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Wrzesień to w naszej redakcji miesiąc szczególny: dokładnie 
rok temu ukazał się pierwszy numer Plastime Magazine. Była 
druga połowa 2019, branża żyła nadchodzącymi targami K, wokół 
tworzyw sztucznych na dobre trwała medialna histeria, mówiło 
się też o nadchodzącym spowolnieniu, którego jednym z pierw-
szych oznak były problemy branży automotive w Niemczech. 
Wystartowaliśmy z przekonaniem, że w sektorze tworzyw 
sztucznych jest miejsce na nowoczesny miesięcznik biznesowo-
-branżowy. Ciepły odbiór pisma utwierdził nas w przekonaniu, 
że nasza praca nie trafiła w próżnię. Dlatego, w tym miejscu 
pragniemy podziękować Wam, drodzy Czytelnicy, za życzliwość, 
a nade wszystko za Waszą cierpliwość. Mimo dwudziestoletniego 
doświadczenia pracy w mediach branżowych, jesienią 2019 roku 
mieliśmy świadomość, że jako wydawcy dopiero raczkujemy. 
Budowanie i rozwój własnego tytułu to wejście na znacznie wyż-
szy i bardziej wymagający poziom - dziś, po wydaniu dziesięciu 
numerów, wiemy to z całą pewnością.

To był niezwykły rok. Drugi numer naszego magazynu ukazał 
się na targach K, w miejscu, w którym - jak relacjonowaliśmy 

- branża tworzyw sztucznych mocnym głosem odpowiedziała 
na wyzwania współczesności. Niestety, zaraz potem wybuchła 
pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która zmieniła wszystko. 
Z jednej strony gospodarki całego świata nagle wyhamowały, 
cofając biznes o wiele miesięcy, z drugiej - tworzywa sztuczne 
z dnia na dzień stały się istotnym elementem bezpieczeństwa 
sanitarnego i żywnościowego, po raz kolejny pokazując, jak wiel-
ką rolę pełnią we współczesnym świecie - w warunkach „nor-
malnych” często niedocenianą i niedostrzeganą.

Drodzy Czytelnicy, oddajemy Wam do rąk jedenaste wydanie 
Plastime Magazine. Ważnym tematem poruszanym w numerze 
jest SUP, ROP i recykling: mówią o nim nasi rozmówcy, piszą na 
ten temat nasi autorzy. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że dziś 
jednym z najważniejszych wyzwań w polimerach jest gospodarka 
o obiegu zamkniętym. Wydaje się jednak, że sektor tworzyw jest 
do tych wyzwań coraz lepiej przygotowany.

Redaktor Naczelny

To był niezwykły rok
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Decyzja o wprowadzeniu 
"plastics tax" jest zgodna 
z pierwotną propozy-
cją Komisji Europejskiej 
z 2018 roku, kiedy to 
zaproponowano podatek 
od plastiku w celu zlikwidowania tzw. luki 
brexitowej w budżecie UE. Wycofanie się 
płatnika netto Wielkiej Brytanii powoduje 
lukę w budżecie UE w wysokości około 12 
miliardów euro rocznie. Komisja zapropo-
nowała zamknięcie połowy tej luki poprzez 
oszczędności w budżecie UE. Podatek od 
tworzyw sztucznych przyniesie dodatkowe 
dochody w wysokości co najmniej 6 miliar-
dów euro rocznie.

Martin Engelmann, Dyrektor Generalny 
IK - Niemieckiego Stowarzyszenia 
Opakowań z Tworzyw Sztucznych

Do niektórych produk-
tów w obecnej chwili 
można zużywać od 95 do 
100 proc. recyklatów, a 
nadal produkowane są z 
tworzywa pierwotnego, 
do którego produkcji 

wykorzystuje się ropę naftową. Co więcej, 
często są importowane z całego świata, 
podczas gdy lokalnie produkujemy je z 
recyklatów, które powstają z polskich 
odpadów

Marek Jaszczak,
Prezes Zarządu Stella Pack

Ludzkość zużyła zasoby 
Ziemi, przynajmniej te 
na rok 2020. Musimy 
bardziej uważać na nasze 
surowce. Dlatego gospo-
darka o obiegu zamknię-
tym jest nieunikniona. 
Chemia może przyczynić się do rozwoju 
alternatywnych surowców i nowych pro-
cesów recyklingu.

Dr Markus Steilemann,
Prezes PlasticsEurope,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
Covestro

Naukowcy stworzyli superen-
zym, który rozkłada plastiko-
we butelki sześć razy szybciej 
niż enzymy wcześniej do tego 
używane. Pochodzi od bak-
terii, które w naturalny 
sposób rozwinę-
ły zdolność do 
jedzenia plastiku 
i umożliwia pełny 
recykling butelek. 
Połączenie go z enzyma-
mi, które rozbijają bawełnę, 
może również umożliwić recy-
kling odzieży mieszanej. 

Superenzym został opracowa-
ny poprzez połączenie dwóch 
oddzielnych enzymów, znale-
zionych w pluskwie zjadającej 

tworzywo sztuczne odkry-
tej na japońskim 
składowisku odpa-
dów w 2016 roku. 
Pierwsza wersja 

enzymu z 2018 roku 
zaczęła rozkładać plastik 

w ciągu kilku dni. Obecna 
działa 6x szybciej. Nowy 
enzym może być wykorzysta-
ny już za rok lub dwa lata.

Superenzym zjada plastikowe butelki

Naukowcy z Uniwersytetu 
Texas A&M oraz Dowództwa 
ds. Rozwoju 
Zdolności 
Bojowych 
Armii Stanów 
Zjednoczonych 
Army Research 
Laboratory, poprawiając skład 
chemiczny pojedynczego poli-
meru, stworzyli całą rodzinę 
materiałów syntetycznych o 
różnej teksturze, od ultramięk-
kich po bardzo sztywne.

Materiały te mają pamięć 
kształtu i mogą same się 
naprawiać, osiągając około 

80 proc. samoleczenia 
w temperaturze 

pokojowej (naukowcy dążą 
do osiągnięcia 100%). Nowe 
polimery w sposób naturalny 
przylegają do siebie w powie-
trzu lub pod wodą, odbudo-
wując naruszoną strukturę. 
Mogą być użyte do protetyki, 
czy np. samonaprawiających 
się skrzydeł samolotu.

Pierwszy patent doty-
czący polimero-
wych bank-
notów został 
złożony w roku 
1973 w Australii. W 
1988 roku w obiegu 
pojawiły się tam pierw-
sze plastikowe dolary. 
Od roku 1996 produkcja 
australijskich bankno-
tów odbywa się już tylko z 
wykorzystaniem polimeru.
Plastikowe banknoty wpro-
wadziły także Nowa Zelandia, 

Bermudy, Papua-Nowa 
Gwinea, Rumunia, Wietnam 

i Brunea. W kilkunastu kra-
jach (m.in. w Kanadzie, 

Izraelu i Meksyku) 
banknoty polimerowe 

funkcjonują równole-
gle z tradycyjnymi. 

W 2014 r. NBP 
wyemitował 

pierwszy polski 
banknot z polimeru o 

nominale 20 zł. Banknoty 
plastikowe są najczęściej pro-
dukowane z folii BOPP.

Samonaprawiające się polimery

Plastikowy pieniądz coraz popularniejszy
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Czas  
na plastik
Wraz z przewidy-
wanym spadkiem 
popytu na paliwa 
kopalne w trans-
porcie w nadcho-
dzących latach 
ciężar wyko-
rzystania ropy 
naftowej w coraz 
większym stopniu 
przenosi się na 
tworzywa sztucz-
ne. W całym 
regionie Azji 
powstaje nowa 
odmiana zakła-
dów przetwarza-
jących ropę naf-
tową w produkty 
petrochemiczne. 
Jak ocenia firma 
badawcza Wood 
Mackenzie Ltd, 
ponad połowa 
mocy rafine-
ryjnych, które 
pojawią się 
w latach 2019-
2027, powstanie 
w Azji, z czego 
około 70 proc. do 
80 proc. będzie 
koncentrować 
się na produkcji 
tworzyw sztucz-
nych. Z kolei 
Międzynarodowa 
Agencja Energii 
przewiduje, że 
petrochemia 
będzie stanowić 
ponad jedną trze-
cią światowego 
wzrostu zapo-
trzebowania na 
ropę do 2030 r. 
i prawie połowę 
do 2050 r.

TREND

ALPLA już od 
wielu lat pro-
wadzi działania 
w zakresie pro-
dukcji i wyko-
rzystywania 
recyklatu rPET 
w opakowa-
niach, które 
produkuje. Od 
2013 r. posiada-
my w Polsce zakład PET Recycling Team, 
który produkuje rPET do kontaktu z żyw-
nością. W br. rozbudowaliśmy go, podwa-
jając moce wytwórcze fabryki z 15 000 do 
aż 30 000 ton recyklatu rocznie. Dążymy 
do tego, żeby każde produkowane przez 
nas opakowanie z tworzywa sztucznego 
mogło być użyte i ponownie przetworzone 
z korzyścią dla ludzi i środowiska natural-
nego. Dzięki recyklingowi możemy zuży-
wać mniej surowców pierwotnych, czyli 
bardziej dbać o środowisko. By uzyskać 
taką ilość materiału, trzeba przetworzyć 
około 1,7 mld zużytych butelek. Co ważne, 
w 95% pochodzą one z Polski. Aby pro-
ces był efektywny, konieczny jest jednak 
odpowiedni system zbiórki opakowań 
z rynku, a na tym polu, zarówno w Polsce, 
jak i w innych krajach, jest jeszcze wiele do 
zrobienia. 

Znacząca ilość odpadów z two-
rzyw sztucznych w przyrodzie 
rośnie. Nie od dziś wiadomo, 
że świat tonie w plastiku. Ma 
to negatywny oraz szkodli-
wy wpływ na ekosystemy. 
Wzbudza to niepokój, jedno-
cześnie uświadamiając nas, że 
i dla nas może być to poten-
cjalne zagrożenie. Z drugiej 
strony jednak odpad ten jest 
w dalszym ciągu wartościo-
wym materiałem, który można 
wykorzystać. Sposób myślenia 
zmienia się, zaczynamy intere-
sować się ochroną środowiska 
oraz recyklingiem. Opracowuje 
się nowe linie, nowe maszyny 
i nowe produkty przystoso-
wane pod kątem wymagań 
unijnych, przyjaznych recy-
klingowi. Recyklat mógłby być 
ponownie wprowadzony do 
gospodarki. Eko-innowacje 
zaczęły wkraczać do firm pro-
dukcyjnych. 
Tworząc specjalną ofertę 
w tym zakresie dysponujemy 
szeregiem maszyn oraz tech-
nologii, które pomagają wejść 
w nowe wymagania unijne. 
Jedną z nich jest np. techno-
logia MuCell polegająca na 
mikrokomórkowym spienianiu 
polimerów termoplastycznych. 
Zaprojektowany kompostow-
nik przez firmę KraussMaffei 
oraz Juwel umożliwia zagospo-
darowanie odpadów organicz-
nych i pomaga w wytwarzaniu 
wysokiej jakości ziemi ogrod-
niczej. Z kolei zaprojektowanie 
linii do recyklingu tworzyw 
sztucznych również nie jest 
problemem, niemiecka firma 
Neue Herbold od ponad 20 lat 
specjalizuje się w kompletnych 

liniach do recyklingu przyczy-
niając się do ograniczenia zuży-
cia surowców naturalnych oraz 
zmniejszenia ilości odpadów. 
Linie, którymi dysponujemy 
wyposażone są w segmenty 
rozdrabniające, myjące, suszą-
ce metodami termicznymi oraz 
mechanicznymi. Opierają się 
na konstrukcji modułowej, co 
pozwala na łatwe dostosowy-
wanie ich do własnych potrzeb, 
oraz mogą przetworzyć szereg 
materiałów, takich jak: HDPE, 
PET, folie czy obudowy aku-
mulatorów. Dużym uznaniem 
również cieszą się młyny: od 
pulweryzatorów przystoso-
wanych do rozdrabniania two-
rzyw amorficznych i kruchych 
tj. PVC-U, poprzez te uniwer-
salne, do rozdrabniania cien-
kościennych, standardowych 
oraz miękkich tworzyw, jak i te 
z solidną budową wałów. 
Innowacje w produkcji są 
potrzebne, ale czy to wystar-
czy? Czy za odpady z tworzyw 
winien jest producent opako-
wania czy producent towaru? 
Warto byłoby się zatrzymać 
na moment, a może właśnie 
recykling powinnyśmy zacząć 
już od samego wrzucenia opa-
kowania do odpowiedniego 
kosza. Unijne podatki oraz 
dyrektywy są potrzebne, aby 
zmobilizować ludzi nie zdają-
cych sobie sprawy z powagi 
sytuacji, niezależnie od tego 
czy jest to przeciętny Kowalski 
czy też producent tworzywa 
lub detalu. Wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za to jak świat 
wygląda, bowiem każdy bierze 
w tym czynny udział każdego 
dnia.

K O M E N T A R Z Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to 
jak wygląda świat
 
Komentarz firmy Dopak w sprawie "plastics tax", 
odpowiedzialności za środowisko oraz technologii 
wychodzących naprzeciw budowaniu gospodarki o 
obiegu zamkniętym.

Od wielu lat 
wykorzystujemy rPET
 
Komentuje Mariusz MUSIAŁ,
Country Manager/Dyrektor 
Zarządzajacy ALPLA Poland

95% Polaków chce 
kaucji za opakowania po 
napojach
 
Polska powinna wprowadzić 
jeden powszechny system 
depozytowy, czyli kaucję 
zwrotną za opakowania po 
napojach – wynika z analiz 
Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz 
Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki 
Ekonomicznej (CALPE).
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Pakt stawia sobie za cel zmianę obec-
nego modelu wykorzystywania tworzyw 
sztucznych w opakowaniach na polskim 
rynku w kierunku gospodarki obiegu 
zamkniętego. Odpowiedzialne wykorzy-
stywanie tworzyw sztucznych w opako-
waniach to zadanie i wyzwanie zarówno 
dla biznesu, który je wytwarza i użytku-
je, jak i dla konsumentów segregujących 
odpady opakowaniowe po ich wykorzy-
staniu. Członkowie Paktu chcą inicjo-
wać działania mające na celu zamykanie 
obiegu opakowań z tworzyw sztucznych 
i zrealizować zadania związane z efektyw-
ną redukcją użycia pierwotnych tworzyw 
sztucznych na polskim rynku.

Cele Paktu oparte są na modelu trzech 
najważniejszych, postulowanych przez 
ekspertów, kierunków działań: ograni-
czanie użycia tworzyw sztucznych, inno-
wacje i tworzenie obiegu zamkniętego. 
Drogowskaz proponowany przez Polski 
Pakt Plastikowy zakłada 6 celów strate-

gicznych, do realizacji których firmy dzia-
łające w Polsce i wpływające na rynek opa-
kowań z tworzyw sztucznych będą dążyć 
do końca 2025 roku.

Pierwszy cel to identyfikacja, a następ-
nie eliminacja wskazanych, nadmiernych 
i problematycznych opakowań z tworzyw 
sztucznych poprzez przeprojektowanie, 
innowacje i alternatywne modele dostawy.

Drugi obejmuje dążenie do zmniejsze-
nia o 30% użycia pierwotnych tworzyw 
sztucznych w opakowaniach wprowadza-
nych na rynek.

Trzeci cel to konkretne postanowienie 
– do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw 
sztucznych na polskim rynku ma nada-
wać się do ponownego wykorzystania lub 
recyklingu.

Kolejne zobowiązania odnoszą się do 
zwiększenia udziału surowców wtórnych 
w opakowaniach z tworzyw sztucznych do 
poziomu 25%, a także efektywnego wspar-
cia systemu zbiórki i recyklingu opako-

wań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu 
w wysokości co najmniej 55% na polskim 
rynku.

Ostatni cel stanowi bardzo ważny ele-
ment walki o nowy model obiegu plastiku 
i mówi o podniesieniu jakości i efektyw-
ności edukacji konsumentów w zakresie 
segregacji, recyklingu, ponownego wyko-
rzystania i ograniczenia zużycia opakowań. 
Należy postawić jeszcze mocniej na efek-
tywną edukację konsumentów, angażującą 
przedstawicieli wszystkich sektorów.

Polski Pakt oficjalnie dołączył do świa-
towej inicjatywy Plastics Pact network 
Fundacji Ellen MacArthur. Tym samym stał 
się częścią ambitnego programu, który od 
lat dąży do racjonalnego i prośrodowisko-
wego gospodarowania obiegiem tworzyw 
i spełnienia Globalnego Zobowiązania dot. 
nowej gospodarki tworzywami sztucznymi.

Inicjatorzy Paktu to: Alpla Polska, 
Carrefour, Danone, Jeronimo Martins 
Polska, Kaufland Polska, Korporacja KGL, 
Lidl Polska, LPP, Nestlé Polska, Rekopol, 
Santander Bank Polska, Unilever Polska 
oraz 20 instytucji jako członków wspiera-
jących wśród nich organizacje pozarządo-
we, biznesowe i uczelnie wyższe.

Powstał Polski Pakt Plastikowy
 
10 września powołany został Polski Pakt Plastikowy, który jednocześnie 
dołączył do inicjatywy Plastic Pact network Fundacji Ellen MacArthur.

LyondellBasell podkreśla, 
że przedstawione przez spółkę 
cele są jednymi z najambit-
niejszych w branży. Zakładają 
one produkcję i wprowadzenie 
na rynek dwóch milionów 
ton rocznie tworzyw pocho-
dzących z recyklingu oraz 
opartych na technologiach 
odnawialnych. Strategia 
LyondellBasell zakłada, że 
swoje cele osiągnie do roku 
2030. – LyondellBasell podąża 
wieloletnią ścieżką wspierania 
rozwoju gospodarki o obiegu 
zamkniętym, czyniąc podstępy 
w obszarach mechanicznego i 
zaawansowanego recyklingu 
oraz wytwarzania produktów 
opartych na technologiach 

odnawialnych – powiedział 
Jim Seward, starszy wicepre-
zes ds. badań i rozwoju, tech-
nologii i zrównoważonych 

działań. Przykładem działań 
na rzecz GOZ jest kluczowa 
rola, jaką odegrał dyrektor 
generalny LyondellBasell Bob 

Patel w procesie powołania 
do życia Alliance to End Plastic 
Waste. Ponadto, wykorzystu-
jąc technologię „MoReTec”, 
LyondellBasell kontynuuje 
rozwój zaawansowanych 
metod recyklingu. Spółka  
rozpoczęła też produkcję PP  
i LDPE z surowców odnawial-
nych na skalę komercyjną.

LyondellBasell ambitnie o recyklingu tworzyw sztucznych
 
LyondellBasell przedstawił roczny raport na temat zrównoważonego rozwoju. 
Dokument zawiera cele petrochemicznego giganta w zakresie recyklingu polimerów 
oraz zmian klimatycznych.
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Polski Związek Przetwórców Tworzyw 
Sztucznych złożył w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim wniosek o 
unieważnienie uchwały Rady Miejskiej 
Wałbrzycha zakazującej posiadania, uży-
wania, udostępniania oraz sprzedaży nie-
których wyrobów z tworzyw sztucznych. – 
Mamy nadzieję, że wojewoda przychyli się do 
naszej argumentacji i – podobnie jak to miało 
miejsce w lutym bieżącego roku – uchyli ten 
dokument w całości, jako rażący przykład 
dyskryminacji przedsiębiorców i obywateli, 
niezgodny z polskimi i unijnymi przepisami – 
mówi Robert Szyman, dyrektor generalny 
PZPTS.

Wprowadzony przez władze Wałbrzycha 
zakaz sprzedaży i posiadania wybra-
nych tworzyw sztucznych jest w opinii 
PZPTS niezgodny z polską Konstytucją, 
Traktatem o Unii Europejskiej, ustawą o 

gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, prawem ochrony śro-
dowiska czy ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach. Nadto jest 
on niezwykle zbliżony treścią do uchwały 
podjętej przez RM Wałbrzycha 30 stycznia 
br., którą wojewoda uznał za nieważną 
27 lutego br., a które to postanowienie 
w całości podtrzymał Wojewódzki Sąd 
Administracyjny.

– Jesteśmy zaskoczeni, że po raz kolejny 
władze Wałbrzycha popełniają te same błędy 
i oczekujemy, że wkrótce nowa uchwała, 
analogicznie do tej z początku roku, zostanie 
unieważniona – dodaje Robert Szyman.

PZPTS podziela motywację Rady 
Miejskiej i Prezydenta Wałbrzycha, doty-
czące walki o ochronę środowiska, jednak 
sposób ich urzeczywistnienia uważa za 
całkowicie chybiony.

Uchwała z Wałbrzycha znowu będzie unieważniona?
 
PZPTS wystosował wniosek do wojewody dolnośląskiego, Jarosława 
Obremskiego o unieważnienie uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha tzw. 
„Stop Plastik 2”.

Instalacja PE3 w Litvínovie 
osiągnęła pełną wydajność
 
PKN ORLEN zakończył inwestycję 
Polietylenu 3 w czeskim zakładzie 
Grupy ORLEN w Litvínovie.

Moce produkcyjne nowej instalacji 
PE3, która zastąpi funkcjonującą obec-
nie jednostkę PE1, wyniosą 270 tys. ton 
rocznie. Jednocześnie kontynuowana 
będzie eksploatacja instalacji polietyle-
nu PE2, o rocznej mocy produkcyjnej na 
poziomie 200 tys. ton.

www.polimerprojekt.pl      +48 609 613 009      +48 696 124 499

Ogólnopolski dystrybutor
POLIMERÓW 

TECHNICZNYCH

ABS, PA, POM, PC, SAN
PMMA, PS, PP, TPE



Pełna wersja
dostępna

w prenumeracie:
plastime.pl/prenumerata
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