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Zawsze
jest dobry czas

PLASTIME W NUMERZE

Rozmowa

Temat numeru

12 Branża gotowa na zmiany

32 Systemy chłodzenia

17 Lanxess zachowuje pozycję

37 Chłodzenie procesowe

Circular Economy

42 Bauer Watertechnology

Rozmowa z Mariuszem Puzio,
Prezesem Zarządu Inline Poland Sp.
z o.o.

Wolfgang Heuchel, Managing Director
& CEO LANXESS Central Eastern
Europe s.r.o

18 K
 ij nie wystarczy.
Zadbajmy
o marchewkę

Czy nie brakuje działań
na rzecz popularyzacji idei wtórnego
przetwórstwa?

20 T worzywa z odzysku

Niemal 40 mld dolarów – tyle w połowie ubiegłego roku wart był rynek
tworzyw pochodzących z recyklingu.

26 S
 ABIC: fabryka w 100%
z energią odnawialną

Planowana na 2024 r. instalacja fotowoltaiczna o mocy 100 MW
zasili fabrykę poliwęglanów SABIC
w Kartagenie.

Systemy chłodzenia stosowane
w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Nowoczesne technologie chłodzenia kryją w sobie olbrzymi potencjał
oszczędności.

Nowy system uzdatniania wody procesowej Bauer Watertechnology.

44 M
 uehsam - Rozwiązania
Dla Przemysłu

Firma Muehsam Rozwiązania Dla
Przemysłu jest dostawcą i wykonawcą
centralnych systemów chłodzenia.

Maszyny i urządzenia
46 Czysta forma

Istotną częścią procesu zabiegów
konserwacyjnych jest utrzymywanie
czystości.

54 MEWA: czystość w zakładzie

MEWA oferuje optymalne i sprawdzone rozwiązania w tym zakresie.

Tworzywa i dodatki

Gospodarka i rynek

27 P
 olimery przewodzące
ciepło

56 J ak tworzywa sztuczne
radzą sobie z kryzysem?

A gdyby tak tworzywa sztuczne
mogły odprowadzać ciepło, chłodząc
nie tylko siebie, ale także swoje otoczenie?
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Krzysztof Nowosielski,
ML Polyolefins,
o problemach recyklingu
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W tworzywach gorąco...
Klamka zapadła: tzw. plastics tax staje się faktem. 1 stycznia
2021 r. w krajach UE ma zostać wprowadzony podatek od odpadów opakowań z tworzyw sztucznych. Nowa danina wyniesie
80 eurocentów za każdy kilogram plastiku, który nie został
poddany recyklingowi. Czy Polska jest przygotowana na nowy
podatek? Raczej nie: w naszym kraju system dopiero się tworzy,
regulacje dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
wciąż nie wyszły poza ministerialne gabinety. W tej sytuacji jak
zwykle zapłacimy my wszyscy czyli podatnicy, zaś Polska, jak
ujął dyrektor PZPTS Robert Szyman, zyskuje nową przeszkodę do
pokonania na drodze do zrównania poziomu życia i stopnia rozwoju
gospodarki. W numerze przedstawiamy stanowisko PZPTS, które
można śmiało wziąć za jednolity głos całej branży w tej sprawie.
O ile prace legislacyjne są wciąż w powijakach, o tyle branża
nie chowa głowy w piasek: przetwórcy zdają sobie sprawę z nadciągających zmian i sami podejmują inicjatywy na rzecz wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak mówi
Mariusz Puzio, Prezes Zarządu Inline Poland Sp. z o.o. w rozmowie z Plastime Magazine „branża jest gotowa na zmiany”.

Ich kierunek wydaje się oczywisty: coraz szersze wykorzystanie
recyklatów, o czym piszą Krzysztof Nowosielski z ML Polyolefins
oraz Agata Świderska. Nic dziwnego, że rynek tworzyw pochodzących z recyklingu dynamicznie rośnie. W połowie roku był już
wart niemal 40 mln dolarów.
Plastics tax, dyrektywa Single-Use Plastics, ROP – w tworzywach
gorąco jak nigdy. Może dla odmiany pomówmy więc o... chłodzeniu.
W artykułach „Rynek systemów chłodzenia” oraz „Chłodzenie
procesowe” dość szczegółowo zagłębiamy się w tę tematykę.
A gdyby tak same tworzywa mogły odprowadzać ciepło, chłodząc nie tylko siebie, ale także swoje otoczenie? - zastanawia się
Joanna Domińska. Brzmi to może jak fikcja literacka, ale okazuje
się, że pomysł ten został już wcielony w życie przez kilka zespołów naukowców. Podsumować to można krótko: branża tworzyw
staje się nie tylko liderem we wdrażaniu założeń GOZ, ale również
nie ustępuje pola w innowacyjności.

Redaktor Naczelny
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