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Poprawa efektywności jednego procesu produkcyjnego rzadko przynosi rezultaty rozpoznawane w skali
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o materiały kompozytowe

50	Bio-kompandy do formowania wtryskowego

Portfolio BIO-FED pod nazwą handlową M•VERA®, jest stale poszerzane
o nowe produkty.

Maszyny i urządzenia
całego przedsiębiorstwa. Tu potrzeba
czegoś więcej: holistycznego spojrzenia na proces produkcyjny i kompleksowej zmiany priorytetów.
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40	Po co i jak znakować
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W odróżnieniu od etykietowania
podstawową funkcją znakowania
tworzyw sztucznych jest nie zachęcenie do zakupu, lecz
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Główny rozgrywający na razie zostanie
Pandemia nie odpuszcza, wręcz przeciwnie: gwałtowny
przyrost zakażeń zwany drugą falą (choć tak naprawdę, jeśli
spojrzymy na wykres, trudno mówić o drugiej fali – od początku pandemii mamy względnie stały wzrost, który pod koniec
sierpnia po prostu wystrzelił) uświadamia nam, że jeszcze
przez długi czas koronawirus będzie głównym rozgrywającym w naszej rzeczywistości – w stosunkach społecznych,
w gospodarce, w zasadzie niemal w każdej dziedzinie życia. Co
to oznacza dla przemysłu tworzywowego? Dalszą niepewność,
a jeśli dodamy do tego przedłużające się prace nad Rozszerzoną
Odpowiedzialnością Producenta i systemem zagospodarowania
odpadów (wciąż nie wiadomo, jak to wszystko będzie działało
i kto będzie za co płacił), jeśli dodamy zbliżający się „plastics
tax”, a także nieubłaganie nadciągający termin wprowadzenia
w życie unijnych regulacji pod znakiem Single-Use Plastics, robi
się naprawdę nieciekawie.
Co na to nasi rodzimi przetwórcy? W tym numerze rozmawiamy z panią Agatą Mach, współwłaścicielką firmy BITTNER
PACKAGING. Bittner znalazł się w samym centrum walki z tworzywami: spora część portfolio produktowego firmy już wkrótce
na terenie UE będzie zakazana. Jak sobie z tym poradzili?

Skoro mowa o walce z tworzywami, polecam raport „Unia
Europejska kontra opakowania z tworzyw sztucznych”, w którym
Agata Świderska zastanawia się, jak unijna strategia antyplastikowa wpłynie na sektor przetwórstwa i recyklingu tworzyw.
Trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią
i zaostrzające się regulacje dotyczące sektora polimerowego zmuszają wielu przetwórców do rewizji dotychczasowych
strategii biznesowych oraz szukania oszczędności. Przyda się
tutaj całościowe spojrzenie na procesy produkcyjne i metody
zarządzania. Może warto zainteresować się tzw. „szczupłym
zarządzaniem” albo wykorzystać „teorię organiczeń”? O zagadnieniach tych piszemy w tekście „Nie tylko Lean Manufacturing,
czyli jak obniżyć koszty produkcji”.
W bieżącym numerze rozpoczynamy też krótki cykl o znakowaniu tworzyw, a o samych tworzywach – przynajmniej tych
będących w ofercie Grupy MOL – rozmawiamy z Jurajem Tobolą,
Petchem Segment Leaderem w firmie Slovnaft Polska.

Redaktor Naczelny
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Od plastiku do wodoru i węgla
Dzięki współpracy badaczy
z uniwersytetów i instytucji naukowych w Wielkiej
Brytanii, Chinach
i Królestwie Arabii
Saudyjskiej,
naukowcy
z Uniwersytetu
Oksfordzkiego
opracowali metodę przekształcania
odpadów plastikowych
w gaz wodorowy, który można
wykorzystać jako paliwo i czysty węgiel. Osiągnęli to bez

emisji CO2, wykorzystując
mikrofale do aktywowania
cząstek katalizatora, aby skutecznie „usunąć” wodór
z polimerów. W trakcie procesu po
kilku sekundach
uwalnia się 97%
wodoru, a pozostałością jest
wysokowartościowy
węgiel stały. Proces jest
szybki, niskoenergetyczny,
a dodatkowo stosunkowo niedrogi.

Lego szuka alternatywy dla plastiku
Lego ogłosiło, że zainwestuje 400 mln dolarów w ciągu
następnych trzech lat w produkcję kloców z tzw.
zrównoważonych
materiałów, które
zastąpiłyby plastik.
Dotychczasowe
poszukiwania alternatywy dla plastiku
prowadzone przez
producenta najsłynniejszych klocków świata
pokazało, iż nie jest to łatwe
zadanie. – Trudnością jest

osiągnięcie tego samego koloru,
połysku, czy dźwięku – przyznaje Tim Brooks, wiceprezes
spółki. Lego zużywa
rocznie 90 tys. ton
plastiku. Od dwóch
lat niektóre elementy
zestawów klocków
robione są z biopolietylenu powstającego z
etanolu uzyskiwanego
z buraków cukrowych.
Materiał nie jest jednak na
tyle dobry, aby wykonywać z
niego podstawowe klocki.

Tworzywa sztuczne zamienią na paliwo
Polski start-up Handerek
Technologies rozwija technologię, pozwalającą
przerabiać odpady
plastikowe na
paliwo. Firma nad
swoją technologią pracowała
ponad 10 lat.
Jak przekonują założyciele, obecnie technologia
Handerek Technologies jest
już praktycznie gotowa do
wdrożenia. – Zabezpieczyliśmy
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finansowanie w wysokości 47
mln zł na zbudowanie komercyjnej instalacji pozwalającej
na przetwarzanie 10
tysięcy ton rocznie i
rozpoczniemy ten
proces niedługo. Mamy plan
wybudować 5-7
instalacji w Polsce
i licencjonować je
zagranicą – podkreśla KimChomicka, CEO Handerek
Technologies.

l
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to miejsce na
świecie jakie
zajmuje Polska
w eksporcie
tworzyw.
l
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plastikowych
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z polaru.
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tyle butelek PET
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W moim przekonaniu
polietylen i polipropylen to
są polimery, które powinny dominować i wypierać
z rynku tworzywa kompozytowe. PET także powinien znaleźć swoje miejsce
na rynku opakowań na stałe. Uzupełniać
to będą polimery będące w strumieniu
bioodpadów. Pod znakiem zapytania jest
istnienie polistyrenu. Jeżeli chodzi o papier,
ma on bezkrytyczny złoty czas, jednak
sam w sobie nie jest w pełni przydatny do
recyklingu - szczególnie ten uszlachetniany
farbami i lakierami. A więc, nie do końca
jest to ekologiczne rozwiązanie.
Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby
Odzysku i Recyklingu Opakowań
Chcemy, aby odpad
stał się surowcem i był
wartością. Podjęliśmy
analizę całkowitego
urynkowienia obrotu
opadami za pomocą
giełdy. Problemem jest
standaryzacja odpadów funkcjonująca w
systemie handlowym. Ryzykowne byłoby
oparcie tylko na tym mechanizmie, ale
byłoby to wartościowym wsparciem. To
rynek powinien regulować te kwestie. Ja
osobiście również jestem zwolennikiem
takiego rozwiązania.
Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu
Wyzwaniem związanym
z systemem depozytowym
są niewątpliwie koszty,
ale my traktujemy je jako
ważną inwestycję, którą
gotowi jesteśmy ponieść.
Takich inwestycji oczekują
też polscy konsumenci. 95 proc. ankietowanych przez Ibris popiera wprowadzenie
kaucji za butelki, a 86 proc. liczy na to, że
rząd zrobi to jak najszybciej.
Edyta Krysiuk-Kowalczyk,
dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego
Rozwoju w Żywiec Zdrój

Aby uzyskać więcej informacji na temat
kopolimeru random PP o wysokiej
przejrzystości, odwiedź naszą stronę
www.molgroupchemicals.com.
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System depozytowy musi dawać równe szanse producentom opakowań
Projektowany system depozytowy musi dawać wszystkim producentom opakowań równe szanse i obejmować
zarówno butelki PET, jak butelki szklane oraz puszki aluminiowe, uważa PZPTS.
Kluczowe założenia systemu
depozytowego dla opakowań
jednorazowych były tematem
spotkania zoorganizowanego
przez Ministerstwo Klimatu
i Środowiska w dniu 7 października. Swoje propozycje
w tej sprawie przedłożył Polski
Związek Przetwórców Tworzyw
Sztucznych. Jak podkreśla
PZPTS, opakowania z tworzyw
sztucznych, które mają najniższy ślad węglowy, muszą mieć
w ramach nowo projektowanego systemu równe szanse
konkurowania ze szkłem czy
puszkami aluminiowymi.
PZPTS, oprócz zagadnienia
równej konkurencji, zwraca też
uwagę na konieczność stworzenia odrębnego systemu dla
opakowań typu Tetra–Pack.
Z kolei opakowania do mleka –

wzorem rozwiązań przyjętych w innych krajach
– powinny być z systemu
wyłączone. Projektowany
system depozytowy powinien objąć opakowania
o objętości od 0,2 do 3 l.
Związek Przetwórców
zwraca również uwagę, że
w systemie należy wziąć
pod uwagę zróżnicowanie
zajmowanej powierzchni
jednostek handlu detalicznego. PZPTS proponuje, aby przystąpienie
do systemu depozytowego np. dla sklepów
o powierzchni poniżej
100 m kw. było dobrowolne. Z drugiej strony, aby
zagwarantować jak najwyższe poziomy zbiórki
odpadów, konsumenci

powinni mieć do powstającego systemu depozytowego jak najszerszy dostęp.
– Kluczowym zagadnieniem pozostaje zawsze kwestia sfinansowania systemu –
powiedział Robert Szyman,
Dyrektor Generalny
PZPTS. – Proponujemy, by
zarządzała nim niezależna,
specjalnie w tym celu powołana, organizacja. Źródłami
zasilania powinny być zaś
niezwrócone kaucje, a także
wartość surowca pozyskanego dzięki zbiórce odpadów.
Istnieje jednak wysokie prawdopodobieństwo, że te dwa
strumienie nie zapewnią zbilansowania systemu. Dlatego
też postulujemy dodatkowe
źródło finansowania realizowane przez producentów

Żabka uruchamia pilotażową zbiórkę butelek z plastiku
Sieć handlowa Żabka uruchamia pilotażową zbiórkę plastiku. ALPLA Polska
wyprodukuje z niego rPET, a następnie preformy do butelek na wodę marki własnej
Żabki.
Żabka chce promować proekologiczne nawyki, dlatego
startuje z akcją zbiórki plastikowych butelek. Pilotażowo
w 23 sklepach na terenie warszawskiej Pragi będzie można
oddać zużyte butelki po napojach, za które Żabka będzie
nagradzać klientów punktami
w programie lojalnościowym.
Plastikowe odpady zwrócone
w ramach akcji posłużą do
produkcji nowych, pochodzących w 100 proc. z recyklingu
butelek na wodę mineralną.
– Statystyczny Polak produkuje rocznie ponad 300 kg
odpadów, z czego prawie połowa nadaje się do recyklingu.

8

9/2020

Niestety – ze względu na niską
świadomość ekologiczną i brak
selektywnej zbiórki – recyklingowi poddawanych jest ich
o wiele mniej – mówi Leszek
Zagórski, dyrektor Lekaro. –
Selektywna zbiórka odpadów
w naszych domach jest kluczowa z perspektywy całego cyklu
życia odpadu i jego dalszego
przetworzenia. Jeżeli dobrze je
przesortujemy, podzielimy na
papier, plastik i szkło, możemy
z nich odzyskać o wiele więcej
surowców, dzięki czemu mniej
odpadów trafi na składowisko.
Nieumiejętne gospodarowanie plastikiem powoduje,
że przedostaje się on do śro-

dowiska. Każdy mieszkaniec
Europy generuje co roku ok. 31
kg śmieci z plastiku, ale tylko
30 proc. z nich jest poddawanych recyklingowi. – Dlatego
jako pierwsza firma w Polsce
razem z naszymi franczyzobiorcami i partnerami postanowiliśmy przetestować działanie
gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej – mówi
Anna Gorączka, green officer
w Żabka Polska.
– Widzimy ogromny potencjał w podnoszeniu świadomości
ekologicznej mieszkańców, we
wzroście poziomów recyklingu
i minimalizacji ilości odpadów.
Dlatego bardzo chętnie bie-

wprowadzających towary w opakowaniach do obrotu wzorem
krajów , w których system już
funkcjonuje.
PZPTS podkreśla, że
powstający system depozytowy
należy wprowadzić równolegle z rozwiązaniami ROP, co
zapewniłoby najwyższy poziom
wykorzystania surowców
z recyklingu i wychodziłoby
naprzeciw konieczności podwyższenia poziomów zbiórki
we wszystkich strumieniach
odpadów. System ROP i jego
prawidłowe funkcjonowanie
daje szanse prawidłowej organizacji zarządzania odpadami,
a przez to staje się niezbędną
bazą do tworzenia dodatkowych systemów wspierających,
takich jak system kaucyjny dla
opakowań jednorazowych.

rzemy udział w akcjach, które
zachęcają do selektywnej zbiórki
zamiast wyrzucania odpadów
zmieszanych. Podobnie jak
można przynosić szklane butelki
zwrotne do sklepu, tak teraz
ruszamy z akcją zbiórki tych
plastikowych – mówi Leszek
Zagórski, dyrektor Lekaro.
Butelki oddane przez
klientów zostaną przetworzone na nowy surowiec. Posłużą
do produkcji nowych plastikowych opakowań na wodę OD
NOWA, pochodzących w 100
proc. z recyklingu.
– Butelki zebrane w sklepach Żabka będziemy mogli
przetworzyć na recyklat PET
i ponownie wytworzyć z nich
opakowania, zamykając
w ten sposób obieg materiałów – mówi Mariusz Musiał,
dyrektor zarządzający ALPLA
Polska.
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PZPTS triumfuje w sprawie uchwały z Wałbrzycha
Wojewoda dolnośląski zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej do WSA, a tym
samym ponownie przyznał rację PZPTS ws. stosowania wyrobów z tworzyw
sztucznych w Wałbrzychu.

Spotkanie branży tworzyw
sztucznych 2020
Tegoroczne spotkanie branży tworzyw
sztucznych „Perspektywy – Innowacje
– Wyzwania” organizowane od kilku lat
wspólnie przez Fundację PlasticsEurope
Polska oraz Polski Związek Przetwórców
Tworzyw Sztucznych odbyło się w nowej
hybrydowej formule.
6 października w studiu w Warszawie
spotkali się – fizycznie i wirtualnie
– czołowi przedstawiciele przemysłu
tworzyw sztucznych w Polsce, a tematem przewodnim dyskusji była reakcja
przemysłu tworzyw sztucznych na
obecne wyzwania związane zarówno
z sytuacją epidemiologiczną, jak i unijnymi projektami legislacyjnymi.
Spotkanie rozpoczął Umberto
Credali, prezes zarządu Fundacji
PlasticsEurope Polska, który omówił m.in. wpływ pandemii Covid-10
na sytuację w europejskim przemyśle
tworzyw sztucznych a także proponowane zmiany legislacyjne, które
dotkną przemysł tworzyw sztucznych
i odpowiedź branży. Kondycję branży
z perspektywy przetwórców tworzyw
przedstawił Tadeusz Nowicki, prezes
PZPTS i Alexandre Dangis, prezes EuPC,
zaś przedstawiciele Departamentu
Innowacji w Ministerstwie Rozwoju
odnieśli się do pozycji tworzyw w świetle ogłoszonej w ubiegłym roku strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”.
W drugiej części spotkania przedstawiciele producentów, przetwórców
i recyklerów w dyskusji panelowej omówili, w jaki sposób przemysł tworzyw
sztucznych zareagował na obecne, bardzo trudne, wyzwania.
Wydarzenie było transmitowane
podczas Międzynarodowych Targów
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Plastpol 2020 w Kielcach.

29 września br. wojewoda dolnośląski
złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu, wnosząc o stwierdzenie nieważności w całości uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha,
tzw. Stop Plastik 2. Dokument ponownie
(w ślad za uchwałą z lutego br.) dotyczy
ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Tym samym
wojewoda podzielił argumentację przytaczaną przez Polski Związek Przetwórców
Tworzyw Sztucznych.
– Przyznanie nam racji przez wojewodę daje satysfakcję, ale również pozwala
wierzyć w praworządność. Szczególnie, że
Rada Miejska Wałbrzycha już kolejny raz
podejmuje próbę wprowadzenia przepisów
niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym. Motywacja radnych i prezydenta
Wałbrzycha jest oczywiście w pewnym stopniu słuszna – chęć choćby częściowego rozwiązania wyzwania, jakim jest gospodarka
odpadami – jednak niezmiennie uważamy,
że winno mieć to miejsce na poziomie całego
kraju, a nie pojedynczych gmin. W ten sposób

wzmaga się jedynie chaos regulacyjny i niepewność obrotu gospodarczego. Jako PZPTS
w pełni popieramy wszelkie działania zmierzające do uregulowania kwestii odpadów
w drodze konsensusu i efektywną ochronę
środowiska. Jednak w takich konkretnych
sytuacjach, jak ta z Wałbrzycha, będziemy
reagowali z całą stanowczością – powiedział Robert Szyman, dyrektor generalny
Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw
Sztucznych
Wojewoda zarzucił uchwale Rady
Miasta z Wałbrzycha naruszenie szeregu
przepisów, m.in.:
– Konstytucji RP;
– ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym;
– dyrektywy Parlamentu i Rady Unii
Europejskiej w sprawie zmniejszenia
wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko;
– ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi.
Aktualnie sprawa oczekuje na rozpatrzenie
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu.

SABIC: pierwsza tubka z „cyrkularnych” poliolefin
Sabic, Estée Lauder Companies oraz Origins Natural Resources
zaprezentowały pierwszą wysokiej jakości tubkę wykonaną
z certyfikowanych poliolefin pochodzących z recyklingu.
SABIC ogłosił współpracę z The Estée
Lauder Companies, właścicielem marki
Origins Natural Resources Inc.
oraz producentem opakowań
kosmetycznych Albéa w zakresie
wprowadzenia na rynek w 2021
roku tubek wykorzystujących certyfikowane poliolefiny pochodzące z oferty SABIC TRUCIRCLE™.
Origins będzie pierwszą prestiżową marką kosmetyczną,
która użyje tubek wykonanych
z certyfikowanych poliolefin produkowanych przez SABIC w wyniku
rewolucyjnego procesu recyklingu.
Zakrętka nowego opakowania będzie
wykonana z certyfikowanego „cyrkular-

nego” polipropylenu (PP), a konstrukcja
tuby z certyfikowanego „cyrkularnego”
polietylenu (PE).
Zaawansowana technologia
recyklingu firmy SABIC umożliwia
regenerację trudnych do recyklingu tworzyw sztucznych, które
w innym przypadku byłyby przeznaczone do spalenia lub na wysypisko. W zaawansowanym procesie
technologicznym są one rozbijane
na oczyszczone związki chemiczne,
które są następnie wykorzystywane
jako surowiec do odtworzenia wysokowydajnych polimerów, zbliżonych
do tworzyw pierwotnych – w tym
przypadku polietylenu i polipropylenu.
9/2020
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KGL zapewnił sobie finansowanie na zakup zakładu
Szymanowicza
KORPORACJA KGL S.A. zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z Santander
Bank Polska S.A. Celem jest sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego
od spółki „Szymanowicz i Spółka”.
Na mocy umowy Santander Bank
Polska udzieli Korporacji KGL kredytu
inwestycyjnego w wysokości 25 mln zł.
Tym samym KGL zapewnił sobie finansowanie zakupu zakładu produkcyjnego
w Czosnowie od spółki „Szymanowicz
i Spółka” Spółka Jawna Elżbieta
Szymanowicz. Wartość zakładu w umowie
przedwstępnej z 7 sierpnia br. ustalono na
30 mln zł. Zabezpieczeniem kredytu jest
hipoteka na zakładzie, weksel in blanco
oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
przedmiotu zabezpieczenia.
W zakładzie w Czosnowie prowadzona
jest produkcja folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych na rynek
mięsny, mleczarski i HORECA. Do głównych produktów wytwarzanych w zakładzie należą tacki MAP, butelki, nakrętki,
kubki i wiaderka. Przejęcie infrastruktury
umocni zdolności produkcyjne Korporacji
KGL w segmencie mięsnym, a także wzbogaci kompetencje w segmencie mleczarskim.
Firma Szymanowicz i Spółka jest obecna na rynku od 1995 roku. Oprócz produkcji folii i opakowań, spółka oferuje tworzywa sztuczne, a także maszyny i urządzenia
z Tajwanu.
Korporacja KGL powstała w 1992 roku
jako firma zajmująca się dystrybucją two-

rzyw termoplastycznych oraz produkcją pojemników z tworzyw sztucznych.
W 2004 roku KGL przejął spółkę Marcato,
poszerzając ofertę opakowań w segmencie
spożywczym. W 2015 roku Korporacja KGL
weszła na GPW.
Według szacunkowych ustaleń w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., Grupa
KGL wypracowała łącznie ok. 281,4 mln
zł przychodów z działalności operacyjnej.
Przychody Grupy w analizowanym okresie
były o ok. 7% niższe niż w analogicznym
okresie w 2019 r. Jak poinformował Zarząd
Korporacji KGL, w segmencie dystrybucji
wypracowano 114,3 mln zł przychodów,
co stanowiło spadek w stosunku do I –III
Q 2019 o ok 19%, natomiast w segmencie
produkcji wypracowano 167,1 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost do analogicznego okresu w 2019 r o około 3% .
Do najważniejszych czynników
wpływających na wielkość przychodów
z dystrybucji spółka zalicza spadek cen
bazowych surowców oraz spadek konsumpcji w przemyśle przetwórców tworzyw sztucznych spowodowanej pandemią
COVID.
Z kolei na wzrost działalności produkcyjnej Spółki wpływa m.in. utrzymująca
się koniunktura w przemyśle opakowań,
w szczególności w sektorze żywności.

Korporacja KGL zacieśnia
współpracę z Mondelez
International
Korporacja KGL rozszerza współpracę
ze szwajcarską spółką Mondelez
International Europe. Zawarta umowa
przewiduje dostawę opakowań KGL na
rzecz Mondalez, a jej wartość szacuje się
na około 80 mln zł.
Mondelez International Europe to
znaczący odbiorca opakowań Grupy
KGL: wartość sprzedaży opakowań
realizowanych dla Mondelez w ramach
dotychczasowej współpracy w ostatnich
dwóch latach przekraczała 10% wartości sprzedaży Grupy KGL.
Zawarta umowa ma charakter porozumienia ramowego i określa zasady
kontynuacji współpracy w zakresie
dostaw opakowań do zakładów produkcyjnych Mondelez na terenie Polski
i Litwy. Umowa obowiązywać będzie
do końca 2022 r. z intencją jej dalszego
przedłużania. Ponadto postanowiono rozszerzyć współpracę o dostawy
nowych rodzajów opakowań dla kolejnego zakładu Mondelez zlokalizowanego na terenie Polski.
Zarząd KGL szacuje, że w wyniku realizacji zamówień określonych
w umowie, łączne przychody z tego
tytułu wyniosą około 80 mln zł.
Opakowania dostarczane przez
Korporację KGL do Mondelez są produktami mono-materiałowymi (PP
i PET) zdatnymi do pełnego recyklingu.

Sieć Auchan przystępuje do Polskiego Paktu Plastikowego
Sieć Auchan Retail Polska
podpisała deklarację
o przystąpieniu do Polskiego
Paktu Plastikowego.
Polski Pakt Plastikowy
to platforma współpracy
uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych,
która wyznacza proekologiczne cele dla całej branży
FMCG. Angażuje sektor biznesu, pozarządowy i rządowy
w działaniu na rzecz realizacji
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wspólnej wizji i ambitnych
celów, z myślą o efektywnym
ograniczeniu użycia plastiku oraz realnym wpływie na
stworzenie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych na
polskim rynku.
– Redukcja plastiku jest dla
naszej sieci tematem niezwykłej
wagi. To jeden z kluczowych
obszarów działań CSR, który
zdefiniowany został w założeniach strategii Auchan 2022.

Zgodnie z nimi nasze wysiłki
koncentrujemy w tym zakresie
przede wszystkim na pracy nad
opakowaniami marki własnej Auchan. Pracujemy nad
zmianą gramatur oraz wyborem tworzyw zapewniających
korzystny wpływ środowiskowy
w całym łańcuchu wartości.
Chcemy by do 2022 roku 100%
opakowań produktów marki
własnej Auchan nadawało się do
ponownego użycia, recyklingu

lub było biodegradowalnych czy
kompostowalnych – powiedziała Dorota Patejko, dyrektor ds. Komunikacji i CSR
z Auchan Retail Polska.
Jak podkreśliła Dorota
Patejko, Auchan przystępując
do Paktu potwierdza swoje
zaangażowanie na rzecz
ochrony środowiska naturalnego i realnych zmian, które
służą budowaniu gospodarki
obiegu zamkniętego – na
rynku polskim i w skali całego
regionu.

INSIDER / PLASTIME

Operation Clean Sweep® w strategii PlasticsEurope

E

uropejskie stowarzyszenie producentów tworzyw
sztucznych PlasticsEurope opublikowało dziś kolejną
edycję raportu dokumentującego rozwój programu
Operation Clean Sweep® (OCS). W raporcie zostały
opisane działania mające na celu zapobieganie stratom granulatu tworzyw i przedostawaniu się go do środowiska
wraz z całym łańcuchem wartości branży tworzyw, jakie podejmują firmy członkowskie.
PlasticsEurope zaprezentowało także plan działań zmierzających do opracowania do 2022 roku procedury certyfikacji
w zakresie zarządzania granulatem w Europie. Procedura ta
zawierać będzie listę koniecznych wymagań, opartych na sześciu
podstawowych zobowiązaniach zawartych w deklaracji OCS, które
będą kontrolowane podczas zewnętrznych
audytów prowadzonym przez akredytowanych audytorów. Plan działań zakłada również
przeprowadzenie do roku 2025 zewnętrznego
audytu wszystkich organizacji członkowskich
PlasticsEurope.
– Takie podejście pozwala w sposób przejrzysty zademonstrować działania przemysłu
tworzyw mające na celu zapobieganie stratom
granulatu i przedostawaniu się go do środowiska – wyjaśnił dr Markus Steilemann, CEO
firmy Covestro pełniący funkcję prezesa
PlasticsEurope – Jest to również otwarte zaproszenie dla całego łańcucha wartości do przyłączenia się do nas.
Surowce do produkcji plastikowych wyrobów mają najczęściej postać granulatu, proszku lub płatków. W całym przemyśle tworzyw,
pomimo prowadzonych na różnych etapach
produkcji, przetwórstwa i transportu kontroli
środowiskowych, bezpieczeństwa i zarządzania jakością, zdarzyć się mogą niezamierzone
straty granulatu. Program OCS zawiera rekomendacje konkretnych działań dla firm dążących do zlikwidowania wycieku granulatu i jest
kluczową częścią dobrowolnego zobowiązania
PlasticsEurope 2030 Voluntary Commitment.
W 2019 roku liczba przedsiębiorstw z łańcucha wartości, realizujących program OCS
w Europ, wzrosła do 700. Wśród nich znalazły
się trzy kolejne duże europejskie porty, w których przeładowuje
się granulat: Kartagena i Tarragona w Hiszpanii oraz Felixstowe
w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo kamieniem milowym roku 2019
stał się fakt, że 100% organizacji członkowskich PlasticsEurope
podpisało deklarację OCS.
– Jestem dumna z tego, że PlasticsEurope jest pierwszym stowarzyszeniem branżowym na świecie, w którym członkowie są zobowiązani do realizacji programu OCS – powiedziała Virginia Janssens,
Dyrektor Zarządzająca PlasticsEurope, dodając: – Globalny problem zanieczyszczenia granulatem środowiska może być rozwiązany

jedynie przez podejmowanie wspólnych działań przez wszystkich
uczestników łańcucha wartości tworzyw.

Sześć zobowiązań OCS w Europie

Program OCS jest oparty na sześciu zobowiązaniach: wprowadzenie zmian i usprawnień na terenie zakładów w celu zapobiegania stratom granulek, stworzenie wewnętrznych procedur,
szkolenia i odpowiedzialność pracowników, audyt, zgodność
z wszystkimi lokalnymi normami i regulacjami, zachęcenie partnerów biznesowych do wdrożenia podobnych procedur.

O programie OCS

Stowarzyszenie PlasticsEurope jest europejskim koordynatorem globalnej inicjatywy “Operation Clean Sweep®” mającej na

celu zapobieganie stratom granulatu i zanieczyszczeniu środowiska wodnego powodowanym przez przedostawanie się granulek
do środowiska. W tym celu PlasticsEurope zachęca cały łańcuch
wartości branży tworzyw sztucznych: producentów, firmy logistyczne, transportowe, przetwórców i recyklerów do przyłączenia
się do programu i jego realizacji w codziennej działalności.
Raport dostępny jest na www.opcleansweep.eu oraz na www.
plasticseurope.org. Informację na temat innych działań na rzecz
zwalczania zaśmiecenia środowiska morskiego można znaleźć na
www.marinelittersolutions.org.
l
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Za nami XXIV Targi PLASTPOL
Tegoroczny Plastpol już za nami. Mimo pandemii udało się
przeprowadzić największą – nawet w tych warunkach – imprezę
dla branży tworzyw sztucznych w Polsce.

X

XIV Międzynarodowe Targi
Przetwórs twa
Tworzy w
Sztucznych i Gumy PLASTPOL
zostaną zapamiętane jako
wyjątkowe: z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 odbyły się w dniach od
6 do 8 października w zmniejszonym formacie, przy zaostrzonym rygorze sanitarnym. Jak podają organizatorzy, na targach
obecnych było 147 firm z 12 krajów. Mimo
okrojonej liczby wystawców, zwłaszcza
w stosunku do tego, do czego przyzwyczaił
nas Plastpol w ubiegłych latach, kieleckie
hale targowe na kilka dni stały się centrum
biznesowym branży.
– Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego żeby pokazać, że w tych trudnych czasach
firma jest, żyje, nie boi się wystawiać. Wydaje
mi się, że Targi Kielce zrobiły wszystko, żeby
nas zabezpieczyć od strony epidemiologicznej – są ankiety, bramki dekontaminacyjne.
Targi zrobiły wszystko, a do nas należy pokazanie się, bo wydaje mi się, że bez spotkań
biznesowych – face to face – za chwilę, każda
branża będzie umierać. Nie ma szans na to,
że jakakolwiek branża przetrwa bez spotkań.
Musi być wymiana doświadczeń, musi być
możliwość pokazania nowych technologii, bo
nie wszystko da się pokazać przez internet
– mówił Sławomir Malenta, Euro SITEX
Polska.
Mimo trudnych warunków część wys
tawców zdecydowała się, wzorem lat ubiegłych, zaprezentować pracujące maszyny
i urządzenia. Tradycyjnie nie zabrakło najnowszych technologii z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Mieliśmy
okazję zobaczyć m.in. wtryskarki BOY 25E
z servo-napędem i wbudowanym robotem
oraz wtryskarkę BOY 35E – obie wyposażone w najnowszy system sterowania
Procan ALPHA 4, układ chłodzenia EURO
CHILLER z serii GCA (jest to jedna z mniejszych jednostek używanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych), wtryskarkę
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servo-hydrauliczna BOLE C460 o sile zwarcia 140 ton (została sprzedana w trakcie
targów PLASTPOL), trzyosiowego robota
kartezjańskiego o udźwigu do 3 kg (najmniejszy robot oferowany przez firmę TMA
Automation), czy też maszynę wytrzymałościową japońskiej produkcji SCHIMADZU
– Autograph AGX-V (maszynę stosuje się
przede wszystkim do badań wytrzymałościowych różnych materiałów – rozcią-

ganie, ściskanie i podstawowych badań
według norm europejskich, amerykańskich
czy ogólnoświatowych).
To tylko część innowacji, z którymi można było zapoznać się podczas tej
edycji PLASTPOLU. – W targach Plastpol
uczestniczymy od 7 lat i są to nasze główne targi branżowe, na których sprzedajemy nasze urządzenia z zakresu zgrzewania ultradźwiękowego. W tym roku
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przyjechaliśmy z naszą nowością, czyli
z dwiema liniami do produkcji maseczek
zarówno chirurgicznych, jak i ochronnych. Mam nadzieję, że uda nam się w tym
roku pozyskać nowych klientów mimo,
że mamy teraz taką trudną sytuację –
twierdzi Marcin Kiełbasiński z Instytutu
Badawczego Łukasiewicz, Instytut Telei Radiotechniczny.

Nowością tegorocznego Plastpolu była
strefa BioTworzyw, gdzie ukazane zostały
wyroby biodegradowalne, kompostowalne,
biopochodne. Stoisko cieszyło się zainteresowaniem uczestników ze względu na
szeroką ofertę prezentacji usług konsultingowych, badawczych i certyfikacyjnych,
surowców, komponentów, dodatków dla
przetwórstwa biotworzyw, maszyn i urzą-

dzeń dedykowanych dla branży biotworzyw, mediów, stowarzyszeń i branżowych
organizacji.
W czasie targów nie zabrakło spotkań merytorycznych. Polski Związek
Przetwórców Tworzyw Sztucznych wraz
z Fundacją PlasticsEurope Polska zorganizowali Spotkanie Branży. Tegoroczna edycja została przeprowadzona w trybie online, w formie transmisji telewizyjnej.
Zorganizowano
też
Seminarium
Techniczne PLASTECH INFO. Odbyło się
ono w drugim dniu targów, 7 października,
a hasło przewodnie, wokół którego skupiony był nurt prezentacji, zostało zdefiniowane jako „TWORZYWA SZTUCZNE JAKO
MATERIAŁ PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I ŻYCIA CZŁOWIEKA”.
Zakres tematyczny seminarium w dużej
mierze odnosił się do niesłusznie kreowanego negatywnego wizerunku tworzyw
sztucznych oraz zwracał uwagę na możliwości ich zastosowania w pełni odpowiedzialny i racjonalny sposób w kontekście
istniejących wymagań środowiskowych.
Kolejna edycja PLASTPOLU zaplanowana
została na 25-28 maja 2021 roku.
l
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