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pierwsze niepokojące sygnały  
z Chin, mało kto spodziewał się, że 
potrzeba kilku tygodni, aby zablo-
kować transport lotniczy i lądowy w 
Europie, zamknąć granice, a społe-
czeństwo na domowej kwarantannie.

16  Przetwórstwo tworzyw – 
przegląd bieżących tren-
dów, cz. II
Działalność branży polimerowej wpi-
suje się w szereg rynkowych zjawisk, 
o których warto pamiętać. 

38  Termoformowanie:  
technologia na topie
W porównaniu z wtryskiem ter-
moformowanie jest tańsze, szybsze 
i dużo bardziej ekologiczne. A dodat-
kowo umożliwia wytwarzanie mate-
riałów niemożliwych do uzyskania 
innymi metodami.
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barw w sposób absolutny i precyzyj-
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nie nabyły umiejętności ilościowego 
określania barw i ich odmian. 

52  Systemy gorącokanałowe  
– przegląd innowacji 
Technologia form wtryskowych 
z grzanymi kanałami, stosowana 
w przemyśle tworzyw sztucznych 
od ponad 50 lat, zrewolucjonizo-
wała możliwości procesu przetwór-
stwa tworzyw, przyczyniając się do 
znacznej poprawy jakości wyprasek, 
zwiększenia wydajności produkcji 
i ograniczenia ilości odpadów pro-
dukcyjnych.
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Opakowania
od surowca
do produktu

filmsandpackaging.pl

Warszawa, 23 czerwca 2020
Hotel Lord

KONFERENCJA

Folia
i Opakowania

w Obiegu
Zamkniętym

Trendy na rynku opakowań, dodatki do folii, termoformo-
wanie, dodatki do tworzyw sztucznych i recykling – to  
główne tematy trzeciego numeru Plastime Magazine. 
Numeru, nad którym pracę rozpoczynaliśmy w zupełnie 
innych warunkach, w beztroskim świecie „przed epidemią”. 
To wydanie pierwotnie miało towarzyszyć naszej konferencji 
„Films&Packaging”, którą z wiadomych względów musie-
liśmy przełożyć (nowa data widnieje na ogłoszeniu obok), 
chociaż wiele wskazuje, że i ten termin może być zagrożony. 
Rozwijająca się pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 prak-
tycznie z dnia na dzień sparaliżowała rynki całego świata, 
zatrzymując albo mocno spowalniając niemal każdy sektor 
gospodarki. Nie inaczej stało się w naszej branży - wpraw-
dzie nie obserwujemy jeszcze masowego zatrzymywania 
produkcji, a większość przedsiębiorstw nie poddaje się i 
raczej przestawia na funkcjonowanie w warunkach epide-
micznych, niż składa broń, jednak trudno przewidzieć, jak 
długo taka sytuacja może się utrzymać. Już teraz mówi się o 
nadchodzących masowych zwolnieniach, a widmo recesji jest 
wyraźne jak nigdy. Z drugiej strony, paradoksalnie, branża 
tworzyw sztucznych może w tych trudnych, niecodziennych 
warunkach zyskać... czy też raczej odzyskać swoje dobre imię. 
Jeszcze wczoraj jednorazowe opakowania z tworzyw były 
synonimem zła i dyżurnym chłopcem do bicia, dziś okazuje 
się, że to właśnie takie opakowania są najlepszym gwarantem 
bezpieczeństwa biologicznego żywności w warunkach epide-
mii. Nie na wiele się to jednak zda, jeżeli gospodarka wyha-
muje niemal do zera: zerwane łańcuchy dostaw, anulowane 
zamówienia, a w konsekwencji seria upadłości... Czy jednak 
wszystko zależy tylko od koronawirusa? W tych trudnych 
warunkach warto być po prostu razem i - jakkolwiek to brzmi 
- wspólnie stawić czoła wyzwaniom. Doskonałym przykła-
dem takiej postawy na naszym podwórku jest zmiana terminu 
targów Plastpol, którą branża przyjęła ze zrozumieniem. To 
cieszy i pozwala mieć nadzieję, że hashtagi z ogłoszeń Targów 
Kielce - #LojalniWBiznesie, #ZmieniamTerminNieRezygnuję 
i #RazemDamyRadę - nie pozostaną tylko pustymi hasłami.

Redaktor Naczelny

Czas wyzwań, 
współpracy  
i solidarności
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2,5
mln

litrów płynu 
do dezynfekcji 

rąk ma 
wyprodukować 
w marcu Orlen 

Oil, spółka  
z Grupy Orlen. 

l

3
mln

zł przekaże 
Grupa Azoty 

na walkę z 
koronawirusem.

l

212
mld

to szacunkowa 
wartość 

pakietu anty-
kryzysowego 

mającego 
zneutralizować 
skutki pandemii 

SARS-CoV-2  
w gospodarce.

l

G Ł O S YW Y C I N K I 

Nasza firma prawi-
dłowo funkcjonuje 
nawet w trudnych 
czasach. Rok 2019 
był pełen wyzwań. 
To był rok, w którym 
dochodziło do silnych 

zawirowań gospodarczych. Pomimo trud-
nego otoczenia rynkowego zwiększyliśmy 
nasze zyski we wszystkich segmentach 
związanych z konsumentami. Niestety, nie 
mogło to zrekompensować spadku w tzw. 
wyrobach chemii podstawowej.

dr Martin Brudermüller,
prezes zarządu BASF SE.

Opakowania z two-
rzyw sztucznych 
mają za zadanie chro-
nić i konserwować 
zapakowany przed-
miot. Choć są często 
niezauważalne dla 
konsumenta, to wła-
śnie dzięki nim każdy produkt jest dobrze 
zabezpieczony przed brudem, wilgocią i 
kontaktem z ludźmi. Przemysł tworzyw 
sztucznych może teraz odegrać znaczącą 
rolę i być częścią europejskiej koordynacji 
[w zakresie walki z pandemią - red.].

Alexandre Dangis,
Dyrektor Zarządzający EuPC.

W trudnym okresie, 
jako największa spół-
ka z udziałem Skarbu 
Państwa, dokładamy 
wszelkich starań by 
zwiększać bezpieczeń-
stwo Polaków, w tym 

przede wszystkim wspierać służby medycz-
ne. Sfinansowaliśmy zakup maseczek 
ochronnych dla personelu medycznego, 
przekazujemy również Agencji Rezerw 
Materiałowych kolejne partie płynu do 
dezynfekcji rąk. Na walkę z koronawirusem 
przeznaczyliśmy dodatkowe 6 milionów zł.

Daniel Obajtek,  
Prezes Zarządu PKN ORLEN

Sieć handlowa Lewiatan w 
ramach projektu „Eko pako-
wanie w Lewiatanie” wprowa-
dziła do oferty torby papiero-
we i kartony na zakupy, a 
także ekologiczny papier 
oraz torebki na pieczywo.
Jak podaje sieć, jest to 
odpowiedź na ocze-
kiwania klientów oraz 
trendy rynkowe. Według 
badań, aż 32% dorosłych 
Polaków wskazuje, że jednym 
z głównych czynników zwięk-
szających świadomość konsu-

mentów na temat problemów 
związanych z opakowaniami 
jest 

eliminowanie plastikowych 
toreb ze sklepów.

Lewiatan eliminuje tworzywa

Należący do Grupy ORLEN 
czaski holding Unipetrol 
buduje w swoim zakładzie 
w Litvínovie jednostkę do 
pirolizy. Ma ona przetwarzać 
zmieszane poużytkowe odpa-

dy z tworzyw sztucznych z 
całego kraju, a także ewentu-
alnie z innych części Europy 
Środkowej i Wschodniej na 
surowce do produkcji nowych 
polimerów. Unipetrol otrzyma 
od czeskiego Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu wsparcie 
finansowe w wysokości 18 
mln koron czeskich (około 700 
000 EUR) na pokrycie kosztów 
opracowania i zrównoważenia 
technologii. 

Trwająca pandemia SARS-
CoV-2 nakazuje ostrożność  
najwyższego stopnia. Szcze-
gólnie uważnie należy pod-
chodzić do zaopatrywania się 
w żywność. Polski Związek 
Przetwórców Tworzyw 
Sztucznych apeluje, by w 
najbliższych tygodniach korzy-
stać wyłącznie ze szczelnie 
zapakowanych produktów 
żywnościowych. Żywność 
zapakowana trwale i szczel-
nie w opakowania z tworzyw 
sztucznych jednorazowego 
użytku daje konsumentowi 

gwarancję, że jej produkcja 
jest poddana bardzo surowe-
mu reżimowi higienicznemu, 
który ma zagwarantować naj-
wyższy stopień czystości, co 
oznacza atmosferę bezpieczną 
biologicznie. Tak zapakowana 
żywność, do momentu trafie-
nia do rąk konsumenta, nie ma 
styczności z innymi osobami, 
zaś zastosowane do jej ochro-
ny tworzywa sztuczne, dzięki 
odpowiedniej barierowości, 
gwarantują brak dostępu owa-
dów i drobnoustrojów mogą-
cych przenosić choroby.

Unipetrol wchodzi w recykling chemiczny

Na czas epidemii plastikowe jednorazówki
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Paradoksalnie stosunkowo niska 
śmiertelność spowodowana 
wirusem COVID19 może utrud-
nić próby jego powstrzymania. 
Ponieważ znaczna część zara-

żeń wirusem przebiega łagodnie, trudno 
odizolować jego nosicieli (często nieświa-
domych) od reszty zdrowego społeczeń-
stwa. A o zarażenie koronawirusem jest 
bardzo łatwo - przenosi się on drogą kro-
pelkową. Im większa liczba osób zarażo-
nych, tym większe niepokoje na tle gospo-
darczym. Konsekwencje pandemii najbar-
dziej odczują turystyka, transport i usługi. 

Jak z epidemią radzą sobie MŚP 
na świecie?

Choć sytuacja jest poważna, według 
prognozy Ignacego Morawskiego z dnia 
12.03.2020 r. dla SpotData, możemy mówić 
o dwóch ścieżkach przechodzenia epide-
mii - włoskiej i koreańskiej. Ścieżka wło-
ska okazuje się najbardziej alarmująca ze 
względu na wzrost liczby nowych zaka-
żeń oraz wysoką śmiertelność. Podobnie 
z koronawirusem radzą sobie Hiszpanie, 
którym blisko do “włoskiego mode-
lu”. Bardziej optymistyczne dane płyną 
z Korei Południowej. Tak zwana “ścież-
ka koreańska” oznacza znaczący wzrost 
liczby zachorowań przez kilka przyszłych 
tygodni, a następnie odwrócenie tenden-
cji i spadek nowych infekcji. Odpowiednio 

szybka reakcja polskiego rządu (przywró-
cenie granic, wstrzymanie transportu lot-
niczego, zakaz zgromadzeń, zamknięcie 
dużych obiektów handlowych) pozwala 
mieć nadzieję, że Polskę również ominie 
kryzys humanitarny.

Co może zrobić przedsiębiorca?
Wraz początkiem marca skutki korona-

wirusa odczuła giełda. Tylko w Warszawie 
indeks WIG20 stracił ponad 22% swojej 
wartości. Również pracodawcy zmuszeni 
byli do podjęcia odpowiednich środków 
prewencyjnych - coraz więcej firm prze-
chodzi na pracę zdalną, a w najbliższych 
tygodniach zamknięte będą szkoły oraz 
uniwersytety. Wielu rodziców musi zatem 
dzielić czas między opiekę nad dziećmi, 
wsparcie osób starszych (np. w realizowa-
niu podstawowych zakupów spożywczych) 
oraz pracę. Jednak kryzys najbardziej 
uderzy w przedsiębiorców, z których 
znaczna część musiała zamrozić 
swój biznes. Jak poradzić 
sobie w takiej 
sytuacji?

Na co powinien przygotować się 
polski sektor MŚP?

Obecne wydarzenia stawiają przedsię-
biorców z sektora MŚP w trudnej sytuacji. 
Jednak i bez koronawirusa przed właści-
cielami firm jest wiele czynników, które 
utrudniają prowadzenie własnego biznesu. 
W zależności od zakresu własnej działal-
ności, właściciel firmy powinien uwzględ-
nić w swoich działaniach następujące 
czynniki ryzyka:
• wzrost cen surowców lub komponentów 

do produkcji,
• zmiana polityki po stronie dostawców,
• zmienny popyt na produkt lub usługę,
• trudności w pozyskaniu kompetentnej 

kadry,
• trudności w logisty-

ce i dystrybucji,

Koronawirus
- na co powinien przygotować się 
sektor MŚP?
Gdy na początku roku pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały  
z Chin, mało kto spodziewał się, że potrzeba kilku tygodni,  
aby zablokować transport lotniczy i lądowy w Europie, zamknąć 
granice, a społeczeństwo na domowej kwarantannie.
Jerzy Dąbrowski, prezes zarządu Bibby Financial Services
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• spadek zamówień,
• niewypłacalność odbiorców,
• ryzyka polityczne, takie jak wprowa-

dzenie stanu wojennego, upaństwowie-
nie fabryk, dewaluacja waluty, itp.,

• ryzyka naturalne, np. powodzie czy inne 
klęski żywiołowe.

Nie wszystkie ryzyka można przewi-
dzieć, nie wszystkim też łatwo przeciw-
działać. Jednak wobec niektórych zagro-
żeń rozwiązaniem może być odpowiednie 
narzędzie usprawniające działanie całego 
przedsiębiorstwa.

W jakie narzędzia powinien  
inwestować przedsiębiorca?

Jednym z największych ryzyk czyha-
jących na przedsiębiorcę jest brak płyn-
ności finansowej, spowodowany często 
przez zatory płatnicze lub nierzetelnych 
kontrahentów. W wypadku tych zjawisk 
rozwiązaniem może być faktoring, który 
wspiera firmę również w okresie niepew-

ności lub słabszej koniunktury. Faktoring 
umożliwia szybkie odzyskiwanie gotówki 
z faktur, a utrzymanie płynności finanso-
wej jest jedną z wielu zalet tego rozwiąza-
nia. Warto dodać, że przedsiębiorca, który 
skorzysta z faktoringu, może przeznaczyć 
uzyskane środki na dowolny cel - bieżące 
wynagrodzenia pracowników, raty leasin-
gowe, inwestycje, itp. Faktor zweryfikuje 
również nowych kontrahentów, co pomoże 
budować stabilny biznes.

Jak w sytuacjach kryzysowych 
pomaga faktoring?

W sytuacji kryzysowej, która może być 
efektem epidemii, warto przeanalizo-
wać zasoby firmy pod kątem możliwości 
ratunkowych. Jeśli przedsiębiorstwo ma 
stałych, wiarygodnych klientów, to wła-
śnie oni mogą okazać się pomocni w uzy-
skaniu finansowania. W jaki sposób? 
Odpowiedzią jest faktoring restruktu-
ryzacyjny. Powstał on z myślą o firmach 
mających trudności z pozyskaniem finan-

sowania pozabankowego. Rozwiązanie 
to łączy w sobie elementy finansowania 
i działań restrukturyzacyjnych, a także 
ścisłą kontrolę spłat należności od kon-
trahentów. Przedsiębiorca może dostać od 
faktora ratalny plan spłat zaległości wobec 
instytucji państwowych - spłaty zaległych 
świadczeń będą wówczas regulowane bez-
pośrednio z zaliczek wystawionych fak-
tur. Wówczas pomniejszona kwota zostaje 
przekazana na konto firmy, która dzię-
ki błyskawicznemu zastrzykowi gotów-
ki, może działać bez zakłóceń. Dla przed-
siębiorcy to komfort działania bez obawy 
o widmo przerwania działalności.  l

FAKTORING Z REGRESEM    FAKTORING BEZ REGRESU    FAKTORING EKSPORTOWY 

WIERZYMY W TWÓJ BIZNES

ODWIEDŹ bibby nancialservices.plZADZWOŃ 800 224 229

OTWÓRZ SIĘ 
NA NOWE 
MOŻLIWOŚCI.
WYPRÓBUJ 
FAKTORING. 

Proste procedury      Szybka wypłata      Nawet 90% wartości faktury 

Jednym z największych ryzyk 
czyhających na przedsiębiorcę 
jest brak płynności finansowej, 
spowodowany często przez 
zatory płatnicze lub nierzetelnych 
kontrahentów.
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Grafen
„Materiał XXI wieku”coraz chętniej 

wykorzystywany jest dziś jako dodatek 
poprawiający wydajność tworzyw sztucz-
nych. Najczęściej wykorzystywany jest 
do tego celu jako wzmocnienie w posta-
ci nanorurek lub nanopłytek. Mimo dość 
wczesnego etapu komercjalizacji, nie 
brakuje interesujących zastosowań. Na 
Uniwersytecie w Manchesterze, gdzie 
w 2004 r. po raz pierwszy otrzymano 
grafen, realizowany jest obecnie projekt 
zmierzający do opracowania nanokom-
pozytów oferujących funkcje dotychczas 
niemożliwe do osiągnięcia. Celem prac, 
nadzorowanych przez Colloids Group 
(filię firmy Tosaf), jest zbadanie wpły-
wu grafenu na własności mechanicz-
ne, termiczne, elektryczne, reologiczne 
i barierowe tworzyw termoplastycznych. 
Badacze planują opracowanie nanokom-
pozytów grafenowych nowej generacji, 
z przeznaczeniem dla motoryzacji, lot-
nictwa oraz branży E&E.

Z kolei na Uniwersytecie Stanu New 
Jersey (Rutgers) opracowano i opatento-
wano technologię taniej produkcji nano-
kompozytów grafenowych w oparciu 
proces dystrybucji nanocząstek grafe-
nu w polimerowym stopie, z jednocze-
snym wytwarzaniem grafenu na miejscu 
metodą złuszczanie grafitu. Rozwiązanie 
zapewnia dobrą dyspersję i silne wiązania 
kowalencyjne pomiędzy grafenem i poli-
merem, co skutkuje zwiększeniem sztyw-
ności i udarności do poziomów porówny-

walnych z zastosowaniem włókna węglo-
wego. Produkcja pilotażowa realizowana 
jest z wydajnością 45 kg/godz, przy czym 
trwają pracę nad jej 10-krotnym zwięk-
szeniem. Prace naukowców finansowane 
są przez TLC Products. Firma przypomina, 
że obecnie producenci kompozytów mają 

do wyboru dwa rodzaje włókien: szklane 
(mocne i tanie, ale ciężkie) lub węglowe – 
mocne i lekkie, ale drogie. Zastosowanie 
grafenu ma zapewnić trzecią opcję – 
zbrojenie mocne, lekkie i opłacalne. TLC 
Products przewiduje, że tego rodzaju ofer-
ta powinna zainteresować szczególnie 

Przetwórstwo tworzyw 
– przegląd bieżących 
trendów, cz. II
Działalność branży polimerowej wpisuje się w szereg rynkowych zja-
wisk, o których warto pamiętać. Poniżej przedstawiamy kilka z nich. 
Andrzej Wolański

Grafen w postaci nanorurek lub nanopłytek coraz chętniej wykorzystywany jest do 
wzmacniania materiałów polimerowych
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Pod względem zużycia tworzyw 
sztucznych Polska pozostaje 
„zieloną wyspą” Europy: pod-
czas gdy rynek europejski sil-
nie wyhamowuje, odnotowując 

miejscami nawet niewielkie spadki zuży-
cia polimerów, zapotrzebowanie polskich 
przetwórców na tworzywa systematycz-
nie rośnie. Według fundacji PlasticsEurope 
Polska w 2018 r. w naszym kraju zużycie to 
wyniosło 3,5 mln ton, co oznacza wzrost 
o 3,5% r/r. Tym samym Polska zajęła 6. 
miejsce w Europie pod względem wielko-
ści zapotrzebowania na tworzywa – po 
Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii 
i Wielkiej Brytanii.

Największy udział w rynku przetwór-
stwa polimerów zarówno w Polsce, jak 
i w Europie mają opakowania. O ile jednak 
na kontynencie europejskim zdecydowanie 
wyprzedzają one drugie na liście budow-
nictwo, o tyle w Polsce różnica udziałów 
między tymi dwoma branżami jest nie-
wielka. Jeszcze mniejszy dystans dzieli 
opakowania z tworzyw sztucznych od opa-
kowań papierowych i tekturowych, zajmu-
jących drugą pozycję pod względem wiel-
kości wolumenu produkcji w naszym kraju.

Czy dane te są zapowiedzią zmia-
ny struktury rynku opakowań w Polsce, 
a co za tym idzie – także wielkości popy-
tu na opakowania z tworzyw sztucznych? 
Wiele zależeć będzie od uwarunkowań 
zewnętrznych. A te wydają się nie sprzyjać 
producentom: podejmując walkę z „pla-

stikiem”, Unia Europejska może bowiem 
wylać dziecko z kąpielą, na siłę zastępu-
jąc opakowania i wyroby plastikowe ich 
szklanymi, papierowymi i metalowymi 
odpowiednikami. Nie najlepiej całej branży 
wróży także obecna epidemia koronawiru-
sa, która z pewnością mocno odciśnie się 
na eksporcie opakowań – głównym źródle 
przychodów tego sektora.

Koniunktura na plusie
Branża opakowaniowa pozostaje od 

lat największym konsumentem tworzyw 

sztucznych w Polsce. Według „Raportu 
Rocznego 2019” Fundacji PlasticsEurope 
Polska w 2018 r. zużyła ona łącznie 1,18 
mln ton polimerów – 35% całkowitego 
zużycia odnotowanego w naszym kraju. Na 
drugim miejscu znalazło się budownictwo 
(z 24-proc. udziałem w rynku), a na trze-
cim – motoryzacja (10%).

Co więcej, zapotrzebowanie producen-
tów opakowań na tworzywa w ostatnich 
latach systematycznie rosło, pozosta-
jąc w dużej mierze niewrażliwe na krót-
kotrwałe zmiany koniunktury. Łącznie 

Rynek opakowań w Polsce: 
czy czeka nas spowolnienie?
W latach 2010-2018 zużycie tworzyw sztucznych do produkcji opakowań 
wzrosło w Polsce o blisko 60%. Sektor ten nie tylko koncentruje największy 
kapitał spośród wszystkich przetwórców tworzyw, ale także najwięcej wyda-
je na inwestycje związane z rozwojem bazy produkcyjnej. Czy zaostrzenie 
przepisów wspólnotowych i nieefektywny system recyklingu mogą zahamo-
wać ten trend?

Agata Świderska

Zużycie tworzyw do produkcji opakowań w Polsce w latach 2014-2018
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Produkty foliowe są wysoce 
zaawansowanymi struktu-
rami, projektowanymi m.in. 
w celu spełnienia standar-
dów bezpieczeństwa i higieny 

żywności. Dla osiągnięcia wyznaczonych 
w tym obszarze parametrów, do przetwa-
rzanego granulatu zazwyczaj dodaje się 
specjalnie opracowywane środki chemicz-
ne, pozwalające uzyskać w trakcie procesu 
obróbki określone cechy materiału koń-
cowego. Najnowsze rozwiązania techno-
logiczne w tej dziedzinie obejmują szeroki 
zakres zagadnień – od zarządzania prze-
puszczalnością światła, poprzez poprawę 
własności manipulacyjnych, po zwiększa-
nie zastosowania surowców pochodzących 
z recyklingu.

Antyblok/poślizg
Zadaniem antyblokerów jest przede 

wszystkim usprawnianie czynności pro-
cesu obróbki wyrobów foliowych (np. 
operacji zwijania) wykonywanych pod-
czas następujących po sobie etapów pro-
dukcji. W kategorii tego rodzaju dodat-
ków Evonik wprowadził niedawno na 
rynek dwa nowe gatunki tzw. krzemion-
ki strącanej. Firma jest jednym z czoło-
wych producentów krzemionki na świecie. 
Produkty z serii Spherilex są wytwarzane 
w nowym, opatentowanym procesie pro-
dukcyjnym, który pozwala uzyskać sfe-
ryczny kształt oraz kontrolowaną wielkość 
cząstek. Spherilex 60 AB przeznaczony 
jest dla standardowych folii PE i PP, nato-
miast Spherilex 30 AB został opracowa-
ny dla bardzo cienkich produktów, takich 
jak folie dwuosiowo orientowane. Nowa 

seria sprawdziła się w roli wysokowydaj-
nych antyblokerów do folii formowanych 
z rozdmuchem oraz odlewanych, m.in. 
z polietylenu, polipropylenu, PET i polia-
midu. Jak wykazano podczas testów, mor-
fologia sferycznych cząstek i równomierny 
rozkład ich wielkości zapewniają opty-
malną klarowność i skuteczność własności 
przeciwblokujących w foliach z tworzyw 
sztucznych. Producent podkreśla, że ze 
względu na swoją niską chłonność dodatki 
z serii Spherilex działają również dosko-
nale w połączeniu ze środkami poślizgo-
wymi.

Ampacet opracował nowy antybloker 
do folii BOPP. Seablock 4S zapewnia wła-
ściwości przeciwblokujące i trwałe wła-
sności poślizgowe na poziomie organicz-
nych antyblokerów, unikając problemu 
ścierania cząstek, niezależnie od 
etapów i prędkości procesu 
obróbki, zapewnia firma. 
W procesie przetwarzania 
folii BOPP z dużą prędko-
ścią powszechnym proble-
mem jest wydzielanie się 
cząstek antyblokera z folii. 
Takie zjawisko może pro-
wadzić do gromadzenia 
się pyłu na powierzchni 
folii i nieprzewidywal-
nych zmian właściwo-
ści poślizgowych pod-
czas dalszej obróbki. 
Ampacet twierdzi, 
że dzięki doskona-
łemu zakotwiczeniu 
cząstek, Seablock 4S 
zmniejsza podatność 

folii na zarysowania, ograniczając tym 
samym poziom gromadzenia się pyłu pod-
czas obróbki materiału. Dodatek wyka-
zuje także dobrą stabilność cieplną oraz 
wyjątkowo niski potencjał zanieczysz-
czania głowicy i pozostałych elementów 
wytłaczarki. Ponadto poprawia właściwo-
ści optyczne folii, zapewnia producent.

AMB-12235 firmy DuPont to nowa 
generacja opracowanego na bazie sili-
konu masterbacza, łączącego własności 
antyblokera z kompatybilnym dodat-
kiem poślizgowym, w celu usprawnienia 
obróbki rozdmuchiwanej folii PE. Produkt 
został opracowany przy udziale należącej 
do koncernu firmy Multibase. Uzyskując 
efekty synergiczne dzięki zastosowaniu 
odpowiedniej kombinacji i ilości każde-

go składnika aktywnego, 
AMB-12235 zapewnia 

osiągnięcie niskiego 
współczynnika 

tarcia, wyka-
zując zara-

Dodatki do folii – 
nowości produktowe
Modyfikatory tworzyw sztucznych mają kluczowe znaczenie dla efektywnej 
produkcji i eksploatacji opakowań oraz wyrobów dla rynku rolnego. 

Robert Nowacki

W przeciwieństwie do niektórych dodatków organicznych, MB25-
235 zapewnia stabilne, długotrwałe właściwości poślizgowe, przy 
jednoczesnym braku migracji na powierzchnię folii
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T ermoformowanie, czyli 
kształtowanie tworzyw przez 
podgrzanie, a następnie for-
mowanie mechaniczne, sprę-
żonym powietrzem lub próż-

nią, po raz pierwszy zastosowano w latach 
40. XX wieku. Od tej pory metoda ta była 
konsekwentnie rozwijana, pozostając 
jednak w cieniu formowania wtryskowe-
go, które bardzo szybko awansowało do 
rangi dominującej technologii przetwór-
stwa tworzyw. Dziś z tego cienia wycho-
dzi – i robi to w wielkim stylu. Wystarczy 
przyjrzeć się prognozom rozwoju tego 
segmentu na trzy kolejne lata: zdaniem 
firmy analitycznej Credence Research 
w 2023 r. metodą tą wytwarzanych będzie 
ponad 500 tys. ton wyrobów z tworzyw 
sztywnych, tj. 4,1% więcej niż w 2016 r. 
Największy udział w tym wzroście będzie 
miał przemysł opakowaniowy, który 
już dziś wytwarza blisko 30% wszyst-
kich produktów formowanych termicz-
nie. Po piętach deptać mu będzie jednak 
także branża medyczna i motoryzacyjna. 
To właśnie one odnotują w wymienio-
nym okresie największy wzrost popytu 
na produkty termoformowane, na nowo 
odkrywając zalety tej technologii. A tych 
jest całe mnóstwo – poczynając od uni-
wersalności zastosowań, przez niski koszt 
obróbki, po dużą prędkość przetwarzania 
materiału.

Na prostych zasadach
Większość owych zalet wynika z faktu, 

że proces termoformowania w swoich 
podstawowych założeniach jest stosunko-
wo prosty, a ogólne zasady jego organizacji 
właściwie nie zmieniły się od czasu ich 
sformułowania tuż po II wojnie świato-

wej. Nadal wyróżnia się w nim dwie pod-
stawowe fazy: ogrzewania i formowania 
materiału. W pierwszej z nich zamocowane 
w uchwytach igłowych tworzywo wpro-
wadzane jest do pieca, gdzie jest podda-
wane oddziaływaniu wysokiej temperatu-
ry, zbliżonej do temperatury mięknienia. 

Termoformowanie: 
technologia na topie
Mimo że podstawową metodą obróbki plastycznej tworzyw sztucznych nadal 
pozostaje formowanie wtryskowe, renesans popularności termoformowania może 
wkrótce zmienić rozkład sił na rynku przetwórstwa polimerów. W porównaniu 
z wtryskiem termoformowanie jest bowiem tańsze, szybsze i dużo bardziej eko-
logiczne. A dodatkowo umożliwia wytwarzanie materiałów niemożliwych do uzy-
skania innymi metodami.

Agata Świderska
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Przebieg procesu formowania: a) podgrzewanie, b) rozciąganie w stacji obróbczej,  
c) formowanie z wykorzystaniem sprężonego powietrza i próżni,  
d) wyciąganie gotowego detalu
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Zależnie od przewidzianego 
zastosowania dany materiał 
polimerowy musi posiadać 
cechy, które nie zawsze wystę-
pują w jego pierwotnej postaci. 

Dodanie do tworzywa odpowiednio dobra-
nego zestawu substancji chemicznych 
pozwala zarówno usprawnić jego obróbkę, 
jak i zwiększyć przydatność dla najbardziej 
wymagających aplikacji. Jak podaje agen-
cja marketingowa Research and Markets, 
w 2018 r. wartość globalnego rynku dodat-
ków do tworzyw sztucznych przekroczyła 
45 mld dolarów. W roku 2024, przy wzro-
ście sięgającym 4,65 proc. rocznie, będzie 
to już ponad 60 mld dolarów, prognozu-
je irlandzka firma. Mimo że część tych 
produktów ma zastosowanie uniwersalne, 
przegląd nowości można przedstawić rów-
nież w podziale na na poszczególne rodzaje 
tworzyw.

POLIOLEFINY
Na początku roku Ampacet zaprezento-

wał nową linię koncentratów przeznaczo-
nych do produkcji folii. Kompatybilizatory 
z serii ReVive to mieszanki funkcjonal-
nych dodatków, które umożliwiają ponow-
ne wprowadzenie poprzemysłowych 
i pokonsumpcyjnych folii barierowych do 
strumienia recyklingu poliolefin. ReVive 
jest częścią R3 Sustainable Solutions – 
portfolio koncentratów, wspierających 
globalną gospodarkę o obiegu zamknię-
tym. Nowe materiały dają producentom 
folii możliwość spełnienia norm ame-

rykańskiego stowarzyszenia recykle-
rów APR, co z kolei pozwala ubiegać się 
o udział w programie How2Recycle orga-
nizacji Sustainable Packaging Coalition, 
zakładającym specjalne etykietowanie 
opakowań, które nadają się do efektyw-
nego recyklingu. Inną nowością w ofercie 
Ampacet jest Blue Edge 226 – koncentrat 
opracowany w celu poprawy cech wizual-
nych i wydajności żywic pokonsumenc-
kich. Produkt, przeznaczony do zasto-
sowania w recyklatach PE, ma za zada-
nie poprawiać estetykę wytwarzanych 

z nich opakowań. Nadaje folii niebieska-
wy odcień, zapewniając zarazem bardziej 
przejrzysty i świeży wygląd, zwiększający 
atrakcyjność dla konsumentów. Jak podaje 
firma, dodatkową korzyścią jest ograni-
czenie ryzyka wtrąceń żelowych podczas 
przetwarzania rPE i zminimalizowanie 
występowania widocznych wad.

Podczas targów K 2019 w Düsseldorfie 
Milliken przedstawił dodatek Hyperform 
HPN 715, który oferuje możliwość zastą-
pienia polipropylenem droższych żywic 
technicznych w wymagających aplika-

Dodatki do tworzyw  
– najnowsze produkty
Proces przetwarzania tworzyw sztucznych może przebiegać w pełni efek-
tywnie między innymi dzięki stosowaniu środków modyfikujących ich wła-
ściwości. Bogata oferta rynkowa w tym zakresie została ostatnio uzupełnio-
na przez szereg nowości. 

Andrzej Wolański

Smartbatch Frost to seria półprzezroczystych kolorów naśladujących wygląd szkła 
matowego i trawionego. 
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Podejrzewam, że większość z nas 
miała kiedyś do wykonania 
jakieś ważne zadanie związa-
ne z dopasowaniem kolorów, 
a nasze oczy nie okazały się 

miarodajne. Aby uniknąć gorzkich roz-
czarowań pilnie potrzebujemy pomocy. 
Tylko obiektywne urządzenie dokonujące 
spójnych pomiarów może nam umożliwić 
wyraźne określanie parametrów wyma-
ganych barw oraz utrzymywanie ich 
w wąsko sprecyzowanych granicach pod-
czas cyklu produkcyjnego. Konsekwentne 
stosowanie profesjonalnych 
urządzeń do pomiaru barw 
w naszej codziennej pracy 
jest nie tylko koniecznym 
warunkiem umożliwia-
jącym uzyskiwanie 
przewidywalnych 
i powtarzalnych 
kolorów, lecz 
także otwie-

ra drzwi do komunikowania barw pomię-
dzy stronami odpowiedzialnymi za ich 
definiowanie, producentami i klienta-
mi w sposób harmonijny, ekonomiczny 
i bezstratny. 

Dziś nasz świat jest jedną, gigantyczną, 
wielobarwną paletą – kolory stanowią 
wyróżnik współczesności. Oprócz tego, 
że czynią nasze życie ciekawszym i pięk-
niejszym, są także niezmiernie istotnym 
elementem marketingowym. Jako śro-
dek wyrazu kolory posiadają olbrzymie 
znaczenie w sprzedaży. Zwracają uwagę 
kupujących na towary i wzbudzają sze-

roką gamę emocji, które ostatecznie 
wpływają na decyzję o zakupie. 

We współczesnym prze-
myśle projektanci 

uwalniają 

swoją kreatywność, intensyfikując 
i podkreślając wygląd, wrażenia doty-
kowe, kształt i smak właściwie wszyst-
kich produktów poprzez zdecydowane 
wykorzystanie kolorów i ich kombina-
cji. Producenci dobrze wiedzą, że odpo-
wiednio dobrane i odtworzone kolory – 
stanowiące w oczach kupujących zaletę 
– mogą zwiększyć sprzedaż ich artyku-
łów. Dotyczy to praktycznie wszystkich 
towarów posiadających kolor, od podsta-
wowych, takich jak opakowania i farby 
wykończeniowe, do dopasowanych kolo-
rystycznie części plastikowych czy tkanin 
tekstylnych w złożonych systemach, np. 
w samochodach. Duża złożoność – gdy 
produkty są montowane z różnych części 
pochodzących od różnych dostawców i są 
wykonane z różnych materiałów wytwo-
rzonych za pomocą odmiennych techno-
logii – stanowi dodatkowe wyzwanie dla 

inżynierów ds. jakości, którzy muszą 
szukać bardziej spójnych i pre-

cyzyjnych środków ilo-
ściowego opisu 

barw w pro-

Dlaczego mierzymy 
barwy? I jak? 
Ludzki wzrok posiada wyjątkową i znakomitą umiejętność rozróżniania 
milionów kolorów, lecz niezależnie od tego, czy wyznajemy pogląd nauko-
wy, zgodnie z którym ludzkie oko stanowi produkt długiej ewolucji trwa-
jącej wiele wieków, czy wierzymy, że otrzymaliśmy oczy jako drogocenny 
dar od Boga, w kontekście historycznym ani dla człowieka pierwotnego, ani 
dla biblijnego Adama określanie barw w sposób absolutny i precyzyjny nie 
było kwestią życia i śmierci. Z tego powodu nasze oczy po prostu nie nabyły 
umiejętności ilościowego określania barw i ich odmian. 

Stanislav Sulla
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cesie produkcyjnym. W ostatnich latach 
zapotrzebowanie i oczekiwania wzglę-
dem harmonii kolorystycznej i dokład-
ności odwzorowania barw, jak również 
krótko- i długoterminowej powtarzalno-
ści i spójności bez widocznych odchyleń 
kolorystycznych, istotnie wzrosły, stając 
się jednym z głównych kryteriów jako-
ściowych w większości branż. Biorąc pod 

uwagę ten trend, zdajemy sobie sprawę, 
że nie wystarcza już dokonywanie oceny, 
badania i kontroli barw w sposób wyłącz-
nie wizualny.

Barwa nie jest cechą fizyczną, lecz 
czysto psychofizycznym zjawiskiem 
zachodzącym w naszych umysłach. Nasze 
oczy postrzegają zaledwie mały wycinek 
całego spektrum elektromagnetycznego, 

który zwiemy światłem widzialnym. Jego 
najkrótsze fale, jakie przeciętny człowiek 
może spostrzec, o długości około 400 nm, 
odpowiadają kolorowi fioletowemu, nato-
miast najdłuższe fale rejestrowane przez 
przeciętnego obserwatora w okolicach 
700 nm odpowiadają czerwieni. Pomiędzy 
tymi dwiema granicami rozpościera się 
cała tęcza. Zamiast stosowania zwykłych 
metod technicznych, pomiar barw wyma-
ga matematycznego modelu imitującego 
postrzeganie kolorów przez ludzkie oko. 
Model ten opiera się na trójchromatycz-
nej teorii i na założeniu, że jednoznacz-
ny opis danego odcienia wymaga jed-
noczesnego oznaczenia trzech wzajem-
nie zależnych atrybutów. Są to: dystry-
bucja energii widmowej zastosowanego 
oświetlenia, widmowa charakterystyka 
fotoreceptorów znajdujących się w siat-
kówce oka i interakcja światła i mie-
rzonego obiektu pod względem odbicia 
spektralnego i krzywej transmisji. Mając 
ten fakt na uwadze, Międzynarodowa 
Komisja Oświetleniowa (CIE) przepro-
wadziła w 1931 r. eksperyment, w wyni-
ku którego sformułowano pierwsze kon-
wencje normalizujące naukowy system 
barw CIE XYZ. Rachunek całkowy trzech 
wyżej wymienionych atrybutów widmo-
wych daje trzy bezwymiarowe współ-
rzędne barw. Interpretowane są one jako 
jasność, nasycenie i odcień danej barwy. 
Później, w połowie lat siedemdziesiątych, 

koncepcja ta została gruntownie zrewi-
dowana i uzupełniona o elementy teorii 
barw przeciwstawnych. Według tej teorii 
istnieją trzy kanały barw przeciwstaw-
nych: czerwony – zielony, żółty – niebie-
ski i biały – czarny. Następnie, w rezul-
tacie przekształcenia matematycznego 

Nasze oczy postrzegają zaledwie 
mały wycinek całego spektrum 
elektromagnetycznego, który 
zwiemy światłem widzialnym. Jego 
najkrótsze fale, jakie przeciętny 
człowiek może spostrzec, o długości 
około 400 nm, odpowiadają kolorowi 
fioletowemu, natomiast najdłuższe 
fale rejestrowane przez przeciętnego 
obserwatora w okolicach 700 nm 
odpowiadają czerwieni.
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dokonanego na pierwotnym modelu CIE 
XYZ, zalecono do globalnego stosowa-
nia przestrzeń barw CIE L*a*b*, stano-
wiącą trójwymiarowy kartezjański układ 
współrzędnych. Zatem z geometryczne-
go punktu widzenia każdy odcień można 
opisać jako punkt w tej trójwymiarowej 
przestrzeni barw.

Na jakiej zasadzie działa urządzenie do 
pomiaru barw zwane spektrofotometrem? 
Głowica pomiarowa wysyła określoną 
wiązkę białego światła do mierzonego 
obiektu, a czujnik optyczny wychwytuje 
odbitą lub przekazaną część wiązki i ana-

lizuje ją w zakresie widma wizualnego 
jako funkcję długości fali. W rezultacie 
otrzymywane jest odbicie spektralne lub 
krzywa transmisji. Ponieważ krzywa ta 
jest równie charakterystyczna dla każde-
go odcienia jak odcisk palca dla każdego 
człowieka, doskonale nadaje się do okre-
ślania, identyfikowania i dopasowywa-
nia barw. Jednocześnie stanowi podstawę 
do uzyskiwania wszystkich powszech-
nie stosowanych parametrów koloryme-
trycznych, które spektrofotometr oblicza 
w mgnieniu oka dzięki wbudowanemu 
mikroprocesorowi. Są to m.in. współrzęd-

ne barw, jak wspomniane już X, Y, i Z czy 
L*, a* i b*, intensywność barw, nieprze-
zroczystość, wskaźnik metamerii, stopień 
bieli lub żółci i inne. W zastosowaniach 
przemysłowych wartości bezwzględne 
danej barwy mają mniejsze znaczenie. Do 
celów kontroli jakości barw dużo bardziej 
przydatne jest odchylenie barwy delta E 
zachodzące pomiędzy dwoma obiekta-
mi. Jest to różnica między współrzędny-
mi barwy wzorcowej mierzonej i zada-
nej przez klienta a współrzędnymi próbki 
wytworzonej przez producenta. Różnica ta 
rzutowana na przestrzeń barw CIE L*a*b* 
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stanowi najkrótszą linię łączącą te dwa 
punkty, a w swojej podstawowej formie 
jest obliczana przy zastosowaniu twier-
dzenia Pitagorasa.

Profesjonalne zarządzanie barwa-
mi prowadzone przy wykorzystaniu 
ww. zasad i narzędzi stanowi praktycz-
ne i rozsądne podejście z doskonałym 
zwrotem z inwestycji i gwarancją ogólnej 
wydajności. Stosowane właściwie i kon-
sekwentnie umożliwia wytwórcy arty-

kułów, w których kolor odgrywa istot-
ną rolę, szybkie uzyskanie zdecydowa-
nej przewagi nad konkurencją. Główne 
czynniki pozwalające na osiągnięcie ww. 
korzyści to: 
• włączenie spójnej i precyzyjnej kontroli 

jakości barw do codziennej działalno-
ści, 

• wyeliminowanie powszechnych błędów 
wizualnych wynikających z niedokład-
ności ludzkiego oka,

• osiągnięcie doskonałej komunika-
cji i harmonii barw pomiędzy różnymi 
zakładami i dostawcami, 

• zmniejszenie czasu i kosztów produkcji 
przez wyeliminowanie wyrobów wadli-
wych i przeróbek wynikających z nie-
właściwego dopasowania kolorów,

• gromadzenie danych do analizy jakości 
i nadzoru produkcji,

• poprawa analizy jakości i kontroli 
w ogóle.
Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć 

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

*

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  
 
 



52     3/2020

PLASTIME MAGAZINE

Głównym zadaniem układu 
GK jest przekazywanie upla-
stycznionego tworzywa ze 
ślimaka wtryskarki do gniazd 
formy w stanie niezmienio-

nym pod względem temperatury i kon-
systencji. Podstawowe korzyści wynikające 
ze stosowania takiego systemu obejmują 
uproszczenie konstrukcji formy, skrócenie 
czasu cyklu, redukcję ciśnienia wtrysku 
i poprawę jakości produkowanych detali. 
Ponadto lepiej wykorzystana zostaje masa 
stopu dostarczanego przez układ wtry-
skowy – wypraski otrzymywane są z całej 
objętości wtrysku, więc nie ma potrze-
by wykonywania przemiału z odpadów 
(wlewków). Na rynku europejskim nie bra-
kuje w ostatnim czasie innowacji techno-
logicznych usprawniających funkcjono-
wanie systemów GK.

Ewikon z Niemiec poszerzył ofertę 
o nową serię dysz wielokrotnych do wtry-
sku pionowego oraz produkty do monito-
rowania procesów realizowanych w for-
mach gorącokanałowych. Dysza HPS III-
MV jest teraz dostępna w nowej wersji, 
z ulepszoną geometrią instalacji oraz 
spiralną grzałką wbudowaną w nacięcia 
wykonane na powierzchni słupa prowa-
dzącego. Całość wyposażono w najno-
wocześniejszą technologię ze stabilnym 
ogrzewaniem i równomiernym profilem 
temperaturowym. System przeznaczony 

jest m.in. do obróbki żywic technicznych 
z wąskimi oknami przetwórczymi, a także 
materiałów wzmacnianych włóknami, 
używanych do produkcji części elektro-
nicznych i samochodowych. Dostępne są 
dwie średnice korpusu dyszy. Można je 
łączyć z kilkoma wkładkami końcówek 
do jednoczesnego wtrysku dla kilku (od 
dwóch do sześciu) produkowanych deta-
li. W ten sposób możliwe jest optymalne 
dostosowanie dyszy do różnych wymogów 
danej aplikacji, masy wtrysku i rodzaju 
żywicy. Jedna z opcji umożliwia szcze-
gólnie sprawne prowadzenie prac kon-
serwacyjnych: po demontażu płyty for-
mującej można łatwo wymienić całą 
dyszę lub same wkładki końcó-
wek. Oprócz wersji standardowej 
dostępna jest wersja z pojedynczą 
dyszą do montażu pod rozdziela-
czem. Ponieważ konstrukcja dyszy 
wielokrotnej obejmuje już elemen-
ty odpowiadające po części za dys-
trybucję stopu, rozdzielacz może 
mieć bardziej kompaktową budowę. 
Skraca to całkowitą długość ścieżki 
przepływu oraz ułatwia przetwarzanie 
materiałów wrażliwych na temperaturę 
i czas przebywania w kanale (takich jak 
np. POM), a także usprawnia bezpośredni 
wtrysk bardzo małych detali. Jednocześnie 
proces staje się wysoce energooszczęd-
ny, ponieważ zmniejszono liczbę punktów 

Systemy gorącokanałowe 
– przegląd innowacji 
Technologia form wtryskowych z grzanymi kanałami, stosowana w prze-
myśle tworzyw sztucznych od ponad 50 lat, zrewolucjonizowała możliwo-
ści procesu przetwórstwa tworzyw, przyczyniając się do znacznej poprawy 
jakości wyprasek, zwiększenia wydajności produkcji i ograniczenia ilości 
odpadów produkcyjnych. Jak pokazują najnowsze rozwiązania, współcześnie 
systemy GK nadal potrafią oferować przetwórcom znaczny potencjał zwięk-
szania zdolności produkcyjnych.  

Robert Nowacki

Nowa wersja dyszy HPS III-M przeznaczona 
jest do obróbki żywic technicznych oraz 
tworzyw wzmacnianych włóknami, 
stosowanych m.in. w produkcji części 
samochodowych i elektronicznych
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Standardowy model recyklingu 
tworzyw sztucznych podąża za 
tak zwaną „hierarchią odpa-
dów”. Oznacza to, że poprzez 
wielokrotne użycie plastiku 

jego jakość ulega stopniowej degrada-
cji, aż do ostatecznego spalenia odpadu 
w celu odzyskania energii. Coraz częściej 
zdarzają się jednak odstępstwa od tej 
reguły, pozwalające na uzyskanie efek-
tu przeciwnego. W październiku tego roku 
The Coca-Cola Company poinformowała 
o wstępnych wynikach realizacji projek-
tu, który ma doprowadzić do rozpoczę-
cia przemysłowej produkcji butelek PET 
z odpadów zanieczyszczających morza 
i oceany. Zaprezentowano próbną partię 
opakowań: powstały w oparciu o recyklat 
pochodzący ze śmieci zebranych w Morzu 
Śródziemnym i na jego plażach. Coca-Cola 
jest jednym z inwestorów, którzy wcześniej 
sfinansowali uruchomienie zakładu recy-
klingowego holenderskiej firmy Ioniqa 
Technologies, działającej przy Politechnice 
Eindhoven.  W procesie depolimeryzacji 
odpady są tam rozkładane na monome-
ry, służące następnie do produkcji two-
rzywa PET. Co najważniejsze, technologia 
ta pozwala oczyścić i przetworzyć poli-
mer niższej jakości na posiadający cechy 
surowca pierwotnego. Innym udziałow-
cem projektu jest indonezyjska Indorama. 
Zakład Ioniqa może przyjmować wszyst-
kie rodzaje) tworzywa PET i poddawać je 
recyklingowi do postaci wysokiej jakości 
surowca, umożliwiającego produkcję opa-
kowań spożywczych. Produkcja recyklatu 
ma odbywać się z wydajnością 10 tys. ton 

rocznie. W przypadku powodzenia projek-
tu, Ioniqa  rozważa zwiększenie skali do 
100-200 tys. ton rocznie. Firma dąży w ten 
sposób do całkowitego wyeliminowania 
koncepcji opakowań jednorazowego użyt-
ku, a zarazem powstających z nich odpa-
dów. Jak przypomina Coca-Cola, wcześniej 
firmy starające się wdrożyć „upcykling” 
nieprzezroczystych i kolorowych tworzyw 
sztucznych niższej jakości napotykały na 
znaczne problemy technologiczne. Nowa 
butelka zawiera do 25 proc. ulepszonego 
recyklatu. Amerykanie planują wprowa-
dzić ją na rynek już w 2020 roku. 

W mijającym roku Sabic zaprezentował 
technologię, która pozwala chemicznie 
przekształcać poużytkowy PET – głównie 
jednorazowe butelki na wodę – w wysoko-
wartościowy politereftalan butylenu (PBT) 
o ulepszonych właściwościach, nada-
jący się do zróżnicowanych zastosowań. 
Saudyjski producent tworzyw przedsta-
wił LNP Elcrin iQ – grupę mieszanek PBT 
otrzymywanych w oparciu o technologię 
upcyklingu iQ. Według firmy, rozwiązanie 
pokonuje niektóre ograniczenia recyklin-
gu mechanicznego, wykorzystując proces 
depolimeryzacji odpadów PET do otrzy-

Recykling 2.0
Upcykling, czyli proces ulepszania odzyskiwanego materiału słabszej 
jakości do postaci surowca pierwotnego, budzi rosnące zainteresowanie 
przemysłu przetwórstwa tworzyw. Czy za sprawą najnowszych inno-
wacji technologicznych ostatecznie zapomnimy o odpadach z opakowań 
jednorazowego użytku?
Andrzej Wolański

Nowa technologia pozwoli na rozpoczęcie przemysłowej produkcji butelek PET z odpadów 
zaśmiecających morza i oceany.
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