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Maszyny i urządzenia
38	Granulatory: ostatnie
ogniwo łańcucha

Co łączy produkcję tworzyw, ich
kompandowanie i recykling?
Efektem wszystkich tych procesów jest uplastyczniony polimer, który przed
dostawą do klienta lub wykorzystaniem w dalszej
obróbce może zostać przetworzony do
formy granulatu.

43	Linie do regranulacji
GAMMA MECCANICA

GAMMA MECCANICA należy do czołówki firm produkujących kompletne
linie do regranulacji tworzyw sztucznych. Oferuje rozwiązania techniczne
umożliwiające optymalne dopasowanie technologii regranulacji do
danego procesu recyklingu i rodzaju
przetwarzanych materiałów.

Folie
48	Rynek folii
2020
– przegląd
nowości technologicznych

Pomimo wybuchu
pandemii COVID-19
producenci materiałów zdołali w
ubiegłym roku przedstawić szereg
innowacyjnych rozwiązań.
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53	Folie barierowe podbijają
kolejne sektory przemysłu

Folie barierowe wywodzą się z przemysłu spożywczego i do dziś są produkowane w dużej mierze na potrzeby
tego segmentu. Ich zalety odkrywają
jednak stopniowo także inne branże,
w tym logistyka, producenci elektroniki, a nawet… wytwórcy granulatów
z tworzyw sztucznych.

Opakowania
58	Tworzywa biodegradowalne w produkcji opakowań
Notowany w ostatnich latach wzrost
popularności materiałów opakowaniowych przystosowanych do biodegradacji następuje na fali coraz wyż-

szego zainteresowania przyjaznymi
dla środowiska zamiennikami tworzyw ropopochodnych.

Kompozyty
62	Technologie produkcji
kompozytów RTM

Proces wytwarzania lub obróbki
materiału kompozytowego dobierany jest między innymi pod kątem
dostępnych surowców czy przeznaczenia gotowego elementu.
Czynnikiem ułatwiającym podjęcie
decyzji mogą być również aktualne
osiągnięcia technologiczne.
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Przemysł 4.0 po polsku
– założenia, narzędzia,
formy wsparcia
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Przed nami trudny okres
Europejski rynek polimerów od kilku miesięcy znajduje się
pod narastającą presją związaną z niedoborem surowców do
przetwórstwa oraz rosnącymi cenami. Sytuacja staje się coraz
poważniejsza, a wielu przetwórców już dziś zgłasza problemy
z utrzymaniem produkcji. Kiedy możemy spodziewać się poprawy sytuacji? Producenci surowców są dość ostrożni: w rozmowach, jakie prowadzimy z czołowymi dostawcami pojawia się
perspektywa drugiego, czasem trzeciego kwartału, chociaż
słychać też głosy, że na powrót do pełnej normalności możemy
czekać cały rok. Mniej więcej tyle samo czasu - jak szacuje wielu
specjalistów - przyjdzie nam jeszcze zmagać się z pandemią.
Jakkolwiek nie spojrzeć, przed nami trudne czasy. Być może
w tej sytuacji warto zadbać o dywersyfikację i poszukać atrakcyjnych rynków zbytu. Dla polskich firm naturalnym kierunkiem
są Niemcy, chociaż musimy mieć świadomość, że rosnący protekcjonizm i zadawnione uprzedzenia wobec polskich przedsiębiorców mogą dość mocno utrudnić wejście na ten rynek. Joanna
Domińska w artykule otwierajacycm niniejsze wydanie „Plastime
Magazine” przekonuje, że chcąc wejść ze swoim produktem

na rynek niemiecki, polskie firmy muszą wykazać się sprytem
i cierpliwością.
W poszukiwaniu możliwości rozwoju z pewnością warto
przyjrzeć się, jak robią to liderzy branży. Krzysztof Wiśniewski,
prezes zarządu Eurocast opowiada nam o 25 latach działalności
firmy, która wyrosła w tym czasie na jednego z wiodących producentów opakowań w Europie. Jak podkreśla, Eurocast może się
pochwalić technologiami, które wprowadza na rynku europejskim jako pierwszy, a jedną z przewag konkurencyjnych firma
opiera na rozwoju automatyzacji.
Jak dziś wygląda wdrażanie automatyzacji i cyfryzacji w polskich firmach? Na to pytanie stara sie odpowiedzieć Agata
Świderska w solidnym raporcie „Przemysł 4.0 po polsku – założenia, narzędzia, formy wsparcia”.
Warto też polecić blok tematyczny poświęcony foliom: pomimo pandemii producenci zdołali w ubiegłym roku przedstawić
szereg innowacyjnych rozwiązań. Najciekawsze z nich zebrał dla
państwa Andrzej Wolański.
Remigiusz Gałązka
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