki: maga-
zyn surowców, hala produkcyjna, w któ-
rej staną nowe prasy wulkanizacyjne oraz 
budynki, w których przeprowadzane będą 
testy i weryfikacja parametrów opon. 

Całkowita powierzchnia nowych obiektów 
to około 9 000 m2.

Modernizacja linii
Wraz z budową nowych obiektów 

Bridgestone zwiększy także moce produk-
cyjne zakładu, wprowadzając inteligentną, 
innowacyjną technologię produkcji opon. 
W istniejących budynkach zostaną zain-
stalowane najnowocześniejsze maszyny, 
które nie tylko pozwolą zwiększyć pro-
dukcję, ale także pomogą jeszcze lepiej 
spełniać oczekiwania klientów, poprzez 
wprowadzenie do procesu produkcji 

nowych rodzajów opon. W ramach pro-
jektu Bridgestone zainwestuje również w 
nowe prasy wulkanizacyjne, które z racji 
swojej budowy gwarantują wyższą jakość 
wytwarzanych produktów oraz zużywają 
mniej energii.

Na powierzchni przeszło 160 000 m² w 
zakładzie w Stargardzie produkowane są 
wysokiej jakości opony do pojazdów cięża-
rowych i autobusów. Wśród tych produk-
tów znajdują się m.in. najnowocześniej-
sze, opony Ecopia H002 i pasy bieżniko-
we Bandag do ponownego bieżnikowania 
opon. l FO
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Na terenie kompleksu wybu-
dowanego w Dayton w stanie 
Tennessee, o powierzch-
ni ponad 77 100 metrów 
kwadratowych, znajduje 

się jeden z najbardziej zaawansowanych 
zakładów produkcji opon na świecie.

Po osiągnięciu pełnej zdolności pro-
dukcyjnej fabryka wytwarzać będzie około 
czterech milionów opon rocznie. Na tym 
etapie zakład ma zatrudniać aż 400 pra-
cowników. Proces produkcji przebiegać 
będzie zgodnie z wyznawanymi przez 
Nokian Tyres wartościami w zakresie bez-
pieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. 
Fabryka jest obecnie w fazie testowania 
linii produkcyjnych, a gotowość produk-
cyjną ma osiągnąć na początku 2020 roku.

Nokian Tyres chce w ciągu kolejnych 
pięciu lat podwoić sprzedaż w Ameryce 
Północnej

– Otwarcie fabryki w Dayton to ważny krok 
w rozwoju firmy – mówi prezes i dyrektor 
generalny Nokian Tyres, Hille Korhonen. 
– Dzięki wzorowej współpracy naszemu mię-
dzynarodowemu zespołowi udało się wpro-
wadzić wizję firmy w życie, z czego jesteśmy 
niezwykle dumni. Nowa fabryka w Stanach 
Zjednoczonych pozwoli nam zbudować i 
utrzymać doskonałe relacje z klientami, a 
jednocześnie oferować bezpieczne i przyjazne 
dla środowiska produkty w pełni odpowiada-
jące potrzebom amerykańskich konsumentów 
– dodaje.

Nokian Tyres jako pierwsze wprowa-
dziło na rynek opony zimowe i całoroczne. 
Obecnie ta fińska firma w dalszym ciągu 
oferuje wysokiej jakości opony do samo-
chodów osobowych, w tym także opony 
całoroczne, produkowane w zakładach w 
Finlandii i Rosji. Fabryka w Dayton pozwoli 

firmie zaspokoić rosnący popyt na opony w 
Ameryce Północnej, a także odpowiednio 
reagować na zmieniającą się sytuację na 
rynkach opon całorocznych i uniwersal-
nych.

Zakład produkcyjny w Dayton jest owo-
cem współpracy kierownictwa oddziału 
północnoamerykańskiego, ekspertów z 
Finlandii i Rosji, pracowników budowla-
nych, instalatorów sprzętu oraz lokalnego 
personelu entuzjastycznie nastawionego 
do produkcji jednych z najbezpieczniej-
szych i najbardziej przyjaznych dla środo-
wiska opon na kontynencie.

Nowy obiekt funkcjonować będzie 
zgodnie z surowymi standardami w zakre-
sie zrównoważonego rozwoju w celu ogra-
niczenia odpadów i zmniejszenia emisji. 
Na parkingu zainstalowane zostaną panele 
słoneczne dostarczające fabryce 3 mega-
waty energii, a powstałe w procesie pro-
dukcji nadwyżki materiałów będą ponow-
nie wprowadzane do obiegu. We wrześniu 
firma Nokian Tyres już trzeci rok z rzędu 
włączona została do indeksu Dow Jones 
Sustainability. Tym samym dołączyła ona 
do grona 10% najbardziej zrównoważo-
nych firm na świecie.

W przyjaznej dla środowiska fabryce 
w Stanach Zjednoczonych Nokian Tyres 
wytwarzać będzie uniwersalne opony 
wielosezonowe, aby sprostać potrzebom 
konsumentów i zaspokoić rosnące zapo-
trzebowanie na produkty firmy. Nowy 
zakład pozwoli także na bardziej efektyw-
ne dostarczanie produktów do klientów. 
Zwiększenie mocy produkcyjnych umoż-
liwi Nokian Tyres dostosowanie globalnej 
sieci produkcyjnej do wymagań klientów 
w poszczególnych regionach oraz lepsze 
dostosowanie produktów do potrzeb lokal-
nych rynków. l

Pierwsza opona  Nokian    Tyres  w  Dayton
Nokian Tyres otworzył swoją pierwszą  
fabrykę na terenie Stanów Zjednoczonych.
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Pierwsza opona  Nokian    Tyres  w  Dayton
Nokian Tyres otworzył swoją pierwszą  
fabrykę na terenie Stanów Zjednoczonych.
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Odświeżony wygląd etykie-
ty UE na opony szczególnie 
przypadnie do gustu użyt-
kownikom opon zimowych. 
Na nowej naklejce znajdą się 

informacje dotyczące przyczepności na 
ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni. Do 
tej pory na etykiecie brakowało oznaczeń 
dotyczących parametrów opony podczas 
jazdy w wymagających zimowych 
warunkach. Nowa naklejka ma 
pomagać klientom w wyborze bar-
dziej ekonomicznych, bezpiecznych 
i cichych opon i będzie obowiązywać 
od maja 2021 r.

Do tej pory kierowcy nie mieli 
możliwości łatwego odróżnienia 
opon zimowych od tych przezna-
czonych na inne warunki drogowe. 
Unia Europejska ustaliła właśnie 
nowy wzór etykiet, na którym znaj-
dą się zaktualizowane informacje 
dotyczące zużycia energii i para-
metrów opony. Dzięki nim kierow-
ca łatwiej porówna ze sobą różne 
modele opon i sprawniej dokona 
zakupu online.

Obowiązujące dotąd przepi-
sy wymagały umieszczenia na 
oponach aut osobowych i vanów 
naklejki z informacjami o przy-
czepności opony na mokrej 
nawierzchni, poziomie hałasu 
toczenia oraz wpływie opony na 
zużycie paliwa. Takie wymogi odnośnie 
do etykiet nie obowiązywały w przypad-
ku opon aut ciężarowych, jednak infor-
macje na temat parametrów musiały być 
dostępne. W Europie Środkowej kluczo-
we znaczenie dla bezpieczeństwa pod-
czas jazdy zimą ma przyczepność opony 
na mokrej nawierzchni i śniegu, podczas 
gdy w krajach nordyckich najważniejsza 

jest przyczepność na lodzie. Dotąd nie 
obowiązywały żadne wymogi dotyczące 
oznakowania tych parametrów.

– Informacje dostępne do tej pory na 
etykietach opon były szczególnie mylące 
dla klientów z krajów nordyckich, ten pro-
blem nie był tak dotkliwy dla konsumen-
tów z Europy Środkowej. Nowe oznakowanie 

przyczepności na oblodzonej nawierzchni 
pozwoli odróżnić opony stworzone z myślą o 
jeździe w krajach nordyckich od pozostałych 
opon zimowych. Oznakowanie przyczepno-
ści na śniegu pojawi się na etykietach opon, 
które na ośnieżonej nawierzchni zachowu-
ją się w sposób dostosowany do warun-
ków zimowych panujących w krajach Europy 
Środkowej – stwierdził Jarmo Sunnari, 

manager ds. standardów, regulacji i zgód 
w Nokian Tyres. 

Bardziej przejrzyste zakupy
W większości krajów Europy Środkowej 

zimy bywają wilgotne, dlatego najważ-
niejszą cechą opony jest jej przyczepność 
na mokrej nawierzchni. Od czasu do czasu 
liczy się także przyczepność na śniegu. 

Jednak opony zimowe stworzone z 
myślą okrajach nordyckich muszą 
przede wszystkim sprawdzać się na 
oblodzonych drogach.

– Do tej pory najbardziej palącym 
problemem było to, że nie wszystkie 
opony sprzedawane jako zimowe nada-
wały się do zastosowania we wszyst-
kich krajach: zimowa aura wygląda w 
nich przecież różnie. Opony dostosowane 
do zim w Europie Środkowej całkowi-
cie różnią się od tych, jakie sprawdzają 
się zimą na drogach krajów nordyckich. 
Dobra przyczepność na nawierzchni 
mokrej i oblodzonej to parametry, które 
wzajemnie się wykluczają. W rezultacie 
– jeśli na etykiecie opony brakuje odpo-
wiedniej informacji – konsument może 
wybrać niewłaściwy produkt – podsu-
mował Sunnari.

Oznakowanie przyczepności na 
lodzie początkowo pojawi się tylko 
na oponach do samochodów osobo-
wych. Z kolei informacja o przyczep-
ności na śniegu będzie umieszczona 

także na oponach do minivanów, lekkich 
aut dostawczych, ciężarowych i autobusów. 
Oznakowanie odpowiada międzynarodo-
wym standardom i regulacjom. Parametry 
dotyczące przyczepności na lodzie prze-
chodzą właśnie proces standaryzacji 
według ISO, a przyczepność na śniegu 
podlega regulacjom Europejskiej Komisji 
Gospodarczej. l

Nowa etykieta na opony
Etykieta UE na opony zyskuje nowy wygląd – podkreśla kwestie 
bezpieczeństwa podczas jazdy zimą i ekologię.
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Magazynowanie,
transport i odważanie 
głównych surowców, 

jak sadza, 
białe komponenty.

Magazynowanie 
i odważanie

chemikaliów.

Odważanie 
i dozowanie

elastomerów.

Magazynowanie
i odważanie

surowców płynnych.

Systemy odpylania
mieszalnika

z odprowadzaniem
zwrotnym pyłu.




