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Opakowania
od surowca
do produktu

Warszawa, 24 marca 2020
Hotel Lord

Konferencja

Folia
i Opakowania

w Obiegu
Zamkniętym

Przed nami nowy rok 2020. Dla branży to ważny czas: 
zostało kilkanaście miesięcy na dostosowanie się do unijnej 
„dyrektywy plastikowej” - zegar tyka i coraz mniej czasu 
pozostaje nam do wejścia w życie zakazu sprzedaży na terenie 
UE tzw. jednorazówek z tworzyw sztucznych. Na szczęście 
branża nie ustaje w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań: 
gospodarka o obiegu zamkniętym i recykling to cały czas 
główne zagadnienia, wokół których toczy się dziś branżowa 
dyskusja. Na pewno jest to jeden z najważniejszych tren-
dów w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Co jeszcze jest 
teraz „na czasie” w branży? Przeczytamy o tym w artykule 
Andrzeja Wolańskiego „Trendy w przetwórstwie tworzyw”. 
Na temat innowacyjności w branży rozmawiamy też z Piotrem 
Kwietniem, dyrektorem SABIC Polska, który opowiada o kon-
cepcji „Truecircle”. 

Jednym z najważniejszych trendów w przemyśle jest wdra-
żanie koncepcji Przemysłu 4.0. Istotą tej koncepcji jest auto-
matyzacja i cyfryzacja. W ciągu ostatnich lat liczba systemów 
wspierających produkcję przemysłową urosła do tego stopnia, 
że bardzo łatwo stracić rozeznanie w tym, co oferuje rynek. 
W obszernym raporcie na ten temat omawiamy podstawowe 
systemy, które nie tylko ułatwią nam codzienne funkcjono-
wanie, ale wręcz umożliwią skok w przyszłość. Jak pisze Agata 
Świderska w artykule „Zarządzanie przedsiębiorstwem 4.0” 
w przed cyfryzacją nie ma ucieczki, a firmy uparcie obstają-
ce przy rozwiązaniach analogowych będą pierwszymi, które 
padną ofiarą niewykorzystanych szans.

Kolejny temat, jaki podejmujemy w pierwszym numerze 
tego roku, to materiały do druku 3D. Odkąd proces wytwarza-
nia trójwymiarowych obiektów prosto z komputera zagościł 
w przemyśle, jest cały czas rozwijany, a producenci tworzyw 
sztucznych coraz chętniej inwestują również w rozwój gatun-
ków przeznaczonych do obróbki przy wykorzystaniu technolo-
gii przyrostowych.

Jak widać nowy rok w „Plastime Magazine” zaczynamy 
od trendów, nowości i innowacji. W styczniu jest to naturalna 
tematyka: zwykle w nowy rok wchodzimy z dużą dozą energii, 
z chęcią zmian oraz całym pakietem noworocznych życzeń.  
Za co się zabrać? Najważniejsza wiadomosć jest taka: w gruncie  
rzeczy nie musimy niczego wymyślać. Wyzwania są wciąż 
takie same, ważne jest tylko, aby je konsekwentnie realizować.

Redaktor Naczelny

Nowy rok,  
stare wyzwania.
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Produkcja zorientowana  
na recykling 

Ostatnie lata przyniosły szereg deklara-
cji czołowych przedstawicieli rynku spo-
żywczego odnośnie stopniowego wprowa-
dzania na rynek coraz większej ilości opa-
kowań jak najlepiej przystosowanych do 
odzysku. Takie podejście wymaga odpo-
wiednich rozwiązań już na etapie tworzenia 
produktu. Eko-projektowanie (eco-desi-
gn) opakowań z tworzyw sztucznych, jako 
element koncepcji Gospodarki Obiegowej, 
może w najbliższych latach stać się istot-
nym czynnikiem przewagi konkurencyj-
nej w przemyśle opakowaniowym. Poza 
kryteriami czysto estetycznymi i użytko-
wymi, projektanci powinni uwzględniać 
również konieczność tworzenia opakowań 
krążących w zamkniętych cyklach recy-
klingu, do czego w coraz szerszym zakre-
sie obligują ich zmieniające się przepisy. 
Aktualne podejście do tematu obejmuje 
szereg praktycznych zaleceń w tym zakre-
sie. Podstawowe z nich dotyczy stosowania 
jak największej ilości recyklatów - oczy-
wiście tylko wówczas, gdy jest to całko-
wicie uzasadnione. Następnie, poczynając 
od etapu projektowania artykułów kon-
sumpcyjnych, istotne jest ograniczanie 
nadmiernej ilości oraz objętości zabez-
pieczających je opakowań. Zarówno opa-

kowania bezpośrednie, jak i zbiorcze oraz 
etykiety i zamknięcia powinny być pro-
jektowane jak najczęściej w oparciu o roz-
wiązania mono-materiałowe, jako zdecy-
dowanie bardziej podatne na recykling niż 
produkty o strukturze wielowarstwowej. 
Kolejna wskazówka radzi stosować mate-

riały przezroczyste, czyli w pełni wykry-
walne podczas automatycznego sortowa-
nia odpadów z użyciem systemów bliskiej 
podczerwieni (NIR). Zgodnie z tą zasadą 
należy także ograniczać barwienie two-
rzyw, a w szczególności wykorzystywanie 
sadzy jako czarnego pigmentu, pochła-

Trendy  
w przetwórstwie 
tworzyw
Działalność branży polimerowej wpisuje się w szereg rynkowych 
zjawisk, o których warto pamiętać. Poniżej przedstawiamy  
kilka z nich. 
Andrzej Wolański

Poza 
kryteriami 
estetycznymi 
i użytkowymi, 
projektanci 
powinni 
uwzględniać 
również 
konieczność 
tworzenia 
opakowań 
krążących w 
zamkniętych 
cyklach 
recyklingu.
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Kierunek:  
innowacyjność
Z Piotrem Kwietniem, dyrektorem SABIC Polska rozmawia 
Remigiusz Gałązka

Z K2019 
popłynął 
w świat 
pozytywny 
przekaz: branża 
tworzyw 
sztucznych 
robi naprawdę 
wiele, aby 
prowadzić 
swój biznes 
w sposób 
odpowiedzialny, 
ograniczając 
do minimum 
negatywne 
oddziaływanie 
na środowisko.



Panorama  
Branży Chemicznej  

w Polsce

2020

Tworzywa sztuczne
Chemikalia: dostawcy dla przemysłu

Elastomery

N O W Y  K A T A L O G  B R A N Ż O W Y  –  E F E K T  D W U D Z I E S T U  L A T  D O Ś W I A D C Z E Ń

Zapraszamy do współpracy

katalog@imch.pl



20     1/2020

PLASTIME MAGAZINE

LDPE
Na początku ubiegłego roku ceny stan-

dardowych tworzyw termoplastycznych 
na naszym kontynencie kontynuowa-
ły trend spadkowy trzeci miesiąc z rzędu. 
Wśród powodów przeważały niższe kosz-
ty surowców i niższe zapotrzebowanie. 
Przez cały styczeń popyt na tworzywa rósł 
raczej powoli, co widać było m.in na przy-
kładzie poliolefin. Ceny kontraktowe na 
LDPE do folii w Europie Środkowej wyno-
siły ok. 1073 euro/t i spadły o 20-30 euro/t 
w porównaniu z redukcją kosztów etylenu 
o 40 euro/t. Zgłaszano niedobór niektórych 
gatunków LLDPE wyższej jakości, zarazem 
jednak pojawiły się dostawy konkuren-
cyjnych cenowo gatunków mLDPE z USA. 
Ze względu na wzrost cen ropy naftowej, 
marcowa cena referencyjna etylenu wzro-
sła o 30 euro za tonę w stosunku do pozio-
mu z lutego. Producenci LDPE próbowali 
podnieść ceny powyżej tego poziomu, 
napotykając jednak na opór nabywców. 
Generalnie, do połowy marca ceny LDPE 
wzrosły średnio o około 15 euro/t, przy 
czym spodziewano się dalszych podwy-
żek pod koniec miesiąca. Popyt był zgod-
ny z oczekiwaniami i pomimo pewnych 
przestojów produkcyjnych nie było więk-
szych ograniczeń podaży. Podaż LDPE 
była wystarczająca, a dostępność LLDPE 
większa. Jednak import LLDPE nie był 
tak obfity jak w poprzednich miesiącach. 
W czerwcu ceny LDPE pozostały nie-
zmienione w porównaniu z poprzednim 
miesiącem,. W lipcu cena referencyjna 

etylenu została, zgodnie z oczekiwania-
mi, ustalona na znacznie niższym pozio-
mie, o 75 euro/t w porównaniu z czerwcem. 
Ceny benzyny ciężkiej gwałtownie spa-
dły, jednocześnie kilka krakerów podję-
ło działanie po przerwie konserwacyjnej. 
Producentom LDPE udało się ograniczyć 
obniżki cen również do 75 euro/t. Popyt na 
LDPE ( i LLDPE) osłabł. W czerwcu nabywcy 
powstrzymywali się od zakupów, ocze-
kując znacznych obniżek cen w kolejnym 
miesiącu, natomiast w lipcu aktywność 
zakupowa również była ograniczona, bio-
rąc pod uwagę zbliżający się sezon urlo-
powy. W przypadku LLDPE znaczną część 

materiału importowano po konkurencyj-
nych cenach  z USA. Na początku września 
dostawcy LDPE rozważali podniesienie cen 
nawet o 50 euro za tonę. Jednak po obniż-
ce ceny referencyjnej etylenu o 40 euro 
plany te porzucono. Ograniczenie poda-
ży i lepszy popyt sprawiły, że redukcja 
kosztów nie została w pełni przeniesiona. 
Ceny LDPE (i LLDPE) spadły średnio o 35 
euro/t. Dostępność materiałów była niż-
sza z powodu awarii kilku obiektów w pół-
nocno-zachodniej Europie. W listopadzie 
cena LDPE do folii w Europie Środkowej 
wynosiła 953 euro/t. Tymczasem import 
LLDPE pozostał niższy niż oczekiwano. 

Ceny polimerów w Europie 
– podsumowanie 2019
W minionym roku sprzedaż tworzyw sztucznych przebiegała  
bez większych problemów. Warto przypomnieć sobie jednak,  
jak na przestrzeni 12 miesięcy zmieniała się rynkowa wartość  
najpopularniejszych materiałów.
Artur Nowacki

Tańsze plastyfikatory wpływały na ceny elastycznych gatunków PVC.
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Ludzkie oko jest w stanie roz-
różnić około dziesięciu milio-
nów kolorów. Z łatwością 
rozpozna więc takie niuanse, 
jak nieco inny odcień dwóch 

takich samych produktów lub – co gor-
sza – poszczególnych komponentów jed-
nego i tego samego wyrobu. Świadomość 
tego faktu spędza sen z powiek producen-
tom na całym świecie, ale prawdziwym 
powodem do zmartwień stała się swego 
czasu w dwóch sektorach: przemyśle 
motoryzacyjnym oraz przetwórstwie two-
rzyw sztucznych. Komponenty z tworzyw 
sztucznych mają bowiem to do siebie, że 
są wytwarzane na ogół z granulatu, a ten 
potrafi być mocno niejednorodny, nawet 
w obrębie tej samej partii. Dodatkową 
trudność stanowi fakt, że składają się one 
często z wielu elementów wytwarzanych 
w osobnych procesach produkcyjnych, 
nierzadko na różnych maszynach, których 
parametry, a nawet stan techniczny mogą 
mieć wpływ na finalną barwę i strukturę 
powierzchni detalu. 

Jeszcze gorzej, gdy są one produkowa-
ne w różnych oddziałach danego przed-
siębiorstwa. Dochodzą bowiem wówczas 
kwestie nie tylko różnic materiałowych 
i procesowych, ale także odmiennego 
postrzegania barw. Każdy człowiek widzi 
kolory nieco inaczej: można powiedzieć, 
że o ile barwa jest czymś obiektywnym, 

o tyle przefiltrowana przez narząd wzro-
ku staje się wartością subiektywną. I tu 
z pomocą przychodzą specjalistyczne 
mierniki koloru i połysku, które – dzięki 
stałym punktom odniesienia – pozwala-
ją zweryfikować, czy dany detal spełnia 
zadane wymogi kolorystyczne. Grupa ta 
jest mocno zróżnicowana – od prostych 
kolorymetrów, przez bardziej złożone 

Kolor i połysk pod lupą
Jednorodność barwy detalu na każdym etapie procesu wytwórczego – cel ten 
w rzadko której branży jest tak trudny do osiągnięcia jak w sektorze prze-
twórstwa tworzyw sztucznych. Różnorodność kształtu i wielkości granulatu 
oraz mnogość procesów składających się na cykl produkcyjny sprawiają, że 
kontrola wizualna surowca i półproduktu nie wystarcza, by zapewnić ocze-
kiwaną jakość wyrobu końcowego. Zamiast niej warto posłużyć się profe-
sjonalnym instrumentarium do pomiaru barwy i połysku – zwłaszcza że 
dostępne dziś rozwiązania oferują niesamowite możliwości adaptacji do 
potrzeb określonej aplikacji.

Agata Świderska
Wizualizacja systemu 
przestrzeni barwnej CIELab 
z zaznaczonymi osiami x, y, z

Wykres znormalizowanej reakcji 
ludzkiego oka na poszczególne 
długości fali. Najsilniejszą reakcję 
obserwujemy w obszarze trzech 
kolorów: niebieskiego, zielonego 
i czerwonego
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Czym charakteryzują się te 
nowe rozwiązania oprócz tego, 
że wyglądają niemal idealnie? 
Oczywiście konstrukcja i układ 
pomiarowy nie zmieniły się – 

jest to dobrze znane rozwiązanie w geome-
trii d/8. A co nowego? Połyskomierz, który 
mierzy pod kątem 60 stopni w topowym 
modelu CM-26dG. Wcześniejsze rozwiąza-
nia CM-2500d i CM-2600d, które poprze-
dzały obecnie wprowadzone, to były świet-
nie sprawdzone konstrukcje stosowane od 
ponad 20 lat. 

Czym charakteryzują się nowe spektro-
fotometry Konica Minolta?

Zacznijmy od podstawowego mode-
lu. Jest nim CM-25d. Posiada on wyłącz-
nie jedną przysłonę pomiarową z jednym 
polem pomiarowym o średnicy 8mm. Jego 
zakres pomiarowy jest od 400 nm do 700 
nm. Kolejnym stopniem zaawansowania 
jest model CM-26d, który posiada rozsze-
rzony zakres pomiarowy. Ten typ ma dwa 
pola pomiarowe: o średnicy 3 mm i 8 mm 
i odpowiednie do nich przysłony. Natomiast 
najwyższe zaawansowanie prezentu-
je model CM-26dG. Jest to model, który 
zawiera funkcjonalność tego opisanego 
wcześniej i dodatkowo jest wyposażony 
w połyskomierz o kącie pomiaru 60 stopni. 
Wyświetlacz we wszystkich 3 modelach jest 
tak skonstruowany, że pomieści jednocze-
śnie wyświetlane wartości koloru, poły-
sku i ich różnice względem wzorca w obu 
iluminantach. Do wyboru jest możliwość 
ustawienia oświetlenia z pośród 13, w któ-
rych to zawiera się możliwość wprowadze-
nia indywidualnego spektrum źródła.

Po bliższym zapoznaniu się ze spek-
trofotometrem CM-26dG możemy dojść do 
wniosku, że przecież to jest całkiem coś 
nowego.

Zaczynając od zewnętrznych cech 
i przyglądając mu się bliżej można stwier-
dzić – no tak – nowe materiały – kolo-
rowy wyświetlacz – OK. Co jeszcze. To 
jednak tylko zewnętrzne cechy. Proszę 
zauważyć, że menu zostało rozszerzone 
o nowe języki. Obecnie można obsługiwać 
spektrofotometr dodatkowo w języku pol-
skim, rosyjskim i tureckim. W dobie kiedy 
nasze gospodarki są coraz bardziej otwarte 
jest to istotny element podnoszący war-
tość urządzenia w dziedzinie komunika-
cji. Nie ma co ukrywać, że funkcjonalność 
wyświetlacza została mocno usprawniona. 
Tak naprawdę to zarządzanie pomiara-
mi można wykonywać z poziomu same-
go spektrofotometru. Przede wszystkim 
poprzez znaczne zwiększenie pamięci 
urządzenia. Spektrofotometr automa-
tycznie zapamiętuje po pomiarze do 5000 
pomiarów. Można wprowadzić do niego 
nazwę próbki i wzorca. Wspomniane 

zarządzanie to możliwość takich działań 
jak zamiana próbki na wzorzec, możli-
wość zmiany wzorca dla konkretnej prób-
ki. Można również zmienić pozycję prób-
ki, czy wzorca w liście. Ponadto układ 
wyświetlacza można tak spersonalizować, 
żeby wartości pomiarów były tak ustawio-
ne jak tego sobie życzymy. Są to obecnie 
mocno pożądane funkcje dla użytkowni-
ków w dobie kiedy wykonuje się mnóstwo 
pomiarów i z dnia na dzień jest ich coraz 
więcej. Dlatego urządzenia powinny być 
przyjemne w pracy, łatwe i intuicyjne. 

Co te wymienione wyżej  cechy mogą 
oznaczać? Może to, żeby spektrofotometr 
był mały i lekki. Mocno pożądane jest rów-
nież, aby spektrofotometr był po prostu 
poręczny. Tak, to jest właśnie charakte-
rystyka nowych przenośnych urządzeń 
Konica Minolta. Są niesamowicie lekkie 
jak na spektrofotometry, a ich smukła 
budowa, aż zachęca do tego, żeby je wziąć 
i sprawdzić. 

Topowy model mierzy barwę 
w powszechnie znanych przestrzeniach 
jak: L*a*b*, L*C*h, XYZ, Yxy ale również 

Nowe spektrofotometry 
Konica Minolta
Konica Minolta na początku 2019 roku wprowadziła do swojej  
oferty nowe urządzenia: CM-25d, CM-26d i CM-26dG. 

Andrzej Wojtkowski
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posiada możliwość pomiaru parametrów 
specjalnych indeksów powierzchni jak: 
Krycie, MI, WI, Tint, YI, B, Greyscale czy 
Ganz.

Energii do pracy ma aż nadto – posia-
da baterię, dzięki której można zmierzyć 
na jednym ładowaniu 3000 pomiarów. 
Następnie, jeśli potrzebujemy dalej mie-
rzyć można podłączyć się do przenośnego 
urządzenia czy powerbank’u tak, aby było 
wejście USB. Żeby było łatwiej, do pracy 
z komputerem można połączyć się po 
Bluetooth’ie.

Jak już włączymy i wprowadzimy usta-
wienia, to po pierwszych kilku pomiarach 
od razu rzuci nam się niepochamowana 
radość i euforia. O! Jak on szybko mierzy! 
Tak, rzeczywiście. Nasi Japońscy inżynie-
rowie włożyli ogromny wysiłek i pracę, aby 
spektrofotometr był szybki.  

Za szybkością idzie też jej absolutnie 
wysoka jakość powtarzalności pomiaro-
wej. Obecnie to już dE w granicach 0,12. 
Tak, to jest ten kierunek, który przed-
stawia i wyznacza Konica Minolta. 
Urządzenia  w pięknym, ergonomicznym 

kształcie z absolutnie świetnym wnę-
trzem. Jak przystało na Japońską tech-
nikę. Pamiętajmy, że urządzenia są pro-
dukowane w Japonii. To wszystko jest 
po to, by zapewnić najwyższą jakość. 
Spektrofotometry są używane przez 
Światowe koncerny w różnych krajach. 
W takiej sytuacji – taki aspekt, że urzą-
dzenia zawsze są z tej samej fabryki tylko 
pomaga w komunikacji dla klientów – tak 
mamy jedno źródło dostarczania do Was 
najlepszej jakości.  

Przejdźmy do kwestii pracy spektrofo-
tometru z komputerem. Urządzenia mogą 
pracować bezprzewodowo po Bluetooth’ie. 
Można również zasilać przez USB. To 
oznacza, że wystarczy jeden przewód, aby 
komunikować się z komputerem i jed-
nocześnie ładować urządzenie. W kwe-
stii pracy z programem to korzystamy 
ze świetnie sprawdzonego i lubianego 
przez klientów programu Spectra Magic 
NX. Odpowiednio zaprojektowany układ 
i wygląd pulpitu programu sprawia, że 
praktycznie niezmiennie od ponad kil-
kunastu lat program jest sprzedawany 

bez większych zmian. Dzięki współpracy 
z programem możemy pobrać z urządzenia 
zmierzone dane, wpisać wartości wzor-
ca elektronicznego i następnie wysłać do 
urządzenia. Program pozwala na bieżąco 
widzieć bazę pomiarów jaka znajduje się 
w danym pliku i jednocześnie jakie pomia-
ry są w pamięci urządzenia.

W celu zapewnienia spokoju i pewności 
dla klientów, został wprowadzony pro-
gram CM-CT1, który umożliwia zdalne 
wprowadzanie ustawień w spektrofo-
tometrze. Jak to jest pomocne? W dobie 
kiedy jedna firma posiada kilka oddzia-
łów i kilku użytkowników, mierzą różne 
elementy, ważne jest żeby mieć takie 
same ustawienia. Dzięki temu programo-
wi można zdalnie zobaczyć wyświetlacz 
innego spektrofotometru na swoim kom-
puterze. Jeżeli urządzenia często zmienia-
ją użytkowników to dla kierownika działu 
odpowiedzialnego za pomiary taki pro-
gram to niesamowicie pomocne narzę-
dzie. Przed pomiarami może zerknąć 
na wszystkie urządzenia niezależnie od 
miejsca i ma pewność, że osoby pracujące 
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ze spektrofotometrami dobrze wykona-
ją swoją pracę bez niepotrzebnych strat 
czasu na ewentualne niedomówienia.

A co jeszcze nowego w zakresie funk-
cjonowania wnoszą przenośne spektro-
fotometry Konica Minolta? Mamy moż-
liwość ustawienia urządzenia w dwa 
rodzaje użytkowników: Administrator 
i Użytkownik. Jak możemy się domyślać 
pierwszy z nich dysponuje pełną funk-
cjonalnością urządzenia a drugi posiada 

tylko te, które są potrzebne w aktualnych 
zadaniach. Oznacza to mniej stresu, że 
coś przypadkiem przestawimy lub usu-
niemy. Ponadto mamy możliwość usta-
wienia urządzenia w tryb normalny i pro-
sty. A co to jest? To jest świetna funkcja 
jeżeli podczas ciągłej pracy wyjdzie sytu-
acja, w której trzeba sprawdzić inny ele-
ment bez wnikania w ustawienia, w ilość 
wzorców, która próbka, ile jest pamięci 
itd. Tylko potrzebujemy prostego porów-

nania – funkcja działa w ten sposób, że 
za pierwszym przyciśnięciem mierzymy 
wzorzec a za następnym próbkę i otrzymu-
jemy porównanie. 

Jest jeszcze więcej funkcji, które uła-
twiają codzienną pracę i sprawiają, że 
praktycznie wszystko można usta-
wić z poziomu samego spektrofotome-
tru. Zapewne jest to zasób informacji na 
następny artykuł.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowie-
dzieć się więcej, proszę skontaktować 
się z naszym biurem regionalnym we 
Wrocławiu lub wysłać do nas e-mail. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie 
pytania. l 

Kontakt: 
Konica Minolta Sensing Europe B.V.
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Skarbowców 23a
53-025 Wrocław 
Tel.: +48 71 734 52 11
Fax: +48 71 734 52 10
E-mail: info.poland@seu.konicaminolta.eu
Web: www.konicaminolta.pl

*

Oświetlenie do pomiaru koloru
Oświetlenie odbite od próbki

Oświetlenie dla pomiaru połysku
Oświetlenie odbite od próbki

Profesjonalne zarządzanie kolorami dzięki 
platformie Colibri® i zaawansowanym technologiom

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

Tel: +48 71 734 52 11  ∙  info.poland@seu.konicaminolta.eu  ∙  www.konicaminolta.pl  
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Prace nad wdrożeniem tzw. 
Dyrektywy plastikowej (Single 
Use Plastics) sprawiły, że temat 
wpływu tworzyw sztucznych 
na środowisko naturalne Ziemi 

powrócił jak bumerang na pierwsze stro-
ny gazet. Jako alternatywę dla jednora-
zowych wyrobów plastikowych propono-
wano m.in. papier, drewno i szkło. I choć 
w odniesieniu do produktów o krótkim 
cyklu życia można zgodzić się z niektórymi 
argumentami zwolenników poszczegól-
nych alternatyw, trudno znaleźć atrakcyj-
ny zamiennik dla wyrobów wielokrotnego 
użytku i opakowań z tworzyw sztucznych. 
Badania dowodzą bowiem, że zastąpienie 
ich materiałami pochodzenia naturalne-
go – zamiast pomóc – przyniosłoby dal-
sze szkody środowisku. Jak wylicza fun-
dacja PlasticsEurope, ponieważ tworzywa 
sztuczne są lżejsze niż inne materiały, cię-
żarówka przewożąca towar w opakowa-
niach plastikowych waży średnio o 800 
kg mniej niż ten sam pojazd załadowany 
produktami opakowanymi w metal, szkło 
czy drewno. To zaś przekłada się na znacz-
ną redukcję zużycia paliwa (o 2 l/100 km) 
i emisji dwutlenku węgla (o 5 kg/100 km). 
Na tym jednak nie koniec: nowoczesne 
tworzywa funkcjonalne mają także pozy-
tywny wpływ na trwałość produktów spo-

żywczych, a tym samym sprzyjają inicja-
tywom na rzecz niemarnowania żywności. 

Cieniem na tym pozytywnym obrazie 
kładą się statystyki dotyczące ilości odpa-
dów plastikowych zalewających naszą pla-
netę: jeśli przyjąć, że ¾ wyprodukowanych 
do tej pory tworzyw stało się już odpa-
dem, a jedynie 22% z nich zostało pod-
dane jakiejkolwiek formie odzysku (recy-
klingowi lub odzyskowi energii), oznacza 
to, że na wysypiskach, w lasach, morzach 
i oceanach zalega obecnie ok. 5 mld ton 
plastiku. Jak wyliczyła Ellen MacArthur 
Foundation, co roku do akwenów wodnych 
trafia 10-20 ton plastiku i jeśli trend ten się 

utrzyma, za 30 lat będzie go tam więcej niż 
ryb. Tworzywa sztuczne co prawda rozkła-
dają się powoli, ale w międzyczasie uwal-
niają tzw. mikroplastik, który w rybach 
i owocach morza trafia w końcu na nasze 
stoły. Spore ilości tego typu materiałów 
wykryto w organizmach dzieci na całym 
świecie. Jak przeciwdziałać temu zjawi-
sku? Jednym z rozwiązań jest zastąpienie 
tworzyw niepodlegających biodegradacji 
materiałami biodegradowalnymi pocho-
dzenia petrochemicznego lub organicz-
nego, innym – recykling konwencjonal-
nych tworzyw petrochemicznych i budowa 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tworzywa sztuczne 
w wersji bio
Kurczące się zasoby surowców nieodnawialnych oraz rosnąca świadomość 
ekologiczna społeczeństw sprawiają, że coraz częściej mówi się o konieczności 
zastąpienia plastiku materiałami pochodzenia naturalnego. Badania pokazują 
jednak, że trudno dziś znaleźć wśród nich atrakcyjną alternatywę dla tworzyw 
sztucznych. Dlatego na znaczeniu zyskują projekty mające na celu wprowadze-
nie do obiegu tzw. biotworzyw.

Agata Świderska

Udział tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi w całości odpadów „plastikowych” 
produkowanych w latach 2005-2015 w Unii EuropejskiejŹR
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cej co najmniej 80% poli(kwasu (R,S)-3-
hydroksymasłowego) (PHB), którą nale-
ży dokładnie oczyścić z całego materiału 
organicznego. Jego pozostałości pogarsza-
ją bowiem i tak już niezbyt dobre właści-
wości tworzywa. W stanie naturalnym (bez 
dodatków) jest ono bowiem sztywne i kru-
che, a jego temperatura topnienia (170ºC) 
jest tylko o 10ºC niższa niż temperatura 
rozkładu termicznego. Znacznie utrudnia 
to obróbkę PHB i ogranicza zakres jego 
potencjalnych zastosowań. Aby go roz-
szerzyć, niektórzy producenci wpadli na 
pomysł połączenia PHB z PHV – poli(kwa-
sem 3-hydroksywalerianowym) w propor-
cjach 80 do 20%. Tak powstał PHBV wyka-
zujący się mniejszą sztywnością i krucho-
ścią, a przy tym niższą temperaturą top-
nienia (140ºC) przy wyższej temperaturze 
rozkładu termicznego (210ºC). Znajduje 
on zastosowanie w produkcji folii, bute-
lek, kubków i tacek, a naniesiony w for-
mie powłoki na papier lub tekturę stanowi 
dobry materiał na torby reklamowe i worki 
na odpady biodegradowalne.

Równolegle prowadzone są też prace 
nad alternatywnymi metodami pozyski-
wania PHA, m.in. w procesach fermenta-
cji glukozy, sacharozy, oleju spożywcze-
go czy gliceryny. Duży potencjał wydają 
się mieć próby hodowli modyfikowanych 
genetycznie roślin, które będą wytwarzać 
PHA w sposób analogiczny do bakterii. Zaś 

firmy Micromidas i AnoxKaldnes pracują 
niezależnie nad pozyskiwaniem tego two-
rzywa ze ścieków.

To jednak nie PHA, lecz polilaktyd 
(PLA) został pod koniec ubiegłego stule-
cia okrzyknięty tworzywem przyszłości. 
„Podwójnie zielony” – wytwarzany z natu-
ralnych materiałów i w pełni biodegrado-
walny – wydawał się idealnym następcą 
tradycyjnego plastiku. Podstawowy suro-
wiec do jego produkcji stanowią bowiem 
odpady roślinne, m.in. skrobia, celuloza, 
biomasa i drewno. Mimo to gotowy mate-
riał cechuje się właściwościami przypomi-
nającymi polistyren: może być przetwa-
rzany na tradycyjnych maszynach obrób-
czych z wykorzystaniem typowych tech-
nologii, a po uzupełnieniu o modyfikatory 
zapewniające mu mniejszą przenikalność 
gazów i odporność termiczną może być 
z powodzeniem wykorzystywany do pro-
dukcji opakowań. Szybko dostrzegły to 
media branżowe, a za ich sprawą także 
cały świat przemysłu, zapewniając nowe-
mu materiałowi odpowiedni PR. Pominięto 
przy tym fakt, że nie może być on wytwa-
rzany bezpośrednio, tj. że PLA nie jest wła-
ściwie polilaktydem, lecz syntezowanym 
chemicznie tworzywem na jego bazie. Do 
jego syntezy wykorzystuje się dwie alter-
natywne metody: polikondensację kwasu 
mlekowego oraz polimeryzację lakty-
du uzyskanego wcześniej z kwasu mle-

Opakowania wykonane 
w 100% z PCR 
cechują się mniejszą 
przejrzystością 
i charakterystycznym 
żółtozielonym odcieniem 
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BIO-FED 
Branch of AKRO-PLASTIC GmbH

BioCampus Cologne
Nattermannallee 1 
50829 Kolonia · Niemcy 
Telefon: +49 221 88 88 94-00  
Faks:    +49 221 88 88 94-99 
info@bio-fed.com  ·  www.bio-fed.com

M·VERA®  
Tworzywa  
Sztuczne  
Biologiczne 
Dzięki ofercie biopochodnych i bio- 
degradowalnych tworzyw sztucznych  
M·VERA® (z certyfikatem EN 13432)  
zapewniamy klientom niestandardowe  
rozwiązania do różnych zastosowań:

• Folie 
 do toreb na zakupy, toreb  
 na warzywa i owoce lub do folii  
 rolniczych

• Formowanie wtryskowe 
 do opakowań, kapsułek z kawą,  
 sztućców i innych zastosowań

• Koncentraty kolorowe i intensywnie  
	 czarne	oraz	koncentraty	barwiące	 
 w formie dodatków

Nasz zespół wysoce doświadczonych  
specjalistów w zakresie tworzyw  
sztucznych chętnie udzieli wszelkiej  
pomocy. Zachęcamy do kontaktu! 
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*Dane z 2019 r. potwierdzone audytem CENTREX

*

ODBIERZ
BEZPŁATNY BILET,
ODWIEDŹ TARGI
W DOLINIE NARZĘDZIOWEJ



Zarządzanie  
przedsiębiorstwem 
4.0

Systemy IT w produkcji 
i procesach biznesowych

Agata Świderska



CAD/CAM, SCADA, CMMS, WMS, PLM, ERP 
– w ciągu ostatnich lat liczba systemów uła-
twiających, a niekiedy i warunkujących sukces 
rynkowy produkcji przemysłowej urosła do 
tego stopnia, że bardzo łatwo stracić rozezna-
nie w tym, co oferuje rynek. A jeszcze trudniej 
wybrać rozwiązanie dostosowane do potrzeb 
własnej firmy. W efekcie część przedsiębiorców 
nadal korzysta z klasycznego papieru i ołówka 
lub arkuszy kalkulacyjnych, przedkładając to, 
co znane i sprawdzone, nad trudny do osza-
cowania potencjał informatyzacji zasobów. 
Badania rynku jednoznacznie dowodzą jednak, 
że przed cyfryzacją nie ma ucieczki, a firmy 
uparcie obstające przy rozwiązaniach analo-
gowych będą pierwszymi, które padną ofiarą 
niewykorzystanych szans. 
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Rynek druku 3D należy do 
grupy najszybciej rozwijają-
cych się sektorów światowe-
go przemysłu. Nowoczesne 
drukarki pozwalają dziś już 

nie tylko wytwarzać prototypy różnego 
rodzaju sprzętów, ale również usprawniać 
krótkoseryjną produkcję w pełni funkcjo-
nalnych detali - od uchwytów urządzeń 
elektrotechnicznych po elementy silników 
lotniczych. Według nowojorskiej agencji 
Reports and Data, w 2026 r. globalny seg-
ment technologii addytywnych osiągnie 
wartość 23,3 miliarda dolarów, z rocznym 
tempem wzrostu na poziomie 14,4 proc. 
Jednym z filarów rozwoju tej branży jest 
dostęp do innowacyjnych materiałów, 
umożliwiających ciągłe zwiększanie pre-
cyzji i wydajności procesu produkcyjnego. 
Miniony rok obfitował pod tym względem 
w szereg rynkowych nowości.  

Wacker poszerzył ofertę silikonów 
marki ACEO, rozwijanych przez dostaw-
cę usług druku 3D o tej samej nazwie. 
Portfolio tych produktów obejmuje obec-
nie zakres twardości od 20 do 60 Shore 
A. W zestawie tym brakowało dotychczas 
materiału ACEO GP 50 Shore A. Podobnie 
jak wszystkie silikony GP marki ACEO, 
wersja 50 Shore A to elastomer siliko-
nowy, który można stosować w wysoko-
wydajnych aplikacjach dla motoryzacji, 
lotnictwa, ochrony zdrowia czy elektro-
niki. Materiał dostępny jest we wszystkich 

standardowych kolorach. Jak zapewnia 
firma, produkty z rodziny ACEO Silicone 
GP można stosować do druku wielomate-
riałowego, w dowolnej kombinacji. Wacker 
uruchomił niedawno w Niemczech i USA 
dwa laboratoria, które zajęły się roz-
wijaniem techniki druku 3D w oparciu 
o wykorzystanie elastomerów silikono-
wych. Ponadto podczas październikowych 
targów K w Düsseldorfie koncern pokazał 

nową drukarkę 3D - ACEO Imagine Series 
K2, integrującą szereg nowych funk-
cji i możliwości, takich jak drukowanie 
z czterech różnych materiałów LSR jed-
nocześnie - detale można teraz wytwa-
rzać w różnych kolorach lub z odmien-
nym stopniem twardości poszczególnych 
warstw/fragmentów.

Sabic wprowadził na rynek materiał 
podporowy (tzw. wyłamywalny) AMS31F, 

Druk 3D – przegląd 
nowości materiałowych
Producenci tworzyw sztucznych przetwarzanych standardowy-
mi metodami, takimi jak formowanie wtryskowe, wytłaczanie czy 
termoforming, w ostatnich latach coraz chętniej inwestują również 
w rozwój gatunków przeznaczonych do obróbki przy wykorzysta-
niu technologii przyrostowych.
Andrzej Wolański

Evonik realizuje projekt dotyczący materiałów przetwarzanych w nowej technologii STEP.
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Dystrybucja

Oferta produktów

Tworzywa 
techniczne 

Tworzywa 
specjalne

Blendy
Standardowe 

tworzywa 
sztuczne 

Elastomery 
termo-

plastyczne 

Kompoundy Masterbacze Granulaty 
czyszczące

Plastoplan Polska specjalizuje się w dystrybucji tworzyw sztucznych renomowanych producentów. 
Wykwalifi kowany zespół oferuje pełny serwis – opiekę począwszy od wizji do produkcji seryjnej. Nasza fi rma 
z prywatnym kapitałem, na bazie doświadczenia mierzonego w dziesiątkach lat, spełnia potrzeby klientów w 
oparciu o własne i wynajmowane magazyny, logistykę i doskonale wyposażone laboratoria. 
Plastoplan Polska jest częścią grupy kapitałowej Hromatka Group, jednej ze znaczących na europejskim 
rynku tworzyw sztucznych grup dystrybucyjnych.
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