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nosi odpowiedzialności za treść ma-
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W pierwszej trójce artykułów naj-
bardziej popularnych w marcu br. na 
www.chemiaibiznes.com.pl znalazł się 
artykuł o tym, jak przemysł tworzyw 
sztucznych walczy z zaśmiecaniem śro-
dowiska morskiego. Według analiz, od-
pady w morzach i oceanach znajdu-
ją się tam głównie (ok. 80%) jako sku-
tek działalności człowieka na lądzie. 
Globalna odpowiedzialność to 5-13 
mln ton odpadów tworzyw sztucznych 
rocznie w morzach i oceanach. Zauwa-
żono - na różnych szczeblach decyzyj-
ności - że istnieje potrzeba stworzenia 
nowych ram dla gospodarowania two-
rzywami sztucznymi, m.in. tak, by ilość 
odpadów tworzyw w światowych wo-
dach była jak najmniejsza. Europejska 
strategia na rzecz tworzyw sztucznych 
w gospodarce o obiegu zamkniętym 
przynosi ład i porządek (na razie głów-
nie teoretyczny) w całym systemie. Za-
łożenia: mądre projektowanie i następ-
nie produkowanie, używanie, wykorzy-
stanie i powtórne wprowadzenie do ob-
rotu. Nic nie powinno być wyrzucane, 
nic nie może się zmarnować, wszyst-
ko można wykorzystać powtórnie. Czy 
dzięki propozycji szkody dla środowi-
ska naturalnego, człowieka i gospo-
darki będą mniejsze?  Trzymamy kciu-
ki i działamy.

Grupa Azoty wiosną może być właścicielem niemieckiej spółki nawozowej
Najpewniej na przełomie kwietnia i maja tego roku Grupa Azoty zakończy proces przej-
mowania niemieckiej firmy nawozowej Compo Expert. W lutym br. Grupa Azoty złożyła 
niewiążącą ofertę wstępną objęcia 100% udziałów w tej spółce. Właścicielem niemieckie-
go przedsiębiorstwa jest XIO Group z siedzibą w Londynie, czyli podmiot zajmujący się in-
westycjami alternatywnymi w skali globalnej. Branża nawozowa nie stanowi zatem dla XIO 
Group priorytetowego kierunku działania, stąd chęć pozbycia się go.
Compo Expert jest globalnym producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej warto-
ści dodanej, skierowanych do odbiorców profesjonalnych. Oferta jego produktów zawie-
ra specjalistyczne, bezchlorkowe, mineralne nawozy NPK; nawozy z inhibitorem nitryfika-
cji DMPP; nawozy o spowolnionym działaniu zawierające ISODUR (IBDU); częściowo otocz-
kowane nawozy o spowolnionym działaniu; otoczkowane nawozy o kontrolowanym uwal-
nianiu składników; nawozy rozpuszczalne; nawozy płynne; stałe nawozy dolistne; nawozy 
mikroskładnikowe.
W ocenie władz Grupy Azoty, oferta produktowa Compo Expert uzupełniałaby portfolio 
produktów polskiej spółki, wnosząc zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów spe-
cjalistycznych. Na szczególną wartość zasługuje fakt, że przedsiębiorstwo to posiada sieć 
dystrybucji w ponad 100 krajach.
W tej chwili trwają rozmowy między stronami, a z informacji przedstawianych przez kie-
rownictwo Grupy Azoty wynika, że zakończą się one najpóźniej w maju br. 

projekt „Future" firmy polwax nabiera rozpędu
Polwax uzyskał już wszystkie niezbędne pozwolenia, aby rozpocząć w Czechowi-
cach-Dziedzicach budowę nowoczesnej instalacji odolejania gaczy parafinowych. Pro-
jekt „Future”, zgodnie z harmonogramem, powinien zostać uruchomiony pod koniec 
2019 r. Plan zakłada, że instalacja odolejenia rozpuszczalnikowego będzie przerabiać 
ok. 30 tys. ton gaczy parafinowych rocznie. Jeszcze w 2018 r. powstaną podstawowe 
konstrukcje i budowle.
– Dostaliśmy „zielone światło” dla Generalnego Realizatora Inwestycji, jakim jest spółka 
Orlen Projekt. Wspólnie czekaliśmy na to zezwolenie, teraz możemy ruszyć. Nie mówi-
my już tylko o opracowywaniu dokumentacji technicznej całej instalacji, ale o prowadze-
niu kontraktacji na wielu poziomach, zarówno urządzeń, jak i wykonawców poszczegól-
nych etapów pracy. Otrzymanie pozwolenia na budowę jest punktem zwrotnym. Od tej 
chwili możemy kopać w ziemi, lać fundamenty, wykonywać wiele prac, zgodnie z przy-
jętym harmonogramem budowy instalacji – podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarzą-
du spółki Polwax.
Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów 
rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych.

pkN Orlen rozpoczyna proces przejmowania Grupy Lotos
Reprezentujący Skarb Państwa Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz prezes PKN 
Orlen Daniel Obajtek podpisali w lutym br. list intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu 
przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos.
Podpisując list intencyjny, PKN Orlen i Skarb Państwa zobowiązały się do podjęcia w dobrej 
wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji rozumianej jako naby-
cie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakła-
dowym Grupy Lotos. Transakcja zakłada nabycie przez PKN Orlen akcji Grupy Lotos od jej 
akcjonariuszy, w tym w szczególności od Skarbu Państwa.
Zgodnie z założeniami stron listu intencyjnego, celem transakcji jest stworzenie silnego, 
zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynaro-
dowym, odpornego na wahania rynkowe, m.in. poprzez wykorzystanie synergii operacyj-
nych i kosztowych pomiędzy PKN Orlen i Grupą Lotos.
Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe m. in. po  uzyskaniu  zgód korporacyjnych oraz 
zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji.

Mnogość wydarzeń na targach EuroLab

20. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych Euro-
Lab oraz 7. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab odbyły się w 
Warszawie w dniach 14-16 marca 2018 r.
W ich trakcie swoją ofertę przedstawiło 172 wystawców z 19 kra-
jów. Prezentowali oni najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu 
aparatury analitycznej, kontrolnej i pomiarowej, sprzętu labora-
toryjnego, kompleksowego wyposażenia laboratoriów, w tym na-
czyń i szkła laboratoryjnego, mebli, biochemikaliów, odczynników 
chemicznych, odzieży. Zebrani mogli też zobaczyć jak wyglądała 
pierwsza polska norma.
Atrakcją wystawy było tzw. wzorcowe laboratorium – tym razem pod 
hasłem „CleanLab”. Wybudowane zostało ze śluzą, szatnią i pokojem 
pracy laborantów, budząc zainteresowanie zwiedzających. Powstało z 
inicjatywy firmy DanLab. Z kolei na stoisku firmy Radwag Wagi Elek-
troniczne można było zobaczyć całą gamę produktów pomiarowych, 
a wśród nich m.in. mikrowagę. Po raz kolejny na targach pojawił się 
Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Warszawie, prezentu-
jąc specjalistyczny radiowóz, będący mobilnym laboratorium kontro-
lno-pomiarowym. Równocześnie bogata oferta wirówek laboratoryj-
nych zachęcała do odwiedzenia stoiska firmy MPW Med. Instruments. 
Natomiast Sartorius, jeden ze światowych liderów w dziedzinie do-
staw urządzeń laboratoryjnych i technologii przemysłowych, propo-
nował na swoim stoisku komparatory masy, analizatory wilgotności, 
wagi analityczne i mikroanalityczne, pipety elektroniczne. Całości wy-
darzenia dopełniły konferencje, seminaria i warsztaty.
W tym miejscu warto wspomnieć m.in. o zagadnieniach diagno-
styki medycznej i laboratoryjnej. Poświęcono im konferencję „Po-
int-of-Care (PoC) – nowoczesna diagnostyka medyczna z punk-
tu widzenia inżyniera”. Jak powiedział jej koordynator, prof. Zbi-
gniew Brzózka, pełnomocnik rektora Politechniki Warszawskiej 
ds. Platformy InterBioMed, konferencja pokazała, że tego typu 
projekty są w Polsce realizowane, powstają polskie rozwiązania, 
polski know-how, a to wszystko jest skierowane do społeczeń-
stwa, do pacjentów. Ponieważ społeczeństwo się starzeje, a ho-
spitalizacja jest kosztowna, to rozwiązania zapewniające opiekę w 
domu przy wykorzystaniu zminiaturyzowanej nowoczesnej apa-
ratury będą bardziej ekonomiczne. Taka opcja, stosowana już w 
USA i wielu krajach Europy, może zostać również wprowadzona 
w naszym kraju.

kielce zapraszają w maju na plastpol

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 
Plastpol, które co roku odbywają się w Kielcach, to najważniejsza 
impreza wystawiennicza dla przemysłu tworzyw sztucznych w Pol-
sce. W tym roku ponownie będą istotną platformą wymiany wiedzy,  
m.in. o kierunkach rozwoju branży i nowych technologiach oraz za-
oferują w swoim programie szereg wydarzeń o charakterze nauko-
wym i technicznym. Przede wszystkim jednak będą areną prezenta-
cji maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, m.in. wtryskarek, 
wytłaczarek, surowców stosowanych w tym procesie, a także linii do 
recyklingu tworzyw sztucznych. W tym roku wystawa odbędzie się 
już po raz 22 i zaplanowano ją w dniach 22-25 maja. Jak zawsze bę-
dzie miała charakter wybitnie międzynarodowy, a wśród wystawców 
znajdą się przedsiębiorstwa z całego świata, z dominującym udzia-
łem firm z Polski, Niemiec, Włoch i Azji. W 2017 r. w Plastpolu uczest-
niczyło 806 firm z 36 krajów świata i 18,9 tys. zwiedzających. W tym 
roku organizatorzy liczą na poprawę tego osiągnięcia.
Więcej informacji: www.targikielce.pl/pl/plastpol.htm

Targi, konferencje---------------------                                                     ----------------------
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główne obszary wykorzystania
sody kalcynowanej

Soda kalcynowana to zwyczajowa nazwa 
węglanu sodu, czyli jednego z najważniej-
szych związków nieorganicznych o sze-
rokim zastosowaniu przemysłowym. Wę-
glan sodu jest białą, bezwonną, higrosko-
pijną, bezpostaciową substancją stałą, roz-
puszczalną w wodzie i większości rozpusz-
czalników. Charakteryzuje się niską toksycz-
nością, choć długotrwałe narażenie skóry i 
oczu lub wdychanie go może powodować 
podrażnienie. Węglan sodu występuje na-
turalnie na całym świecie, choć wytwarza 
się go również komercyjnie z chlorku sodu 
i wapnia za pomocą tzw. procesu Solvaya 
(dominująca metoda).
Głównym obszarem wykorzystania sody 
kalcynowanej jest produkcja różnych od-
mian szkła – na świecie odpowiada ona za 
nieco ponad połowę zapotrzebowania na 
ten surowiec. W Europie, co jest pewnego 
rodzaju specyficzną okolicznością, udział 
ten jest nawet wyższy i wynosi ponad 60%, 
głównie ze względu na większe wykorzy-
stanie w produkcji szkła opakowaniowego.
Drugą najważniejszą aplikacją węglanu 

sodu jest produkcja mydła i detergentów, 
która pochłania nieco ponad 15% jego glo-
balnego zużycia. W Europie udział ten jest 
jednak nieco niższy i wynosi niecałe 10%. 
Wynika to z faktu, iż w Europie na coraz 
większą skalę używane są artykuły chemii 
gospodarczej w formie żeli i płynów, pod-
czas gdy w Azji w strukturze sprzedaży 
wciąż dominują tradycyjne proszki do pra-
nia. Na Starym Kontynencie równie waż-
nym obszarem zastosowania sody kalcyno-
wanej, co detergenty, jest także przetwór-
stwo metali, które w strukturze światowej 
konsumpcji odpowiada z kolei za co najwy-
żej 5% udział. 
Blisko 10% wytwarzanej na świecie sody 
kalcynowanej wykorzystywane jest w pro-
dukcji innych chemikaliów, na pozostałe 
branże (w tym m.in. papierniczą) przypada 
zaś ok. 15% łącznego zużycia. Wśród mniej 
popularnych zastosowań sody kalcynowa-
nej wymienić można m.in. proces oczysz-
czania ścieków przemysłowych i komunal-
nych, jak również oczyszczania węgla i od-
siarczania gazów spalinowych. 
Dominujące wykorzystanie sody w prze-
myśle szklarskim sprawia, iż koniunktura na 
tym rynku uzależniona jest od zmiennych 

trendów i cykli ekonomicznych w takich 
sektorach, jak budownictwo czy motoryza-
cja. Inną mocno koniunkturalną branżą od-
biorców sody kalcynowanej jest przetwór-
stwo metali. Z kolei rosnące wykorzystanie 
półproduktu w takich obszarach, jak pro-
dukcja opakowań szklanych czy też chemii 
gospodarczej (a więc związanych z dobrami 
codziennego użytku) jest w tym przypadku 
czynnikiem stabilizującym popyt.
Na tle całego rynku europejskiego struktu-
ra zużycia sody kalcynowanej w Polsce ce-
chuje się wyraźnym przesunięciem na ko-
rzyść branży wytwarzającej detergenty. 
Wynika to z faktu, iż Polska należy do kra-
jów specjalizujących się w produkcji che-
mii gospodarczej, co dodatkowo spowodo-
wane jest dostępnością lokalnie wytwarza-
nego asortymentu surowców. W procesie 
produkcyjnym detergentów wykorzysty-
wana jest tzw. soda lekka, którą wytwarza 
CIECH. Soda to zresztą najważniejszy pro-
dukt w ofercie krajowego koncernu che-
micznego, a zarazem jeden z ważniejszych 
wyrobów wytwarzanych przez polską bran-
żę chemiczną. O tym jak istotna jest ona 
dla działalności wspomnianej spółki naj-
lepiej świadczy fakt, iż segment sodowy 

Turecka ekspansja
na rynku sody
kalcynowanej

EfEKtYWNY KOSztOWO trANSPOrt tAK WYSOKOtONAżOWEgO PrODuKtu,
JAKIm JESt SODA KALCYNOWANA, StANOWI NIE LADA WYzWANIE LOgIStYCzNE I POWAżNIE
OgrANICzA mOżLIWOśCI tErYtOrIALNEJ EKSPANSJI (zWłASzCzA NA DużE ODLEgłOśCI)
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Światowy rynek sody kalcynowanej, na którym 
pierwsze skrzypce grają kraje azjatyckie, notuje od 
lat konsekwentny rozwój. Do jego szerokiej czołówki 
zalicza się także polski producent, czyli Grupa CIECH, 
która jest jedynym wytwórcą tego półproduktu 
w naszym kraju. Ważnym dla branży sodowej w 
Europie wydarzeniem był w ostatnich miesiącach 
rozruch największej na świecie fabryki sody w 
tureckim mieście Kazan. W najbliższych latach 
kompleks ten może doprowadzić do istotnego 
przewartościowania pozycji rynkowej niektórych 
graczy działających na omawianym rynku.  

  ►

Ekspert radzi

Standard IFS HPC obejmuje cztery grupy 
produktów:

1. Produkty kosmetyczne, w tym także 
produkty higieny osobistej.

2. Produkty chemii gospodarczej i artykuły 
gospodarstwa domowego.

3. Produkty przeznaczone do kontaktu z 
żywnością (określone w rozporządzeniu 
WE 1935/2004).

4. Produkty lub materiały, które są prze-
znaczone do higieny osobistej z wyłą-
czeniem produktów kosmetycznych, 
a także niektóre wyroby medyczne 
klasy 1.

Standard IFS HPC został opracowany dla 
celów zapewnienia prawidłowego bada-
nia zarówno produktów, jak i procesów 
wytwórczych w przedsiębiorstwach wy-
twarzających produkty gospodarstwa do-
mowego i higieny osobistej, a także jako 
wsparcie najważniejszych punktów Syste-
mów Zarządzania Jakością, takich jak m.in. 
identyfikowalność, zarządzanie ryzykiem, 
czy działania korygujące. Celem standar-
du IFS HPC jest stworzenie jednolitego 
systemu oceny oraz zapewnienie porów-
nywalności i przejrzystości w całym łańcu-
chu dostaw, co przekłada się na redukcję 
kosztów i czasu zarówno dla dostawców, 
jak i przedstawicieli handlu detalicznego, 

a także na zwiększenie zaufania klientów 
do produktu.
IFS HPC obejmuje swoim zasięgiem naj-
ważniejsze obszary działania przedsiębior-
stwa z punktu widzenia jakości oraz bez-
pieczeństwa wytwarzanych produktów. 
Wymagania IFS dla artykułów gospodar-
stwa domowego i produktów do pielęgna-
cji ciała obejmują m.in.: odpowiedzialność 
kadry zarządzającej, system zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem produktu, za-
rządzanie zasobami, planowanie i proces 
produkcji, pomiary, analizy, działania na-
prawcze oraz zarządzanie incydentami. 
Stanowi poszerzenie istniejącego Systemu 
Zarządzania Jakością obecnego w danym 
przedsiębiorstwie o dodatkowe wymaga-
nia bezpieczeństwa, np. aspekty utrzyma-
nia higieny w zakładzie, higieny personelu 
oraz określone wymagania dla infrastruk-
tury przedsiębiorstwa.
Ma to szczególne znaczenie dla branży ko-
smetycznej, gdzie podstawową normą jest 
ISO 22716, która najlepiej wdraża system 
Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manu-
facturing Practice, GMP) i określa wszystkie 
najważniejsze wytyczne w zakresie produk-
cji, kontroli, magazynowania i wysyłki pro-
duktów kosmetycznych. IFS HPC zawiera 
wszystkie zawarte w normie wytyczne, co 

wskazuje na równoważność z jej wymaga-
niami. Dlatego też audytorzy zalecają czę-
sto producentom produktów kosmetycz-
nych jednoczesne przygotowanie i certyfi-
kację wg normy ISO 22716 i standardu IFS 
HPC, co daje firmie realne oszczędności.
Powstanie standardu IFS HPC jest wyni-
kiem współpracy IFS (International Featu-
red Standard) z wieloma zainteresowany-
mi jednostkami – sieciami, sprzedawcami 
detalicznymi, firmami, jednostkami certy-
fikującymi – z największych rynków konty-
nentalnej Europy: Niemiec, Francji i Włoch. 
Liczba certyfikatów IFS HPC stale rośnie: w 
2014 r. były to 74 certyfikaty, a w 2016 r. – 
243, z czego w Polsce 18 certyfikatów, a sam 
standard zyskuje coraz to większy udział w 
rynku, głównie dzięki wymagającym go 
sprzedawcom sieciowym z tychże krajów.
Wszystkie najważniejsze wymagania za-
warte są w „Standardzie IFS HPC do prze-
prowadzania audytu produktów/proce-
sów produkcyjnych u dostawców produk-
tów gospodarstwa domowego i produk-
tów do higieny osobistej”, który jest do-
stępny na stronach International Featured 
Standards (IFS).                                                  ■

------------ TOMASz gENDEK -----------
-- ThETA DORADzTWO TEChNICzNE --

iFs Hpc – standard jakości dla produktów
gospodarstwa domowego i higieny osobistej

Od kilku lat wdrażany jest standard w branży kosmetycznej i gospodarstwa domowego: 
IFS HPC (International Featured Standard Household and Personal Care Standard). W ubie-
głym roku pojawiła się już druga wersja wymagań dla standardu IFS HPC, a sam system 
zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Związane jest to z rosnącymi wymagania-
mi sieci handlowych w stosunku do jakości i bezpieczeństwa tych produktów.

StANDArD IfS HPC zOStAł OPrACOWANY DLA CELóW zAPEWNIENIA PrAWIDłOWEgO BADANIA
zAróWNO PrODuKtóW, JAK I PrOCESóW WYtWórCzYCH W PrzEDSIęBIOrStWACH
WYtWArzAJąCYCH PrODuKtY gOSPODArStWA DOmOWEgO I HIgIENY OSOBIStEJ
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odpowiadał w ostatnich latach za ponad 
80% jej zysku EBITDA i ok. 70% łącznych 
przychodów. Grupa CIECH posiada cztery 
fabryki sody zlokalizowane w trzech krajach 
UE (Polska, Rumunia oraz Niemcy).

światowy rynek sody – trendy
rozwojowe i struktura geograficzna

Światowe zużycie sody kalcynowanej 
kształtuje się w ostatnich latach na pozio-
mie ok. 60 mln ton. Od czasu silnej korek-
ty rynkowej w 2009 r. popyt na ten półpro-
dukt notował stabilny wzrost, którego śred-
nioroczne tempo wyniosło na całym świe-
cie ok. 4%. Przez cały ten okres podaż sody 
konsekwentnie podążała za rosnącą kon-
sumpcją, a na rynku utrzymywała się nad-
wyżka mocy produkcyjnych rzędu 5-10 mln 
ton. W 2017 roku łączne zdolności wytwór-
cze sody kalcynowanej osiągnęły poziom 
ok. 68 mln ton.

Pojedynczym krajem, który zużywa najwię-
cej sody kalcynowanej na świecie są oczy-
wiście Chiny (ponad 40% globalnej kon-
sumpcji), w dalszej kolejności zaś Stany 
Zjednoczone (ok. 8%) oraz Indie (7%). Chi-
ny przez wiele lat były również najważniej-
szym motorem rozwoju światowej bran-
ży sodowej – szacuje się, iż od 2000 r. kon-
sumpcja sody kalcynowanej w tym kraju ro-
sła w spektakularnym tempie ok. 8% śred-
niorocznie. Nieco inaczej kształtuje się roz-
kład globalnych mocy produkcyjnych sody 

kalcynowanej – na Azję przypada ponad 
połowa ich łącznego wolumenu (z czego 
ok. 40% na same Chiny), podczas gdy udział 
Europy kształtuje się na poziomie ok. 25%. 
Duże znaczenie w globalnym przemyśle so-
dowym odgrywają również Stany Zjedno-
czone, które odpowiadają za 21% świato-
wej produkcji. 
Trendy w zakresie popytu na sodę kalcyno-
waną wykazują znaczne rozbieżności po-
między poszczególnymi regionami glo-
bu. Podczas gdy w Europie czy Ameryce 
Północnej rynek charakteryzuje się znacz-
ną dojrzałością oraz ograniczonym tem-
pem wzrostu, to w krajach rozwijających się 
(zwłaszcza azjatyckich) dynamika jest śred-
nio o kilka punktów procentowych wyższa. 
Ponieważ produkcja sody kalcynowanej 
charakteryzuje się sporą kapitałochłonno-
ścią (jej rozpoczęcie wymaga znacznych na-
kładów), to istotny wpływ na sytuację kon-
kurencyjną w omawianej branży wywiera-
ją również skokowe zmiany podaży, będą-
ce efektem uruchamiania nowych instala-
cji. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia 
w ostatnim czasie chociażby na rynku eu-
ropejskim, gdzie dużym wydarzeniem było 
uruchomienie z początkiem 2018 r. naj-
większej na świecie instalacji do produkcji 
sody kalcynowanej w tureckim mieście Ka-
zan. Dużymi atutami nowej fabryki są osią-
gane przez nią korzyści skali (jej zdolności 
produkcyjne wynoszą aż 2,7 mln ton sody 
rocznie) oraz integracja ze zlokalizowanym 
w jej bezpośrednim sąsiedztwie komplek-
sem wydobywczym trony (naturalna od-
miana sody) i kompleksem energetycznym 
(największy w Turcji blok kogeneracyjny o 
mocy 400 MW). 
Inwestycja, w której aktywny udział mia-
ło państwo tureckie, została zrealizowa-
na gigantycznym kosztem ok. 1,5 mld dol., 
a z uwagi na jej silnie proeksportowy cha-
rakter, znacząco przyczyni się ona do re-
dukcji deficytu handlu zagranicznego tego 
kraju. O tym jak przełomowa dla omawia-
nego rynku jest to zmiana, najlepiej może 
świadczyć fakt, iż główny inwestor – turec-
ka grupa Ciner Group – dzięki tej jednej re-
alizacji przebojem wbija się do ścisłej czo-
łówki światowej, której do tej pory prze-
wodziły trzy koncerny z różnych regionów 
świata (belgijski Solvay, indyjski Tata oraz 
amerykański Tronox), kontrolujące łącz-
nie blisko jedną czwartą globalnego ryn-
ku. Łączne zdolności produkcyjne tureckie-
go producenta sięgają obecnie poziomu 
7 mln ton rocznie.
Choć omawiana inwestycja budzi poważny 
niepokój wśród europejskich producentów, 
to jednak głównym kierunkiem ekspansji 

tureckiego producenta ma być kontynent 
azjatycki, na którym oczekuje się w najbliż-
szych latach rosnącego deficytu podaży 
sody kalcynowanej. Niemniej część produk-
cji z Turcji (i to niemała) będzie również tra-
fiać na rynek unijny, a tym samym wpływać 
na zmianę dotychczasowego układu sił. Jak 
dotąd znaczącą rolę na tym rynku odgrywał 
właśnie CIECH, który do 2017 r. był drugim 
największym (po Solvay’u) producentem 
sody kalcynowanej w Europie, posiadają-
cym ponad 15% udziału w tutejszym rynku. 
Pojawienie się nowego, bardzo konkurencyj-
nego cenowo gracza może więc zagrozić do-
tychczasowej silnej pozycji polskiego czem-
piona. Niezagrożona wydaje się ona wpraw-
dzie na rynku polskim, na którym to CIECH 
posiada aż ok. 95% udział, lecz w dużo gor-
szym położeniu (z uwagi na geograficz-
ną bliskość potężnego konkurenta) może 
się znaleźć chociażby inna fabryka CIECH-u, 
zlokalizowana w rumuńskim Ramnicu Val-
cea. Co ciekawe, nowa turecka fabryka wy-
korzystuje mniej popularną metodę produk-
cji sody kalcynowanej, jaką jest uzyskiwa-
nie jej z surowców naturalnych. Do tej pory 
około trzy czwarte produkcji sody na świecie 
(w tym produkcja CIECH-u) opierało się bo-
wiem na metodach syntetycznych. Otwarcie 
nowego zakładu w Turcji nieco zatem zmieni 
wspomniane proporcje. 
Tak istotne przeobrażenie po stronie po-
daży nie pozostaje również bez wpływu na 
europejskie ceny sody kalcynowanej, któ-
re to wykazują tendencję spadkową, choć 
nie tak silną, jak pierwotnie zakładano. Do-
datkowym wyzwaniem jest spodziewany 
wzrost cen węgla, który wykorzystywany 
jest w procesie produkcyjnym sody. W efek-
cie tego silnemu zawężeniu ulegają mar-
że ze sprzedaży omawianego półproduktu. 
Tego, jak mocny wpływ na europejski rynek 
sody może mieć wspomniana instalacja, 
dowiemy się jednak tak naprawdę dopiero 
w przyszłym roku, gdy osiągnie ona pełną 
zdolność produkcyjną, a dodatkowo doce-
lowego kształtu nabierze sieć dystrybucyj-
na tureckiego producenta.
Włodarze CIECH-u zachowują spokój zwią-
zany z nową sytuacją, podkreślając swą 
niezagrożoną pozycję rynkową na krajo-
wym rynku (tu przewagą spółki i to nie do 
przeskoczenia dla konkurentów jest „pre-
mia lądowa” i wynikające z niej niskie kosz-
ty transportu), stopniowe przeorientowa-
nie oferty w kierunku sody lekkiej (w której 
ograniczone kompetencje mają zarówno 
wspomniany Ciner Group, jak i producenci 
chińscy) oraz rozwój produktów o wyższej 
wartości dodanej, stanowiących przedłuże-
nie prostego łańcucha sodowego. 

W ramach tych ostatnich działań polska 
spółka m.in. modernizuje oraz rozbudowu-
je instalację do produkcji sody oczyszczonej 
w niemieckim Strassfurcie. Dzięki tej inwe-
stycji CIECH Deutschland znacząco rozsze-
rzy swoją ofertę specjalistycznych produk-
tów kierowanych dla przemysłu farmaceu-
tycznego (w tym sody do dializ), których ry-
nek wykazuje dynamiczne tempo wzrostu, 
a sprzedaż charakteryzuje się wysoką mar-
żowością. Ukończenie wspominanego pro-
jektu planowane jest na przyszły rok. Spół-
ka aktywnie poszukuje ponadto możliwości 
sprzedaży na nowe, pozaeuropejskie rynki. 
Jednym z potencjalnych kierunków są kra-
je afrykańskie, w których konsumpcja sody 
jest wciąż bardzo niska, lecz w najbliższych 
latach powinna się podnieść.

stabilne perspektywy rozwojowe        

Choć rynek sody kalcynowanej pozostaje 
na ścieżce stabilnego wzrostu, to jego per-
spektywy rozwojowe są różne dla poszcze-
gólnych regionów świata. Zdecydowanie 
najszybciej konsumpcja sody ma rosnąć na 
kontynencie azjatyckim, przy czym liderem 
wzrostu powinien być w najbliższych latach 
region Azji Południowo-Zachodniej (z In-
diami na czele), gdzie ma ona zwiększać się 
w tempie nawet ok. 6% rocznie. Co cieka-
we, dominującą aplikacją sody kalcynowa-
nej w Indiach jest produkcja detergentów, 
dopiero w dalszej kolejności zaś produkcja 

szkła. Ponad 4% rozwój popytu spodzie-
wany jest z kolei w regionie Azji Południo-
wo-Wschodniej, do którego zaliczane są 
m.in. Chiny. Podobne tempo wzrostu ocze-
kiwane jest również w regionie Bliskiego 
Wschodu, który odgrywa jednak ograniczo-
ną rolę w strukturze światowej konsumpcji 
(zaledwie ok. 4% udział). Na przeciwległym 
biegunie znajdują się rynki krajów wyso-
ko rozwiniętych (Europa Zachodnia, Ame-
ryka Północna), gdzie zapotrzebowanie na 
sodę kalcynowaną będzie bliższe stagnacji. 
Z pewnością na korzyść producentów sody 
kalcynowanej przemawia utrzymująca się 
niezła koniunktura w branżach będących 
ich głównymi odbiorcami (przemysł szklar-
ski, produkujący głównie na potrzeby sek-
tora budowlanego i motoryzacyjnego oraz 
branża chemii gospodarczej). 
Po stronie podaży największy wzrost (w 
związku z niedawną inwestycją w Turcji) 
oczekiwany jest w regionie Bliskiego Wscho-
du. Znaczące inwestycje w nowe moce wy-
twórcze będą poza tym napędzać ponad-
przeciętny rozwój produkcji sody w Indiach. 
Należy podkreślić, iż w najbliższej przyszło-
ści w globalnej branży sodowej może mieć 
miejsce przejściowa zmiana układu sił. Za-
mknięta może zostać bowiem część naj-
mniej rentownych zakładów. W Chinach zaś 
oczekiwać można stopniowego zamykania 
najstarszych zakładów w związku z działa-
niami rządu ukierunkowanymi na poprawę 
jakości powietrza oraz zmniejszenie energo-

chłonności tamtejszej gospodarki. W efekcie 
utrzymująca się w ostatnich latach nadwyż-
ka globalnych mocy produkcyjnych sody 
może ulec zmniejszeniu, co powinno pozy-
tywnie oddziaływać na sytuację pozostałych 
producentów. 
Beneficjentem tych zjawisk może być rów-
nież CIECH, który poważnie myśli o zwięk-
szeniu swojej obecności na chłonnym 
rynku azjatyckim. Do tej pory polski kon-
cern był aktywny głównie na rynku indyj-
skim, który odpowiada za ok. 10% łącz-
nego eksportu sody. W znacznie mniej-
szej skali sprzedawał on swoje wyroby na 
rynki niektórych krajów Azji Południowo-
Wschodniej. W obecnych warunkach może 
zatem otwierać się szansa na rozwój sprze-
daży do Chin. 
Konkurencja jednak nie śpi – ekspansją w 
ten region świata żywo zainteresowane są 
również inne kraje producenckie, zwłasz-
cza wspomniana Turcja oraz USA. Atutem 
polskiej spółki może okazać się jednak fakt, 
iż produkowana przez nią lekka odmiana 
sody wykorzystywana jest przez dynamicz-
nie rozwijający się przemysł chemii gospo-
darczej. Wiele zależeć będzie również od 
kształtowania się kursu walutowego – w 
tym kontekście obserwowana w poprzed-
nich kwartałach aprecjacja złotego dzia-
ła raczej na niekorzyść jedynego polskiego 
producenta sody kalcynowanej.                          ■

------ KRzYSzTOf MRÓWCzYńSKI -----

Surowce Surowce

Wykres 1. Najwięksi producenci sody kalcynowanej na 
świecie, 2018 r.

Źródło: Ciner group, CIECh

Wykres 2. Struktura regionalna światowych mocy pro-
dukcyjnych sody kalcynowanej

Źródło: CIECh* wraz z Turcją i Rosją
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rynek oXo z polskiej perspektywy

W listopadzie ubiegłego roku Grupa Azo-
ty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zorganizo-
wała w Sopocie wydarzenie pod nazwą „The 
OXO Conference”. Miało ono na celu podsu-
mowanie bieżącej sytuacji na rynku alko-
holi OXO. Zainteresowanie firmy tą tema-
tyką nie dziwi, bo jest ona jedynym produ-
centem alkoholi OXO w Polsce i czołowym 
w Europie, dysponując jedną z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie instala-
cji tego typu w regionie. Kędzierzyńska wy-
twórnia funkcjonuje od 1986 r. i składa się 
z trzech wydziałów produkcyjnych stano-
wiących jeden ciąg: Wydziału Gazu Synte-
zowego, Wydziału Aldehydów oraz Wydzia-
łu Alkoholi. Na Wydziale Gazu Syntezowe-
go, w procesie półspalania niskociśnienio-
wego gazu ziemnego, powstaje mieszanina 
tlenku węgla i wodoru, będąca surowcem 
dla syntezy OXO. Na Wydziale Aldehydów, 
w procesie technologicznym wykorzystu-
jącym katalizator rodowy, w reakcji hydro-
formylowania, z propylenu oraz gazu syn-
tezowego otrzymuje się aldehydy masło-
we. Natomiast na Wydziale Alkoholi, w wy-
niku aldolizacji, a następnie uwodornienia, 
powstaje główny produkt wytwórni OXO, 
czyli 2-etyloheksanol oraz n-butanol i izo-
butanol. 
Nominalne moce wytwórcze Grupy Azoty 

ZAK wynoszą 225 tys. ton rocznie, co sta-
wia spółkę na piątym miejscu wśród pro-
ducentów tychże alkoholi w Europie, a jej 
udział w rynku szacowany jest na pozio-
mie 12%. Instalacja OXO kędzierzyńskiej fir-
my jest zintegrowana z wytwórnią plastyfi-
katorów. Spółka jest największym europej-
skim producentem nieftalanowego plasty-
fikatora DEHT/DOTP i zamierza umacniać 
swoją czołową pozycję poprzez zwiększe-
nie zdolności produkcyjnej w drugiej poło-
wie 2018 r. o 15 tys. ton/rok (do 65 tys. ton/
rok). Do produkcji plastyfikatora wykorzy-
stuje się 2-EH. 
Jak wyjaśniano podczas „The OXO Conferen-
ce”, Grupa Azoty dąży także do zabezpiecze-
nia dostępu do własnej bazy surowcowej 
oraz wydłużania łańcucha wartości w kie-
runku produktów specjalistycznych, a także 
poprawy efektywności działania. W tym za-
kresie prowadzone są projekty inwestycyj-
ne na poziomie korporacyjnym (Projekt PDH 
w Policach) oraz kędzierzyńskiej spółki (PES 
– estry specjalistyczne – planowane uru-
chomienie instalacji na przełomie 2018 r. i 
2019 r.), jak też szeroko zakrojone prace R&D 
nad opracowaniem nowych produktów bę-
dących pochodnymi alkoholi OXO. 
Konferencja w Sopocie była jednak okazją 
nie tyle do zapoznania się z aktualną stra-
tegią Grupy Azoty w kontekście jej poczy-
nań w segmencie OXO, co możliwością zo-

rientowania się, w jakim kierunku podąża w 
tej chwili cały europejski i światowy prze-
mysł OXO.
W pierwszej kolejności podkreślano, że 
wzrost cen kontraktowych propylenu w 
drugiej połowie 2017 r., powodowany 
utrzymującym się wysokim zapotrzebo-
waniem, brakami produktu w wyniku po-
stojów i awarii na instalacjach produkcyj-
nych, a także wzrostem cen surowców uży-
wanych przy jego produkcji (nafta, energia 

elektryczna), przez wiele miesięcy stanowił 
poważne wyzwanie dla producentów alko-
holi OXO na naszym kontynencie. 
Podnoszono ponadto, że już od kilku lat rynek 
europejski charakteryzuje się nadpodażą w 
odniesieniu do alkoholi OXO. Wpływ na to ma 
wzrost samowystarczalności Chin przekłada-
jący się na zmniejszenie wolumenów impor-
towanych z Europy do Azji, dojrzały rynek w 
Europie i import z regionów o niższych kosz-
tach produkcji. Dodatkowo w ostatnich kilku-
nastu miesiącach miały miejsce ograniczenia 
produkcyjne, będące następstwem sił wyż-
szych ogłaszanych przez producentów poli-
chlorku winylu, wpływając na poziom wyko-
rzystania alkoholi OXO w produkcji plastyfika-
torów, które to z kolei znajdują zastosowanie 
w jego przetwórstwie.
Ta utrzymująca się od lat presja na rynku al-
koholi OXO spowodowała racjonalizację 
mocy produkcyjnych, zmiany w profilach 
produktowych instalacji, zmiany właściciel-
skie i okresowe wstrzymania produkcji. Klu-
czowymi czynnikami w branży OXO są wiel-
kość instalacji, jej zaawansowanie techno-
logiczne i efektywność oraz w dużej mierze 
integracja pionowa w łańcuchu produkto-
wym. Prowadzi do tego, że z rynku wypadają 
najsłabsi producenci, czyli najmniejsi, z prze-
starzałymi rozwiązaniami lub tacy, dla któ-
rych segment OXO nie stanowi priorytetu.
Przykładami mogą tu być Unipetrol, który 
zaprzestał produkcji alkoholi OXO w 2009 r. 
ze względu na małą skalę produkcji i prze-
starzałą instalację; Oltchim, który ze wzglę-
dów ekonomicznych oraz wielkości i wieku 
instalacji przez kilka lat nie produkował al-
koholi OXO; BASF, który zaprzestał produk-
cji 2-EH wraz z wyjściem z rynku plastyfika-
tora DEHP/DOP (wobec obostrzeń regula-
cyjnych, m.in. REACH) i intensyfikował pro-
dukcję butanoli; Oxochimie (j.v. Arkema i 
INEOS), która w ubiegłym roku w całości zo-
stała przejęta przez INEOS w wyniku stra-
tegicznej decyzji Arkemy o dezinwestycji z 
mniej istotnych z punktu widzenia działalno-
ści grupy kapitałowej składników majątku.
Grono globalnych liderów tworzą takie fir-
my, jak PetroChina, Dow Chemical Compa-
ny, OXEA, Eastman Chemical Company, An-
dhra Petrochemicals, LG Chem. Natomiast 
europejską czołówkę tworzą BASF, OXEA, 
INEOS, Perstorp i Grupa Azoty ZAK.

głos ekspertów

Wracając jednak do głosów zaprezento-
wanych podczas „The OXO Conference”, to 
uczestniczący w wydarzeniu eksperci byli 
zdania, że rynek alkoholi OXO będzie wyka-
zywał dodatnią dynamikę popytową w na-

stępnych latach, choć i tu będzie ona naj-
bardziej widoczna na rynkach rozwijają-
cych się, tj. w Azji. 
– W państwach tego kontynentu od prze-
szło dekady następuje dynamiczny rozwój 
branży chemicznej. Jednocześnie w zakre-
sie rozwiązań specjalistycznych poszukiwa-
ne są różnego rodzaju partnerstwa z pod-
miotami europejskimi z uwagi na wzra-
stający popyt na te chemikalia. Mając na 
względzie, że wzrost i rozwój badań ma jed-
nak miejsce w Europie, to właśnie u nas na 
kontynencie musi być kontynuowany roz-
wój chemii specjalistycznej. Opracowywa-
nie rozwiązań w kontekście wzrostu popu-
lacji, jej oczekiwań co do rozwiązań tele-
komunikacyjnych i rozwiązań funkcjonal-
nych, takich jak lekkie materiały, zmiany kli-
matyczne i inne wyzwania jest ekscytują-
ce, jeśli spogląda się na to przez pryzmat 
firm działających w chemii specjalistycz-
nej. Uważam, że przyszłość dla takich pod-
miotów, jak Grupa Azoty, które koncentrują 
swoje działania w zakresie badań i rozwoju, 
jest bardzo jasna – mówiła Hardeep Parmar, 
dyrektor ds. chemii specjalistycznej w bry-
tyjskim przedsiębiorstwie Kline. 
– Na rynku alkoholi OXO oraz plastyfikato-
rów dzieje się obecnie wiele ciekawych rze-
czy, podobnie jak na rynku propylenu, któ-
ry ma duże znaczenie dla sektora OXO i pla-
styfikatorów. Wszelkie zmiany są konse-
kwencją wypadków produkcyjnych i na-
stępstwem huraganu Harvey, który nawie-
dził Stany Zjednoczone w 2017 r., a tak-
że planowych postojów u producentów w 
łańcuchu OXO. Rynek propylenu jest bar-
dzo wydłużony, ale jest to korzystna sytu-
acja dla producentów alkoholi OXO. Taki 
stan rzeczy powoduje bowiem, że produ-
cenci mogą wspierać swoje ceny, przez co 
stają się bardziej konkurencyjni nie tylko 
na swoim rodzimym rynku, ale także w ska-
li globalnej. Rynek alkoholi OXO jest bar-
dzo skromny pod względem podaży. Wi-
dzimy, że sytuacja ulega poprawie, ale na 
wszystko potrzeba czasu. Instalacje, któ-
re były wstrzymane rozpoczęły produkcję 
na obniżonym poziomie i dopiero odbudo-
wują stany magazynowe. Co więcej, zapo-
wiadane postoje remontowe w Europie w 
2018 r. mogą wpłynąć na kontynuację ogra-
niczeń dostaw w dłuższej perspektywie niż 
to się wydaje. Obecnie mamy bardzo dobry 
czas dla producentów chemicznych. Jeste-
śmy w sytuacji, gdy ropa naftowa jest wciąż 
najważniejszym czynnikiem wpływającym 
na ceny, a jej notowania w dalszym ciągu 
utrzymują się na stosunkowo niskim pozio-
mie. Ponadto surowce są dostępne w zado-
walających cenach, więc można wytwarzać 

Łańcuch produktowy, w którym znajdują się alkohole OXO jest na tyle długi, że wpływ na tę branżę mają zarówno 
ceny ropy naftowej, jak i koniunktura w budownictwie. Jednocześnie jest to biznes zarezerwowany tylko dla naj-
większych przedsiębiorstw chemicznych.

Wymagający rynek alkoholi oXo

Dominującym rynkiem 
rozwojowym dla alkoholi 
OXO jest Azja ze względu 
na wysoką dynamikę 
popytową w segmentach 
docelowych. Produkcja w 
Ameryce Północnej będzie 
w przyszłości korzystała 
z gwałtownego wzrostu 
podaży propylenu z nowych 
zakładów działających w 
technologii PDH. Rynek 
europejski jest dojrzały i 
popytowo stabilny

NA rYNKu ALKOHOLI OXO OrAz PLAStYfIKAtOróW DzIEJE SIę OBECNIE
WIELE CIEKAWYCH rzECzY, PODOBNIE JAK NA rYNKu PrOPYLENu,

KtórY mA DużE zNACzENIE DLA SEKtOrA OXO I PLAStYfIKAtOróW
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swoje produkty chemiczne i być konku-
rencyjnym na skalę globalną i to niezależ-
nie od lokalizacji instalacji. Bez względu na 
to, czy chodzi zatem o producentów z Pol-
ski, reszty Europy, Azji czy Ameryki Północ-
nej mamy teraz do czynienia z dobrym oto-
czeniem rynkowym, co zwiększa szanse na 
bycie konkurencyjnym – dodawał w trakcie 
„The OXO Conference” pochodzący ze Sta-
nów Zjednoczonych Jeremy Pafford, eks-
pert rynkowy firmy ICIS.
Przedstawiciele Grupy Azoty byli natomiast 
zdania, że miniony rok w największej mie-
rze odznaczał się w całym łańcuchu produk-
tów OXO zwiększonym zainteresowaniem i 
dużą dynamiką rynku, zarówno w odniesie-
niu do alkoholi, jak i plastyfikatorów. W Eu-
ropie mieliśmy do czynienia z zauważalnym 
zmniejszeniem się dostępności produktów, 
co było efektem awarii i postojów u kluczo-
wych producentów. Tym samym popyt wy-
kazywał trend wzrostowy praktycznie we 
wszystkich segmentach przetwórstwa i do-
tyczyło to zarówno plastyfikatorów, jak i 
akrylanów, octanów czy też glikoli. Sytuacja 
ta, przy niewystarczającej podaży alkoholi 
OXO i plastyfikatorów w Europie, dodatko-
wo wsparta została ograniczonym impor-
tem z Azji, a ceny na rynku spot wzrastały w 
dużej mierze powyżej wzrostu cen surowca.

Dominująca rola 2-etyloheksanolu

W globalnej strukturze podaży i popytu 
najważniejszymi alkoholami OXO są 2-ety-
loheksanol (2-EH) i n-butanol, a ich łączna 
produkcja i zużycie odpowiada za ponad 
75%. Oba alkohole są przedmiotem nor-
malnego międzynarodowego obrotu han-
dlowego, tak samo zresztą jak i izobuta-
nol, który ze względu na uwarunkowania 
technologiczne produkowany jest w o wie-
le mniejszych ilościach. Całość obrazu ryn-
ku dopełniają alkohole o wyższej liczbie 
atomów węgla (C-9, C10 – izononanol, izo-
dekanol i 2 propyloheptanol), które gene-
ralnie przetwarzane są na miejscu wytwo-
rzenia do plastyfikatorów: DINP, DIDP oraz 
DPHP, jak też alkohole liniowe; co za tym 
idzie ich obrót komercyjny jest niewielki.  
Na świecie głównym segmentem zastoso-
wania dla 2-EH są plastyfikatory – ftalano-
wy DEHP/DOP, który w Europie jest w schył-
kowej fazie cyklu życia i nieftalanowy DOTP, 
który na przestrzeni ostatnich lat stał się 
trzecim co do wielkości plastyfikatorem zu-
żywanym na świecie. Oprócz tego istotny-
mi segmentami zastosowania 2-EH są akry-
lany wykorzystywane do produkcji farb i 
lakierów oraz dodatki paliwowe podwyż-
szające liczbę cetanową oleju napędowe-

go – 2EHN. Mniejsze ilości alkoholu stosuje 
się w segmencie środków powierzchniowo 
czynnych, kwasów karboksylowych, środ-
ków smarnych itp.
Głównym czynnikiem napędzającym rynek 
2-etyloheksanolu jest rosnące zapotrzebo-
wanie na plastyfikatory, w tym szczegól-
nie nieftalanowe do tworzyw sztucznych, 
głównie PCW. Kolejnym ważnym czynni-
kiem wpływającym na pomyślność pro-
ducentów 2-etyloheksanolu jest popyt na 
akrylan 2-etyloheksylu (2-EHA), stosowany 
jako komponent w klejach przylepcowych i 
farbach lateksowych oraz jako monomer do 
produkcji polimerów i kopolimerów. Wresz-
cie też na popyt na najważniejszy typ alko-
holu OXO wpływa produkcja paliw o wyso-
kiej wydajności. 
– Widzimy wyraźną tendencję światową w 
zakresie podwyższania standardów dla pa-
liw dieslowskich i ogólnie paliw do napędów 
silników w zakresie efektywności i ekolo-
gii – oceniała w czasie konferencji w Sopocie 
Joanna Imiołczyk, zastępca kierownika sek-
cji sprzedaży w firmie Nitroerg, która wyko-
rzystuje alkohole OXO do produkcji azotanu 
2-etyloheksylowego (2-EHN), stosowanego 
jako dodatek podwyższający liczbę cetano-
wą olejów napędowych używanych w silni-
kach Diesla. Zastosowanie wielofunkcyjnych 
pakietów dodatków uszlachetniających za-
wierających 2-EHN pozwala na poprawę 
właściwości olejów napędowych: smarnych, 
przeciwutleniających, przeciwkorozyjnych, 
antyspieniających, ekologicznych.
Najbardziej istotnym rynkiem geograficz-
nym dla 2-etyloheksanolu jest w tej chwi-
li obszar Azji i Pacyfiku. Na ten region przy-
pada ok. 60% całkowitego popytu na 2-EH. 
Mimo, iż w Azji nie obowiązują takie re-
strykcje względem plastyfikatorów ftalano-
wych, jak w Europie, czy USA, to w ostatnich 
latach obserwuje się tendencję do substy-
tucji DEHP przez DOTP i przestawianie li-
nii produkcyjnych na nieftalanowy plasty-
fikator. Wynika to z eksportowej charakte-
rystyki rynku w zakresie wyrobów goto-
wych z PCW oraz rosnących wymogów, co 
do ich bezpieczeństwa na kluczowych ryn-
kach, tj. w USA i Europie. Oczekuje się, że re-
gion azjatycki będzie w dalszym ciągu wy-
kazywał bardzo wysoki wzrost, głównie ze 
względu na potencjał Chin.
Największe firmy inwestują też na konty-
nencie północnoamerykańskim, odpowia-
dającym za ok. 20% popytu na 2-EH (Euro-
pa jest pod tym względem na miejscu trze-
cim z udziałem na poziomie ok. 15%). W 
sierpniu 2017 r. BASF poinformował o uru-
chomieniu produkcji 2-EH w swoim kom-
pleksie w Teksasie. Firma przekształciła in-

stalację do produkcji 2-PH i rozpoczęła wy-
twarzanie 2-EH. Instalacja o wydajności 
100 tys. ton/rok pracuje na potrzeby zloka-
lizowanej w tym samym miejscu instalacji 
plastyfikatorów, która również została prze-
stawiona z produkcji ftalanowego DPHP na 
nieftalanowy DOTP. 
Aktualnie globalny rynek 2-etyloheksanolu 
wyceniany jest na ok. 7,5 mld dol. Między 
rokiem 2017 a 2025 wzrosnąć ma 1,6 razy, 
do kwoty 12 mld dol. 
Grupa Azoty ZAK posiada instalację o zdol-
ności produkcyjnej ok. 170 tys. t/r. 2-EH, co 
daje jej ok. 22% udziału i drugie miejsce w 
mocach produkcyjnych zainstalowanych 
w Europie, obliczanych na ok. 772 tys. ton. 
W ujęciu globalnym moce produkcyjne dla 
2-EH wynoszą ok. 5 mln ton, a ich wykorzy-
stanie kształtuje się na poziomie ok. 75%.

n-butanol w długiej perspektywie
może wyprzedzić 2-eH

Drugim największym alkoholem OXO 
w strukturze popytowo-podażowej jest 
n-butanol, którego głównymi zastosowa-
niami są akrylany i metakrylany, etery gli-
kolowe, octany, a także w niektórych re-
gionach świata plastyfikatory. Rynek n-
butanolu napędzany jest głównie przez 
segment farb i lakierów. Wzrost popytu do 
tych aplikacji w ostatnich latach szacowany 
był na ok. 4,5% rocznie i to tempo powin-
no utrzymać się w najbliższych latach. Naj-
większym rynkiem n-butanolu jest rynek 
azjatycki, gdzie zainstalowanych jest ok. 
2,5 mln ton mocy produkcyjnych, a popyt 
szacowany jest na ok, 2,2 mln. ton. 
Co ciekawe od kilku lat tempo rozwoju pro-
dukcji i zapotrzebowania n-butanolu, ale też 
i-butanolu przewyższa rozwój rynku 2-etylo-
heksanolu. W tym drugim przypadku jest to 
3% rocznie, a w przypadku butanoli 4%.       ■

----------- DOMINIK WÓJCICKI ----------

Biorąc pod uwagę ruchy cen na europejskim 
rynku alkoholi OXO w ubiegłym roku, widać 
znaczną prawidłowość. W drugim kwarta-
le roku nastąpiły znaczące zwyżki notowań 
względem początku roku i utrzymały się one 
do końca roku. Na początku 2017 r. za 2-EH 
płacono w Europie średnio ok. 950 euro za 
tonę. W czerwcu było to natomiast nieco po-
nad 1200 euro za tonę, by z końcem roku 
ustabilizować się na poziomie ok. 1100 euro. 
W przypadku n-butanolu była to na wstępie 
2017 r. cena ok. 750 euro, szczyt przypadł na 
czerwiec (1330 euro za tonę), a koniec roku 
to ok. 1080 euro za tonę.

12 www.chemiaibiznes.com.plChemia i Biznes 2/2018

--------------------------------------------                                                     -------------------------------------------Surowce



14 www.chemiaibiznes.com.plChemia i Biznes  2/2018 15www.chemiaibiznes.com.pl Chemia i Biznes 2/2018

--------------------------------------------                                                     -------------------------------------------Surowce

Obecnie ponad 90% wszystkich pla-
styfikatorów zużywa się w Europie 
do zmiękczania PCW. Jest zatem 

sektor związany z przetwórstwem tego wła-
śnie tworzywa najbardziej odpowiedzial-
nym za rozwój branży plastyfikatorów. Opi-
sywane wyroby powodują bowiem, że po-
lichlorek winylu staje się miękki i elastycz-
ny, a właściwość ta jest chętnie wykorzysty-
wana w licznych aplikacjach, zwłaszcza w 
budownictwie (osłony kabli elektrycznych, 
pokrycia dachowe, podłogowe i ścienne), 
ale także w przemyśle motoryzacyjnym 
(wykończenia, kable, uszczelki i uszczel-
niacze), w produkcji mebli i wyrobów ze 
sztucznej skóry. Plastyfikatory są przede 
wszystkim substancjami funkcyjnymi, któ-
re zmieniają fizyczne właściwości PCW i in-
nych polimerów, tworząc zupełnie nową ja-
kość w odniesieniu do elastycznych i wy-
trzymałych produktów. Są przy tym pod-
dawane szerokim badaniom w zakresie ich 
oddziaływania na ludzkie zdrowie oraz śro-
dowisko, co jest wynikową aplikacji, w któ-
rych się je stosuje. 

skonsolidowany rynek

W tej chwili europejscy liderzy w zakresie 
produkcji plastyfikatorów (w kolejności al-

fabetycznej), to: BASF, Deza, Evonik, Exxon 
Mobil, Grupa Azoty ZAK, Lanxess, Oxea, Per-
storp, Proviron. Większość liczących się pro-
ducentów jest również wytwórcami alko-
holi OXO, będącymi podstawowym składni-
kiem w produkcji plastyfikatorów. 
W dyspozycji dziewięciu wymienionych 
podmiotów znajduje się ponad 80% zain-
stalowanych na naszym kontynencie mocy 
wytwórczych. Lista ta nie jest jednak kom-
pletna, bo całkowity zestaw producentów 
to ok. 30 spółek. Pozostałe jednak prowa-
dzą działalność w stopniu o wiele mniej-
szym niż rynkowi liderzy. W tym gronie jest 
m.in. PCC Rokita, czyli jedyny na kontynen-
cie europejskim producent plastyfikato-
rów fosforowych do PCW. Całkowita wiel-
kość rynku plastyfikatorów fosforowych, w 
których produkcji specjalizuje się spółka z 
Brzegu Dolnego to jednak zaledwie 50 tys. 
ton rocznie, więc w ujęciu całościowym jest 
to margines.
Zapotrzebowanie Europy na plastyfikato-
ry to w tej chwili ok. 1,3 mln ton rocznie, co 
przekłada się na trzecią pozycję naszego 
kontynentu w strukturze regionalnej po-
pytu, szacowanego globalnie na ok. 9 mln 
ton. Dominuje naturalnie Azja z udziałem 
sięgającym połowy tej ilości. Jednocześnie 
światowe moce produkcyjne obliczane są 

na prawie 13 mln ton, co wskazuje na przy-
gotowanie producentów do dalszego roz-
woju i stopniowego wzrostu popytu, któ-
ry w perspektywie kilku lat jest prognozo-
wany na 12 mln. ton. Co prawda nadwyżka 
mocy produkcyjnych jest nieco teoretycz-
na, z uwagi na Chiny, gdzie istnieje wiele 
tzw. „papierowych instalacji”, które nie pra-
cują lub nigdy nie rozpoczęły produkcji.  

plastyfikatory niefatalanowe górą

Charakteryzując europejski rynek plastyfi-
katorów, podkreślić należy, że podstawo-
wą tendencją jest tutaj stopniowe wyco-
fywanie z użycia plastyfikatorów ftalano-
wych na rzecz plastyfikatorów nieftalano-
wych, często oferujących dodatkowe korzy-
ści aplikacyjne lub polepszające inne para-
metry użytkowe gotowych wyrobów. Uwa-
ża się, że w nadchodzących latach nastąpi 
nieuniknione przejście na stosowanie pla-
styfikatorów wolnych od ftalanów, a już w 
2020 r. plastyfikator DINP wcale nie będzie 
najpowszechniejszym wyborem w bran-
ży. Najbardziej prawdopodobnym wyda-
je się, że w perspektywie długoterminowej 
miejsce to zajmie plastyfikator DOTP. Korzy-
ści wynikające z używania DINP wydają się 
w dzisiejszych czasach, przy coraz większej 

liczbie dostawców DOTP, niewielkie. Co-
raz więcej użytkowników kierujących swo-
je zainteresowanie w kierunku DOTP, a nie 
DINP jest już dzisiaj postrzeganych w spo-
sób bardziej uprzywilejowany. Co więcej, 
istnieje potencjalne ryzyko klasyfikacji pla-
styfikatora DINP jako substancji reprotok-
sycznej, co doprowadziłoby do ogranicze-
nia w jego stosowaniu. Substancje, które 
do tej pory były rozpatrywane w katego-
rii substancji szkodliwych, to głównie ftala-
ny o niskim ciężarze cząsteczkowym, takie 
jak DEHP, BBP, DBP i DiBP, które w efekcie zo-
stały sklasyfikowane jako substancje działa-
jące szkodliwie na rozrodczość. Organiza-
cje EuPC i European Plasticisers, czyli bran-
żowe podmioty zrzeszające przetwórców 
tworzyw sztucznych oraz producentów pla-
styfikatorów odniosły się do propozycji no-
wej klasyfikacji DINP krytycznie. Wskaza-
ły na duży wysiłek branży tworzywowej w 
celu zastąpienia plastyfikatorów o niskim 
ciężarze cząsteczkowym właśnie plastyfika-
torem DINP. Podkreślano także brak jasnych 
dowodów na działanie DINP na rozrod-
czość. Jednocześnie organizacje przypo-
minają, że obszerne dane naukowe na te-
mat DINP i innych ftalanów o wysokiej ma-
sie cząsteczkowej, o których mowa, wska-
zują na wyraźny brak efektów reprotoksycz-
nych. DINP jest najczęściej stosowanym pla-
styfikatorem z grupy ogólnego przeznacze-
nia (DINP, DIDP, DPHP). Główne aplikacje, w 
których jest używany, to wykładziny podło-
gowe, kable, pokrycia dachowe, folie i arku-
sze, wykładziny ścienne, tkaniny powleka-
ne, giętkie profile. 
Warto też dopowiedzieć, że od kilkunastu 
miesięcy na liście kandydackiej substan-
cji stanowiących bardzo duże zagroże-
nie wg. REACH wpisane są cztery plasty-
fikatory ftalanowe: DEHP, DIBP, DBP, BBP. 
Uznano, że ze względu na swoją budowę 
chemiczną oddziałują one na ludzki układ 
hormonalny, zaburzając jego prawidłowe 
funkcjonowanie.
Kolejnym poważnym trendem, który wyraź-
nie zarysowuje się na rynku plastyfikatorów 
jest wzrastająca rola plastyfikatorów specja-
listycznych, np. plastyfikatorów poliestro-
wych oraz innowacyjnych biopochodnych 
plastyfikatorów polibursztynianowych.

Tendencje globalne i europejskie

W efekcie tych wszystkich czynników wystę-
puje już teraz duże zróżnicowanie w plastyfi-
katorach. Poszukiwane są bardziej wyspecja-
lizowane, przyjazne dla środowiska produk-
ty, które nie podlegają ograniczeniom praw-
nym. Wynikiem tego jest fakt, że krajobraz 

rynku europejskiego znacząco się różni pod 
względem typów używanych plastyfikato-
rów w stosunku do rynku globalnego. 
I tak w Europie charakterystyka branży jest 
następująca: największy udział w struk-
turze popytu mają plastyfikatory ftalano-
we –- DINP, DIDP, DPHP – 57%, pozostałą 
część stanowią plastyfikatory nieftalanowe, 
wśród których największy popyt przypada 
na DOTP (10% w sumarycznej strukturze), a 
następnie plastyfikatory alifatyczne, ESBO 
(epoksydowane oleje roślinne), DINCH, któ-
ry jest pochodną DINP, oraz szerokie gro-
no plastyfikatorów specjalistycznych. Na-
tomiast struktura światowa przedstawia się 
w następujący sposób: DEHP – 37%; DINP, 
DIDP, DPHP – 26% -, a razem plastyfikatory 
ftalanowe – 70%; DOTP/DEHT – 12%, ESBO 
– 6,8%, plastyfikatory alifatyczne – 3,8%, 
a pozostałą część stanowią plastyfikatory 
specjalistyczne.  
Patrząc na rynek z perspektywy ponad 
dekady, widać, że od kilku lat sukcesyw-
nie maleje w Europie zużycie  DEHP – w 
2005 r. było to ok. 23% ogółu wszystkich 
stosowanych plastyfikatorów, dziś to poni-
żej 3% w europejskiej strukturze popyto-
wej, co wynika przede wszystkim z wpro-
wadzenia drastycznego ograniczenia uży-
cia DEHP, zgodnie z wymagań wymagania-
mi REACH. DEHP jest w dalszym ciągu pro-
dukowany i stosowany na szeroką skalę w 
Chinach, Indiach i innych częściach Azji, Bli-
skiego Wschodu, Afryki oraz Ameryki Ła-
cińskiej, choć i tu widoczna jest substytu-
cja zarówno w konsumpcji, jak i produkcji, 
gdzie instalacje do DEHP przestawiane są 
na DOTP, ze względu na użycie w jego pro-
dukcji tego samego alkoholu – 2-EH. Gene-
ralnie w Europie obserwuje się spadek po-
pytu na plastyfikatory ftalanowe. W 2008 
roku ich udział w sumarycznym zapotrze-
bowaniu wyniósł ok. 75%, obecnie 57%, 
a prognozy mówią o dalszej erozji popy-
tu na plastyfikatory ftalanowe. Najwięk-
szym beneficjentem tych zmian jest w Eu-
ropie DOTP. Popyt na ten plastyfikator jesz-
cze w 2008 roku nie przekraczał 10 tys. ton, 
a obecnie to ok. 120 tys. ton. Zresztą w ska-
li globalnej DOTP na przestrzeni ostatnich 
lat stał się trzecim, co do wielkości popytu 
plastyfikatorem.  Podsumowując: w Euro-
pie wyraźnie wzrasta popyt na plastyfikato-
ry nieftalanowe, których udział w zapotrze-
bowaniu regionalnym wzrósł na przestrzeni 
ostatnich lat z 25% do ponad 40%.

rosną moce produkcyjne

Strukturalne przemiany zachodzące w 
przywoływanym przemyśle powodują, że 

Surowce

Europejski rynek plastyfikatorów tworzyw sztucznych 
jest silnie regulowany przez europejską legislację 
dotyczącą chemikaliów. Jednocześnie jest to rynek o 
dużym potencjale rozwojowym w zakresie nowych 
produktów i bezpiecznych rozwiązań. Co zresztą firmy 
starają się wykorzystać.

rynek plastyfikatorów
pod silnym nadzorem

DINP - ftalan diizononylu
DIDP - ftalan diizodecylu
DPHP - ftalan di-2-propyloheptylowy
DOTP - tereftalan dioktylu
DEHP - ftalan dwu-2-etyloheksylu
DINCH - ester 1,2-diizononylowy kwasu 

cykloheksanodikarboksylowego
DBP - ftalan dibutylu
DIBP - ftalan diizobutylu
BBP - ftalan benzylowobutylowy

Popularne plastyfikatory

zAPOtrzEBOWANIE EurOPY NA PLAStYfIKAtOrY tO W tEJ CHWILI OK. 1,3 mLN tON rOCzNIE,
CO W SKALI gLOBu JESt NIEWIELKą ILOśCIą, gDYż śWIAtOWY POPYt tO OK. 8,4 mLN tON
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stosunkowo łatwo o decyzje odnoszące się 
do inwestycji w nowe moce produkcyjne. 
Tak się zresztą dzieje. W grudniu 2017 r. o 
swoich planach poinformowało niemieckie 
przedsiębiorstwo Oxea, które zapowiedzia-
ło realizację projektu polegającego na bu-
dowie jednostki o mocach 60 tys. ton rocz-
nie w zakresie nieftalanowych plastyfika-
torów DOTP. Zabezpieczenie surowcowe 
dla tego zadania pochodzić będzie z wła-
snych instalacji alkoholi OXO. Fabryka po-
wstanie w Niemczech i rozpocznie działal-
ność w przyszłym roku. Podstawowym wy-
jaśnieniem powodów tej inwestycji ze stro-
ny władz Oxea jest właśnie przywołanie fak-
tu, że w tej chwili plastyfikatory DOTP są do 
Europy importowane.
Dokładnie takim samym kierunkiem po-
dążać będzie Grupa Azoty ZAK, najwięk-
szy europejski producent DOTP, który już 
w 2015 r. uruchomił nowoczesną instala-
cję o wydajności 50 tys. ton/rok. Firma za-
powiedziała kilka tygodni temu, że kończy 
produkcję plastyfikatorów ftalanowych i 
zwiększy swoje moce produkcyjne DOTP o 
dodatkowe 15 tys. ton/rok, co umocni spół-
kę na pozycji europejskiego lidera, z suma-
ryczną zdolnością produkcyjną 65 tys. ton/
rok. Powstający w Grupie Azoty ZAK pro-
dukt jest efektem reakcji alkoholu OXO 
(2-EH) oraz kwasu PTA, co przekłada się na ja-
kość produktu i jego właściwości funkcyjne, 
w porównaniu z DOTP produkowanym w re-
akcji 2-EH i DMT, który zawiera nie więcej niż 
96% DOTP (produkcja DOTP z DMT jest me-
todą dominującą choćby w USA i Azji). 
W przeciwieństwie do plastyfikatorów fta-
lanowych, produkty nieftalanowe nie pod-
legają ograniczeniom prawnym i aplikacyj-
nym, gdyż nie są substancjami stwarzający-
mi zagrożenie zgodnie z kryteriami klasy-
fikacji rozporządzenia CLP. Poza zwiększe-
niem zdolności produkcyjnych DOTP Grupa 
Azoty ZAK zapowiedziała także uruchomie-
nie na przełomie 2018 r. i 2019 r. instalacji 
estrów specjalistycznych. Firma podkreśla, 
iż zauważalny jest wzrost zapotrzebowania 
na nowe plastyfikatory nieftalanowe, któ-
rych udział w rynku europejskim rośnie bar-
dzo dynamicznie. Paleta nowych plastyfika-
torów znajdzie wiele różnych zastosowań.
Inwestują także inni: spółka Perm, wcho-
dząca w skład koncernu SIBUR, czyli rosyj-
skiego giganta petrochemicznego, będzie 
mieć w przeciągu kilkunastu miesięcy fa-
brykę o wydajności 100 tys. ton DOTP rocz-
nie, co też zapowiada zmiany strukturalne 
w rosyjskim przetwórstwie PCW, obecnie 
opartym na DEHP.                                                ■

----------- DOMINIK WÓJCICKI ----------
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koniec z rtęcią

Sektor chlorowy jest jednym z tych obsza-
rów przemysłu chemicznego, który najmoc-
niej dotknięty został obowiązkami natury 
prawnej. Zgodnie z zapisami obowiązującej 
od 2013 r. dyrektywy o emisjach przemysło-
wych, rok 2017 był ostatnim, w którym w 
państwach należących do UE można było 
stosować w ramach produkcji chloru, będą-
cego, co warto podkreślić, drugim po etyle-
nie najważniejszym surowcem w produkcji 
chemicznej, technologię rtęciową. Jej wy-
cofanie podyktowane zostało troską o śro-
dowisko oraz zdrowie ludzkie. Rtęć była bo-
wiem substancją wysoce zanieczyszczającą 
środowisko, do którego ze względu na wła-
ściwości procesu produkcyjnego mogła być 
emitowana poprzez powietrze, wodę, od-
pady oraz jako zanieczyszczenie produktów 
elektrolizy, czyli w produktach.
Sam proces rtęciowy stosowany był w Eu-
ropie przez ponad 100 lat. I chociaż wraz z 
upływem czasu ilości rtęci opuszczające in-
stalacje stopniowo zmniejszały się, gdyż 
operatorzy instalacji elektrolizerów amal-
gamatowych intensyfikowali działania w 
celu redukcji emisji, to jednak problemu 
całkowicie wyeliminować się nie dało. Stąd 
przyjęcie prawa, które niejako wymusiło na 
producentach ostateczne pożegnanie się z 
technologią rtęciową. Oczywiście w bran-
ży nie czekano na koniec ubiegłego roku 
i zmiany w technologiach produkcyjnych 
trwały już od kilkunastu lat. Były one zwią-
zane z upowszechnianiem się technologii 
membranowej, która stała się standardem 
w przemyśle chloro-alkalicznym.
Z jej narodzinami wiąże się zresztą pewna 
opowieść. Rzecz działa się w Japonii. W tam-
tejszej prefekturze Kumamoto w zatoce Mi-
namata notowano w połowie XX wieku po-
nadprzeciętnie wysoką liczbę zatruć rtęcią. 

Od wielu lat działające tam wytwórnie two-
rzyw sztucznych emitowały bowiem ście-
ki zawierające metylortęć. Mimo niskiego 
stężenia jonów rtęci w wodzie, w kolejnych 
ogniwach łańcucha pokarmowego docho-
dziło do kumulacji metylortęci i dimetylor-
tęci. W mięsie ryb i owocach morza stężenie 
rtęci było 2–10 tys. razy wyższe niż w wo-
dzie. Ponieważ ryby i kraby stanowiły głów-
ne składniki diety mieszkańców okolicz-
nych wiosek, to spożywając je, podupada-
li oni na zdrowiu. Powstał zespół objawów 
chorobowych o nazwie choroba z Minama-
ty. W reakcji na to władze japońskie zakaza-
ły stosowania wszelkich procesów rtęcio-
wych, co dało początek w latach 70. ubie-
głego wieku wprowadzaniu w tym kraju 
procesu membranowego w produkcji chlo-
ru. W Europie ta metoda zadomowiła się 
później. 
Pierwsza jednostka produkująca chlor w 
oparciu o proces elektrolizy membrano-
wej powstała na naszym kontynencie w 
1983 r. w Holandii i należała do koncernu 
Akzo. Dalsze prace nad wprowadzaniem 
elektrolizy membranowej podjęto w latach 
90. minionego stulecia, ale wciąż była to 
rzadkość ograniczająca się niemal wyłącz-
nie do nowych instalacji. Istniejące już wy-
twórnie rtęciowe, których cykl życia był pla-
nowany na 40-60 lat nie podlegały konwer-
sji, gdyż z ekonomicznego punktu widzenia 
było to rzeczą mało opłacalną. Budowa no-
wych obiektów też jednak szła powoli z ra-
cji niewielkiego wzrostu popytu na chlor w 
Europie, chociaż doceniano fakt, że proces 
membranowy jest nie tylko ekologicznie 
korzystniejszy – nie występują żadne bez-
pośrednie skutki oddziaływania na środo-
wisko – ale też bardziej wydajny pod wzglę-
dem energetycznym (o ok. 25%, choć jest 
to jedynie wartość uśredniona i uzależnio-
na od szeregu parametrów, odnoszących 

się także do konkretnej wytwórni). Nie-
mniej wydajność energetyczna jest czynni-
kiem istotnym, bo obniżenie kosztów pro-
dukcji, a w szczególności kosztów energii 
jest obecnie sprawą priorytetową dla euro-
pejskiego przemysłu chloro-alkalicznego. 
Energia elektryczna jest zaś kluczowym su-
rowcem w produkcji chloru i sody kaustycz-
nej, które to są wytwarzane przez elektroli-
zę solanki. Odpowiada za ok. 50% wszyst-
kich kosztów wytwórczych. Dalszy znaczą-
cy wpływ na opłacalność produkcji mają 
dyrektywy UE w zakresie emisji CO2. Zacho-
dzące procesy elektrochemiczne pozwala-
ją na wytworzenie z 1,65 tony solanki jed-
nej tony chloru, 1,1 tony sody kaustycznej 
i 0,03 tony wodoru. Stosunek ten nazywa-
ny jest jednostką elektrochemiczną – ECU 
(ang. Electro Chemical Unit).
Prawdziwy rozwój technologii membrano-
wej w Europie to dopiero kwestia ostatnich 
kilkunastu lat. Warto podkreślić, że jeszcze 
w 2001 r. 55% zainstalowanych mocy pro-
dukcyjnych dla chloru korzystało na na-
szym kontynencie z technologii rtęciowej, 
a tylko 20% z membranowej, która była do-
datkowo mniej popularna od procesu prze-
ponowego. Taka struktura produkcji poka-
zuje drogę, jaką musiała przejść w ostatnich 
latach europejska branża chlorowa. Oczy-
wiście nie ominęło to także jej polskiej skła-
dowej. Na przestrzeni tych lat pewna ilość 
obiektów wytwórczych została wyłączo-
na, sporo wytwórni zmodernizowano w 
ten sposób, że jedną metodę zastąpiono 
drugą, wreszcie w niektórych przypadkach 
zdecydowano się na budowę zupełnie no-
wych kompleksów. W naszym kraju moder-
nizację przeszły jednostki produkcyjne na-
leżące do PCC Rokita i ANWIL-u. W Brzegu 
Dolnym działała instalacja rtęciowa, a we 
Włocławku przeponowa. Jednocześnie za-
mknięto trzy inne wytwórnie, które istnia-

ły jeszcze w XXI wieku: w Tarnowie (metoda 
rtęciowa), w Oświęcimiu (metoda rtęciowa) 
i należącą do Zachemu w Bydgoszczy (me-
toda przeponowa).
Po tych przeobrażeniach z początkiem 
2017 r. pejzaż w europejskim przemyśle 
chlorowym był taki, że wciąż 17% zainstalo-
wanych mocy wytwórczych działało w opar-
ciu o produkcję rtęciową, a 66% w oparciu o 
membranową. Jak zatem widać nowe prawo 
doprowadziło do prawnego zakazu funkcjo-
nowania całkiem sporej liczby aktywnych 
wcześniej obiektów chlorowych.
Taki los spotkał choćby czeską Spolanę, 
która przez kilka lat była spółką zależną 
ANWIL-u, a teraz należy do Unipetrolu, któ-
rego właścicielem jest PKN Orlen. Część te-
renu produkcyjnego Spolany, na którym 
znajdowała się instalacja wykorzystująca 
technologię rtęciową, zostanie poddana 
procesom rekultywacji. Łączne nakłady in-
westycyjne na zakończenie pracy instalacji 
elektrolizy i przeprowadzenie prac rekulty-
wacyjnych wyniosą ok. 160 mln CZK.
Ta kwota to znacznie mniej niż na swoją in-
westycję musiała wydać np. spółka PCC Ro-
kita. W jej przypadku dostosowanie się do 
nowych norm prawnych rozpoczęło się już 
w 2010 r., kiedy to w Brzegu Dolnym odda-
no do użytku pierwszą instalację elektrolizy 
membranowej. Druga powstała w 2015 r. i 
na tym cały proces przejścia na nową tech-
nologię się zakończył.
– Z prawie trzyletnim wyprzedzeniem speł-
niliśmy wymogi UE przewidujące wyłącze-
nie wszystkich instalacji bazujących na tech-
nologii rtęciowej. W kwietniu 2015 r. nastąpi-
ło uruchomienie nowej instalacji elektrolizy 
do produkcji chloroalkaliów, co oznacza-
ło całkowite przejście na ekologicznie bez-

pieczną technologię membranową. Zmia-
na technologii spowodowała nie tylko to, 
że z wyprzedzeniem spełniliśmy nadcho-
dzące zmiany w zakresie wymogów ekolo-
gicznych, ale również znacznie zwiększyła 
zdolności produkcyjne, ograniczyła zużycie 
energii elektrycznej i istotnie, bo o 140 tys. 
ton rocznie, zmniejszyła emisję CO2. W po-
łowie 2015 r. spółka PCC Rokita zrealizowała 
zaplanowany, kolejny wzrost zdolności pro-
dukcyjnych chloru. W tym celu w nowej in-

stalacji elektrolizy membranowej włączo-
no do eksploatacji piąty elektrolizer. Krok 
ten zakończył ostatni etap rozbudowy no-
wej instalacji elektrolizy do produkcji chlo-
roalkaliów. W 2016 r. inwestycja w moderni-
zację i rozbudowę instalacji przyniosła po raz 
pierwszy istotny wkład w wynik finansowy 
na przestrzeni całego roku. W 2016 r. oraz w 
2017 r. przeprowadzono planowane prace 
nad optymalizacją procesów. W wyniku tego 
firma PCC Rokita zwiększyła swoje zdolności 

SurowceSurowce

Koniec minionego roku i początek obecnego to dla europejskiego przemysłu chloro-alkalicznego okres wcho-
dzenia w nową rzeczywistość. Oto bowiem, zgodnie z prawem, przestało być dozwolone korzystanie z rtęcio-
wych instalacji produkujących chlor. Technologią dominującą w branży stała się metoda membranowa.

Branża chloro-alkaliczna
weszła w nową erę

Chlor jest szeroko używany w syntezie 
chlorowanych związków organicznych. 
Jego zastosowanie jest trojakie:
•	 zastosowania organiczne, stanowiące 

ok. 80% zużycia: produkcja polichlor-
ku winylu, chlorometanu, fosgenu, 
chlorowanych rozpuszczalników orga-
nicznych (trójchloroeten, czterochlo-
roeten), środków pośrednich do syn-
tezy pestycydów lub produktów far-
maceutycznych, 

•	 zastosowania nieorganiczne, stano-
wiące ok. 15% zużycia: synteza pod-
chlorynu sodu, kwasu solnego, chlor-
ków metali, bromu, 

•	 zastosowania bezpośrednie, stano-
wiące mniej niż 4% zużycia: oczysz-
czanie wody, przemysł celulozowo-pa-
pierniczy.

CzYNNIKIEm W NAJWIęKSzYm StOPNIu NAPęDzAJąCYm rYNEK CHLOru
JESt POPYt NA tWOrzYWA SztuCzNE, głóWNIE POLICHLOrEK WINYLu I POLIurEtANY
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produkcyjne chloru o kolejne 10%, do 148 tys. ton chloru, względnie 
167 tys. ton ługu sodowego. Na 2018 r. zaplanowano instalację 
dwóch kolejnych elektrolizerów, by zapobiec przerwom produk-
cyjnym, np. podczas prac utrzymaniowych, a także w celu dal-
szej redukcji zużycia energii elektrycznej i tym samym emisji CO2 
– opowiadają władze PCC Rokita o zrealizowanej przez siebie in-
westycji dotyczącej odejścia od technologii rtęciowej na rzecz 
membranowej.

struktura rynku

Przemysł chloro-alkaliczny zajmuje się produkcją chloru oraz al-
kaliów: wodorotlenku sodowego lub wodorotlenku potasowego. 
Czynnikiem w największym stopniu napędzającym rynek chloru 
jest popyt na tworzywa sztuczne, głównie polichlorek winylu i poli-
uretany. Stąd w naszych realiach producentami są ANWIL oraz PCC 
Rokita, wykorzystujące wytwarzany przez siebie surowiec na wła-
sne potrzeby (ANWIL czyni tak w całości, a PCC Rokita w dominu-
jącej części). Także produkcja chlorowanych związków aromatycz-
nych (np. chlorobenzenu do syntezy fenolu), tlenku propylenu, roz-
puszczalników zawierających chlorowane węglowodory oraz nie-
organicznych związków chloru od wielu lat znacząco wpływa na 
stopień wykorzystania chloru. Bez wątpienia produkcja chloru w 
danym państwie stanowi wskaźnik stopnia rozwoju jego przemy-
słu chemicznego.
I tak jeśli popatrzymy na mapę Europy, to widać, że dominującym 
producentem chloru są Niemcy – zainstalowane moce produkcyj-
ne na początku 2017 r. wyniosły tam 5,198 mln ton, co odpowia-
da 43,1% łącznych europejskich mocy produkcyjnych. Na drugim 
miejscu mamy Francję – 1,451 mln ton (12%), zaś kolejne lokaty zaj-
mują: Belgia – 1,032 mln ton (8,5%); Holandia – 847 tys. ton (7%); 

Hiszpania – 729 tys. ton (6%). Zainstalowane w Polsce moce pro-
dukcyjne to 364 tys. ton (3% europejskiej całości), co daje nam w 
Europie miejsce szóste, m.in. przed Włochami.
Największym przedsiębiorstwem europejskim produkującym 
chlor jest koncern INOVYN – 1,977 mln ton nominalnych mocy wy-
twórczych w ośmiu fabrykach. Wyprzedza pod tym względem ta-
kie firmy, jak Dow – 1,835 mln ton w dwóch fabrykach; Covestro 
– 1,340 mln ton w czterech fabrykach; AkzoNobel – 1,272 mln ton w 
sześciu fabrykach; Kem One – 703 tys. ton w dwóch fabrykach; Vinno-
lit – 430 tys. ton w dwóch fabrykach; Runcorn – 430 tys. ton w jednej 
fabryce, Vynova – 400 tys. ton w jednej fabryce; BASF – 385 tys. ton w 
jednej fabryce; BorsodChem – 323 tys. ton w jednej fabryce; Ercros – 
298 tys. ton w trzech fabrykach; Vestolit – 260 tys. ton w jednej fa-
bryce; ANWIL – 214 tys. ton w jednej fabryce. 
Łącznie produkcja chloru odbywa się w 21 państwach unijnych (je-
śli zaliczymy do nich także Norwegię i Szwajcarię). Rynek jest za-
tem zróżnicowany, choć w tym przypadku nie można mówić o roz-
drobnieniu. W większości bowiem produkcja chloru nie podle-
ga handlowi międzynarodowemu i jest wykorzystywana na miej-
scu. To pochodne chloru są przedmiotem handlu. Zakłady działa-
jące w branży chloro-alkalicznej rzadko ograniczają się do produk-
cji samego tylko chloru. Zagrożenia związane z jego transportem są 
tak poważne, że w dłuższej perspektywie czasowej takie skoncen-
trowanie się na wyłącznej produkcji chloru byłoby bezsensowne. 
Stąd też jest on w ponad 95% wykorzystywany w formie gazowej 
w miejscu swojego powstawania na wewnętrznych instalacjach 
produkujących chemikalia. Przykładowo, największy producent 
INOVYN oferuje takie organiczne pochodne chloru, jak trichloropro-
pan, dichloropropen, chlorek allilu, tetrachlorek węgla, chlorowane 
parafiny, chloroform, eter di-izoamylowy, epichlorohydrynę, glice-
rynę, alfa monochlorohydrynę, chlorek metylenu, perchloroetylen, 
poliglicerole. W porównaniu z 2001 r. ilość transportowanego chlo-
ru zmniejszyła się o ponad połowę, jeśli chodzi o wartości wolume-
nowe. Wtedy było to ok. 10% całkowitej produkcji. Zresztą z myślą o 
takich zintegrowanych łańcuchach produktowych podejmowane są 
decyzje o budowie nowych instalacji do produkcji chloru.
Przykładowo INOVYN ogłosił w połowie minionego roku zamiar bu-
dowy w Kolonii w Niemczech instalacji membranowej do produkcji 
chloru i sody kaustycznej. Chlor będzie powstawał na potrzeby pro-
dukcji tlenku propylenu, która odbywa się także w Kolonii, a soda 
kaustyczna będzie oferowana na rynku europejskim. Chlor z insta-
lacji PCC Rokita trafia do jednostki produkującej po sąsiedzku ultra 
czysty kwas monochlorooctowy, który to jest przeznaczony do za-
stosowania głównie w farmacji. Chlor z Włocławka idzie na potrze-
by produkcji przez ANWIL polichlorku winylu.
W lutym br. rozpoczęła działalność w Niemczech jednostka chloro-
alkaliów należąca do spółki Neolyse Ibbenbüren, będącej joint ven-
ture pomiędzy koncernami Evonik oraz AkzoNobel. Nowy zakład 
działa w oparciu o technologię elektrolizy membranowej, a jego 
roczna wydajność sięgnie docelowo poziomu 120 tys. ton wodoro-
tlenku potasu oraz 75 tys. ton dla chloru i wodoru. Obiektem zarzą-
dza AkzoNobel, ale istotne korzyści biznesowe z jego funkcjonowa-
nia odnoszą obydwaj partnerzy. AkzoNobel wprowadza na rynek 
chlor i wodór, z kolei Evonik dystrybuuje lokalnie wytwarzany roz-
twór wodorotlenku potasu i przetwarza go na inne produkty, takie 
jak węglan potasu, wodorowęglan i mrówczan potasu.
Z najnowszych informacji rynkowych podać można także i tę, iż nie-
miecki koncern Covestro wybuduje w Hiszpanii fabrykę chloru, by 
ocalić w tym samym miejscu istniejącą fabrykę MDI. Dzięki nowe-
mu źródłu chloru fabryka MDI zyskać ma wyższą konkurencyjność 
kosztową, co pozwoli jej skuteczniej rywalizować na europejskim 

rynku dostawców zaawansowanych mate-
riałów. Metylodifenylodiizocyjanian (MDI) 
jest organicznym związkiem chemicznym 
stosowanym przy produkcji poliuretanów. 
Produkcja chloru ma wystartować w Hisz-
panii w 2020 r.
W gronie producentów chloru znajduje 
się na naszym kontynencie ok. 60 podmio-
tów, w dyspozycji których jeszcze do nie-
dawna było prawie 100 zakładów. Najwięk-
szy obiekt o mocach 1,585 mln ton posiada 
w Niemczech koncern Dow (ok. dwie trzecie 
produkcji odbywać się może w ramach sys-
temu przeponowego, pozostała część mem-
branowego). Najmniejszy mieści się w Irlan-
dii i należy do MicroBio (9 tys. ton rocznie).

W jaki sposób rozwija się branża?

Wedle danych międzynarodowej organiza-
cji branżowej EuroChlor, aktualna produk-
cja chloru w Europie sięga ok. 9,4 mln ton 
i rynek rozwija się w tempie niecałego pro-
centa rocznie. Jednocześnie ostatnia deka-
da nie była czasem udanym dla tej branży. 
W 2007 r. produkcja była bowiem na pozio-
mie o 11,5% wyższym niż obecnie. Potem w 
wyniku kryzysu załamała się. Wskaźnik wy-
korzystania dostępnych mocy produkcyj-
nych oscyluje wokół 80%, co pokazuje, że 
mamy do czynienia z istotną nadpodażą na 
rynku.
Ciekawym z punktu widzenia firm euro-
pejskich zajmujących się tą działalnością 
jest fakt, że segment chlorowy od kilku już 
lat nie podąża za ogólnym tempem wzro-
stu gospodarczego, tak samo, jak i za ogól-
ną koniunkturą w światowej branży chloro-
wej. Normalna sytuacja powinna bowiem 
być taka, że przyrost produkcji chloru jest 
mniej więcej taki sam, jak ogólny przyrost 
produkcji w przemyśle chemicznym. Zresz-
tą w historycznym ujęciu wzrost popytu na 
chlor charakteryzował się cyklem koniunk-
turalnym i finansowym, który szedł w ślad 
za globalnym tempem wzrostu PKB. 
Tymczasem w ujęciu światowym rynek 
chloru odznaczał się w ostatnich kilkudzie-
sięciu miesiącach pewną osobliwością, 
wcześniej przed 2015 r. niespotykaną. Oto 
miał miejsce spadek popytu na chlor, po-
mimo że światowa gospodarka nie znaj-
dowała w stanie recesji. Ta osobliwość była 
bowiem bezpośrednim wynikiem gwał-
townego spadku popytu na chlor w Chi-
nach w 2015 r., który skurczył się tam o 
5% w porównaniu z rokiem wcześniej-
szym. Niższe wydatki na sektor budowla-
ny, potem m.in. na polichlorek winylu tłu-
miły zapotrzebowanie. W rezultacie glo-
balny popyt na chlor zmniejszył się o ok. 

2%. Odbicie nastąpiło w 2016 r. i utrzy-
mało się w roku ubiegłym. W skali świata 
było spektakularne i wyniosło ok. 5%, przy 
czym w samych tylko Chinach było to ok. 
10%. W odniesieniu do całego świata po-
pyt na chlor wynosi w tej chwili ok. 70 mln 
ton rocznie, a linie produkcyjne pracu-
ją na ok. 82% swoich nominalnych zdol-
ności, więc łączne zdolności produkcyj-
ne to ok. 88 mln ton rocznie. Europa z no-
minalnymi mocami produkcyjnymi rzędu 
12 mln ton odpowiada zatem za ok. 13% 
globalnego potencjału. Na naszym kon-
tynencie sytuacja jest jednak stabilna. W 
momencie, gdy na świecie popyt na chlor 
w 2015 r. spadał, to tutaj takich ruchów 
nie odnotowano. Tak samo, jak po roku – 
dwóch latach przyszło odbicie, tak w Eu-
ropie zwiększonego zapotrzebowania nie 
było widać. Największym wyzwaniem dla 
branży nie są zatem kwestie popytowe, ale 
regulacje prawne, także te związane z han-
dlem emisjami CO2.

Z perspektywy światowej, a nie tylko euro-
pejskiej od wielu lat utrzymuje się nadwyż-
ka mocy produkcyjnych. Aktualnie prze-
kracza ona poziom 20%. Maksimum osią-
gnęła jednak w 2015 r. Jeśli chodzi o przy-
szłość, to spodziewana jest poprawa tego 
stanu rzeczy. Nie tak duża ekspansja ryn-
ków azjatyckich, racjonalizacja zdolności 
europejskich w wyniku konieczności wy-
cofania instalacji rtęciowych oraz w mia-
rę zbilansowana podaż i popyt w Amery-
ce Północnej, a także mimo wszystko ocze-
kiwany wzrost zapotrzebowania na chlor 
idący z przetwórstwa chemicznego, po-
winny zmniejszyć ten globalny nadmiar 
mocy produkcyjnych do ok. 12% lub mniej 
do 2026 r. W 2012 r. nadwyżka była szaco-
wana na ok. 20,5 mln ton; w 2015 r. było 
to 19,5 mln ton, a w 2017 r. – 17,5 mln ton. 
Natomiast w 2026 r. powinno to już być ok. 
9 mln ton.                                                            ■

----------- DOMINIK WÓJCICKI ----------

INOVYN – Antwerpia (Belgia) – 90 tys. ton
Vynova – Tessenderlo (Belgia) – 205 tys. ton
Spolana – Neratovice (Czechy) – 135 tys. ton
Spolchemie – Usti (Czechy) – 61 tys. ton
AkzoNobel – Oulu (Finlandia) – 40 tys. ton
Kem One – Lavera (Francja) – 164 tys. ton
PC Harbonnières-Harbonnières (Francja) – 23 tys. ton
PC Loos – Loos (Francja) – 18 tys. ton
BASF – Ludwigshafen (Niemcy) – 170 tys. ton
AkzoNobel – Ibbenbüren (Niemcy) – 125 tys. ton
Evonik – Lülsdorf (Niemcy) – 137 tys. ton
Borsodchem – Kazincbarcika (Węgry) – 131 tys. ton
HydroChem Italia – Pieve Vergonte (Włochy) – 42 tys. ton
Fortischem – Novaky (Rumunia) – 76 tys. ton
Electroquimica Onubense – Huelva/Palos (Hiszpania) – 48 tys. ton
Ercros – Vilaseca (Hiszpania) – 135 tys. ton
ELNOSA – Pontevedra/Lourizan (Hiszpania) – 34 tys. ton
Ercros Flix (Hiszpania) – 78 tys. ton
INOVYN Martorell (Hiszpania) – 2018 tys. ton
Solvay Torrelavega (Hiszpania) – 63 tys. ton
INOVYN Stenungsund (Szwecja) – 120 tys. ton

Lista europejskich obiektów produkcyjnych, które działały 
w oparciu o instalację rtęciową. Większość tych zakładów 
skończyło już swoje funkcjonowanie. O zmianach technolo-
gii produkcyjnej i przejściu na membranową poinformowa-
li tacy producenci, jak Vynova, INOVYN, Spolchemie, Kem 
One, PCC Loos i BorsodChem

W procesie tym anoda i katoda są oddzielone przez nieprzepuszczającą wody, lecz prze-
wodzącą uwodnione jony membranę. Solanka przepływa przez przestrzeń anodową, w 
której jony chlorkowe są utleniane do chloru gazowego. Uwodnione jony sodu migrują 
przez membranę do przestrzeni katodowej, przez którą przepływa roztwór wodorotlen-
ku sodu. Woda odmineralizowana dodawana do obiegu katolitu jest zużywana w pro-
cesie produkcji, gdzie tworzy się wodór gazowy oraz jony wodorotlenowe. Jony sodu 
oraz jony wodorotlenowe wspólnie tworzą ług sodowy, który zazwyczaj doprowadza-
ny jest do stężenia 32-35% poprzez recyrkulowanie roztworu przed jego odprowadze-
niem z elektrolizera. 
Membrana zapobiega migracji jonów chlorkowych z przestrzeni anodowej do katodo-
wej, w związku z czym wyprodukowany roztwór wodorotlenku sodu nie zawiera soli, jak 
w procesie przeponowym. Zubożona solanka jest odprowadzana z przestrzeni anodo-
wej i ponownie nasycana solą. Jeśli zachodzi potrzeba uzyskania ługu sodowego o stę-
żeniu 50%, wytworzony roztwór wodorotlenku musi być zatężany przez odparowywa-
nie (przy użyciu pary wodnej). 
Materiałem katodowym stosowanym w elektrolizerach membranowych jest albo stal 
nierdzewna, albo nikiel. Katody są najczęściej pokrywane powłoką aktywną (katalizato-
rem procesu wydzielania wodoru), który jest bardziej stabilny niż podłoże i który zwięk-
sza pole powierzchni oraz obniża nadpotencjał procesu wydzielania wodoru. Stosowa-
ne na powłoki materiały obejmują Ni-S, Ni-Al poddawane procesowi wyługowywania 
glinu celem uzyskania silnie rozwiniętej powierzchni oraz Ni-NiO, jak również mieszanki 
niklu i metali z grupy platynowców lub metali przejściowych. Jako anody stosowane są 
jedynie aktywowane elektrody tytanowe z powłoką typu RuO2-TiO2 lub RuO2-IrO2-TiO2. 
Membrany stosowane w przemyśle chloro-alkalicznym są zwykle wykonane z polime-
rów, tak zwanych perfluorowanych. Mogą one mieć od jednej do trzech warstw, jed-
nak zazwyczaj posiadają dwie. Jedna z nich składa się z perfluorowanego polimeru (po-
chodnych teflonu) z podstawionymi grupami karboksylowymi i jest zwrócona w stro-
nę katody. Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość mechaniczną membrany, jest ona 
zwykle wzmacniana włóknami PTFE. Membrany muszą pozostawać trwałe i stabilne, 
pomimo że z jednej strony są wystawiane na działanie chloru, natomiast z drugiej – stę-
żonego roztworu wodorotlenku sodu. 
Ekonomiczna trwałość membran stosowanych w przemyśle chloro-alkalicznym wynosi 
ok. trzech lat, jednak trwałość ta waha się w zakresie od dwóch do pięciu lat w zależno-
ści od stosowanych parametrów pracy elektrolizerów.

Źródło: Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce

Na czym polega proces produkcyjny w oparciu o elektrolizę membranową?
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Okres dynamicznych przemian go-
spodarczych, przemysłowych i spo-
łecznych, zapoczątkowany w XVIII-

wiecznej Europie i znany w historii jako re-
wolucja przemysłowa, zaowocował pręż-
nym rozwojem praktycznie wszystkich ga-
łęzi przemysłu oraz rozkwitem motoryzacji. 
Postępujące przemiany skutkowały gwał-
townym wzrostem zapotrzebowania na su-
rowce kopalne dla celów energetycznych 
oraz dla przemysłu chemicznego, którego 
produkty znajdowały szerokie zastosowa-
nie w każdej dziedzinie działalności czło-
wieka. Efektem tych przemian był inten-
sywny wzrost wolumenu produkcji i zużycia 
różnorodnych chemikaliów, co przyczyniło 
się do znaczącego pogorszenia stanu śro-
dowiska naturalnego. Analiza danych sta-
tystycznych dotyczących dynamiki rozwoju 
cywilizacyjnego nie pozostawia złudzeń, co 
do negatywnego wpływu działalności czło-
wieka na biosferę również współcześnie.

Postęp nauk o środowisku umożliwił zrozu-
mienie wagi oddziaływania zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery na równowagę 
biosfery oraz stan zdrowia człowieka, jako 
jej elementu. Na tym gruncie powstała idea 
tzw. zrównoważonego rozwoju, zakładają-
ca między innymi racjonalną gospodarkę 
surowcami naturalnymi oraz odpadami. W 
ten nurt wpisują się regulacje prawne doty-
czące dopuszczalnych poziomów emisji lot-
nych związków organicznych. Prawodaw-
stwo krajów Unii Europejskiej definiuje LZO 
jako grupę połączeń organicznych o tem-
peraturze wrzenia nieprzekraczającej 250°C 

(mierzonej w warunkach standardowe-
go ciśnienia atmosferycznego 101,3 kPa)[3].
LZO stanowią liczną grupę zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery ziemskiej za-
równo ze źródeł naturalnych (erupcje wul-
kanów, procesy biochemiczne w obrębie 
gleby oraz osadów dennych etc.), jak i an-
tropogenicznych (przetwórstwo ropy naf-
towej, przemysł chemiczny i petrochemicz-
ny, transport, zakłady hutnicze, lakiernie, 
spalarnie odpadów). Należy podkreślić, że 
ze względu na naturę chemiczną i mecha-
nizm oddziaływania na organizmy żywe 
– to ostatnie źródło emisji jest bardziej 
niebezpieczne.

Pod kątem charakteru chemicznego LZO 
stanowią grupę bardzo różnorodną. Zali-
cza się do nich nasycone i nienasycone wę-
glowodory alifatyczne, związki aromatycz-
ne oraz liczne ich pochodne, głównie tle-
nowe, azotowe, siarkowe i halogenowe. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre lot-
ne związki organiczne pod wpływem pro-
mieniowania UV ulegają przemianom che-
micznym, w wyniku których formowane są 
połączenia dalece bardziej niebezpieczne. 
Udowodniono, że niektóre z LZO uczestni-
czą w tworzeniu smogu fotochemicznego 
oraz mają wpływ na poziom stężenia ozo-
nu w wyższych warstwach atmosfery, przy-
czyniając się pośrednio do pogorszenia do-
brostanu organizmów żywych. Ponadto 
LZO wykazują również bardzo niekorzystny 
wpływ na organizmy żywe w sposób bez-
pośredni poprzez działanie kancerogenne 
oraz mutagenne.

Bardzo poważnym problemem jest wyso-
ki poziom LZO w pomieszczeniach użytko-
wych, szczególnie w nowych budynkach. Ba-
dania dowodzą, że stężenie LZO w powietrzu 
wewnątrz budynków jest średnio od dwóch 
do pięciu razy wyższe niż na zewnątrz[2]. Za-
nieczyszczenia te emitowane są przez mate-
riały budowlane (kleje, farby i lakiery, tape-
ty, syntetyczne okładziny elewacyjne, pianki 
uszczelniające) oraz przedmioty codzienne-
go użytku, elementy wyposażenia pomiesz-
czeń i wykończeń z tworzyw sztucznych (np. 
wyroby włókiennicze). W pomieszczeniach 
biurowych LZO emitowane są ponadto przez 
urządzenia poligraficzne (kserokopiarki, dru-
karki). Lotne związki organiczne uwalniane 
są również z kosmetyków, środków czystości 
i odświeżaczy powietrza oraz podczas spa-
lania wyrobów tytoniowych. Wysokie stęże-
nia LZO w powietrzu wewnątrz pomieszczeń 
mogą wywoływać przykre objawy somatycz-
ne: bóle głowy, podrażnienia śluzówek, nud-
ności, wahania nastroju, nasilenie objawów 
astmy, dolegliwości skórne, a nawet zaburze-
nia pamięci i koncentracji. W literaturze taki 
zespół zaburzeń określa się mianem syndro-
mu chorego budynku (ang. Sick Building Syn-
drome, SBS lub Sick House Syndrome, SHS)[3-5]. 
Osoby narażone na przewlekłą ekspozycję 
na powietrze silnie zanieczyszczone lotnymi 
związkami organicznymi wykazują podwyż-
szoną podatność na nowotwory nerek i wą-
troby, schorzenia centralnego układu nerwo-
wego, a nawet bezpłodność.

Skala problemu emisji lotnych związków 
organicznych pochodzenia antropogenicz-

nego jest motorem ciągłych poszukiwań in-
nowacji technologicznych służących ogra-
niczeniu obciążania środowiska tego typu 
zanieczyszczeniami. Prace w tym zakresie 
prowadzone są dwutorowo: z jednej stro-
ny poszukuje się nowych rozwiązań tech-
nologicznych umożliwiających minima-
lizację emisji LZO (metody pierwotne), z 
drugiej zaś ogniskuje się badania na me-
todach oczyszczania mocno obciążonych 
gazów odlotowych (metody wtórne). Tę 
ostatnią grupę można podzielić ze wzglę-
du na możliwość odzysku związków orga-
nicznych na: metody niedestrukcyjne (ab-
sorpcja, adsorpcja, kondensacja, separacja 
membranowa) oraz destrukcyjne (utlenia-
nie termiczne, biofiltracja oraz utlenianie 
katalityczne). Wśród nich na uwagę zasłu-
guje metoda katalitycznego utleniania lot-
nych związków organicznych tlenem z po-
wietrza. Powszechnie stosuje się katalizato-
ry na bazie metali szlachetnych oraz meta-
li przejściowych i ich tlenków osadzonych 
na odpowiednim nośniku porowatym (np. 
Al2O3, SiO2, zeolity). Niemniej, zwłaszcza w 
przypadku wykorzystywania metali szla-
chetnych, są to rozwiązania kosztowne, a 
dodatkową ich wadą są ograniczone zaso-
by tych metali oraz ich wrażliwość na zatru-
cia związkami siarki.

Atrakcyjną alternatywą na rynku kataliza-
torów utleniania LZO mogą być efektywne 
materiały na bazie naturalnych minerałów 
ilastych spełniających rolę nośników faz ak-
tywnych w postaci tlenków metali. Mate-
riały naturalne, takie jak krzemiany i glino-
krzemiany warstwowe zyskują coraz więk-
sze znaczenie w produkcji przemysłowych 
katalizatorów nośnikowych. Głównymi za-
letami tych materiałów są: odpowiedni 
skład chemiczny i struktura, mocno rozwi-
nięta powierzchnia właściwa, obecność ak-
tywnych centrów kwasowych oraz wysoka 
stabilność chemiczna, termiczna i hydroter-
miczna. Zastosowanie naturalnych glino-
krzemianów znajduje również uzasadnie-
nie ekonomiczne z powodu ich powszech-
nej dostępności, braku toksyczności i ni-
skich kosztów pozyskiwania. Te właściwości 
materiałów ilastych stały się inspiracją dla 
stworzenia nowego katalizatora przezna-
czonego do unieszkodliwiania LZO na dro-
dze utleniania.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
od kilku lat prowadzą prace badawcze zo-
gniskowane na poszukiwaniach nowocze-
snych katalizatorów przeznaczonych do 
utleniania LZO. Przeprowadzone ekspery-
menty zaowocowały opracowaniem nowej, 
ekonomicznej i ekologicznej ścieżki synte-
zy obiecującego układu katalitycznego na 
bazie materiałów o strukturze warstwowej 
modyfikowanych tlenkami metali przej-
ściowych. Prezentowany katalizator nale-
ży do grupy wysokopowierzchniowych ma-
teriałów na osnowie eksfoliowanych glino-
krzemianów warstwowych, gdzie na kwa-
sowej powierzchni rozwarstwionego ma-
teriału osadzane są nanometryczne klastry 
tlenku metalu przejściowego. W stosun-
ku do obecnie stosowanych katalizatorów 
utleniania LZO prezentowane rozwiązanie 
wykazuje szereg zalet i rozwiązuje niektó-
re problemy technologiczne: (i) zapropo-
nowana metoda syntezy umożliwia ogra-
niczenie ilości stosowanych szkodliwych i 
kosztownych odczynników (w tym surfak-
tantów); (ii) rozwarstwienie skutkuje dzie-
sięciokrotnym wzrostem powierzchni wła-
ściwej materiału względem minerału ma-
cierzystego, co zapewnia uzyskanie mak-
symalnej możliwej liczby centrów aktyw-
nych katalitycznie; (iii) wysoka dyspersja 
metalu na powierzchni umożliwia minima-
lizację jego zawartości w jednostkowej ma-
sie katalizatora. Ponadto, istnieje możli-
wość modelowania składu materiału po-
przez dobór rodzaju i ilości wprowadzane-
go metalu, co otwiera drogę do otrzymy-
wania szerokiej gamy faz tlenkowych osa-
dzonych na nośniku glinokrzemianowym 
mogących znaleźć liczne zastosowania w 
wielu innych procesach katalitycznych. Ni-
niejsza technologia została objęta krajo-
wą oraz międzynarodową ochroną paten-
tową. Prace nad dalszym rozwojem tech-
nologii są prowadzone na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zespół brokerów innowacji Centrum 
Transferu Technologii CITTRU opracowuje 
plany badawcze dopasowane do indywi-
dualnych potrzeb i preferencji kontrahen-
tów przemysłowych oraz koordynuje prze-
bieg prac. Pracownicy zespołów nauko-
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego reali-
zują szeroki wachlarz badań zleconych dla 

przemysłu, m.in. w obszarze charakterysty-
ki fizykochemicznej innowacyjnych mate-
riałów przeznaczonych do rozmaitych za-
stosowań. Miarą sukcesu dotychczaso-
wych przedsięwzięć zrealizowanych przez 
specjalistów z UJ we współpracy z partne-
rami przemysłowymi mogą być np. wdro-
żenia w branży przetwórstwa tworzyw 
sztucznych (meble, urządzenia chłodni-
cze) oraz dla potrzeb farmacji (nośnik hy-
drofobowy związków aktywnych). Te przy-
kłady wskazują, że współpraca chemików 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego z partnera-
mi przemysłowymi zaowocuje opracowa-
niem kolejnych pionierskich rozwiązań o 
charakterze aplikacyjnym.                              ■

------------ dr PAULA JANUS ------------
----------- broker CTT CITTRU -----------

Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

tel. +48 12 664 42 00
e-mail: cittru@uj.edu.pl

www.cittru.uj.edu.pl
www.sciencemarket.pl
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nowe materiały do katalitycznego usuwania

lotnych związków organicznych

ArtYKuł PrOmOCYJNY

--------------------------------------------                                                     -------------------------------------------Przemysł chemiczny

Wśród gazowych zanieczyszczeń atmosfery ziemskiej grupą szczególnie niebezpiecz-
nych substancji są lotne związki organiczne (LZO, ang. Volatile Organic Compounds, 
VOCs). Szacuje się, że LZO stanowią ok. 60% wszystkich zanieczyszczeń powietrza at-
mosferycznego, a 73% związków spośród nich figuruje na liście substancji rakotwór-
czych[1]. Szczególnie poważne zagrożenie występuje wewnątrz budynków użytko-
wych, zwłaszcza nowych, gdzie stężenie LZO jest przeciętnie od dwóch do pięciu razy 
wyższe niż w powietrzu na zewnątrz[2].
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co polskiej chemii
dają instytuty badawcze?

Działające w przemyśle chemicznym instytuty badawcze wnoszą od dawna znaczący 
wkład w rozwój potencjału polskiej chemii, stąd warto szerzej przyjrzeć się ich kondycji 
i działalności. Tym bardziej, że instytuty przechodzą wielką reformę związaną z planowa-
nym powstaniem Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

INStYtutY SWOIm ODDzIAłYWANIEm OBEJmuJą SPOrą Część WYzWAń,
KtórE POJAWIAJą SIę W OBSzArzE zAINtErESOWANIA WSPółCzESNEJ CHEmII
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Na potrzeby szeroko pojętej branży 
chemicznej pracuje w naszym kra-
ju osiem instytutów badawczych: 

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicz-
nych, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut 
Chemii Przemysłowej, Instytut Ciężkiej Syn-
tezy Organicznej „Blachownia”, Instytut No-
wych Syntez Chemicznych, Instytut Mate-
riałów Polimerowych i Barwników oraz In-
stytut Przemysłu Organicznego.
Już sama rozpiętość tematyczna, składają-
ca się na specjalizację wymienionych jed-
nostek pozwala się zorientować, że swoim 
oddziaływaniem obejmują one sporą część 
wyzwań, które pojawiają się w obszarze za-
interesowania współczesnej chemii. Teza, iż 
nie będzie bardziej konkurencyjnego prze-
mysłu chemicznego w naszym kraju bez 
wsparcia ze strony jednostek badawczo-ro-
zwojowych wydaje się być oczywista. Dla-
tego w pierwszej kolejności warto się zo-
rientować, co w ogóle wchodzi w zakres 
działania rodzimych instytutów.

Misja instytutów

I tak przykładowo kluczowym elementem 
strategii Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla jest rozwój niskoemisyjnych i zero-
emisyjnych technologii pozyskiwania cie-
pła i energii elektrycznej, obejmujących za-
równo technologie czystego węgla, techno-
logie wychwytywania i utylizacji dwutlenku 
węgla, jak i technologie pozyskiwania ener-
gii ze źródeł odnawialnych. Działalność In-
stytutu obejmuje termochemiczną konwer-
sję paliw stałych dla energetyki i przemy-
słu chemicznego; przyjazne środowiskowo 

i efektywne ekonomicznie ogrzewnictwo 
indywidualne i ciepłownictwo komunal-
ne wykorzystujące naturalne i przetworzo-
ne paliwa stałe. Obejmuje także gospodar-
kę odpadową o obiegu zamkniętym, w ra-
mach której odpady traktowane są jako no-
śniki energii albo surowce. Wreszcie celem 
prac badaczy z IChPW jest też termoche-
miczne magazynowanie energii z wykorzy-
staniem reakcji ciało stałe – gaz oraz prze-
twórstwo produktów węglopochodnych.
Jeśli chodzi z kolei o Instytut Materiałów 
Polimerowych i Barwników, to jego Oddział 
Elastomerów i Technologii Gumy prowadzi 
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
przetwórstwa i stosowania gumy oraz ela-
stomerów; Oddział Farb i Tworzyw skupia 
się na technologii farb i lakierów oraz prze-
twórstwa i stosowania tworzyw sztucznych, 
natomiast Oddział Przetwórstwa Materia-
łów Polimerowych zajmuje się oznaczenia-
mi parametrów fizykomechanicznych po-
limerów i wyrobów z tworzyw sztucznych.
Spektrum działalności instytutów jest jed-
nak znacznie rozleglejsze. Oto bowiem In-
stytut Przemysłu Organicznego za strate-
giczne obszary własnej działalności uzna-
je m.in. chemię i technologię wytwarzania 
środków ochrony roślin, produktów biobój-
czych i produktów leczniczych weterynaryj-
nych, a także technologię wytwarzania pro-
duktów farmaceutycznych; materiałów wy-
buchowych. Uwagę poświęca również za-
gospodarowaniu odpadów komunalnych i 
przemysłowych; badaniom fizykochemicz-
nym, toksykologicznym i ekotoksykologicz-
nym, czy wreszcie bezpieczeństwu przemy-
słowemu, procesowemu, chemicznemu i 
środowiskowemu transportu. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Bla-
chownia” to natomiast liczne kompetencje 
na takich polach naukowych, jak synteza or-
ganiczna, opracowywanie żywic fenolowych, 
akrylowych, epoksydowych, poliwęglanów i 
innych oraz modyfikowanie właściwości ży-
wic; rozdział gazów, procesów wodorowych 
i ciśnieniowych; technologie przetwarzania 
surowców odnawialnych; procesy petroche-
miczne i karbochemiczne i wiele innych.
Jeśli do tego zestawu dodamy np. aktyw-
ność Instytutu Nowych Syntez Chemicz-
nych, skupioną wokół rozwiązywania pro-
blemów nawozowych, to faktycznie uzy-
skujemy bardzo szeroką paletę prac wy-
konywanych w instytutach chemicznych: 
począwszy od węgla, poprzez tworzywa 
sztuczne, farby, a skończywszy na ciężkiej 
syntezie organicznej i nawozach. O tym, co 
konkretnie, a nie teoretycznie robią polskie 
instytuty chemiczne będzie jeszcze mowa 
w dalszej części artykułu.

Bogactwo patentów

To, co bardzo mocno wyróżnia działalność 
przywoływanych organizacji, to fakt, że o 
ile większość polskich instytutów, bez po-
działu na branże, posiada swoje siedziby w 
Warszawie, o tyle w odniesieniu do instytu-
tów chemicznych ich stołeczność jest rze-
czą nieoczywistą. Spośród ośmiu jednostek 
tylko Instytut Przemysłu Organicznego, In-
stytut Chemii i Techniki Jądrowej i Instytut 
Chemii Przemysłowej funkcjonują w stolicy. 
Pozostałe pięć działa odpowiednio w Łodzi 
(Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicz-
nych), Kędzierzynie-Koźlu (ICSO „Blachow-
nia”), Zabrzu (Instytut Chemicznej Prze-

róbki Węgla), Puławach (Instytut Nowych 
Syntez Chemicznych) oraz Toruniu, Gliwi-
cach i Piastowie (Instytut Materiałów Po-
limerowych i Barwników). Takie rozmiesz-
czenie ma w ocenie samych zainteresowa-
nych podstawową korzyść: instytuty są bli-
żej przemysłu i klientów.
– Przez kilka dekad działalności nasz Insty-
tut był kołem zamachowym nie tylko dla 
krajowej gospodarki, ale także ważnym 
czynnikiem rozwojowym dla miasta. Kę-
dzierzyn-Koźle to miasto chemii, więc zlo-
kalizowanie tutaj Instytutu było jak najbar-
dziej słuszną decyzją. Pamiętajmy, że ten 
właśnie przemysł jest bardzo istotną bran-
żą nie tylko dla naszego miasta, ale również 
dla całego województwa – podkreślał w li-
stopadzie ubiegłego roku, podczas jubile-
uszu 65-lecia istnienia ICSO „Blachownia”, 
jego dyrektor Andrzej Krueger.
Jako ciekawostkę można podać, iż Instytut 
zaczynał swoje funkcjonowanie w 1952 r. 
jako jeden z oddziałów w Zakładach Azo-
towych Kędzierzyn. Dwa lata później stał 
się samodzielnym ciałem. Przez sześć i pół 
dekady istnienia udało mu się wdrożyć do 
przemysłu 888 technologii, uzyskać 1625 
patentów (w tym 57 zagranicą), opubliko-
wać 2104 prace, zaprezentować 1782 refe-
raty, komunikaty i postery oraz zawrzeć 14 
kontraktów na sprzedaż technologii poza 
granice naszego kraju. 
Jeszcze więcej patentów, bo aż 2200 jest 
udziałem Instytutu Chemii Przemysłowej, 
który rozpoczął niedawno drugie stulecie 
swojego działania (choć pod obecną na-
zwą funkcjonuje od 1971 r.). Tylko w latach 
2000-2017 IChP uzyskał 175 patentów, aktu-
alnie jest także autorem ponad 50 zgłoszeń 
patentowych, które czekają na rozpatrzenie. 
Jego dorobek to również setki oryginalnych 
opracowań technologicznych i aparaturo-
wych zastosowanych w kraju i zagranicą. 
Gdy mowa o udzielonych przez Instytut 
Chemii Przemysłowej licencjach i know-
how sprzedanych zagranicę, to od razu na 
myśl przychodzi kilkanaście osiągnięć. War-
to je wymienić, bo obrazują umiędzyna-
rodowienie IChP oraz potwierdzają jakość 
polskiej myśli technologicznej. Inna spra-
wa, że w większości odnoszą się jednak do 
mniej lub bardziej odległej przeszłości. No-
wych rozwiązań licencjonowanych przez 
IChP niestety brakuje. Tym bardziej zatem 
ciekawym jest przypomnienie dawnych 
osiągnięć związanych ze sprzedażą licencji 
na obce rynki. Najważniejsze z nich to:
•	 cykloheksanon (Hiszpania – 1981 r., 

1996 r.; Indie – 1985 r., 1988 r., 1991 r., 
1997 r., 1999 r., 2009 r.) o sumarycznej 
zdolności produkcyjnej 325 tys. t/rok,

•	 kaprolaktam (Tajwan – 1987 r.; Korea Płd. 
– 1990 r.) o sumarycznej zdolności pro-
dukcyjnej 240 tys. t/rok,

•	 KA Oil – mieszanina cykloheksanon/cy-
kloheksanol (Tajwan – 1987 r.; Włochy 
– 1989 r.; Korea Płd. – 1990 r.; Białoruś – 
1995 r.) o sumarycznej zdolności produk-
cyjnej 260 tys. t/rok,

•	 kwas adypinowy (Tajwan – 1987 r.) o zdol-
ności produkcyjnej 40 tys. t/rok,

•	 polioksymetylen (Tajwan – 1989 r.; Chiny 
– 1997 r., 2003 r., 2004 r.) o sumarycznej 
zdolności produkcyjnej 80 tys. t/rok,

•	 poli(tlenek fenylenu) – Włochy 1982 r.,
•	 nienasycone żywice poliestrowe: 
1. Włochy – 1984 r. – proces utylizacji od-

padów poli(tereftalanu etylenu),
2. Stany Zjednoczone – 1990 r. – poliester,
3. Niemcy – 1995 r. – ograniczenie emi-

sji styrenu,
4. Zjednoczone Emiraty Arabskie – 

2003 r. – technologia produkcji nienasy-
conej żywicy poliestrowej z wykorzysta-
niem odpadów poli(tereftalanu etylenu).

•	 żywice epoksydowe:
1. Stany Zjednoczone – 1982 r. – środek 

sieciujący dla epoksydowych pokryć 
proszkowych,

2. Stany Zjednoczone – 1989 r. – oksazo-
lidonowe żywice epoksydowe oparte 
na kwasie cyjanurowym.

Równie imponująco przedstawia się lista 
międzynarodowych wdrożeń i licencji In-
stytutu Nowych Syntez Chemicznych. I co 
najważniejsze, obejmuje ona jedynie pra-
ce za ostatnie 10 lat. Wymienić można takie 
wdrożenia, jak:
•	 modernizacja linii przygotowania gazu 

syntezowego – węzły: Carsol, saturacji 
gazu ziemnego, osuszania gazu syntezo-
wego (Nitrogenmüvek Zrt., Petfürdo, Wę-
gry, lata 2014-2015),

•	 proces poprawy czystości ditlenku węgla 
otrzymywanego w węźle mycia potasowe-
go gazów Wytwórni Amoniak 3  (1700 t/d) 
w OAO „Akron” oraz instalacja („Akron” SA, 
Veliky Novgorod, Rosja, 2013 r.),

•	 modernizacja węzła Benfielda (Nitrogen-
müvek Zrt., Petfürdo, Węgry, 2013 r.),

•	 modernizacja węzła Benfielda na linii 
Amoniaku-1 (1700 t/d) – projekt proceso-
wy, dostawa urządzeń  (OAO „Minudobre-
nija” Rososz, Rosja, 2013 r.),

•	 bezodpadowa technologia oczyszczania 
kondensatu procesowego parą średnioci-
śnieniową (Nitrogenmüvek Zrt., Petfürdo, 
Węgry, 2012 r.),

•	 zastosowanie katalizatora INS PKR-2 do 
obniżenia emisji N2O w zagranicznych in-
stalacjach kwasu azotowego – współpra-
ca z firmą Heraeus, Niemcy (Heraeus Ma-

terials Technology GmbH & Co. KG, Ha-
nau, Niemcy, 2010 r.),

•	 technologia i instalacja do poprawy czysto-
ści CO2 otrzymywanego w węźle Carsol w 
instalacji produkcji amoniaku 1700 t/d (No-
vomoskovska Kompania Akcyjna „Azot” 
S.A., Novomoskovsk, Rosja, 2009 r.),

•	 modyfikacja technologii oczyszczania 
gazu syntezowego od CO2 z wykorzysta-
niem ekspansyjnego podwyższenia stę-
żenia roztworu Benfielda („Mineralnyje 
Udobrenija” S.A., Perm, Rosja, 2008 r.),

•	 technologia i zastosowanie katalizatora 
chromowego na nośniku glinowym (Hal-
dor Topsoe A.S., Lyngby, Dania, 2008 r.),

•	 zastosowanie katalizatora metanizacji INS 
RANG-19 w instalacji produkcyjnej amo-
niaku 1650 t/d  (SKW GmbH Piesteritz, 
Niemcy, 2008 r.),

•	 technologia produkcji politrioksanu w 
skali 20 tys. t/rok – projekt procesowy  
(dioksolan, trioksan) (Yuntianhua Group 
Co. Ltd., Chiny, 2007 r.).

Kończąc wątek dorobku naukowego insty-
tutów, warto dopowiedzieć, że np. Insty-
tut Chemicznej Przeróbki Węgla może po-
chwalić się zrealizowaniem od 1955 r. prac 
odnoszących się do koksownictwa w liczbie 
1676, w odniesieniu do energetyki – 946; 
w odniesieniu do górnictwa – 253; w od-
niesieniu do karbochemii – 1007. Brał też 
udział IChPW w 102 projektach zagranicz-
nych. Dodatkowo jest autorem 231 paten-
tów, 34 wzorów użytkowych oraz 24 zna-
ków towarowych.
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicz-
nych to natomiast 37 patentów i cztery 
wdrożenia.

Finanse instytutów

Jednym z najważniejszych wyzwań, z jaki-
mi borykają się instytuty – przynajmniej w 
swojej własnej opinii – to  jest oczywiście 
kwestia ich finansowania. Obecnie, na mocy 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego z 2015 r., instytuty mają za-
gwarantowaną tzw. dotację jednostkową 
na poziomie co najmniej 90% wysokości z 
poprzedniego roku (jednostki z kategorią 
naukową B), a w przypadku jednostek z ka-
tegorią A i A+ na poziomie 100%.
Podstawowym kryterium ustalania wyso-
kości dotacji jest aktualnie kategoria nauko-
wa, obrazująca potencjał jednostki i efekty 
prowadzonych przez nią badań. Ocenę ja-
kości działalności naukowej lub badaw-
czo-rozwojowej co cztery lata przeprowa-
dza Komitet Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych (KEJN), złożony z naukowców. Naj-
lepszym jednostkom przyznawana jest ka-

Przemysł chemiczny
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tegoria „A+” lub „A”, dobre otrzymują ka-
tegorię „B”, najsłabsze kategorię „C”. Przy-
znana kategoria ma zatem bezpośredni i 
wprost proporcjonalny wpływ na wysokość 
otrzymanej dotacji. W zamyśle miało to pre-
miować rzeczywiste osiągnięcia naukowe 
i jakość prowadzonych prac badawczych. 
Wraz z wejściem nowej ustawy powołującej 
Sieć Badawczą: Łukasiewicz (ma to nastąpić 
wiosną tego roku) system finansowania ule-
gnie jednak zmianie. 
Niemniej warto podać wyniki komplekso-
wej oceny jednostek naukowych, przedsta-
wione przez KEJN jesienią 2017 r. i dotyczą-
ce chemicznych instytutów badawczych. Po-
zwala to na pewnego rodzaju oszacowanie 
ich potencjału. Notowania przygotowano na 
bazie czterech kryteriów: osiągnięć nauko-
wych, potencjału naukowego, praktycznych 
efektów działalności naukowej, pozostałych 
efektów działalności naukowej. 
Oto wyniki: Instytut Biopolimerów i Włó-
kien Chemicznych – kategoria B; Instytut 

Chemicznej Przeróbki Węgla – kategoria B; 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – kate-
goria A; Instytut Chemii Przemysłowej – ka-
tegoria B; Instytut Ciężkiej Syntezy Orga-
nicznej „Blachownia” – kategoria A; Instytut 
Nowych Syntez Chemicznych – kategoria A; 
Instytut Materiałów Polimerowych i Barwni-
ków – kategoria B; Instytut Przemysłu Orga-
nicznego – kategoria B.
Jak zatem dokładnie wyglądają budżety i 
zarządzanie finansami instytutów badaw-
czych? Przywołane zostaną dane za 2016 r. 
To ostatnie w tej chwili dostępne sprawoz-
dania finansowe.
I tak Instytut Biopolimerów i Włókien Che-
micznych osiągnął w 2016 r. przychody w 
kwocie 7,75 mln zł, z czego 5,02 mln zł po-
chodziło z państwowej dotacji statutowej, 
a 2,72 mln zł ze sprzedaży produktów. Rok 
zamknął zyskiem netto w kwocie 4,2 tys. 
zł. Kapitał własny na koniec okresu wynosił 
10,14 mln zł.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Bla-

chownia uzyskał w 2016 r. przychody w kwo-
cie 13,86 mln zł, z czego z dotacji państwo-
wej pochodziło 6,87 mln zł, a ze sprzedaży 
produktów 6,92 mln zł. Rok zamknięto zy-
skiem netto rzędu 227,68 tys. zł. Kapitał wła-
sny na koniec okresu wynosił 26,84 mln zł.
Instytut Przemysłu Organicznego uzyskał 
przychody w kwocie 27,04 mln zł, z czego 
z dotacji państwowej pochodziło 7,65 mln 
zł, a ze sprzedaży produktów 17,41 mln zł. 
Zysk netto w 2016 r. wyniósł 2,33 mln zł. 
Fundusz własny na koniec okresu wynosił 
21,13 mln zł.
Instytut Nowych Syntez Chemicznych wy-
pracował przychody w kwocie 89,99 mln 
zł, z czego dotacje dla niego wyniosły 
11,18 mln zł, a sprzedaż produktów sięgnę-
ła kwoty 64,18 mln zł. Zysk netto doszedł do 
poziomu 4,8 mln zł. Kapitał własny na ko-
niec okresu wynosił 50,34 mln zł.
Instytut Materiałów Polimerowych i Barwni-
ków może się pochwalić za 2016 r. przycho-
dami na sumę 11,69 mln zł, z czego dota-
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Działalność ICSO „Blachownia” jest ukierun-
kowana na opracowywanie nowych produk-
tów i technologii ich wytwarzania dla branży 
chemicznej i innych sektorów gospodarki. W 
okresie ostatnich pięciu lat Instytut uzyskał 
116 patentów oraz zgłosił do ochrony paten-
towej 115 wynalazków, będących podstawą 
29 wdrożeń w skali przemysłowej.
Jednym z bardziej efektywnych modeli 
współdziałania Instytutu z przedsiębiorcą 
jest szybkie opracowywanie nowych asor-
tymentów produktów i wdrażanie techno-
logii ich wytwarzania na podstawie prób 
przemysłowych w istniejących instalacjach. 
Posiadając wspólność praw do patentów, 
Instytut zapewnia sobie udział w korzy-
ściach z ich zastosowania (na podstawie 
umowy o wspólności praw do/z patentu).
W sytuacji, gdy przedsiębiorca dąży do po-
siadania na wyłączność praw do patentu, 
umownie jest ustalane przekazanie praw 
do wynalazku po udzieleniu patentu i jego 
wdrożeniu. Ceną za cesję praw jest część ko-
rzyści uzyskiwanych przez wdrażającego w 
umownym okresie czasu, zamiast wyceny 
wartości wynalazku w sposób teoretyczny.

Licencjonowanie nowej technologii, 
zwłaszcza na rynki zagraniczne, jest możli-
we w oparciu o posiadane referencje prze-
mysłowe lub z instalacji modelowej i to w 
sytuacji, gdy jednostka naukowa jest jej 
właścicielem (jedynym uprawnionym do 
patentów). Instalacja modelowa służy do 
potwierdzenia jakości produktu, zaprezen-
towania technologii oraz wykazania jej za-
let i przewagi konkurencyjnej, a także do 
przeszkolenia personelu licencjobiorcy.
Celem ICSO „Blachownia” jest wdrażanie 
do produkcji nowych asortymentów pro-
duktów rynkowych w istniejących instala-
cjach przemysłowych. Jednym z przykła-
dów takiego działania jest współpraca In-
stytutu ze spółką Lerg z Pustkowa, która 
jest producentem żywic fenolowo-formal-
dehydowych wytwarzanych na podsta-
wie patentów będących współwłasnością 
z ICSO „Blachownia”. Umowa generalna o 
współpracy w zakresie żywic fenolowo-
formaldehydowych, pomiędzy firmą Lerg 
i ICSO „Blachownia” spowodowała większą 
sprawność realizacji prac B+R i skutecz-
ność ich wdrażania. W latach 2000-2015, 
dzięki osiągnięciu co najmniej równoważ-
nej jakości żywic, nastąpił wzrost eksportu 
do krajów Europy Zachodniej, głównie Nie-
miec. Obecnie ICSO „Blachownia” realizu-
je na zlecenie firmy Lerg prace badawcze w 
zakresie opracowania technologii wytwa-
rzania żywic fenolowo-formaldehydowych 
stosowanych do produkcji materiałów cier-

nych i ściernych, laminatów dekoracyjnych i 
elektroizolacyjnych. Realizowanych jest ok. 
20 tematów badawczych o różnym stopniu 
zaawansowania. Łącznie współpraca z fir-
mą Lerg zaowocowała wdrożeniem ok. 60 
technologii i uzyskaniem ok. 70 patentów. 
W ciągu ostatnich pięciu lat uzyskano 28 
patentów, a kolejne 21 zostało zgłoszonych 
w Urzędzie Patentowym.
Za modelową uchodzi też nasza współpra-
ca z Grupą Azoty ZAK. Jej potwierdzeniem 
jest wdrożenie technologii wytwarzania 
nowego produktu w instalacji wielkotona-
żowej. Chodzi o tereftalan dioktylu (Oxovi-
flex), jako alternatywę dla ftalanowych pla-
styfikatorów tworzyw sztucznych. Opraco-
wanie technologii i założeń projektowych 
zakończono po roku od podjęcia decyzji 
przez Grupę Azoty ZAK o produkcji tere-
ftalanu dioktylu. Próby przemysłowe na in-
stalacji periodycznej i uruchomienie pro-
dukcji doświadczalnej nastąpiło w cią-
gu sześciu miesięcy. Zastosowano proce-
durę przyspieszenia udzielenia patentu, 
aby uzyskanie praw ochronnych nastąpi-
ło przed uruchomieniem inwestycji (budo-
wa instalacji  do ciągłej produkcji o zdolno-
ści 50 tys. ton/rok). Opracowany przez nas 
Oxoviflex nie podlega ograniczeniom apli-
kacyjnym, nie jest substancją stwarzającą 
zagrożenie, w większości przypadków sta-
nowi doskonały substytut dla plastyfikato-
rów ftalanowych oraz jest zarejestrowany 
zgodnie z Rozporządzeniem REACH.

Andrzej krueger, dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
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cji państwowej było 4,67 mln zł, a sprzedaż 
produktów opiewała na 7,83 mln zł. Zysk 
netto to 191,35 tys. zł. Kapitał własny na ko-
niec okresu wynosił 28,13 mln zł.
Instytut Chemii Przemysłowej osiągnął w 
2016 r. przychody w wysokości 15,81 mln 
zł, z czego dotacja statutowa opiewała na 
5,68 mln zł, a sprzedaż produktów pozwo-
liła uzyskać 7,7 mln zł. Rok zamknięto stra-
tą netto w kwocie 5,54 mln zł. Kapitał wła-
sny na koniec okresu wynosił 42,11 mln zł.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wypra-
cował w 2016 r. przychody w kwocie prawie 
24 mln zł. Dalszych informacji w tym przy-
padku nie podano, tak samo, jak w przypad-
ku Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.
Przytoczone dane finansowe pozwalają na 
wysnucie kilku spostrzeżeń. Przede wszyst-
kim, za wyjątkiem Instytutu Chemii Prze-
mysłowej, wszystkie jednostki kończyły rok 
z zyskiem. W większości przypadków do-
tacja statutowa, chociaż ważna, to jednak 
nie stanowi podstawowego źródła docho-
dów. Regułę tę łamie jedynie Instytut Bio-
polimerów i Włókien Chemicznych. Insty-
tut Nowych Syntez Chemicznych na pew-
no, a Instytut Przemysłu Organicznego być 
może poradziłyby sobie bez publicznego 
dotowania. Świadczy to o wysoce rozwinię-
tej działalności komercyjnej jednostek. Tak-
że kapitał własny, czyli inaczej mówiąc zgro-
madzona na kontach gotówka, jest w więk-
szości przypadków wyższa niż jednoroczna 
suma przychodów. Trudno zatem mówić, że 
sytuacja finansowa instytutów jest trudna, 
choć z pewnością dążą one do tego, by być 
znacznie bardziej samowystarczalnymi niż 
do tej pory.

projekty, w które zaangażowane
są instytuty

Ostatnią część tekstu trzeba poświęcić na 
przywołanie tego, co konkretnie robią w tej 
chwili polskie instytuty badawcze działające 
w sektorze chemicznym. Każdy z nich jest za-
angażowany w większe lub mniejsze projek-
ty. Oczywiście nie sposób wymienić wszyst-
kich, ale warto skupić się na kilku z nich.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla roz-
począł jesienią 2017 r. realizację projektu 
“Heat-to-Fuel”, wspólnie z 13 innymi euro-
pejskimi partnerami. Celem czteroletnie-
go programu badawczego jest opracowa-
nie technologii produkcji biopaliw kolej-
nej generacji, która ma pozwolić na unieza-
leżnienie się sektora transportowego UE od 
paliw kopalnych. Rozwiązanie ma również 
przyczynić się do zwiększenia niezależności 
energetycznej państw unijnych dzięki pro-
dukcji oleju napędowego Diesla i paliw lot-

niczych z biomasy i odpadowych źródeł od-
nawialnych szeroko dostępnych w UE.
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicz-
nych prowadzi badania dotyczące opraco-
wania krajowego polimeru biodegradowal-
nego z grupy kopoliestrów alifatyczno-aro-
matycznych. Jednocześnie prowadzone są 
prace badawcze dotyczące możliwości wy-
korzystania tego polimeru oraz innych do-
stępnych handlowo komercyjnych polime-
rów biodegradowalnych, do wytwarzania 
wyrobów włókienniczych, w tym włókien 
i włóknin do celów technicznych, medycz-
nych i rolniczych.
W przypadku Instytutu Chemii Przemy-
słowej najnowsze opracowania dotyczą 
takich zagadnień, jak choćby technolo-
gia produkcji toluenodiizocyjanianu (TDI) 
głównego surowca do produkcji poliure-
tanów; ciekłych biowęglowodorów (Gre-
en Diesel, HVO) z przerobu oleju odpado-
wego; biopaliw i biokomponentów z odpa-
dów – metylowych eterów gliceryny jako 
komponentów paliw silnikowych; synteza 
DAA (alkoholu diacetonowego) wspoma-
gana mechanochemicznie; technologia od-
zysku glikolu etylenowego ze ścieków pro-
dukcyjnych; utylizacja ścieków z produkcji 
biodiesla; technologia otrzymywania α,ω-
dihydroksypolibutadienu (HTPB) – polio-
lu stosowanego do otrzymywania poliure-
tanów. Kolejne zagadnienia to poliestrowe 
i wodorozcieńczalne materiały powłokowe 
o zredukowanej ilości szkodliwych rozpusz-
czalników organicznych sieciowane foto-
chemicznie; dodatki ograniczające palność 
tworzyw polimerowych; uniepalnianie po-
liolefin – ograniczenie palności polipropy-
lenu za pomocą kompozycji bezhalogeno-
wych dodatków hybrydowych; biopreparat 
oparty na aktywnych substancjach roślin-
nych; hybrydowy nawóz mineralny; tech-
nologia odzyskiwania nanometali z elektro-
litów odpadowych przemysłu miedziowe-
go; wysokoenergetyczny kwasowy akumu-
lator węglowo-ołowiowy; kosmetyki myją-
co-pielęgnacyjne dla skóry wrażliwej.
Aktualny stan prac, będący udziałem In-
stytutu Przemysłu Organicznego przybli-
ża natomiast Krzysztof Bajdor, jego dyrek-
tor: – Nasze osiągnięcia to opracowanie i 
wdrożenie do produkcji ponad 300 tech-
nologii środków ochrony roślin, produktów 
biobójczych i produktów leczniczych wete-
rynaryjnych, w tym półproduktów. To także 
opracowanie i wdrożenie do produkcji po-
nad 250 technologii w obszarze materiałów 
wybuchowych, paliw rakietowych, środ-
ków strzałowych i pirotechnicznych. Uzy-
skaliśmy koncesję MSWiA na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie wy-

twarzania i obrotu materiałami wybucho-
wymi (inicjującymi, kruszącymi, miotają-
cymi i pirotechnicznymi). Mamy na swoim 
koncie ponad 4 tys. publikacji i ponad 800 
patentów krajowych i zagranicznych. IPO to 
jedyny w kraju ośrodek prowadzący kom-
pleksowe badania fizykochemiczne, toksy-
kologiczne oraz ekotoksykologiczne w sys-
temie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej środ-
ków ochrony roślin, farmaceutyków, pro-
duktów biobójczych i produktów leczni-
czych weterynaryjnych,  kosmetyków, do-
datków do pasz oraz żywności i pozosta-
łych substancji i preparatów chemicznych 
wedle systemu REACH. Nasze kolejne osią-
gnięcia to utworzenie Laboratorium Bada-
nia Niebezpiecznych Właściwości Materia-
łów, które decyzją Rady Ekonomiczno-Spo-
łecznej ONZ w 2009 r. zostało wpisane na 
elitarną listę tej organizacji, zawierającą 12 
laboratoriów wiodących w zakresie bada-
nia towarów niebezpiecznych. W okresie 
ostatnich pięciu lat Instytut Przemysłu Or-
ganicznego skomercjalizował prace badaw-
czo-rozwojowe z obszarów środków ochro-
ny roślin, produktów leczniczych weteryna-
ryjnych oraz poszerzył paletę pułapek fero-
monowych, jak również zwiększył asorty-
ment produkcji doświadczalnej głównie dla 
sektora obronnego i sektora ochrony roślin. 

Zrealizowane zostały takie prace, jak nowa 
instalacja herbicydu w oparciu o licencyj-
ną reakcję syntezy herbicydu opracowaną 
w IPO w 2012 r. Nastąpiła także komercja-
lizacja praw do stosowania innowacyjnej 
technologii fenoksykwasów. Powstał nowy 
produkt do ochrony pszczół na podstawie 
patentu IPO. Rozwinęliśmy własną produk-
cję doświadczalną chemikaliów specjal-
nych i półproduktów, w tym pułapki fero-
monowej na kornika drukarza. Rozwija się 
ponadto produkcja doświadczalna modyfi-
katorów szybkości spalania dla materiałów 
wysokoenergetycznych oraz produkcja do-
świadczalna małogabarytowych wyrobów 
zawierających materiały wybuchowe dla 
celów specjalnych – podsumowuje Krzysz-
tof Bajdor, dyrektor Instytutu Przemysłu 
Organicznego.                                                            ■

----------- DOMINIK WÓJCICKI ----------

Analizując dane zbiorcze, dowiadujemy 
się, że średni udział dotacji w 
przychodach instytutów sięgnął
w 2016 roku 25%, zaś działalności 
komercyjnej – 64%
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cele projektu HTgr

Ministerstwo Energii, które zainicjowa-
ło prace w przywołanym temacie, otrzy-
mało raport powołanego przez siebie w 
2016 r. zespołu ds. analizy i przygotowania 
warunków do wdrożenia wysokotempera-
turowych reaktorów jądrowych. Zespół ten 
przeanalizował informacje dotyczące zapo-
trzebowania w Polsce na energię w posta-
ci ciepła o temperaturze powyżej 250ºC i 
możliwości jego zaspokojenia wysokotem-
peraturowymi reaktorami jądrowymi (HTR). 

Zaproponował wybór reaktorów chłodzo-
nym helem (HTGR). Oszacowano koszty bu-
dowy tego typu reaktora i wstępnie prze-
analizowano opłacalność inwestycji w po-
równaniu z technologiami konwencjonal-
nymi. Wykazano, że przy zapewnieniu ko-
rzystnego kredytowania inwestycji cena 
pary z HTGR może być porównywalna z 
ceną pary z kotłów gazowych, co byłoby 
bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorstw che-
micznych. To istotne, gdyż stosowane w tej 
chwili paliwo gazowe jest obarczone stałym 

i dużym ryzykiem braku dostępności, wzro-
stu cen oraz niepewnością kosztów emisji 
dwutlenku węgla.
Lista potencjalnych korzyści, wymienianych 
na etapie pierwszych analiz związanych z 
rozwojem technologii HTGR, wydaje się być 
zatem dość duża.
Przede wszystkim budowa omawianych 
reaktorów HTGR mogłaby zmniejszyć za-
leżność naszej gospodarki od importu pa-
liw. HTGR jest bowiem jedyną alternatywą 
dla paliw kopalnych przy produkcji ciepła. 
Polski przemysł, ze względu na swoją ener-
gochłonność, jest zaś mocno wrażliwy na 
ewentualne przerwy w dostawach oraz po-
ziom cen surowców. Produkcja ciepła w re-
aktorach HTGR pozwoliłaby zatem obniżyć 
uzależnienie od importu gazu oraz zapeł-
niłaby większą przewidywalność i kontro-
lę nad poziomem cen ciepła systemowego.
Po drugie, w efekcie wdrożenia projektu w 
życie, mogłoby nastąpić zwiększenie od-
porności przemysłu, w tym chemicznego, 
na nowe regulacje środowiskowe, w szcze-
gólności w zakresie CO2 i/lub śladu węglo-
wego produktów. Wytwarzanie ciepła sys-
temowego w oparciu o węgiel powodu-
je bowiem, że systematyczne zaostrza-
nie wymagań środowiskowych przez UE 
oraz całkiem realny w przyszłości wzrost 
cen uprawnień do emisji CO2, stawiają pol-
skie podmioty w coraz gorszej pozycji niż 
ma to miejsce w odniesieniu do konkuren-
tów z innych państw. Częściowa wymia-
na gazowych i węglowych źródeł ciepła na 
HTGR przyczyniłaby się zatem do utrzyma-

nia konkurencyjności przez rodzime przed-
siębiorstwa. Odejście od wytwarzania ener-
gii z węgla na rzecz energii z HTGR pozwoli-
łoby, w przypadku 13 największych instala-
cji chemicznych w kraju, zmniejszyć emisję 
CO2 o prawie 19 mln ton w ciągu roku.
Na tym jednak nie koniec potencjalnych be-
nefitów dla krajowej gospodarki. W ocenie 
autorów raportu, zbudowanie reaktorów 
mogłoby stać się impulsem dla krajowego 
wzrostu gospodarczego opartego na roz-
woju produktów o wyższej wartości doda-
nej. Wdrażanie dużego, ambitnego projek-
tu o charakterze naukowo-infrastruktural-
nym jest przecież bodźcem mogącym uru-
chomić szereg interakcji w całej gospodar-
ce i stać się kołem zamachowym reindu-
strializacji kraju, stanowiącej jeden z priory-
tetów naszej polityki.
Rozwój HTGR wiązałby się ponadto z budową 
potencjału w zakresie energetyki jądrowej i to 
zarówno po stronie instytutów, jak i przemy-
słu. Byłaby to zatem wartość dodana dla pro-
jektu dużych elektrowni jądrowych, o których 
od dłuższego czasu mówi się w kraju. Taka in-
westycja stworzyłaby szansę podniesienia 
poziomu kadr oraz rozwoju dla poddostaw-
ców komponentów dla energetyki jądrowej, 
co z pewnością zaprocentowałoby przy bu-
dowie dużych bloków jądrowych.
– Wdrożenie technologii wysokotemperatu-
rowych reaktorów jądrowych chłodzonych 
gazem, jako źródła ciepła przemysłowego 
np. w branży chemicznej, istotnie zmniejszy-
łoby zapotrzebowanie Polski na gaz ziem-
ny i obniżyło poziom emisji CO2, a jednocze-

śnie postawiłoby nasz kraj w czołówce kra-
jów rozwijających najbardziej zaawansowa-
ne technologie jądrowe – powiedział Józef 
Sobolewski, dyrektor Departamentu Energii 
Jądrowej Ministerstwa Energii.

korzyści dla polskiej chemii

W przedstawionej Ministerstwu Energii re-
komendacji poświęcono wiele miejsca ko-
rzyściom, które odniosłaby branża chemicz-
na w związku z budową wysokotemperatu-
rowych reaktorów jądrowych chłodzonych 
helem. Zaznaczono przy tym, że pierwszy 
reaktor miałby być gotowy w 2031 r. Wbrew 
pozorom jest to jednak dość krótki czas na 
przeprowadzenie wszystkich potrzebnych 
działań. Docelowo mowa natomiast o zbu-
dowaniu 10-20 tego rodzaju instalacji. Oczy-
wiście koncepcja jest w tej chwili w stanie o 
wiele mniej zaawansowanym niż np. rozwi-
janie technologii zgazowania węgla, która to 
przecież też nie wyszła do tej pory poza sferę 
planów, ale jednocześnie jest to sygnał, że w 
polskiej gospodarce podejmowane są inicja-
tywy, które mają na celu dywersyfikację źró-
deł pozyskania energii.
Pierwszym zastosowaniem HTGR w rodzi-
mym przemyśle byłoby wykorzystanie go 
do produkcji pary wodnej o temperatu-
rze rzędu 550ºC. Ze względu na stopień 
zaawansowania technologii, reaktor taki 
mógłby być podłączony do istniejących in-
stalacji chemicznych w miejsce starzeją-
cych się kotłów (węglowych lub gazowych) 
bez konieczności przeróbek samej insta-
lacji. Co więcej, ponieważ HTGR jest tech-
nologią inherentnie bezpieczną, to dzię-
ki temu można go postawić w bezpośred-
niej bliskości innych instalacji na terenie za-
kładu chemicznego. Wtedy pomogłoby to 
w ograniczeniu utraty ciepła w trakcie pro-
cesu jego przesyłania. Jednocześnie część 
mocy reaktora mogłaby być wykorzystywa-
na do produkcji energii elektrycznej na po-
trzeby zakładu, podobnie jak w przypadku 
obecnych kotłów.
Kolejnym zastosowaniem reaktorów HTGR 
może być zastąpienie w przyszłości wysłu-
żonych bloków energetycznych o mocy 
około 200 MWe. W Polsce pracują 52 takie 
jednostki, z których większość jest już prze-
starzała. Przygotowywany obecnie pro-
gram ich renowacji pozwoli na przedłuże-
nie użytkowania o kolejne 15-20 lat. Moż-
na mieć nadzieję, że wcześniejsze zastoso-
wanie HTGR w przemyśle chemicznym po-
zwoli na tyle zoptymalizować produkcję 
tych reaktorów, że w przypadku wysokich 
cen gazu i kosztów emisji CO2 staną się one 
konkurencyjne.

Jak czytamy w raporcie, para o tempe-
raturze 500ºC jest standardowym nośni-
kiem ciepła w wielu dużych zakładach 
przemysłowych, głównie chemicznych. 
Zastosowanie reaktorów jądrowych było-
by w naszym kraju o tyle ułatwione, że za-
stąpiłyby one wyeksploatowane kotły ga-
zowe i/lub węglowe z zachowaniem ist-
niejących instalacji, łącznie z turbinami 
produkującymi energię elektryczną na 
potrzeby zakładu. Zapotrzebowanie pol-
skiego przemysłu na parę o takich para-
metrach wynosi ok. 6500 MW w kilkuna-
stu lokalizacjach.
Aktualnie zapotrzebowanie na cie-
pło w Europie rozkłada się na poziomie 
600-900 GWh/rok w przedziałach tempe-
ratur poniżej 250ºC; 250-550ºC i powyżej 
1000ºC oraz z niewielkim zapotrzebowa-
niem pomiędzy 550ºC a 1000ºC. Na naszym 
kontynencie zlokalizowano 132 zakłady lub 
grupy przemysłowe, które mogłyby wyko-
rzystać technologię jądrową w środkowym, 
nadal osiągalnym, zakresie temperatur 250-
550ºC. W Europie Zachodniej zlokalizowa-
no 92 z nich, w Europie Wschodniej i Środ-
kowej 40, w tym 15 w Polsce.
W opracowanej na potrzeby raportu liście 
13 największych polskich odbiorców cie-
pła przemysłowego znajdują się w większo-
ści firmy chemiczne. W ten sposób to one 
byłyby najbardziej zainteresowane pozy-
skiwaniem ciepła w przywoływany spo-
sób. Te firmy to PKN Orlen (posiada osiem 
kotłów o mocach 2140 MWth), Grupa Azo-
ty Zakłady Azotowe Puławy (pięć kotłów, 
855 MWth), ANWIL (trzy kotły, 580 MWth), 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (trzy 
kotły, 356 MWth), Grupa Lotos (cztery kotły, 
518 MWth), Grupa Azoty (jednostka do-
minująca w Tarnowie) (cztery kotły, 
630 MWth), Grupa Azoty ZAK (pięć ko-

tłów, 395 MWth), PCC Rokita (trzy kotły, 
160 MWth).
To, jak ważne są konkurencyjne warun-
ki pozyskiwania ciepła przez przedsiębior-
stwa chemiczne widać na przykładzie Gru-
py Azoty. W przywoływanym raporcie pod-
kreślono, że we wszystkich czterech lokali-
zacjach, w których spółka posiada swoje in-
stalacje wytwórcze, kompleksom chemicz-
nym towarzyszy energetyka. Zaspokaja ona 
w całości potrzeby cieplne zakładów, a tak-
że w znacznej mierze zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Pracuje w skojarzeniu, 
produkując zarówno parę technologiczną 
o różnych ciśnieniach, gorącą wodę do ce-
lów technologicznych i grzewczych, jak i 
energię elektryczną. Energia w postaci cie-
pła jest sprzedawana także odbiorcom ze-
wnętrznym, przede wszystkim jako central-
ne ogrzewanie. Sprzedaż energii elektrycz-
nej jest jednak w przypadku spółek Grupy 
Azoty marginalna.
Podstawowym surowcem energetycznym i 
chemicznym zużywanym bezpośrednio w 
procesach technologicznych jest gaz ziem-
ny (ponad 2 mld m3 rocznie). W energety-
ce zakładowej podstawowym paliwem jest 
węgiel kamienny, z zużyciem na poziomie 
1,3 mln ton rocznie. Specyfiką energetyki w 
Grupie Azoty jest konieczność dostosowa-
nia się do zmieniających się obciążeń sezo-
nowych, jak i tych wynikających ze zmienia-
jącego się obciążenia ze strony technologii, 
w krótkich okresach czasu – liczonych często 
w minutach. Wymusza to konieczność sto-
sowania w każdej lokalizacji kilku jednostek, 
tak aby była możliwa ich praca w szerokim 
możliwym technologicznie spektrum obcią-
żeń. Jednostkami dominującymi, typowymi, 
są kotły parowe o mocach termicznych po-
niżej 200 MWth, produkujące parę świeżą o 
temperaturach rzędu 510-540ºC.

Polski przemysł chemiczny może być głównym 
beneficjentem rozwoju w naszym kraju technologii 
związanej z wdrożeniem wysokotemperaturowych 
reaktorów jądrowych. Wprawdzie pomysł ten 
dopiero nabiera kształtów, to jednak merytoryczne 
analizy wskazują, że gdyby był kontynuowany, to 
korzyści dla gospodarki byłyby istotne.

przemysł chemiczny
czeka na HTgr

BuDOWA rEAKtOróW Htgr mOgłABY zmNIEJSzYć zALEżNOść NASzEJ gOSPODArKI OD ImPOrtu PALIW. 
Htgr JESt BOWIEm JEDYNą ALtErNAtYWą DLA PALIW KOPALNYCH PrzY PrODuKCJI CIEPłA

HTGR to reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem, gdzie moderatorem jest gra-
fit, a chłodziwem gaz (zwykle hel). Technologię tę opracowano już w latach 60. ubiegłe-
go wieku i odtąd jest systematycznie udoskonalana. Kluczowym i najbardziej zaawan-
sowanym technologicznie elementem reaktora HTGR jest paliwo TRISO. Wynaleziono 
je ponad 25 lat temu. Powstaje w Stanach Zjednoczonych, Japonii, RPA, Rosji, Chinach, 
Francji. Brak jednak zasadniczych przeszkód, aby nie można było rozpocząć jego pro-
dukcji także w Polsce. Tym bardziej, że nie ma żadnych ograniczeń licencyjnych na za-
kup linii produkcyjnej.
W tej chwili krajem najbardziej zaawansowanym we wdrożeniu technologii HTGR są 
Chiny. Problemem jest jednak to, że, poza nimi i częściowo Japonią, żadna firma nie 
dysponuje samodzielnie zespołem zdolnym zaprojektować i zbudować HTGR. Wiedza 
ekspercka jest rozproszona po całym świecie, między różnymi firmami i ośrodkami ba-
dawczymi. Jednym z poważniejszych wyzwań dla projektu HTGR jest zatem zarządzanie 
wiedzą i konsolidacja kapitału intelektualnego niezbędnego do budowy reaktora tego 
typu. Problem braku firmy projektowej oraz rozproszenia wiedzy i ekspertów jest rów-
nocześnie szansą dla Polski, która - chcąc wdrożyć technologię HTGR - już teraz aktyw-
nie uczestniczy w przedsięwzięciach i porozumieniach partnerskich, mających na celu 
zdobycie know-how.

W skład zespołu przygotowującego 
raport dla Ministerstwa Energii 

weszli m.in. przedstawiciele 
Narodowego Centrum Badań 

Jądrowych, PKN Orlen, Grupy Azoty, 
PKO BP, Tauron, Prochem

--------------------------------------------                                                     -------------------------------------------

  ►
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koszty inwestycji

Raport zawiera oszacowanie kosztów wy-
korzystania reaktora HTGR do wytwarza-
nia ciepła procesowego. Dla potrzeb zesta-
wienia przyjęto modelowe parametry pary 
i mocy cieplnej. Wydajność produkcji pary 
określono na 230 t/godz., temperaturę pary 
na 540ºC, ciśnienie pary na 13,8 MPa. Przeło-
żyło się to na moc reaktora na poziomie ok. 
165 MWth. Dodatkowo założono, iż kogene-
racja będzie się odbywać poprzez kolektor, a 
nie bezpośrednio w układzie reaktora. Prze-
widywana temperatura helu na wylocie z re-
aktora ustalona została na 750ºC. 
Przy takich kalkulacjach otrzymano bar-
dzo różne koszty budowy: od 1,4 mld zł do 
2,6 mld zł. Koszt był tym większy, im więk-
sza była moc reaktora oryginalnego.
Jednocześnie zespół pracujący dla Mini-
sterstwa Energii porównał koszt wytwarza-
nia pary o parametrach 540ºC i 13,8 MPa 
z kotłów gazowych, węglowych i HTGR o 
mocy 165 MW i wydajności 230 t/godz. Po-
wstała w ten sposób kalkulacja kosztu cie-
pła przemysłowego i opłacalności inwesty-
cji. Dla tego zadania przyjęto następujące 
dane wyjściowe:
•	 wliczono 10% kosztów projektowania i li-

cencji ogólnej wynoszących ok. 500 mln zł, 
zakładając, że będą one w większości rozło-
żone pomiędzy 10 pierwszych reaktorów;

•	 założono 15 dni w roku na przeładunek 
paliwa i inspekcje oraz 80% wykorzysta-
nia energii w pozostałym czasie ze wzglę-
du na zmienne zapotrzebowanie zakładu 
chemicznego na parę; 

•	 ustalono, że jeden reaktor HTGR przypadać 
będzie na jedną lokalizację. Dwa lub wię-
cej HTGR poprawiłoby wynik, gdyż instala-
cje miałyby wiele elementów wspólnych;

•	 określono czas eksploatacji HTGR na 60 
lat, zaś kotłów węglowych i gazowych na 
30 lat, co wymaga ich odtworzenia w po-
łowie analizowanego okresu; 

•	 przyjęto ceny surowców i cenę pary na 
obecnym poziomie;

•	 wpisano brak wsparcia dla inwestycji ze 
środków publicznych.

Otrzymano następujące koszty inwestycji: 
całkowity koszt budowy dla kotła węglo-
wego pyłowego wyniósł 275 mln zł; dla ko-
tła węglowego fluidalnego – 370 mln zł, dla 
kotła gazowego – 166 mln zł, a dla reakto-
ra HTGR 165 MWth – 1,9 mld zł, czyli zde-
cydowanie najwięcej. Jednocześnie jednak 
roczny koszt eksploatacji, przy cenie upraw-
nień emisji CO2 na poziomie 20-50 euro, 
wyniósł dla kotła węglowego pyłowego 
118-174 mln zł; dla kotła węglowego flu-
idalnego – 119-174 mln zł, dla kotła gazo-

wego – 184-215 mln zł, a dla reaktora HTGR 
165 MWth – 99 mln zł, czyli zdecydowanie 
najmniej.
Wskazano, że największymi niewiadomy-
mi dla technologii węglowej oraz gazowej 
są odpowiednio opłaty za dwutlenek wę-
gla oraz cena paliwa. Z kolei dla technolo-
gii jądrowej największym ryzykiem są od-
powiednio nakłady inwestycyjne, ryzyko 
technologiczne, czas realizacji inwestycji 
oraz koszt pieniądza w czasie. Niepewno-
ści te powodują, że decyzje inwestycyjne 
bardziej muszą być oparte na analizie ryzy-
ka niż czysto liczbowym porównaniu eko-
nomicznym. Ponieważ jednak w momen-
cie rozpoczynania inwestycji stopa dyskon-
towa będzie już znana, to HTGR dawać ma 
największą stabilność przewidywań kosz-
tów operacyjnych. Przemawia to na korzyść 
tej technologii w sytuacji porównywal-
nej dla różnych technologii wielkości ceny 
pary i wskaźnika finansowej wartości aktu-
alnej netto. Wskaźnik ekonomicznej war-
tości aktualnej netto uwzględniający kosz-
ty zewnętrzne daje dodatkową preferencję 
dla HTGR.
Na potrzeby raportu przyjęto po dwie war-
tości stopy dyskonta: 8% i 4%. Pierwsza 
jest minimalną wartością używaną obec-
nie dla dużych inwestycji przemysłowych. 
Druga jest wartością realną do uzyskania 
na polskim rynku finansowym. Przyjęto też 
dwie wartości ceny uprawnień emisji CO2:
20 euro za tonę i 50 euro za tonę. 50 euro to 
cena zapowiadana przez Komisję Europej-
ską. Według większości prognoz przewidy-
wana dolna granica ceny uprawnień emisji 
CO2 wynosi jednak 20 euro. Przyjęcie takich 
korzystnych i niekorzystnych dla HTGR wa-
riantów miało na celu naszkicować obszar, 
wewnątrz którego projekt HTGR będzie 
realizowany. 
Z analizy wynika, że przy stopie dyskonta 
4% koszt pary z HTGR jest porównywalny 

z kosztem pary z kotła gazowego, a nieco 
wyższy niż z kotła węglowego. Przy stopie 
dyskonta 8%, finansowa opłacalność inwe-
stycji może być osiągnięta przy doinwesto-
waniu kwotą 650 mln zł. Ponieważ dotacja 
może być trudna do zaakceptowania i to za-
równo przez opinię publiczną, jak i Komisję 
Europejską, to preferowanym wariantem 
jest zapewnienie stopy dyskonta rzędu 4% 
poprzez minimalizację ryzyka, m.in. zapew-
nienie odbioru ciepła i energii elektrycznej 
oraz rządowe gwarancje kredytowe.
Całe to wyliczenie pokazuje jednak, że to 
przede wszystkim czynniki ekonomiczne 
będą miały znaczenie w kontekście rozpo-
częcia bądź nie inwestycji.

Warunki prawne projektu

W ocenie przygotowujących zadanie, ze 
względu na specyfikę instalacji jądrowej 
oraz skalę inwestycji, jedyny możliwy w 
praktyce model realizacji projektu to scena-
riusz, w którym właścicielem i operatorem 
reaktora jest spółka celowa. Zakład che-
miczny kupowałby od niej energię (parę) 
wytwarzaną przez HTGR. Otwartą pozostaje 
kwestia struktury właścicielskiej takiej spół-
ki celowej. Sugeruje się, że najlepszym roz-
wiązaniem byłoby, aby jej udziałowcami zo-
stali główni odbiorcy, którzy kupują energię 
po kosztach produkcji. 
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem by-
łoby utworzenie wspomnianej spółki celo-
wej przez czterech – sześciu rodzimych in-
westorów. Obecność polskich firm chemicz-
nych i energetycznych wśród uczestników 
prac nad HTGR gwarantowałaby meryto-
ryczną poprawność studium prekoncepcyj-
nego, a w następnym etapie również dosto-
sowanie projektu reaktora do konkretnych 
potrzeb odbiorców z branży chemicznej.     ■

----------- DOMINIK WÓJCICKI ----------

Prace wstępne
•	 2018 r., I półrocze: umowa między Ministerstwem Energii i Ministerstwem Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego o realizacji programu HTGR + ewentualny program rządowy,
•	 2018 r., I półrocze: utworzenie spółki celowej + włączenie partnerów zagranicznych
Reaktor eksperymentalny 10 MWth: 
•	 2018 – 2020 r. – projektowanie (150 mln zł), 2020-2025 r. – licencjonowanie i budowa 

(600 mln zł) 
Reaktor komercyjny 165 MWth: 
•	 2018 r.: studium prekoncepcyjne (10 mln zł),
•	 2019-2023 r.: projektowanie (500 mln zł),
•	 2023-2026 r.: przygotowanie budowy pierwszego HTGR (500 mln zł),
•	 2026-2031r.: budowa pierwszego HTGR (1,5 mld zł).

Rekomendowany harmonogram prac wiodących do budowy pierwsze-
go wysokotemperaturowego reaktora jądrowego w Polsce na potrzeby 
przemysłu chemicznego:

-Jesteśmy jednym z niewielu twór-
ców i producentów termoplastycz-
nych materiałów kompozytowych 

wzmacnianych włóknami ciągłymi na świe-
cie, którzy oferują szeroki zakres dostoso-
wanych do potrzeb materiałów kompozy-
towych do produkcji masowej – wyjaśniał 
dr Dirk Bonefeld, dyrektor sprzedaży i mar-
ketingu w Bond-Laminates. Na targach JEC 
zaprezentowano możliwe zastosowania 
materiałów kompozytowych marki Tepex 
w masowej produkcji w przemyśle moto-
ryzacyjnym, branży elektroniki użytkowej i 
sprzętu sportowego. Inne ważne elemen-
ty, które zostały zaprezentowane na tar-
gach, to nowe technologie obróbki termo-
plastycznych materiałów kompozytowych 
oraz HiAnt, tj. usługi dla klienta.

Masowa produkcja
cienkościennych i ultralekkich

zdobionych części

We współpracy z producentami automa-
tyki i maszyn do obróbki tworzyw sztucz-
nych, Bond-Laminates pomyślnie opraco-
wało nowe technologie obróbki, które wy-
chodzą poza termoformowanie półproduk-
tów z materiału Tepex. – Postrzegamy siebie 
jako pionierów w dziedzinie nowych metod 
obróbki, które rozszerzają zakres potencjal-
nych zastosowań naszych materiałów kom-
pozytowych oraz zwiększają wydajność i 
funkcjonalność powstałych z nich elemen-
tów – mówi dr Dirk Bonefeld. Przykładem 

tych nowych kompetencji jest hybrydo-
we formowanie wtryskowe. Ten jednoeta-
powy proces umożliwia formowanie kom-
pozytowych półproduktów w formie wtry-
skowej, co pozwala na ich wzmocnienie w 
wybranych punktach materiałami termo-
plastycznymi, które same są wzmocnione 
krótkimi włóknami szklanymi, oraz na zin-
tegrowanie w nich nowych funkcji, np. w 
formie mocowań czy prowadnic. Hybrydo-
we formowanie wtryskowe sprawdziło się w 
produkcji seryjnej wielu ultralekkich części sa-
mochodowych, takich jak siedziska foteli, bel-
ki zderzaka, pedały hamulca czy mechanizmy 
nośne różnych modułów. Kolejnym przykła-
dem zaawansowanej wiedzy technologicz-
nej Bond-Laminates jest hybrydowy proces 
wykończeniowy wykorzystywany do produk-
cji ultralekkich zdobionych części. Łączy on w 
sobie hybrydowe formowanie wtryskowe z 
technologią zdobienia w formie (In-Mold De-
coration, IMD). Nowy proces umożliwia w peł-
ni automatyczną i niewymagającą dodatko-
wej obróbki masową produkcję lekkich czę-
ści z wysokiej jakości zdobieniami powierzch-
niowymi. – Dążymy do stworzenia wyjątko-
wo cienkich, a jednocześnie niezwykle sztyw-
nych obudów do smartfonów, notebooków i 
tabletów – mówił dr Dirk Bonefeld.

Usługi dla klientów Hiant
– jak to działa?

Bond-Laminates postrzega siebie nie tyl-
ko jako dostawcę materiałów, lecz również 

jako partnera, który wspiera swoich klien-
tów kompleksowymi usługami na prze-
strzeni całego procesu opracowywania 
nowych części aż po rozpoczęcie produk-
cji seryjnej. Spółka, która należy do jed-
nostki High Performance Materials kon-
cernu Lanxess może korzystać ze wsparcia 
marki HiAnt, w ramach której ta jednost-
ka biznesowa połączyła całą swoją specja-
listyczną wiedzę z zakresu materiałoznaw-
stwa, technologii kompozytowych, me-
tod symulacji, testowania części, obróbki 
i produkcji, aby wspierać swoich klientów. 
Usługi HiAnt obejmują m.in. optymaliza-
cję topologiczną oraz wskazówki na temat 
poprawnego obtryskiwania wkładek z ma-
teriału Tepex w ramach struktury danego 
komponentu. Inne elementy usług obej-
mują symulację procesu formowania (dra-
powania) oraz chłodzenia się kompozyto-
wych półproduktów, a także analizy struk-
turalne służące, np. do obliczania mecha-
nicznego obciążenia nośnego części z ma-
teriału Tepex. Wyniki tej analizy są potwier-
dzane przez badania części, takie jak bada-
nia mechaniczne lub badania w zmien-
nych warunkach klimatycznych. – Wyko-
rzystujemy w pełni zautomatyzowane po-
kazowe linie produkcyjne działające w wa-
runkach zbliżonych do produkcji seryjnej. 
W ten sposób przeprowadzamy symulację 
procesów produkcyjnych klientów w celu 
określenia parametrów obróbki oraz za-
pewnienia i poprawy jakości – podkreślił 
dr Dirk Bonefeld.                                                ■

Termoplastyczne materiały kompozytowe
do masowej produkcji
Spółka Bond-Laminates, podmiot zależny koncernu Lanxess, była jednym z wystawców targów JEC World Composites Show & Con-
ference 2018, które odbyły się w Paryżu. Wydarzenie uchodzi za najważniejsze targi światowej branży materiałów kompozytowych. Fo
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BIOCYDY tO gruPA SuBStANCJI I zWIązKóW mAJąCYCH DzIAłANIE BAKtErIOBóJCzE.
W PrzEmYśLE CHEmII BuDOWLANEJ WYKOrzYStYWANE Są ONE NAJCzęśCIEJ
W CELu OCHrONY PrzED SzKODLIWYmI I NISzCząCYmI CzYNNIKAmI BIOLOgICzNYmI

Biocydy w przemyśle chemii budowlanej:
innowacje pilnie poszukiwane

Obecnie stosowane biobójcze substancje czynne są substancjami chemicznymi o szero-
kim spektrum działania. Ocenia się, że co roku blisko 3% materiałów budowlanych ule-
ga rozkładowi mikrobiologicznemu. Straty pojawiające się z tego tytułu w budownic-
twie wynoszą nawet ponad 60 mln zł, bez uwzględnienia strat odnoszących się do za-
bytków i obiektów muzealnych.
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Niekorzystna aktywność mikroorgani-
zmów rozwijających się m.in. na ma-
teriałach chemii budowlanej czy w 

surowcach i wyrobach gotowych (również 
podczas magazynowania) może skutko-
wać niebezpiecznymi w skutkach awariami, 
a nawet katastrofami budowlanymi. Nieste-
ty działanie biocydów może mieć szkodliwy 
wpływ na zdrowie człowieka. Stąd zaostrza-
jące się przepisy i wymagania coraz bardziej 
ograniczające ich stosowanie.

groźne działanie mikroorganizmów
w budownictwie

Biocydy mogą być zarówno związkami syn-
tetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego. 
Stosuje się je do zwalczania organizmów 
szkodliwych. Mają działanie chemiczne 
lub biologiczne. Zakłócają procesy życio-
we zwalczanych organizmów. Często ich 
działanie jest ukierunkowane na konkret-
ną grupę organizmów. Przykładowo herbi-
cydy odpowiadają za selektywne lub nie-
selektywne zwalczanie chwastów w upra-
wach; fungicydy (środki chemiczne, najczę-
ściej jako związki organiczne siarki i miedzi) 
zwalczają grzyby; insektycydy, jako środki 
owadobójcze zwalczają owady i ogranicza-
ją ich rozród. 
Biocydy to zarówno produkty biobójcze, 
jak i biobójcze substancje czynne (w myśl 
dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady Unii Europejskiej z 16 lutego 
1998 r. dotyczącej wprowadzania do obro-
tu produktów biobójczych). Na czym pole-
ga ta różnica?
Zgodnie z przepisami, produktem biobój-
czym jest „substancja czynna lub preparat, 
który zawiera co najmniej jedną substan-
cję czynną, w postaciach, w jakich dostar-

czony jest użytkownikowi, przeznaczony 
do niszczenia, odstraszania, unieszkodli-
wiania, zapobiegania działaniu lub kontro-
lowania w jakikolwiek inny sposób orga-
nizmów szkodliwych przez działanie che-
miczne lub biologiczne”. Z kolei definicja 
substancji czynnej odnosi się do „substan-
cji lub mikroorganizmów, w tym także wi-
rusów i grzybów zwalczających lub wywie-
rających działanie ogólne lub specyficzne 
na organizmy szkodliwe”. 
W procesie biodeterioracji materiałów wy-
różnić można kilka mechanizmów niszcze-
nia. Mowa tutaj o niszczeniu mechanicz-
nym, inaczej rozkładzie lub korozji wzbu-
dzonej przez mikroorganizmy oraz obrasta-
niu materiałów przez organizmy żywe two-
rzące tzw. biofilmy (w obecności wody). 
Powszechność występowania mikroorga-
nizmów w praktycznie wszystkich środo-
wiskach naturalnych, ich ogromna liczeb-
ność oraz zdolność do przystosowania się 
do warunków otoczenia dały im możliwość 
wykorzystania niemal wszystkich mate-
riałów technicznych. Materiały pochodze-
nia organicznego, będące źródłem węgla 
czy azotu, stymulują drobnoustroje do pro-
dukcji enzymów hydrolitycznych, będąc dla 
nich jednocześnie źródłem pokarmu. Czę-
sto wystarczy nawet niewielka ilość materii 
organicznej na tapetach, czy płytach karto-
nowo-gipsowych, aby zainicjować rozwój 
grzybów strzępkowych i doprowadzić do 
niszczenia materiałów wykończeniowych. 
Procesom tym może towarzyszyć wydziela-
nie do powietrza mikotoksyn, które w trak-
cie przebywania w danym pomieszczeniu z 
łatwością wnikają do układu oddechowe-
go. To w konsekwencji może powodować 
wielokierunkowe zmiany chorobowe w or-
ganizmie człowieka.

Mikroorganizmy rozwijające się na mate-
riałach nie tylko obniżają parametry mate-
riałów, np. wytrzymałość oraz trwałość, ale 
również bardzo często są przyczyną krusze-
nia, a nawet rozwarstwienia się m.in. emul-
sji. Zdarza się, że materiały chemii budow-
lanej tracą swoją początkową barwę. Mate-
riał odbarwia się do koloru barwników wy-
twarzanych przez komórki drobnoustro-
jów (znane są drobnoustroje wytwarzają-
ce barwniki czerwone, żółte, pomarańczo-
we, czarne). Może pojawiać się również nie-
przyjemny zapach. Inną ciekawą aktywno-
ścią drobnoustrojów jest wytwarzanie kwa-
śnych metabolitów, które są przyczyną ko-
rozji materiałów o podłożu nieorganicz-
nym. Ma to miejsce zwłaszcza w przypad-
ku mineralnych materiałów budowlanych, 
tj. kamieni, betonu, cegieł oraz zapraw bu-
dowlanych i szkła. Taka sytuacja, choć bar-
dziej sporadycznie, zdarza się również w 
przypadku materiałów na bazie metali, sto-
pów, a także tworzyw sztucznych. Kwasy 
organiczne, tj. kwas szczawiowy, glukono-
wy, cytrynowy tworzą kompleksy z jonami, 
m.in. Ca2+, Mg2+, powodując ich wypłukiwa-
nie z materiału, a w efekcie osłabianie ich 
struktury. Dość powszechnym przykładem 
aktywności korozyjnej mikroorganizmów w 
materiałach chemii budowlanej jest rozwój 
tlenowych bakterii siarkowych na wilgot-
nych kamieniach. Stosunkowo łatwo wni-
kają one do wnętrza kamienia na głębokość 
nawet do 5 cm pod powierzchnią. Ich liczba 
dochodzi do ponad 14 mln komórek w jed-
nym gramie zniszczonego kamienia. W wy-
niku utleniania połączeń siarkowych bakte-
rie doprowadzają do powstawania kwasu 
siarkowego, którego stężenie może osiągać 
nawet 5%. Natomiast w reakcji z wapniem 
wytwarzany jest siarczan wapnia (tj. gips). Fo
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Chemia budowlana

Związek ten krystalizuje na powierzchni ka-
mienia, powodując tworzenie się twardej, 
nieprzepuszczalnej skorupy, co przykłado-
wo ma miejsce na powierzchni zewnętrz-
nej fasad budynków. Skorupa ta z czasem 
odpada, a z warstwy spodniej wysypuje się 
piasek. Proces powtarza się aż do całkowite-
go zniszczenia kamienia. 
To zaledwie kilka przykładów tego, jak nie-
bezpieczne w skutkach może być działanie 
mikroorganizmów na materiały chemii bu-
dowlanej. Jednocześnie jednak opisane za-
grożenia są powodem, dla których tak istot-
ne jest rozważne stosowanie biocydów.

Zastosowanie biocydów
w przemyśle chemii budowlanej

Niszczenie przez mikroorganizmy materia-
łów chemii budowlanej prowadzi do de-
gradacji m.in. gotowych tynków, powłok 
malarskich, spoiw czy uszczelniaczy. Na-
leży mieć również na uwadze, że mikroor-
ganizmy nie ograniczają się wyłącznie do 
konkretnych materiałów chemii budowla-
nej, ponieważ zakażenie lub proces degra-
dacji może się rozpocząć już na etapie pro-
dukcyjnym oraz w trakcie przechowywa-
nia materiału. Rodzaj atakującego mikroor-
ganizmu zależy od wielu czynników, m.in. 
od dostępności konkretnych związków od-
żywczych, od wilgotności powietrza, składu 
powłoki ochronnej, podłoża.
Dla przykładu grzyby pleśniowe najchęt-
niej rozwijają się w zakwaszonym środowi-
sku, natomiast glony wybierają zasadowe 
wartości pH, dodatkowo szybciej atakują 
porowate powierzchnie (np. tynki szlachet-
ne, cegły, cement).
Wśród najczęściej stosowanych biocydów 
w przemyśle chemii budowlanej są pro-
dukty z grupy 6. z kategorii II, czyli produk-
ty biobójcze stosowane do konserwacji wy-
robów umieszczanych w opakowaniach za-
mkniętych. Dotyczy to m.in. farb dekora-
cyjnych, ochronnych, lakierów i prepara-
tów do tworzenia powłok zabezpieczają-
cych. Jest to tzw. ochrona in-can. Zaleca 
się, aby była ona stosowana wszędzie tam, 
gdzie istnieje ryzyko zepsucia, rozkładu 
lub rozpadu wyrobu gotowego pod wpły-
wem szkodliwego działania mikroorgani-
zmów, zwłaszcza bakterii, grzybów pleśnio-
wych oraz drożdży. Wśród substancji czyn-
nych wchodzących w skład produktów z tej 
grupy znajdują się m.in. kwas askorbinowy; 
askorbiniany sodu, potasu, wapnia czy ma-
gnezu; kwas benzoesowy; benzoesan sodu; 
kwas metanowy; glutaraldehyd; 2-bromo-
2-nitropropanodiol; wodorochlorek dode-
cyloguanidyny. Wiele preparatów konser-

wujących produkowanych jest także na ba-
zie chloroizotiazolinonu. 
Inną grupą biocydów są produkty konser-
wujące z kategorii II grupy 7., które są sto-
sowane do konserwacji powłok oraz po-
wierzchni zewnętrznych, chroniąc je przed 
szkodliwym działaniem drobnoustrojów. 
Stąd tak istotne jest zabezpieczenie fazy 
suchej tynków i innych powłok. Stosuje się 
je także dla zachowania pierwotnych wła-
ściwości powierzchni malowanych, po-
wierzchni z tworzyw sztucznych oraz mas 
uszczelniających, klejów do tapet i spo-
iw. Powłoki typu tynki i farby narażone są 
na działanie glonów, grzybów i porostów, 
przez co ulegają zniszczeniu i odbarwie-
niu. Z tego powodu do różnych powłok do-
dawane są biobójcze substancje czynne, tj. 
5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on oraz 
2-metylo-4-izotiazolin-3-on.
Natomiast w grupie 8. i w kategorii II znaj-
dują się produkty biobójcze do konserwacji 
drewna, zarówno na etapie produkcji i prze-
twarzania, jak również do zabezpieczania 
wyrobów drewnianych. Wśród biocydów, 
które stosowane są przy impregnacji drew-
na, przykładowo natryskowej, trafić można 
m.in. na kwas borowy, sole chromu, arsenu, 
fluoru i cynku lub tiazole.
Kolejna grupa to produkty stosowane do 
konserwacji konstrukcji murowanych (pra-
ca z materiałami, tj. cement, zaprawy mu-
rarskie, beton, materiały z gliny itd.) – gru-
pa 10. Ich celem jest ochrona przed szkodli-
wym działaniem drobnoustrojów i glonów. 
Przykładami biobójczych substancji czyn-
nych, które są dodawane do tej grupy pro-
duktów są sole amonowe, kwas bromooc-
towy oraz 2-fenylofenol.
Różnorodność biocydów jest ogromna, a 
zakres ich stosowania bardzo szeroki. Nie 
zmienia to jednak faktu, że przy wyższych 
stężeniach stają się one niebezpieczne dla 
człowieka. Stąd ich stosowanie musi być 
rozważne, ale również kontrolowane.

Biodegradacja
materiałów budowlanych

Procesy niszczenia materiałów budowla-
nych i elementów konstrukcji spowodowa-
ły, że przyspieszeniu uległ postęp w dzie-
dzinie biodeterioracji materiałów. Pozna-
nie mechanizmów oraz przyczyn niszcze-
nia materiałów budowlanych wpłynęło na 
modyfikacje wielu technologii już na eta-
pie produkcyjnym, stało się również pod-
stawą do modyfikowania materiałów po-
przez zwiększenie oporności na destrukcyj-
ne działanie drobnoustrojów. Wybór bio-
cydów stał się w ten sposób bardziej se-

lektywny i kontrolowany, natomiast pro-
dukcja materiałów chemii budowlanej bar-
dziej świadoma i w pewnym sensie „czyst-
sza”. Środki biobójcze stosuje się często na 
gotowe materiały chemii budowlanej, jako 
środki dezynfekujące, antyseptyki lub jako 
inhibitory biodeterioracji. Zgodnie z Dyrek-
tywą 98/8/WE, na rynku spotkać można 350 
związków chemicznych, tzw. biobójczych, 
dopuszczonych do wykorzystania w tech-
nologii produkcji materiałów technicznych, 
w tym materiałów chemii budowlanej. Klu-
czowy przy doborze biocydów jest szero-
ki zakres działania i brak niekorzystnego 
wpływu na formulację.

Zaostrzające się przepisy
dla stosowania biocydów

Obecnie zarówno w polskich, jak i euro-
pejskich przepisach legislacyjnych doty-
czących wszelkich produktów biobójczych 
wprowadzono konieczność ich rejestracji 
na podstawie przeprowadzonej oceny ry-
zyka. Produkty biobójcze zostały sklasyfi-
kowane w 23 grupach, które podzielono na 
cztery główne kategorie. 
Komisja Europejska prowadzi rejestr pro-
duktów biobójczych "R4BP". Biobójcze sub-
stancje czynne podlegają regulacjom na 
poziomie wspólnotowym, natomiast pro-
dukty biobójcze są objęte regulacjami na 
poziomie krajowym, z zastosowaniem za-
sady wzajemnego uznawania przepisów 
przez państwa członkowskie. 
Co ważne, przepisów ustawy nie stosuje 
się wobec produktów leczniczych, dodat-
kowych substancji dozwolonych dodawa-
nych np. do środków spożywczych, mate-
riałów i wyrobów przeznaczonych do kon-
taktu z żywnością, środków żywienia zwie-
rząt, kosmetyków, środków ochrony roślin 
czy wyrobów medycznych. Istotne jest jed-
nak, że poza wcześniej wspomnianą dyrek-
tywą, obowiązuje również Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udo-
stępniania na rynku i stosowania produk-
tów biobójczych.
Obecnie wprowadzanie na rynek, również 
chemii budowlanej, produktów biocydo-
wych odbywa się etapowo. W pierwszej ko-
lejności musi być zatwierdzona biobójcza 
substancja czynna. Podlega ona ocenie tzw. 
ryzyka dla ludzi i zwierząt oraz dla środowi-
ska. Celem tej oceny jest analiza ilościowa 
lub jakościowe oszacowanie dawki (ewen-
tualnie stężenia) każdej substancji czynnej 
lub substancji potencjalnie niebezpiecznej, 
na którą dana populacja jest lub może być 
narażona w wyniku stosowania produktu   ►



biobójczego. W przypadku tzw. narażenia 
zawodowego najczęstszą występującą dro-
gą jest układ oddechowy i skóra. Wiele bio-
cydów może mieć działanie uczulające.

perspektywy rynku dla biocydów
w przemyśle chemii budowlanej

Mimo, że na rynku dostępnych jest bardzo 
wiele produktów biobójczych, to jednak 
nie wszystkie problemy dotykające produk-
tów chemii budowlanej zostały rozwiąza-
ne. Analizując rynek biocydów, zauważo-
no, że liczba substancji aktywnych w bio-
cydach pod wpływem zmian przepisów za-
częła spadać. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza 
środków biobójczych chroniących produk-
ty wodne w czasie przechowywania. 
Mówi się nawet, że jeśli w najbliższym cza-
sie nie pojawią się oczekiwane innowacje, 
to przyszłość wyrobów wodorozcieńczal-
nych stoi pod znakiem zapytania. Jest to 
o tyle niepokojące, że od dłuższego czasu 
wyroby rozpuszczalnikowe są zastępowa-
ne wodorozcieńczalnymi odpowiednika-
mi, zwłaszcza w klejach, farbach i innych 
produktach chemii budowlanej. Zauważo-
no, że wyroby te są przyjaźniejsze dla śro-
dowiska, z drugiej jednak strony są również 
bardziej podatne na rozwój pleśni i bakte-
rii. Dlatego muszą zawierać środki biobój-
cze. Zakażenie wyrobów chemii budowla-
nej sprawia, że są one niezdatne do użytku, 
a tym samym muszą zostać zutylizowane. 
Wiąże się to z wysokimi kosztami.
Biocydy, najchętniej stosowane przez pro-
ducentów materiałów chemii budowalnej, 
wyróżniają się kilkoma cechami. Istotna jest 
wysoka efektywność w eliminowaniu licz-
nych szczepów mikroorganizmów i to w 
szerokim zakresie pH. Kolejne cechy to brak 
nieprzyjemnego zapachu, stabilność che-
miczna i temperaturowa, długoterminowa 
ochrona produktu w czasie magazynowa-
nia, kompatybilność ze wszystkimi składni-
kami formulacji materiału oraz współdzia-
łanie z innymi składnikami aktywnymi. W 
przypadku farb konieczna jest również od-
porność na tzw. wyługowanie wodą po wy-
schnięciu powłoki malarskiej oraz redukcja 
procesu starzenia suchych powłok. 
Odpowiednio dobrane czynniki aktywne 
pozwalają nie tylko poszerzyć spektrum 
biobójczej aktywności, ale również obni-
żyć ilość wprowadzanego do produktu bio-
cydu, wykorzystując w ten sposób synergię 
w działaniu poszczególnych składników ak-
tywnych. Z tego powodu nowe rozwiąza-
nia eliminujące lub choćby ograniczające 
niekorzystne działanie mikroorganizmów, 
a nie wpływające negatywnie na zdrowie i 

środowisko naturalne, dyktują innowacyjne 
kierunki rozwoju tego rynku.

innowacyjne kierunki rozwoju
rynku biocydów
w przemyśle chemii budowlanej

Wśród innowacyjnych kierunków rozwoju 
biocydów dla produktów chemii budowla-
nej wyróżnić można tworzenie mieszanin 
różnych substancji aktywnych o szerokim 
spektrum aktywności mikrobiologicznej. 
To powoduje, że tego typu rozwiązania bio-
bójcze mogą być stosowane w bardzo wie-
lu zastosowaniach, w szerokich zakresach 
pH i temperatur. 
Obecnie do najchętniej wykorzystywanych 
w produktach chemii budowlanej biocy-
dów, jeśli chodzi o ochronę materiałów, na-
leżą związki srebra oraz nanosrebro (czę-
sto nazywane srebrem koloidalnym), di-
tlenek tytanu (również w postaci nanoczą-
steczkowej), czwartorzędowe sole amonio-
we oraz triklosan, czyli aromatyczny orga-
niczny związek chemiczny z grupy chloro-
wanych fenoli. 
Jeśli chodzi o innowacyjność biocydów, to 
rynek dostrzega zapotrzebowanie na nowe, 
aktywne, skuteczne, a jednocześnie mniej 
szkodliwe biobójcze substancje czynne. 
Jednak ze względu na liczne ograniczenia 
innowacje w zakresie biocydów są stosun-
kowo mało prawdopodobne. Głównym po-
wodem są wysokie koszty i wysiłek pojawia-
jący się już na etapie badań. Innym ograni-
czeniem są wysokie opłaty za autoryzowa-
nie substancji czynnych oraz pewna, wyso-
ka miara niepewności, co do skuteczności 
działania w praktyce. Często w badaniach 
laboratoryjnych dane rozwiązanie biobój-
cze jest skuteczne i poprawiające trwałość 
produktu, jednak z czasem uaktywniają się 
inne zagrożenia. W innowacyjności rozwią-
zań biobójczych dużo zależy od propono-

wanego stężenia: im jest ono wyższe, tym 
produkt jest skuteczniejszy. Równocześnie 
wrasta jednak zagrożenie wobec nieko-
rzystnego działania na zdrowie ludzi.

producenci i rynek

O dopuszczenie do obrotu produktów 
biobójczych mogą wystąpić producen-
ci, których wyroby zawierają zatwierdzo-
ne uprzednio biobójcze substancje czyn-
ne. Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawnymi, w obrocie na terytorium RP 
mogą znajdować się wyłącznie te produk-
ty biobójcze, na które uzyskano pozwole-
nie na wprowadzenie, lub pozwolenie na 
tymczasowe wprowadzenie produktu bio-
bójczego. Dodatkowo produkty biobój-
cze, które zostały wpisane do rejestru pro-
duktów biobójczych stwarzających niewiel-
kie zagrożenie, ewentualnie te, które zna-
lazły się w tzw. wykazach pozytywnych, i 
które zostały zaklasyfikowane, opakowane 
oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi.
Wśród producentów szerokiej gamy bio-
cydów i konserwantów do wyrobów che-
mii budowlanej prym wiodą firmy: Lanxess, 
Thor, Lonza, Acima Chemical Industries, 
BASF, Dow, Arch Chemicals, Troy Corpora-
tion, PCC Rokita, Schülke & Mayr, Rohm and 
Haas oraz UltraQuimica.
Rynek biocydów, choć perspektywiczny, to 
jednak jest bardzo trudny i konkurencyjny. 
Z kolei sam przemysł chemii budowlanej 
nie jest największym odbiorcą biocydów, 
jednak wykazuje sporą dynamikę i otwar-
tość wobec nowych rozwiązań. Temat inno-
wacyjności dotyczy przede wszystkim pro-
duktów wodnych, które są chyba najbar-
dziej narażone na niekorzystne działanie 
mikroorganizmów.                                               ■

------------- ANNA JAROSIK -------------
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Biocydy wykorzystywane w przemyśle chemii budowlanej, ze względu na swój coraz 
szerszy zakres działania, są wręcz niezbędnym elementem formulacji, np. tynków, farb, la-
kierów, klejów czy uszczelniaczy. I choć w celu redukcji liczby drobnoustrojów z produk-
tów chemii budowlanej stosuje się również metody fizyczne (naświetlanie UV; promie-
niowanie RTG, gamma; sterylizacja wysoką temperaturą, polem elektrycznym lub magne-
tycznym o dużym natężeniu; sterylizacja wysokim ciśnieniem), to popularniejsze, a czę-
sto również skuteczniejsze są metody chemiczne. To one właśnie na coraz szerszą skalę 
wykorzystują biocydy. Związki te prawidłowo zastosowane pozwalają skutecznie ogra-
niczyć szkodliwe oddziaływanie mikroorganizmów na materiały chemii budowlanej. Na-
leży mieć jednak na uwadze, że dziś biocydy mogą być zastosowane wyłącznie jeżeli są 
zarejestrowane. To gwarantuje, że przeprowadzono dla nich szczegółowe badania, m.in. 
toksykologiczne oraz na skuteczność działania wobec tzw. testowych drobnoustrojów.
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Wykonawcy coraz częściej szuka-
ją rozwiązań kompleksowych, 
czystszych i szybszych. Jeśli pro-

ducent jest w stanie zapewnić im produkt, 
który będzie gotowy do użytku niemal 
od ręki, wówczas zyska przewagę na ryn-
ku i niepodważalny status lidera. Z drugiej 
strony, użytkownicy prowadzą coraz wię-
cej drobnych prac remontowych na własną 
rękę. Chociaż amatorsko być może nie ocie-
plą domu i nie postawią w nim ścianki dzia-
łowej, gdyż tu przydałaby się ręka eksper-
ta, to jednak doświadczenie pokazuje, że 
mniejsze prace budowlane chętnie wyko-
nywane są samodzielnie przez zaintereso-
wanych. Ponieważ położenie płyt OSB czy 
gipsowo-kartonowych można wykonać sa-
memu, to każdy produkt, który może to uła-
twić, jest na wagę złota.
Przykładem takiego produktu są właśnie 
pianokleje. 

czym jest pianoklej?

Pianoklej, mimo pozornego podobieństwa 
do piany poliuretanowej, w rzeczywisto-
ści wykorzystuje inne rozwiązania. Te różni-
ce są konieczne z racji innego przeznaczenia 
pianoklejów – mają one za zadanie połącze-
nie dwóch powierzchni, a nie stricte wypeł-
nienie przestrzeni między nimi. Czym zatem 
pianoklej różni się od tradycyjnej piany?
Przede wszystkim, w technologii pianokle-
jów stosuje się modyfikatory struktury ko-
mórkowej, które zapobiegają niepożądane-
mu zjawisku „pracowania” spoiny klejowej, 
spowodowanego zróżnicowaną rozsze-
rzalnością temperaturową gazów. W prze-
ciwieństwie do pianoklejów, standardo-
we piany wstrzeliwane w szczeliny muszą 

się „rozepchnąć” – samodzielnie „docisnąć 
się” do powierzchni, między które są apliko-
wane, wymagają zatem większej prężności 
podczas utwardzania.
Inne przeznaczenie omawianego produk-
tu oznacza też, że do produkcji pianokle-
jów używane są kompozycje gazów pęd-
nych o obniżonym ciśnieniu, ponieważ przy 
użyciu pianoklejów powierzchnie klejone 
są zazwyczaj przez jakiś czas dociskane me-
chanicznie, więc ich prężność powinna być 
zdecydowanie niższa, a nawet wręcz zniko-
ma. Pomaga to zapobiegać efektowi „klawi-
szowania” klejonych płyt i ich odchodzeniu 
od podłoża przez nadmierne rozprężenie 
kleju pod nimi. Dodatkowo, do pianokle-
jów dodaje się więcej plastyfikatorów, któ-
re zwiększają ich elastyczność. Dzięki temu 
spoina może bezpiecznie pracować w szer-
szym zakresie temperatur i ich zmiennej 
amplitudy dobowej, jaka często występuje 
na izolowanych powierzchniach.
Wreszcie też, pianokleje często stosuje się na 
powierzchniach, które nie są do końca do-
bre do pracy – nie muszą być idealnie równe, 
nie zawsze też trzeba je gruntować. Dodat-
kową ich zaletą jest to, że utwardzają się po-
przez „wchłanianie” wilgoci z powierzchni, co 
znacznie skraca czas oczekiwania na wyko-
nanie klejonych prac w porównaniu z trady-
cyjnymi klejami w zaprawach, które to dzia-
łają odwrotnie – następuje w ich przypadku 
utwardzenie poprzez odparowanie wody.

Zalety pianoklejów

Dzięki swoim właściwościom, pianokle-
je posiadają szereg zastosowań w wie-
lu obszarach prac budowlanych. Zwięk-
szona elastyczność produktu pozwala na 

pracę z potencjalnie problematycznymi 
elementami. Szybki chwyt początkowy w 
niektórych produktach ułatwia mocowa-
nie, a zmniejszony – lub niemal wyelimi-
nowany – przyrost produktu sprawia, że 
wykonawcy nie muszą się obawiać, że kle-
jone elementy odsuną się od podłoża czy 
popękają.
Dla przykładu, pianoklej, który osiąga 
chwyt początkowy już po minucie, ideal-
nie sprawdzi się w przypadku klejenia płyt 
gipsowo-kartonowych i OSB. Dzięki temu, 
że nie przyrasta, nadaje się również do mu-
rowania ścianek działowych i obudów z 
bloczków silikatowych, gazobetonowych 
czy z pustaków ceramicznych, ale cecha ta 
sprawia, że można przy jego pomocy rów-
nież montować parapety okienne i schody, 
elementy dekoracyjne, kasetony czy listwy 
podłogowe.
Pianokleje mogą być dostępne w dwóch 
wersjach: pistoletowej i wężykowej. Ła-
twość ich aplikacji sprawia, że sprawdzają 
się nie tylko u profesjonalistów, ale mogą 
też stanowić pożądaną alternatywę do 
drobnych prac domowych. W przeciwień-
stwie do klejów w proszku, nie pozostawia-
ją bałaganu, a przy tym działają szybciej niż 
niektóre tradycyjne środki. Z drugiej stro-
ny, w porównaniu do klasycznych klejów 
montażowych w kartuszu, są znacznie bar-
dziej wydajne, ponieważ jedna puszka tego 
produktu zastępuje sześć kartuszy kleju 
montażowego.
Różnica ta jest najbardziej wyraźna w zasto-
sowaniach profesjonalnych. Przyklejenie 
pianoklejem płyt styropianowych znaczą-
co skraca czas pracy – pianoklej IS 13, któ-
ry wchodzi w skład systemu ociepleń, peł-
ne utwardzenie osiąga już po dwóch go-

DzIęKI PODOBIEńStWOm W APLIKACJI DO PIAN POLIurEtANOWYCH, użYCIE PIANOKLEJóW WYmAgA
mNIEJSzEgO zAANgAżOWANIA NIż trADYCYJNE rOzWIązANIA, A tAKżE POzWALA NA WYKONYWANIE
PrAC BEz gENErOWANIA BAłAgANu, JAKI POWStAJE PrzY mIESzANIu PrODuKtóW W PrOSzKu z WODą
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Na rynku chemii budowlanej innowacyjność to podstawa. Wciąż zmieniające się potrzeby wykonawców wymaga-
ją od producentów nie tylko dostosowywania się do tendencji rynkowych, ale wręcz wyprzedzania ich. Producen-
ci muszą zwracać szczególną uwagę na trendy i odpowiadać na nie, a przy tym oferować coraz nowsze rozwiązania, 
które zrewolucjonizują i usprawnią prace remontowo-budowlane. Przykładem technologii przyszłości są pianokleje.

pianokleje: nowoczesna kategoria produktowa 
w branży chemii budowlanej
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dzinach, a przy tym nie wymaga przytrzy-
mywania płyt podczas klejenia, ponieważ 
uchwyt początkowy występuje niemal na-
tychmiast. Dodatkowo, w przeciwieństwie 
do klejów cementowych, jest elastyczny, 
dzięki czemu idealnie nadaje się do mon-
tażu notorycznie trudnych w użyciu płyt 
ze styropianu grafitowego. Pianoklej po-
zwala bowiem płytom na „pracowanie” pod 
wpływem temperatur, utrzymując przy tym 
chwyt i zabezpieczając je przed odpada-
niem czy deformacją.
Także mniej oczywiste zastosowania piano-
klejów mogą stanowić wygodną, czystą i wy-
dajną alternatywę dla zapraw cementowych. 
Odpowiedni pianoklej znakomicie sprawdzi 
się jako cienkowarstwowa zaprawa murarska 
dzięki swojej wydajności, znakomitej izolacyj-
ności termicznej (w tym eliminacji mostków 
termicznych) i szybkiemu efektowi – w tym 
przypadku pełne obciążenie jest możliwe do 
uzyskania już po 24 godzinach, a wtedy moż-
na już budować kolejną kondygnację.
Pianokleje mogą także okazać się przydat-
nym rozwiązaniem dla dekarzy. Dzięki odpo-
wiednio dobranym recepturom, potencjalne 
problemy, jakie może napotkać wykonawca 
są redukowane lub eliminowane. Pianoklej 
dekarski ułatwia aplikację w wietrzną po-
godę – zwiększona odporność na zwiewa-
nie sprawia, że warkocz pozostaje w miejscu 
aplikacji. Jest on także wysoce rozpływny, 
dzięki czemu zapewnia lepszą przyczepność 
do powierzchni, a przy tym osiąga chwyt po-
czątkowy już nawet po 30 minutach i szyb-
ko wiąże. Nadaje się do stosowania na typo-
wych materiałach konstrukcyjnych, takich 
jak XPS, styropian, styropapa, szkło spienio-
ne, wełna mineralna, membrany bitumiczne, 
beton, drewno, cegła, metal i twarde PCW.

Oczywiście, nie trzeba wspominać, że 
wszystkie te zastosowania eliminują także 
konieczność doprowadzenia wody i prądu 
na miejsce wykonywania prac, a także mini-
malizują ilość koniecznego sprzętu wyłącz-
nie do pistoletu do pian – chyba, że pro-
dukt występuje także w wersji wężykowej. 
Nie generują bałaganu, są także łatwe do 
wyczyszczenia, zwłaszcza kiedy są świeże.

Mankamenty pianoklejów

Pomimo niezaprzeczalnych przewag pia-
noklejów, nieuczciwym byłoby stwierdzić, 
że są one panaceum na wszelkie problemy 
i tym samym złotym rozwiązaniem dla wy-
konawców. Jak każdy produkt chemii bu-
dowlanej, także i pianokleje sprawdzają się 
idealnie w niektórych sytuacjach, jednak 
mogą nie być odpowiednim wyborem do 
każdego rodzaju prac.
W przeciwieństwie do tradycyjnych kle-
jów cementowych, pianokleje dość szyb-
ko wysychają. Niektóre z nich dają zatem 
znacząco mniejsze okno możliwości ko-
rekcji klejonych elementów. Elementy 
klejone klejami mineralnymi można, w ra-
zie potrzeby, oderwać od podłoża i sko-
rygować ich ułożenie lub nałożyć więcej 
spoiwa. Pianokleje „chwycą” szybciej, a co 
za tym idzie, w przypadku pomyłki może 
być o wiele trudniej naprawić błąd. Choć 
nie powinno to stanowić wyzwania dla 
doświadczonych wykonawców, to jednak 
osoby zajmujące się domowymi remonta-
mi i naprawami lub używające pianokle-
jów po raz pierwszy powinny zachować 
ostrożność podczas pracy. Dobrą poradą, 
niezależnie od doświadczenia z tego typu 
produktami, jest też praca w mniejszych 
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partiach. Nie wpływa to negatywnie na 
ogólny czas wykonania prac, a może po-
móc uniknąć potknięć.
Dodatkowo, ze względu na swoją konsy-
stencję i strukturę, pianokleje mogą nie 
nadawać się do mocowania ciężkich i du-
żych płyt. Kleje cementowe, w szczególno-
ści żelowe i wzmocnione włóknami, oferu-
ją w tym zakresie o wiele więcej możliwo-
ści – większość z nich jest niespływna lub 
dodatkowo wzmocniona. Oba te czynniki 
nie są możliwe do odtworzenia przy pomo-
cy piany, zatem pianoklej, choć bez proble-
mu przyklei płytę ze styropianu, to jednak z 
gresem czy marmurem może już sobie nie 
poradzić.
W przypadku klejenia elementów, w któ-
rych szczególnie ważna jest precyzja, takich 
jak parapety, czy jednolitość wykonania, 
jak płytki podłogowe, warto także zwrócić 
uwagę, żeby pianoklej był możliwie jak naj-
mniej przyrastający.
Podsumowując, pianokleje to zdecydowa-
nie innowacja na rynku chemii budowla-
nej. Wszechstronność ich zastosowań spra-
wia, że znacząca liczba wykonawców – pro-
fesjonalistów i amatorów – znajdzie wśród 
nich produkty, które ułatwią im pracę. Nie-
które wymagać będą więcej uwagi i nauki 
niż inne, ale dzięki swoim cechom wszyst-
kie stanowią czynnik ułatwiający i przyspie-
szający prace remontowe i budowlane.      ■

--------- MIChAŁ WOYCzYńSKI ---------
Autor jest PR managerem w spółce 
Selena SA, która jest producentem piano-
klejów i posiada w swojej ofercie m.in. takie 
marki produktu, jak Szybki Pianoklej Uni-
wersalny 60 Sekund; Szybki Pianoklej Uni-
wersalny 60 Sekund w wersji wężykowej.

Interim Manager
www.zielinski-im.pl

Interim Management to zdefiniowane co do czasu, celu i zakresu dzia-
łanie wewnątrz organizacji realizowane przez osobę fizyczną, nakiero-
wane na osiągnięcie ustalonych rezultatów biznesowych.
 
Jako Interim Manager nie tylko doradzam, ale biorę na siebie odpowie-
dzialność za materializację swoich rad. 

Jacek Zieliński        e-mail: kontakt@zielinski-im.pl        tel.: 600 063 164

Kompleksowe rozwiązywanie problemów:
•	 optymalizacja	kosztów	przedsiębiorstwa	
•	 poprawa	wyników	sprzedaży	
•	 uporządkowanie	i	usprawnienie	procesów	
•	 wprowadzenie	najlepszych	praktyk	korporacyjnych
•	 poprawa	zaangażowania	i	motywacji	pracowników
•	 opracowanie	i	wdrożenie	strategii
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Czego aktualnie na polskim rynku odbiorcy 
chemii budowlanej oczekują od dystrybu-
torów surowców? 

Nasi klienci oczekują od nas przede wszyst-
kim specjalistycznej wiedzy technicznej o 
produktach, które posiadamy w swojej ofer-
cie. Te produkty to choćby zagęstniki akrylo-
we i poliuretanowe; polimery kryjące; dys-
pergatory; dyspersje VAE do produkcji farb 
i klejów montażowych; środki pomocnicze; 
dodatki, takie jak odpieniacze, odpowietrza-
cze, zwilżacze, dyspersje silikonowe, siliko-
ny, hydrofobizatory; etery celulozy; prosz-
ki redyspergowalne; biel tytanowa; kauczu-
ki syntetyczne; żywice węglowodorowe aro-
matyczne i alifatyczne, stosowane jako do-
datki do produkcji lakierów czy klejów.
Odbiorcy nie szukają już bowiem samych pro-
duktów, bo o to nie jest trudno, ale oczekują 
kompleksowego wsparcia i pomocy w roz-
wiązywaniu wszelkich problemów, jakie się 
u nich pojawiają na etapie przetwórstwa. Je-
śli dystrybutor jest w stanie zaoferować takie 
wsparcie, dysponuje szeroką wiedzą na temat 
procesów formulacji, to jest to w tej chwili naj-
prostsza droga, żeby pozyskać klienta.

Jest to ciekawe, co Pan mówi, bo chyba naj-
bardziej popularny ogląd odnoszący się do 
dystrybutora jest taki, że jako firma handlo-
wa ma on pozyskać produkt od wytwórcy i 
potem go po prostu sprzedać.

Dystrybutor nie oznacza już wyłącznie po-
średnika między producentem a użytkow-
nikiem. To obraz mocno nieaktualny. Jeste-
śmy firmą, która importuje surowce z Da-
lekiego Wschodu, głównie z Tajwanu i Ko-
rei Południowej, gdzie naszymi partnerami 
są przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozy-
cji na tamtejszym rynku chemicznym. Ow-
szem musimy wykonywać całą pracę, która 
jest typowa dla dystrybutorów, czyli spro-
wadzać surowce, magazynować je, dbać o 

marżę, ale to wszystko nie wyczerpuje listy 
naszych obowiązków. Bez wsparcia udzie-
lanego odbiorcom przy ich projektach, bez 
wspólnej pracy z nimi w laboratoriach, wi-
zyt w zakładach należących do klientów, 
prowadzonych tam testów, np. tynków czy 
klejów nie mielibyśmy szans na rynku. To 
jest dzisiaj rolą firm dystrybucyjnych.

Jakimi zatem dysponujecie Państwo akty-
wami, jeśli chodzi o swoją działalność dys-
trybucyjną?

Mamy ograniczoną liczbę partnerów, od 
których pozyskujemy surowce, co wiąże się 
z tym, że bardzo dobrze znamy te firmy i ich 
produkty. Współpracujemy z takim produ-
centami surowców chemicznych, jak Lotte 
Fine Chemicals, Hankuck Latices, LG Chem, 
Dairen Chemical Corporation, Hangzhou 
Bioking Biochemical Engineering, Sichuan 
Lomon Corporation, Vinagum oraz od nie-
dawna Evonik.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
współpraca z LG Chem, który jest wielkim 
koncernem, znanym na całym świecie, ale 
z produkcji elektroniki. Tymczasem okazuje 
się, że jest to także bardzo duży producent 
surowców dla chemii budowlanej, z którym 
wspólnie odkrywamy polski rynek. Posia-
damy też zawartą na wyłączność umowę 
współpracy z Lotte Fine Chemicals, czyli fir-
mą, która w Europie jest od dawna obecna. 
Wszystko to są firmy będące liderami rynku 
chemicznego w Azji.
Regularnie wysyłamy naszych pracowni-
ków do Korei, Tajwanu, Malezji, by w miej-
scach, które należą do naszych partnerów 
mogli z bliska przyglądać się specyfice pro-
duktów, które potem wprowadzamy w Pol-
sce. Wszelkie sytuacje związane np. z braka-
mi surowców, opóźnieniami w dostawach 
monitorujemy, tak by ograniczyć tego typu 
niebezpieczeństwa. Zatem, chociaż nasi 
dostawcy są daleko, to jednak kontakt jest 

bardzo regularny i bynajmniej nie tylko dro-
gą mailową.

Ja to się w ogóle stało, że zawiązaliście jako 
CFI World współpracę z firmami azjatyc-
kimi? Większość dystrybutorów w Polsce 
działa w oparciu o produkty dostarczane 
im przez europejskich producentów. 

Zgadza się, jednak nasza decyzja była ra-
cjonalna i można ją łatwo uzasadnić. Otóż 
chcieliśmy uniknąć sytuacji – nie mówię, że 
jest to reguła, ale zdarza się takie niebezpie-
czeństwo w segmencie dystrybucyjnym i 
wiedząc o nim, za wszelką cenę chcieliśmy 
je wyeliminować – w której firma produk-
cyjna w oparciu o wcześniejszą współpracę 
z dystrybutorem po jakimś czasie przejmu-
je tę dystrybucję. Sam dystrybutor jest wte-
dy potrzebny tylko do tego, by zbudować 
rynek, zaznajomić klientów z produktami, 
a gdy zostanie już to wykonane, wówczas 
jest przejmowany. Mieliśmy świadomość, 
że w przypadku kontaktów z producentami 
europejskimi, którzy są stosunkowo blisko 
polskich spraw może w perspektywie cza-
su pojawić się takie zagrożenie. Mając tym-
czasem za partnerów wytwórców z Dalekie-
go Wschodu, odczuwamy znacznie większe 
bezpieczeństwo. Oni oczywiście przyjeż-
dżają do Polski, interesują się biznesem w 
naszym kraju, ale właśnie dlatego, że swo-
je najważniejsze operacje prowadzą z dala 
od Europy, to nie ma tej niepewności, że ze-
chcą nas jako dystrybutora przejąć. 

Czy dla Państwa klientów ma znaczenie, że 
oferujecie surowce z Azji? Być może lepiej 
jest poszukać dystrybutorów, którzy się za-
opatrują np. w Niemczech. Jest wtedy więk-
sza pewność np. tempa dostaw.

Pierwsza zasada w naszym działaniu brzmi, 
że nasi odbiorcy nie mają prawa odczuć od-
ległości, jaka dzieli Polskę od Azji. Dlatego 

azja to kierunek
nie mniej ciekawy niż europa

Rozmawiamy z Klaudiuszem Dominiakiem, prezesem spółki CFI World o działalności
firmy w obszarze dystrybucji surowców dla przemysłu chemii budowlanej

Chemia budowlana

ODBIOrCY NIE SzuKAJą SAmYCH PrODuKtóW, BO O tO NIE JESt truDNO, 
ALE OCzEKuJą KOmPLEKSOWEgO WSPArCIA I POmOCY
W rOzWIązYWANIu WSzELKICH PrOBLEmóW
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też posiadamy pełne stany magazynowe 
i w przypadku, gdy są duże opóźnienia na 
morzu – wiadomo, że opóźnienie w trans-
porcie morskim, to coś zupełnie innego niż 
opóźnienie w transporcie drogowym i trwa 
nawet tydzień, a nie jeden dzień – to wyko-
rzystujemy zapasy magazynowe. Musimy 
więc zachowywać dokładnie te same stan-
dardy, jeśli chodzi o dostępność produk-
tu, terminowość i szybkość dostaw. Nie ma 
także w moim odczuciu ryzyka, że Azja jest 
mniej renomowanym kierunkiem niż np. 
Europa Zachodnia. Nasi azjatyccy partnerzy 
to są naprawdę duże firmy, zresztą w nie-
których gatunkach surowców, jakie oferuje-
my, działa na świecie czterech – pięciu pro-
ducentów, więc nie jest tak, że można sobie 
wybierać z jakiejś wielkiej liczby i Azja mia-
łaby być wtedy mniej atrakcyjna.

Firma CFI World powstała w 2009 r. Co od 
tego czasu uznaje Pan za najważniejsze w 
rozwoju spółki?

Kamieni milowych w naszym rozwoju było 
kilka, ale podstawową sprawą jest to, iż pa-
trzymy na biznes długofalowo. Budując re-
lacje, nie oczekujemy natychmiastowych 
wyników, bo nieraz np. po roku nie ma moż-
liwości ich uzyskać. Trzeba wtedy taki okres 
przeczekać i wierzyć, że przyszłość będzie 
pomyślna. Na pewno jednak za najważniej-
sze dla naszego rozwoju uważam podejmo-
wanie mądrych decyzji. 
Gdy w pewnym momencie zdecydowali-
śmy się, że skupimy się na partnerach z Ko-
rei i Tajwanu, to wiedzieliśmy, że natura tych 
rynków jest taka, że one muszą eksporto-
wać. Nie będzie zatem ryzyka, jak w przy-
padku chińskich producentów, którzy w 
momencie zwiększonego popytu na ryn-
ku wewnętrznym po prostu zamykają drzwi 
przed dystrybutorami i pozostawiają ich 
bez surowców. A my nie możemy sobie po-
zwolić na to, że np. kilka miesięcy po wdro-
żeniu produktu u swojego polskiego klien-
ta powiemy mu, że dalszych dostaw nie bę-
dzie, bo nie mamy dostępu do zasobów na-
szego dostawcy. Bylibyśmy wtedy całkowi-
cie niewiarygodni. Dlatego uważam, że wy-
bory sprzed lat były kluczowe i one procen-
tują do dzisiaj.
Udaje nam się także zachowywać stabil-
ność, choć wiadomo, że zdarzają się okre-
sy trudniejsze, gdy choćby pojawiają się 
duże wahania walutowe, albo konkuren-
cja znacząco obniża ceny. Za ważne uzna-
ję też nasze relacje z bankami i to, że mamy 
możliwość zdobywania tą drogą finanso-
wania. Dzięki temu pieniądze zostają w fir-
mie, a my budujemy kapitał zapasowy. Ban-

ki także widzą, że jesteśmy zainteresowani 
rozwojem i to finansowanie nam zwiększa-
ją. Jest to konieczne choćby dlatego, żeby 
móc kontraktować coraz większe ilości su-
rowców, czy też wprowadzać nowości do 
oferty. Rynek jest oczywiście trudny, mar-
że są nieduże, a konkurencja mocna, dlate-
go w dużej mierze musimy wolumenowy-
mi ilościami budować obrót i poziomy do-
chodowości.

Czy trudno jest zatem konkurować z global-
nymi dystrybutorami, którzy mają oddziały 
w całej Europie?

Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. 
Przez to, że specjalizujemy się w wybranych 
surowcach, to oczywiście nie można nas za-
liczyć do wielkich firm. Niemniej, dlatego, 
że postawiliśmy na specjalizację, to mamy 
dogłębną wiedzę o surowcach, które posia-
damy. Często nawet jest tak, że nie dostar-
czamy do klienta jednego surowca, ale cały 
ich pakiet, razem z wiedzą w jaki sposób je-
den surowiec oddziałuje z drugim, a te dwa 
razem z trzecim. Przychodzimy zatem do 
naszych odbiorców z pełnym wachlarzem 
produktów do danej formulacji. Dlatego ła-
twiej jest nam rozmawiać, bo klienci widzą 
w nas wsparcie. 
Oczywiście nie możemy się porównywać 
do największych firm dystrybucyjnych, 
które mają ogromne portfolio składników. 
To zupełnie inne realia i my tysiąca pro-
duktów w ofercie nigdy mieć nie będzie-
my. Specjalizujemy się w ściśle określonym 
segmencie fine chemicals i tutaj mogę po-
wiedzieć, że jeśli chodzi o konkurowanie 
jakością i serwisem, to nie mamy się cze-
go wstydzić. Były sytuacje, że większe fir-
my chciały nas kupić, bo widziały, co ro-
bimy, w jaki sposób obsługujemy swoją 
część rynku, czyje wyroby dystrybuujemy 
i do kogo. Nie zgodziliśmy się, ale to było 
miłe potwierdzenie, że się nas docenia. Nie 
patrzę jednak bardzo pilnie na konkuren-
cję. Uważam, że motorem działania powi-
nien być własny rozwój, a nie porównywa-
nie się do innych.

Mówiliśmy o współpracy z firmami azjatyc-
kimi, ale jesteście Państwo także dystrybu-
torem koncernu Evonik z Niemiec. To wielki 
gracz na rynku chemicznym. Jak to się sta-
ło, że ta współpraca została zawiązana?

Zaczęła się w 2017 r., więc jest rzeczą nową. 
Chcieliśmy spróbować nieco zdywersyfiko-
wać portfolio. Na razie współpraca dotyczy 
tylko marki Protectosil. Jest to grupa pro-
duktów sprawdzających się w szeroko poję-

tej ochronie budynków przed wodą, a tak-
że w kontroli i ochronie przed graffiti, ogra-
niczeniu korozji oraz ochronie powierzchni. 
Wierzymy, że jest to dopiero początek i w 
przyszłości będziemy mogli poszerzyć wa-
chlarz produktów Evonika w swojej ofercie. 
Niemniej podchodzimy do tej współpra-
cy strategicznie i liczymy na jej długofalo-
wy rozwój.

Jakie kompetencje musiały wchodzić w grę, 
by nawiązać współpracę z takim podmio-
tem, jak Evonik?

Myślę, że decyduje zaufanie. Kilkukrotnie 
uczestniczyłem w rozmowach z przedsta-
wicielami tej firmy i tłumaczyli oni, że mają 
dużą dowolność przy wyborze dystrybu-
torów, jednak nie dokonują tego wyboru 
wedle kryterium wielkości partnera. Z do-
świadczenia wiedzą, że nie zawsze spraw-
dza się powierzyć produkty wielkim dys-
trybutorom. Z jednej strony w grę wchodzi 
wtedy wewnętrzna konkurencja w ramach 
takiego dystrybutora, a z drugiej pojawia 
się ten problem, że jeśli ma on w ofercie sto 
produktów, z czego część łatwych, a część 
trudnych, to będzie się skupiał na tych ła-
twych. Często wtedy i tak swoją marżę wy-
pracuje, ale niektóre kategorie produktowe 
mogą być poszkodowane. 
Ponadto Evonik wie, że dla nas będzie jednym 
z priorytetów. Byliśmy już razem na targach 
Budma w Poznaniu w styczniu tego roku, gdy 
decyzję o udziale podjęliśmy na krótko przed 
rozpoczęciem imprezy. Myślę, że taka szyb-
ka decyzyjność z naszej strony spodobała się 
przedstawicielom tego koncernu.

Jakie będą najważniejsze czynniki, które 
będą determinować rozwój rynku chemii bu-
dowlanej w Polsce w tym i w przyszłym roku?

Nasz rynek znajduje się na takim etapie, że 
producenci zdaję sobie sprawę, że jakość jest 
rzeczą podstawową. Także klienci końcowi, 
którzy kupują np. farby czy masy szpachlo-
we oczekują dobrego wyrobu, a nie jedynie 
taniego. Ma to wszystko związek z faktem, że 
istnieje problem z siłą roboczą. Gdy przykła-
dowo ktoś chce pomalować mieszkanie, to 
szuka dobrej farby, a nie tak, jak dawniej naj-
tańszej, gdyż ma problem z wykonawcą ro-
bót i sama praca dużo kosztuje. Zatem lepiej 
zrobić to raz, a dobrze. 
Klienci chcą mieć zatem produkty o wyso-
kiej jakości, innowacyjne i dopiero potem 
atrakcyjne cenowo. Bez innowacyjności 
trudno jednak na rynku zaistnieć. Zresztą 
sami też upatrujemy swoich szans właśnie 
w podnoszeniu poziomu innowacyjności. ■

Chemia budowlana
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Duży rynek do podziału

– Obsługa branży chemicznej należy do wy-
jątkowo wymagających zadań powierzanych 
operatorom logistycznym. Należy bowiem 
pamiętać, że w logistyce towarów niebez-
piecznych nie ma miejsca na błędy – wszystko 
musi być dokładnie zaplanowane i ściśle nad-
zorowane – przekonuje Ewelina Staszewska, 
kierownik rozwoju biznesu w firmie Dachser 
Chem-Logistics. – Jako Dachser posiadamy 
wieloletnie doświadczenie w dziedzinie logi-
styki substancji chemicznych, realizując rocz-
nie blisko 3,5 mln dostaw w skali globalnej. 
Nad przebiegiem zleceń czuwa wykwalifiko-
wany zespół specjalistów ze świadectwem 
doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie prze-
wozu towarów niebezpiecznych (ADR DGSA). 
Usługi dla sektora chemicznego, świadczone 
w ramach działalności Dachser Chem-Logi-
stics, to wysokie standardy bezpieczeństwa, a 
procedura ochrony przewożonych przez nas 
ładunków znacznie wykracza poza obowiązu-
jące wymogi prawne. Współpracujące z nami 
firmy otrzymują więc nie tylko profesjonalną 
realizację przewozów, ale też, dzięki globalnej 
sieci połączeń i oddziałów, dostęp do najważ-
niejszych światowych rynków, a także usłu-
gi doradcze w ramach rozwiązań transporto-
wych i magazynowania. Dachser posiada tak-
że innowacyjny system IT, który zapewnia bie-
żący dostęp do statusu przesyłek na każdym 
etapie łańcucha dostaw – dodaje Ewelina 
Staszewska.
Wypowiedziane przez nią słowa niejako 
kreślą listę rzeczy do spełnienia, którym 
muszą sprostać firmy logistyczne, myśląc o 
współpracy z przemysłem chemicznym. A 
rynek dla tego rodzaju działalności jest w 
naszym kraju dość duży. 
Rocznie w Polsce transportuje się ok. 
65,66 mln ton rozmaitych chemikaliów, 
produktów chemicznych, a także wyrobów 
z tworzyw sztucznych i kauczuku oraz pa-
liwa jądrowego. To 5% wszystkich przewo-
żonych polskimi drogami ładunków. Pro-

centowo być może liczba ta nie robi wra-
żenia, ale tak naprawdę można ją przedsta-
wić inaczej. Jeśli przyjąć – to niedoskonałe 
wyliczenie, ale w pewien sposób obrazują-
ce istotę sprawy – że jednokomorowa lub 
wielokomorowa cysterna chemiczna może 
mieć pojemność rzędu 34-37 tys. litrów 
(takimi dysponują niektóre firmy przewo-
zowe), to oznacza to, że do przewiezienia 
65,66 mln ton chemii (gdyby transportować 
ją tylko cysternami) potrzebnych byłoby 
1,772 mln takich jednostek. To by oznacza-
ło, że dziennie na drogi wyjeżdża ok 4,8 tys. 
cystern. Rzecz jasna żadnych wyrobów z 
tworzyw sztucznych i kauczuku nie prze-
wozi się cysternami, tak samo, jak tym spo-
sobem transportuje się tylko część chemi-
kaliów i produktów chemicznych, ale i tak 
przedstawione wyliczenie pokazuje, że 
każdego dnia na polskie drogi wyjeżdża 
ogromna liczba aut przewożących chemię. 
Średnia odległość przewozu w kraju 1 tony 
takiego ładunku to nieco ponad 400 km. W 
transporcie międzynarodowym jest to śred-
nio dwa razy więcej.
Każda firma, myśląca o tym, by liczyć się w 
branży transportowej musi zatem dyspono-
wać w swojej ofercie usługą przewozu che-
mikaliów. To zaś wymaga posiadania m.in. 
odpowiedniego sprzętu. Transport chemi-
kaliów musi bowiem przebiegać nie tylko 
szybko, ale przede wszystkim bezpiecznie. 
Same firmy są naturalnie świadome ciążą-
cych na nich wymagań.
– Grupa Trans Polonia funkcjonuje na ryn-
ku od kilkunastu lat. W tym czasie osiągnę-
liśmy wiodącą pozycję na rynku cysterno-
wych przewozów płynnej chemii, co wy-
nika z kilku kluczowych aspektów. Przede 
wszystkim naszym priorytetem jest dba-
łość o najwyższą jakość usługi skierowanej 
do klienta. Współczesne procesy logistycz-
ne stają się coraz bardziej specjalistyczne, a 
koncerny chemiczne wymagają od swoich 
kontrahentów najwyższych standardów, 
zarówno w zakresie bezpieczeństwa prze-

wozu, jego jakości, jak i terminowości do-
staw. W Grupie Trans Polonia dokładamy 
więc najwyższych starań ku spełnieniu tak 
postawionych oczekiwań, czego potwier-
dzeniem jest rosnące portfolio czołowych 
koncernów chemicznych, zarówno z rynku 
polskiego, jak i rynków europejskich, któ-
re to obsługujemy – mówi Dariusz Cegiel-
ski, prezes Grupy Kapitałowej Trans Polonia.
Kierowana przez niego firma świadczy usłu-
gi krajowego i międzynarodowego przewo-
zu płynnych chemikaliów, prowadząc za-
rządzanie operacyjne z biur w Tczewie i w 
Płocku oraz posiadając przedstawicielstwa 
handlowe w Holandii, Francji, Niemczech i 
w Hiszpanii. Ponadto od 2014 r. Trans Polo-
nia jest członkiem europejskiego zrzeszenia 
firm petrochemicznych EPCA (The Europe-
an Petrochemical Association). Za pierwsze 
dziewięć miesięcy ubiegłego roku z tytułu 
przewozów płynnej chemii osiągnęła przy-
chody w kwocie 34,6 mln zł, co było wzro-
stem o ok. 4,3 mln zł względem roku wcze-
śniejszego. Jednocześnie transport che-
mii płynnej odpowiadał za 20% łącznych 
przychodów Grupy w przywołanym okre-
sie. Wynik taki oddaje więc znaczenie che-
mii w ogólnej strukturze dochodów duże-
go przedsiębiorstwa logistycznego.

atuty przewoźników

Wymieniając czynniki wewnętrzne, które 
miały wpływ na osiągnięte wyniki finanso-
we, Trans Polonia podkreśla fakt utrzyma-
nia i pozyskanie odpowiednio wykwalifi-
kowanej kadry kierowców z uprawnieniami 
do przewozu materiałów niebezpiecznych 
(ADR) oraz zapewnienie optymalnego wy-
korzystania floty. Właśnie bezpieczeństwo i 
dysponowanie odpowiednim personelem 
stanowią jedną z najważniejszych kwestii, o 
które zabiegają spółki transportowe.
W temacie bezpieczeństwa ciążącego na 
przewoźnikach, ale też wymogów odnoszą-
cych się do narzędzi, jakimi muszą oni dys-

Surowce chemiczne należą do najpopularniejszych kategorii produktowych transportowanych w Polsce 
przewozem samochodowym. Nic zatem dziwnego, że wymagają od przedsiębiorstw specjalizujących się w 
tego rodzaju usługach zaawansowanych kompetencji.

przewóz chemikaliów wymaga
coraz większych kompetencji

W LOgIStYCE łADuNKóW CHEmICzNYCH
NIEWątPLIWIE NAJWAżNIEJSzą KWEStIą JESt BEzPIECzEńStWO
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ponować wypowiada się Ewelina Staszew-
ska z Dachser Chem-Logistics: – W logistyce 
ładunków chemicznych niewątpliwie naj-
ważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo, a 
żeby je zapewnić, to należy mieć dogłębną 
wiedzę nie tylko w zakresie szeroko rozu-
mianej branży chemicznej, ale również znać 
i skrupulatnie przestrzegać przepisów doty-
czących przewożenia czy składowania sub-
stancji specjalnych. Niezwykle cenne jest 
zatem posiadanie odpowiedniego zespołu 
certyfikowanych ekspertów, nadzorujących 
każdy etap procesu logistycznego mate-
riałów chemicznych. W tym przypadku nie 
można sobie pozwolić na niedociągnięcia, 
bo konsekwencje mogą być tragicznie. Po-
nadto ważne jest to, czy operator dysponu-
je nowoczesnymi narzędziami informatycz-
nymi i czy dba o ich stałe doskonalenie. Jed-
nocześnie dążenie do rozwoju powinno do-
tyczyć nie tylko systemów IT, ale też obej-
mować ciągłe pogłębianie wiedzy na te-
mat przemysłu chemicznego, jego uwarun-
kowań i wymagań, m.in. w zakresie specja-
listycznego sprzętu, obowiązujących norm, 
odpowiednich certyfikatów, a wszystko po 
to, by zapewnić kompleksową obsługę naj-
wyższej jakości. Dołączyliśmy także do gro-
na członków Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego, by łącząc siły z innymi podmiota-
mi pracować nad stworzeniem innowacyj-
nych rozwiązań odpowiadających potrze-
bom branży. Oprócz tego bardzo ważnym 
aspektem jest dostęp do międzynarodowej 
sieci połączeń. W Polsce wiele firm korzysta-
jących z transportu substancji chemicznych 
to rodzimi eksporterzy, importerzy lub lokal-
ne oddziały zagranicznych koncernów. Dla 
nich kluczowy jest więc sprawny i niezawod-
ny serwis logistyczny, a ten zależy właśnie od 
sieci oddziałów oraz linii transportowych łą-
czących Polskę z Europą – przyznaje Ewelina 
Staszewska z Dachser Chem-Logistics.
Gdy z przedstawicielami firm transporto-
wych rozmawiamy o tym, co sprawia, że 
można ich przedsiębiorstwa uważać za 
partnera wzbudzającego zaufanie repre-
zentantów branży chemicznej, to niemal 
jednogłośnie podkreślają oni, że na ryn-
ku liczy się renoma, ale ją wypracowuje się 
przez lata. Nie mniej ważne jest również za-
plecze sprzętowe, które jak wiadomo wy-
maga sporych nakładów inwestycyjnych.
– Nie ma nic ważniejszego niż doświadcze-
nie i ugruntowana pozycja. Jako Anneberg 
Transpol działamy na rynku krajowym i eu-
ropejskim już od prawie 28 lat. Niektórych 
z naszych klientów obsługujemy od 1990 r., 
czyli od momentu utworzenia spółki w Zie-
lonej Górze. Naszą siłą są zatem ludzie i mo-
żemy pochwalić się profesjonalnym, bar-

dzo doświadczonym, wielojęzycznym ze-
społem spedytorów, którzy szybko reagują 
na zmieniające się potrzeby rynku i naszych 
klientów. Pod kątem technicznym mam na 
myśli natomiast różnorodność posiadanego 
sprzętu transportowego: autocysterny stan-
dardowe i jak najbardziej uniwersalne pod 
różne produkty, autocysterny przeznaczone 
pod produkty gorące, plandeki, wywrotki, si-
losy. Jest jeden wspólny mianownik wypo-
sażenia Anneberg Transpol. Cała nasza flota 
może wykonywać transporty materiałów nie-
bezpiecznych, a dziś to nie wyjątek tylko prak-
tycznie norma w kontaktach z przemysłem 
chemicznym. Dodatkowo Anneberg posiada 
pozwolenie na transport odpadów chemicz-
nych, realizujemy je w wielu krajach europej-
skich. Dobrą i powtarzalną jakość wykonywa-
nych usług na rzecz przemysłu chemiczne-
go zawdzięczamy także dodatkowym, regu-
larnym szkoleniem pracowników, a w szcze-
gólności kierowców. Nasi wewnętrzni master 
driverzy uczą bezpiecznych zachowań za kie-
rownicą, respektu do przewożonych surow-
ców i produktów chemicznych. To wszystko 
sprawia, że nasi klienci powierzają swoje to-
wary w bezpieczne ręce – komentuje Artur 
Nowotny, dyrektor ds. rozwoju i członek za-
rządu w firmie Anneberg Transpol.
Przedsiębiorstwo, w którym pracuje zajmu-
je się przewozem m.in. takich wyrobów, jak 
rozpuszczalniki, kleje, lateks, dyspersje, po-
liole, kaprolaktam, naftalen, fenol, perchlo-
roetylen, otoluidyny, kwasy, oleje wraz z do-
datkami. Jego flotę stanowią jednokomoro-
we cysterny o pojemności 30-33 tys. litrów 
i ładowności 25-27 ton, wszystkie z dopusz-
czeniem ADR i izolowane termicznie, a tak-
że wyposażone w system autonomicznego 
ogrzewania produktu w czasie jazdy, co po-
zwala na przewozy towarów na znaczne od-
ległości i to w temperaturze powyżej 100ºC.
Swoją receptę na powodzenie we wzajem-
nych kontaktach z przedstawicielami firm 
chemicznych prezentuje także Dariusz Ce-
gielski, prezes Trans Polonii: – W osiąganiu 
sukcesów we współpracy z wymagającymi 
klientami z branży chemicznej kluczowym 
aspektem jest profesjonalizm oraz facho-
wość świadczonych usług. Ponadto klien-
ci wymagają nie tylko wykonania zlecenia, 
ale także coraz częściej cenią sobie meryto-
ryczne doradztwo w zakresie najlepszych 
warunków przewozów. Dlatego w Trans Po-
lonia staramy się podchodzić indywidual-
nie i elastycznie do każdego klienta, który 
poszukuje nie tylko wykonawcy usługi, ale 
także równorzędnego partnera, który przej-
mie odpowiedzialność za część niełatwego 
łańcucha dostaw – przyznaje prezes spółki 
notowanej na GPW.
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jaka przyszłość?

Przed branżą transportową oczywiście wie-
le wyzwań, także tych związanych z dalszą 
obsługą przemysłu chemicznego. To choćby 
dalsze dostosowywanie się do ulegających 
zmianie uwarunkowań prawnych, jak rów-
nież tendencji zachodzących na rynku pracy. 
– Ważne będzie umiejętne rozwiązywanie 
problemów branży, jak np. braku doświad-
czonych kierowców na rynku pracy. Niewąt-
pliwie liczyć się też będzie uczestnictwo, ra-
zem z branżą chemiczną, we wspólnych gre-
miach dyskusyjnych i legislacyjnych. Anne-
berg Transpol współpracuje z krajowymi 
producentami chemicznymi w ramach Ko-
misji Transportu przy Polskiej Izbie Przemy-
słu Chemicznego. W CEFIC w Brukseli repre-
zentujemy natomiast naszą branżę na pozio-
mie europejskim, gdzie m.in. dyskutujemy 
nad zmianami do projektu Pakietu Mobilno-
ści, tak niekorzystnego dla polskiego prze-
mysłu transportowego, a wręcz groźnego w 
swoich założeniach dla przewozów materia-
łów niebezpiecznych. Chcemy mieć wpływ 
na nowe ustawodawstwo i mocnym głosem 
akcentować siłę i pozycję branży transporto-
wej w całej Europie – brzmi stanowczo Artur 
Nowotny, dyrektor ds. rozwoju i członek za-
rządu w firmie Anneberg Transpol.
– Branża wciąż rośnie, a jej potrzeby ewo-
luują, dlatego rozwijamy się zarówno w 
aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. 
Temu służy specjalny Program Inwestycyjny 
na lata 2018-2020, którego efektem będzie 
istotny wzrost dysponowalnej floty, składa-
jącej się z najnowocześniejszych jednostek 
transportowych. Chciałbym także zwrócić 
uwagę na regulacyjny aspekt działalności 
Grupy Trans Polonia. W naszej pracy kieru-
jemy się najlepszymi światowymi praktyka-
mi, mianowicie spełniamy szereg standar-
dów, począwszy od konwencji ADR i certyfi-
katów bezpieczeństwa SQAS czy HACCP, po 
certyfikaty jakości ISO 9001:2015. Na pew-
no podążamy zgodnie z najnowszymi tren-
dami w branży – dopowiada Dariusz Cegiel-
ski, prezes Grupy Trans Polonia.

przewozy oczami producenta

Wartym przywołania spuentowaniem całe-
go artykułu może być głos przedstawiciela 
firmy, która zajmuje się produkcją chemicz-
ną, więc znajduje się po przeciwnej stronie 
niż osoby reprezentujące sektor transpor-
towy, ale jednocześnie nie korzysta z tabo-
ru zewnętrznego, gdy trzeba przewieźć wy-
tworzone wyroby, gdyż robi to własnymi si-
łami. Mowa tu o przedsiębiorstwie PPH Che-
mia Bomar, które może pochwalić się klien-

Transport i logistyka

Aktualnie materiały niebezpieczne są wszechobecne w życiu każdego człowieka. Nie 
zdajemy sobie nawet sprawy, jak i kiedy docierają do punktów odbioru aż do momen-
tu wystąpienia poważnych zagrożeń. Kolizja drogowa z udziałem produktów niebez-
piecznych najczęściej pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Dlatego też standar-
dy dotyczące obsługi transportowej branży chemicznej są i muszą być bardzo wysokie. 
Seifert Polska, jako część Seifert Logistics Group, specjalizuje się w spedycji sypkich ma-
teriałów chemicznych. Aby móc je przewozić, spełniamy cały szereg wymagań, czyli 
przepisów ADR i certyfikacji (ISO oraz SQAS).  
Na szczególną uwagę zasługuje system SQAS, stanowiący narzędzie do obiektywnej 
i niezależnej oceny zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Innymi słowy, wdrożony 
SQAS jest informacją dla przedsiębiorstw chemicznych, że jako usługobiorca logistycz-
ny spełniamy międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, co pozwala na zminimalizo-
wanie ryzyka wyboru dostawcy i stworzenie rzetelnego partnerstwa. Między przedsię-
biorstwem chemicznym a transportowym musi bowiem nawiązać się rodzaj „chemii”, 
której składowymi są specjalistyczna wiedza, świadomość niebezpieczeństwa, odpo-
wiedzialność i zaufanie.
W Seifert Polska wspomniany profesjonalizm zapewnia przeszkolona kadra, kierow-
cy i dysponenci, których zadaniem jest stworzenie najwłaściwszych warunków obro-
tu produktami branży chemicznej. Spedytorzy odpowiadają za wyznaczenie bezpiecz-
nych tras przejazdu załadunków. Każdy uczestnik tego łańcucha logistycznego spełnia 
określone standardy bezpieczeństwa i jakości. Podobnie ma się rzecz ze sprzętem. Na-
sza flota samochodowa nie może wzbudzać choćby najdrobniejszych zastrzeżeń w trak-
cie szczegółowych kontroli, przy każdorazowym odbiorze niebezpiecznych materiałów.
Ponadto dysponujemy opatentowanym systemem bezpiecznego transportowania to-
warów chemicznych LaSiChem. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje jednocześnie 
bezpieczeństwo transportu, pracy i oszczędność czasu. Dodam także, że firma Seifert, 
wychodząc naprzeciw potrzebom o charakterze kompleksowym, dysponuje magazy-
nami przeznaczonymi do zgodnego z obowiązującymi wytycznymi składowania sub-
stancji chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne. 
W obecnych czasach współpraca z koncernami chemicznymi nie polega już tylko na or-
ganizacji wyłącznie przewozu towarów niebezpiecznych z punktu A do punktu B. Wy-
magania tego rynku wzrastają. W ślad za tym musi rozwijać się oferta firm. Podążając 
tą drogą, budujemy obecnie w Poznaniu nowy magazyn przeznaczony dla produktów 
ADR wraz z bocznicą kolejową. 
Można więc powiedzieć, że odkrywamy dla naszych klientów nowy potencjał logistycz-
nej materii. Nasza Grupa wywodzi się z miasta Ulm, gdzie urodził się Albert Einstein, 
więc takie dziedzictwo zobowiązuje.

Jarosław brachmański, dyrektor spedycji w firmie Seifert Polska

tami z Norwegii, Szwecji, Niemiec, Holandii, 
Czech, Białorusi, Litwy, Łotwy, Rumunii, Bel-
gii, Wielkiej Brytanii, a nawet Pakistanu, co w 
kontekście realizowania przez siebie opera-
cji przewozowych ma znaczenie. Spółka pro-
dukuje płyny samochodowe oraz handluje 
produktami chemicznymi do produkcji tych 
płynów. Niewątpliwym jej autem jest jednak 
własna flota transportowa, na którą składa-
ją się cysterny chemiczne oraz plandeki do 
przewozu materiałów niebezpiecznych, a 
każdy pojazd jest wyposażony w GPS. W fir-
mie zatrudniony jest na stałe doradca ADR, 
który czuwa nad bezpieczeństwem trans-
portu. PPH Chemia Bomar łączy zatem kom-
petencje produkcyjne i przewozowe.
– Najważniejszą cechą, jaką powinny posia-
dać firmy transportowe jest punktualność. 
W wielu przypadkach załadunki odbywają 
się o ustalonej porze i jeśli firma transporto-

wa ma opóźnienia, to zostaje ona przesunię-
ta na sam koniec. Ważnym atutem jest także 
posiadanie pełnego wyposażenia ADR oraz 
innych elementów niezbędnych do wyko-
nania transportu. Ponadto w wielu firmach 
chemicznych w Niemczech, Holandii, Bel-
gii lub na Węgrzech wymaga się od kierow-
ców umiejętności posługiwania się językiem 
niemieckim, angielskim, francuskim. Kierow-
ca przechodzi zatem przed wjazdem testy ję-
zykowe. Oczywiście sprawdzany jest też stan 
techniczny pojazdów, zatem ważne jest, aby 
firma transportowa była przygotowana na 
różne wymagania ze strony kontrahentów, 
u których odbywają się załadunki lub rozła-
dunki produktów chemicznych – przekonu-
je Stanisław Marciniak, stojący na czele PPH 
Chemia Bomar.                                                        ■

----------- DOMINIK WÓJCICKI ----------

Znaczenie transportu multimodal-
nego w realizacji celów Ue

W zróżnicowanej terminologii, definiującej 
łączenie różnych gałęzi transportu podczas 
pokonywania jednej trasy, koncepcja trans-
portu multimodalnego jest pojęciem naj-
szerszym. Dotyczy on przewozu ładunków 
za pomocą co najmniej dwóch środków róż-
nych gałęzi transportu. Innym pojęciem, sto-
sowanym jednakże zdecydowanie częściej, 
jest transport intermodalny. Polega on na 
przewozie ładunku w tej samej zintegrowa-
nej jednostce ładunkowej (np. kontenerze) 
lub pojeździe przy użyciu różnych środków 
transportu. Istotne jest, że w transporcie in-
termodalnym ładunek podlega manipula-
cjom przeładunkowo-składowym wraz ze 
zintegrowaną jednostką ładunkową lub po-
jazdem. Ponadto można również wyróżnić 
koncepcję transportu kombinowanego, bę-
dącego transportem intermodalnym, w któ-
rym zasadnicza część przewozu jednostki ła-
dunkowej na terenie Europy wykonywana 
jest koleją, żeglugą śródlądową lub morską, 
a odcinki początkowe i/lub końcowe trans-
portem drogowym, przy czym mają one sta-
nowić najkrótsze z możliwych odcinki.[1]

Według Białej Księgi, Unia Europejska ma 
na celu ograniczenie wzrostu temperatu-
ry o maksymalnie 2ºC i spowolnienie zmian 
klimatycznych do końca XXI wieku. W tym 
celu wezwała ona do drastycznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Aby osiągnąć 
ten cel, UE musi do 2050 r. ograniczyć emi-
sję o 80–95% w porównaniu z poziomem z 
1990 r. 

W sektorze transportu, stanowiącym duże 
i wciąż rosnące źródło emisji gazów cie-
plarnianych, niezbędne jest zatem ogra-
niczenie emisji tych gazów o co najmniej 
60% do 2050 r. w porównaniu z poziomem 
z roku 1990. Do 2030 r. należy ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych w tym sekto-
rze o ok. 20% w porównaniu z poziomem 
z 2008 r. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost 
emisji w sektorze transportu w ciągu ostat-
nich 20 lat, byłyby one i tak o 8% wyższe niż 
w roku 1990. Według UE dalszy rozwój sek-
tora musi opierać się na kilku założeniach, 
wśród których wymieniono[2]: 
•	 optymalizację działań multimodalnych 

łańcuchów logistycznych, w tym poprzez 
powszechniejsze zastosowanie bardziej 
zasobooszczędnych środków w sytu-
acjach, gdy inne innowacje technologicz-
ne mogą być niewystarczające (np. trans-
port dalekobieżny),

•	 bardziej wydajne wykorzystanie trans-
portu i infrastruktury dzięki zastosowa-
niu lepszych systemów zarządzania ru-
chem i informacji oraz zaawansowanych 
środków logistycznych i rynkowych, ta-
kich jak pełny rozwój zintegrowanego eu-
ropejskiego rynku kolejowego, zniesienie 
ograniczeń w zakresie kabotażu, zniesie-
nie barier w żegludze morskiej bliskiego 
zasięgu, brak zakłóceń cenowych itd.

We wskazanych punktach szczególną rolę 
odgrywa potrzeba wzrostu wykorzystania 
transportu multimodalnego na terenie UE, 
a branża chemiczna ze względu na wolu-
men przewożonych ładunków stanowi tu 
szczególną rolę. 

projekt chemMultimodal

Zdiagnozowana problematyka wyzwań 
zarządzania zrównoważonym rozwojem 
transportu, stojących przed zarządzający-
mi łańcuchem dostaw w branży chemicz-
nej została dostrzeżona i wsparta przez Pro-
gram Interreg Central Europe. W programie 
tym został bowiem wyłoniony do realizacji 
Projekt ChemMultimodal, który znalazł się 
w grupie 35 realizowanych projektów. Wy-
grały one w konkursie, w którym łącznie 
startowało w 2015 r. 620 projektów.
Głównymi założeniami Projektu ChemMul-
timodal jest osiągnięcie 10% wzrostu udzia-
łu transportu multimodalnego w transpor-
cie towarów w branży chemicznej, przy 
jednoczesnej 5% redukcji emisji CO2. Pro-
jekt ChemMultimodal jest realizowany od 
czerwca 2016 r. do maja 2019 r. i jest współ-
finansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (Interreg Central
Europe Program). 
Głównym celem Projektu jest upowszech-
nianie transportu multimodalnego pro-
duktów chemicznych poprzez koordyna-
cję działań pomiędzy producentami che-
micznymi, przewoźnikami, multimodalny-
mi operatorami logistycznymi i władzami 
publicznymi w regionie Europy Centralnej. 
Realizacja tego celu jest oparta na szeregu 
działań. Kluczowe z nich to:
•	 identyfikacja istniejących rozwiązań do-

tyczących przepływów towarów w bran-
ży chemicznej w celu zrozumienia ba-
rier oraz tzw. „wąskich gardeł” dla rozwo-
ju transportu multimodalnego, 

Transport i logistyka

Transport multimodalny to szansa na wzrost
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa chemicznego

trANSPOrt muLtImODALNY DOtYCzY PrzEWOzu łADuNKóW zA POmOCą CO NAJmNIEJ DWóCH
śrODKóW różNYCH gAłęzI trANSPOrtu
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Trwający projekt ChemMultimodal stanowi platformę współpracy
między przemysłem chemicznym a branżą logistyczną.
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•	 stworzenie specjalnego narzędzia umoż-
liwiającego zwiększenie wykorzystania 
transportu multimodalnego w branży 
chemicznej w Polsce,

•	 przeprowadzenie testów pilotażowych 
wśród wybranych przedsiębiorstw che-
micznych kontrolujących jakość tworzo-
nego rozwiązania, 

•	 budowa rekomendacji na szczeblu krajo-
wym i unijnym wobec możliwości zapew-
nienia nowych połączeń do obsługi bran-
ży chemicznej z wykorzystaniem trans-
portu multimodalnego,

•	 zbudowanie świadomości o potencjale i roli 
transportu multimodalnego w branży che-
micznej w Polsce podczas seminariów pro-
wadzonych z interesariuszami projektu. 

W efekcie oczekuje się poprawy współpracy 
i koordynacji działań w obszarze transpor-
tu multimodalnego wszystkich interesariu-
szy projektu oraz wypracowania rekomen-
dacji zakresu regulacji wspierających wy-
korzystanie transportu multimodalnego w 
branży chemicznej na szczeblu krajowym i 
europejskim.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem teryto-
rialnym obszary Niemiec (regiony wschod-
nie), Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Au-
strii oraz Włoch (regiony północne). Polskę 
reprezentuje w Projekcie dwóch partne-
rów: Szkoła Główna Handlowa w Warsza-
wie oraz Polska Izba Przemysłu Chemicz-
nego. Ponadto w projekcie uczestniczą: 
Ministry of Sciences and Economy Saxo-
ny-Anhalt (Niemcy), Ministry of Transport 
and Regional Development Saxony-Anhalt 
(Niemcy), isw Institute for Structural Poli-
cy and Economic Development (Niemcy), 
Otto-von-Guericke University Magdeburg 
(Niemcy), University of Applied Sciences 
Upper Austria (Austria), Business Upper 
Austria – Plastic Cluster (Austria), Provin-
ce of Novara (Włochy), SC Chemical Deve-
lopment (Włochy), Association of Chemi-
cal Industry of the Czech Republic (Cze-
chy), Usti Region (Czechy), Association of 
Chemical and Pharmaceutical Industry of 
Slovak Republic (Słowacja), Public Benefit 
Non-Profit Ltd. for the Development of the 
Industry (Węgry). 

Wykorzystanie transportu
multimodalnego w branży
chemicznej w polsce – aktualne
rezultaty badań w ramach
realizacji projektu chemMultimodal

W ramach realizacji dotychczasowych za-
łożeń projektu przeprowadzono badanie 
empiryczne analizujące aktualną rolę i ska-
lę wykorzystania transportu multimodalne-
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go w łańcuchach dostaw branży chemicz-
nej. Wyniki pokazały niewielką skalę wyko-
rzystania tego rodzaju transportu, jak rów-
nież niski poziom zainteresowania pomia-
rem emisji CO2 w działalności transporto-
wej i to zarówno przedsiębiorstw chemicz-
nych, jak i usługodawców transportu. 
Sytuacja ta ma miejsce nawet wtedy, gdy 
przedsiębiorstwo deklaruje posiadanie stra-
tegii zrównoważonego rozwoju lub/i pro-
wadzenia działań na rzecz społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Ponadto respondenci 
nie wyrazili woli i zainteresowania pomiarem 
emisji CO2 w działalności transportowej w 
przyszłości. Przyczyn tej sytuacji upatruje się 
w braku regulacji (kar) obligujących przed-
siębiorców do wykonywania takich działań, 
jak również braku zachęt. 
Pogłębiona, dalsza analiza rynku pozwoliła 
na ustalenie dodatkowych przyczyn wpły-
wających na relatywnie niskie wykorzy-
stanie transportu multimodalnego przez 
przedsiębiorstwa należące do branży che-
micznej lub współpracujące z tą branżą w 
obszarze wsparcia logistycznego (głównie 
transportu). Można tu wyróżnić dwie głów-
ne grupy – są to czynniki zewnętrzne (cha-
rakteryzujące uwarunkowania infrastruktu-
ry logistycznej i jakości obsługi transportu 
multimodalnego w Polsce), jak i wewnętrz-
ne (leżące po stronie decydentów w obsza-
rze zarządzania transportem). 
W obrębie uwarunkowań zewnętrznych 
wyróżnić można te, które są związane z in-
frastrukturą transportu, zwłaszcza kolejo-
wego, stanowiącego w Polsce alternaty-
wę do przewozów samochodowych na od-
cinkach kontynentalnych. Pierwsza grupa 
czynników dotyczy dostępu do infrastruk-
tury liniowej oraz systemu priorytetyzacji 

pociągów pasażerskich względem towaro-
wych, co przekłada się na wydłużanie czasu 
transportu koleją oraz niezawodność roz-
kładów jazdy. 
Warto podkreślić, że taka sytuacja dotyczy 
zwłaszcza pociągów towarowych organizo-
wanych poza stałymi połączeniami towa-
rowymi w ramach rocznego rozkładu jaz-
dy przygotowywanego przez Polskie Koleje 
Państwowe Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). 
Zwiększenie częstotliwości i terminowo-
ści połączeń oraz obniżenie kosztów dostę-
pu do infrastruktury wskazują przedsiębior-
stwa logistyczne wśród istotnych czynników 
na rzecz wzrostu wykorzystania transpor-
tu multimodalnego. Ważnym stymulantem 
wpływającym na czas i koszty organizacji 
multimodalnych połączeń jest także zwięk-
szanie liczby oraz jakości terminali intermo-
dalnych, a zwłaszcza ich budowa w okoli-
cach przedsiębiorstw posiadających poten-
cjał do zwiększania wykorzystania transpor-
tu kolejowego oraz w portach morskich.
W grupie czynników wewnętrznych wyróż-
nić można kompetencje i przyzwyczajenia 
zarówno planistów transportu, jak i kadry 
menadżerskiej. Transport multimodalny 
dla części osób zaangażowanych w zarzą-
dzanie logistyką stanowi wyzwanie łączą-
ce się z koniecznością poszukiwania wciąż 
nowych rozwiązań, a także ponoszenia ry-
zyka nieosiągnięcia założonych celów (np. 
ograniczenie kosztów lub zachowanie pew-
ności dostawy; szczególnie, gdy ma ona 
charakter rozwiązania Just-In-Time). Wo-
bec tych czynników koordynujący działania 
transportowe najczęściej wybierają trans-
port drogowy ze względu na dużą elastycz-
ność, relatywnie niski koszt i brak koniecz-
ności zaangażowania w analizy i planowa-

rysunek 1. Elementy narzędzia wsparcia wykorzystania transportu multimodal-
nego w branży chemicznej – Projekt ChemMultimodal
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narzędzie

(1) Usługi doradztwa:
•	 opracowanie bazy danych zawiera-

jącej kontakty do uczestników pro-
cesu

•	 platforma marketingowa

(2) Zalecenia dotyczące planowania 
transportu MM:
•	 szkielet narzędzia
•	 krajowe regulacje prawne dotyczą-

ce transportu MM

(3) Wizualizacja IT:
•	 link do platformy intermodalnej
•	wizualizacja tras intermodalnych 

(częstotliwość, dostępność operatorów lo-
gistycznych, informacja nt. zaaranżowanych 
transportów dowozowych/odwozowych 
do/z terminala)

(4) Kalkulator emisji CO2:
•	 obliczenie emisji CO2 w oparciu o 

EN 16258 i metodę McKinnona
•	 kreowanie świadomości oszczędno-

ści CO2

nie ścieżek przepływu towarów pomiędzy 
punktem załadunku i rozładunku.[3]

Warto nadmienić, że transport multimo-
dalny, czyli wykorzystanie na jego dłuż-
szym odcinku np. transportu kolejowe-
go lub morskiego (a także śródlądowe-
go) związany jest z pewnymi uwarunkowa-
niami, względem których staje się on bar-
dziej atrakcyjnym rozwiązaniem niż trans-
port drogowy. Należy bowiem pokreślić, 
że koszty transportu kolejowego wobec 
transportu drogowego są konkurencyjne 
głównie wtedy, gdy ładunek osiąga okre-
śloną masę krytyczną, trasa przejazdu jest 
relatywnie długa (powyżej 300 km), a sam 
transport jest możliwy do zaplanowania z 
pewnym wyprzedzeniem czasowym. 
W celu sprawdzenia potencjału możliwo-
ści wzrostu wykorzystania transportu mul-
timodalnego w ramach realizacji Projektu 
ChemMultimodal i na podstawie wyników 
przeprowadzonych badań zbudowano na-
rzędzie mające na celu wsparcie możliwości 
wykorzystania transportu multimodalnego 
w łańcuchach dostaw w branży chemicznej. 
Narzędzie to składa się z czterech elemen-
tów (Rysunek 1):
•	 wizualizacji IT przepływu ładunków w łań-

cuchach dostaw w branży chemicznej,
•	 zestawu wskazówek wspierających plano-

wanie transportu multimodalnego przez 
decydentów w zakresie transportu ładun-
ków należących do branży chemicznej,

•	 wsparcia doradczego polegające na pro-
wadzeniu szkoleń i upowszechnianiu za-
sad wyboru transportu multimodalnego 
w branży chemicznej,

•	 kalkulatora emisji CO2 w transporcie ła-
dunków.

W chwili obecnej istnieje możliwość wy-
korzystania platformy wspierającej pla-
nowanie i projektowanie tras transportu 
multimodalnego dostępnej pod adresem 
https://intermodallinks.com/GetAccess.
Jest to element wizualizujący przepływu ła-
dunków na różnych trasach. Platforma In-
termodal Links jest narzędziem, w którym 
po wprowadzeniu miejsca załadunku i do-
starczenia produktów można uzyskać in-
formacje dotyczące czasu transportu, czę-
stotliwości połączeń, czy liczby przeładun-
ków na danej trasie. Po wybraniu dogod-
nego rozwiązania można otrzymać infor-
mację, który z operatorów obsługuje dane 
połączenie oraz jaka jest odległość między 
pierwszym i ostatnim miejscem przeładun-
ku na wybranej trasie. 
Drugim elementem narzędzia wsparcia wy-
korzystania transportu multimodalnego 
opracowanym w ramach projektu Chem-
Multimodal jest kalkulator emisji CO2 w 
działaniach transportowych (Rysunek 2). 
Dostępny kalkulator opracowany został 
na podstawie analiz emisji CO2 w przewo-
zach ładunków różnymi gałęziami trans-
portu dokonanych na potrzeby Komisji Eu-
ropejskiej.[4] Jest on dostępny na stronie:
https://ifsl50.mb.uni-magdeburg.de/chem-
multimodal/
W aktualnym etapie realizacji projektu 
przeprowadzane są testy pilotażowe wśród 
wybranych przedsiębiorstw należących do 
branży chemicznej w Polsce. Polegają one 
na pokonaniu trasy spełniającej wymienio-

ne założenia (odległość min. 300 km i duży 
wolumen ładunków), która dotychczas była 
realizowana samochodami, transportem 
multimodalnym. 
Wstępne wyniki testów porównujących 
dotychczasową emisję CO2 w transpor-
cie drogowym i w transporcie multimodal-
nym zdecydowanie przewyższają założenia 
przyjęte w projekcie. Ma to miejsce nawet 
w przypadku, gdy transport multimodalny 
pomiędzy punktami A i B jest dłuższy niż w 
przypadku wykorzystania transportu dro-
gowego. Ponadto zaangażowane przedsię-
biorstwa osiągnęły znaczącą redukcję kosz-
tów transportu, co w przypadku tego pro-
jektu jest dla nich wartością dodaną. W ko-
lejnym etapie projektu zaplanowane jest 
szkolenie prezentujące sposób osiągnię-
cia tych wyników przez firmy, które wzięły 
udział we współpracy w ramach projektu 
ChemMultimodal.                                              ■

--------- KATARzYNA NOWICKA ---------
------------- Katedra Logistyki ------------
-------- Szkoła główna handlowa --------

Niniejszy artykuł powstał w ramach realizacji pro-
jektu nr CE36 ChemMultimodal współfinansowa-
nego przez Program Interreg Central Europe.
Praca naukowa finansowana jest ze środków fi-
nansowych na naukę w latach 2016-2019, przy-
znanych na realizację projektu międzynarodowe-
go, współfinansowanego.
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W przewozie chemikaliów liczą się szcze-
gólne kompetencje, bo jest to towar o wie-
le bardziej niebezpieczny od wielu innych 
typów przewożonych ładunków. Co zatem 
musi cechować przewoźnika?

Ze względu na obostrzenia prawne oraz ry-
zyko, jakie się z tym wiąże, przewóz mate-
riałów niebezpiecznych ADR wymaga spe-
cjalistycznej wiedzy i dużego doświadcze-
nia. To rzeczywiście są przewozy pod spe-
cjalnym nadzorem. Tu nie ma miejsca na 
błędy i brak wiedzy, gdyż może to mieć ka-
tastrofalne skutki i stanowić poważne za-
grożenie dla życia człowieka i środowiska. 
Musimy zdawać sobie sprawę z odpowie-
dzialności, zarówno materialnej, jak i moral-
nej za szkody, które mogą powstać w cza-
sie tego typu przewozów. W przypadku 
tych transportów każdy detal jest istotny, a 
wyeliminowanie ryzyka jest możliwe tylko 
dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur 
oraz przestrzeganiu międzynarodowych i 
krajowych przepisów.

Właśnie – wymienia Pani aspekt praw-
ny. Każdy w branży powtarza, że jest to 
podstawa.

Bo to prawda. Zasady przewozów towa-
rów niebezpiecznych ADR, zarówno w 
transporcie krajowym, jak i międzynarodo-
wym, są ściśle określone prawnie. Przepisy 
opierają się na regulacjach opracowanych 
przez Komitet Ekspertów ONZ ds. Trans-
portu Towarów Niebezpiecznych i Glo-
balnie Zharmonizowanego Systemu Kla-
syfikacji i Znakowania Chemikaliów. Kwe-
stie transportu drogowego towarów nie-
bezpiecznych reguluje europejska umowa 
dotycząca międzynarodowego przewozu 
towarów niebezpiecznych, czyli umowa 
ADR. W Polsce zasady organizacji przewo-

zów ADR są określone m.in. przez Ustawę 
z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towa-
rów niebezpiecznych. 

Jednak w przypadku przewozów między-
narodowych ADR trzeba jeszcze pamiętać o 
dodatkowych formalnościach, związanych 
z samą organizacją transportu. 

Zgadza się. Przykładowo list przewozo-
wy nie powinien być uzupełniony ręcz-
nie, tylko drukiem, w formie elektronicz-
nej, najlepiej, jeśli będzie wypisany w języ-
ku nadawcy i odbiorcy.  To nam udogod-
ni i usprawni cały proces transportu. Gdy 
towar niebezpieczny ma być przewieziony 
promem nie można zapomnieć o deklara-
cji DGN (Dangerous Goods Notes), bez któ-
rej samochód nie dostanie pozwolenia na 
wjazd na prom. Kolejną kwestią, w przy-
padku transportów towarów wrażliwych, 
do których należą rozpuszczalniki i sub-
stancje zawierające alkohol etylowy o wa-
dze powyżej 500 kg lub 500 litrów, jest ko-
nieczność dokonania zgłoszenia towarów 
akcyzowych i wrażliwych do systemu SENT 
na platformie PUESC (Platforma Usług 
Elektronicznych Skarbowo-Celnych), a po 
przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej, 
jego zamknięcie. 

Jak wygląda w tym kontekście ogól-
na kwestia konieczności zapewnienia 
bezpieczeństwa? 

Zachowanie bezpieczeństwa podczas 
transportu dotyczy wszystkich materia-
łów niebezpiecznych ADR, do których zali-
cza się m.in. emulsje, rozpuszczalniki, lakie-
ry, granulaty oraz inne surowce chemicz-
ne do ich produkcji. Ta zasada obowiązu-
je bez względu na stopień zagrożenia, niski 
lub wysoki, jaki może stwarzać przewożony 

ładunek. Trzeba pamiętać o tym, że nawet 
najmniejsze przeoczenie czy niedopatrze-
nie podczas magazynowania lub transpor-
tu może doprowadzić do sytuacji, która bę-
dzie niebezpieczna dla ludzi, może też być 
poważnym zagrożeniem dla środowiska 
naturalnego. Sprawna organizacja przewo-
zu zależy od wszystkich osób, zaangażowa-
nych w proces transportowy, czyli nadawcy, 
spedytora, przewoźnika i odbiorcy. Do nich 
też należy obowiązek zapewnienia bezpie-
czeństwa, zgodnie z obowiązującymi regu-
lacjami i przepisami prawnymi. 

Wejdźmy jednak proszę w ten temat jeszcze 
bardziej szczegółowo.

Przede wszystkim kierowcy oraz pracow-
nicy magazynowi bezpośrednio odpo-
wiedzialni za załadunek i rozładunek to-
waru powinni posiadać uprawnienia ADR 
i przejść wcześniej odpowiednie szkole-
nia z tego zakresu. Kluczowe znaczenie ma 
sprawdzenie opakowania, ładunku i pojaz-
du, które powinny być dostosowane do ro-
dzaju i klasy przewożonych towarów. Do 
obowiązków nadawcy należy prawidło-
we spakowanie towaru do wysyłki, zgod-
nie ze stopniem zagrożenia ładunku oraz 
oznaczenie wg grupy pakowania. Gru-
pa pakowania określa natężenie stopnia 
zagrożenia.
Towary niebezpieczne ADR transportowa-
ne są w opakowaniach, takich jak beczki, 
kanistry, butle, luzem – materiały stałe lub 
w cysternach, w przypadku gazów, płynów 
i granulatów. Wszystkie opakowania powin-
ny zawierać odpowiednie informacje w for-
mie czytelnych i dobrze widocznych ety-
kiet, wskazujących o jakie dokładnie ma-
teriały chodzi i odpowiadające im numery 
UN, czyli identyfikatory substancji. 
Zgodnie z przepisami prawa to na nadaw-
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przewóz chemikaliów
bywa wyzwaniem

O transporcie ADR, procedurach i bezpieczeństwie przewozów rozmawiamy
z Joanną Jędruchniewicz, kierownikiem obsługi klienta w spółce Go Logis.

zACHOWANIE BEzPIECzEńStWA PODCzAS trANSPOrtu DOtYCzY WSzYStKICH mAtErIAłóW
NIEBEzPIECzNYCH ADr, DO KtórYCH zALICzA SIę m.IN. EmuLSJE, rOzPuSzCzALNIKI, LAKIErY,
grANuLAtY OrAz INNE SurOWCE CHEmICzNE DO ICH PrODuKCJI

cy spoczywa obowiązek rozmieszczenia i 
odpowiedniego zabezpieczenia towaru na 
naczepie. Należy przy tym uważać, aby nie 
przekroczyć dopuszczalnej ładowności i 
tym samym uniknąć przeciążenia na osiach. 
Istotne jest także przestrzeganie zakazu łą-
czenia ze sobą w jednym samochodzie to-
warów niebezpiecznych o określonych kla-
sach i numerach UN tak, aby w czasie prze-
wozu nie stanowiły zagrożenia.
Firmy, które uczestniczą w obrocie i trans-
porcie towarów niebezpiecznych muszą 
wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa w 
przewozie towarów niebezpiecznych. Spe-
dytor ma zawsze obowiązek zweryfikować i 
zapewnić właściwy wybór środka transpor-
tu dopasowany do specyfiki towaru. Bardzo 
istotne jest oznakowanie oraz wyposażenie 
samochodu. 
Zgodnie z wymogami ustawy i konwencji 
ADR ciężarówka przewożąca towary nie-
bezpieczne musi być oznakowana tablica-
mi odblaskowymi w odpowiednich rozmia-
rach, kierowca powinien mieć gaśnicę oraz 
skrzynkę ADR, zawierającą m.in. urządzenia 
oświetleniowe, płyn do płukania oczu, oku-
lary ochronne, piasek. Do zadań spedyto-
ra należy sprawdzenie czy kierowca posia-
da niezbędne uprawnienia oraz czy doku-
menty nie straciły swojej ważności. Przewo-

zy ładunków ADR może wykonywać tylko 
kierowca, który posiada ważne zaświadcze-
nie o przeszkoleniu kierowcy – ADR Driver 
Training Certificate. Dodatkowo każdy kie-
rowca musi posiadać pełną odzież ochron-
ną, czyli kamizelkę odblaskową, obuwie 
ochronne z metalowymi noskami, kombi-
nezon, kask.

Jakie Państwo macie doświadczenie, jeśli 
chodzi o kwestie, o których rozmawiamy?

Go Logis, jako polska firma spedycyjna o za-
sięgu międzynarodowym, specjalizuje się 
m.in. w obsłudze przedsiębiorstw z bran-
ży chemicznej, zwłaszcza w zakresie prze-
wozów ADR. Organizujemy transporty dro-
gowe materiałów niebezpiecznych prawie 
wszystkich klas, z wyjątkiem klasy 1 – mate-
riały i przedmioty wybuchowe i 7 – materia-
ły promieniotwórcze. Głównie są to mate-
riały ciekłe zapalne – 3 klasa, materiały żrą-
ce – 8 klasa oraz materiały i przedmioty nie-
bezpieczne, m.in. emulsje, rozpuszczalniki, 
lakiery, granulaty i inne surowce do ich pro-
dukcji – 9 klasa. Współpracujemy ze spraw-
dzonymi i doświadczonymi przewoźnikami, 
którzy specjalizują się w przewozach ładun-
ków ADR, w tym w temperaturze kontrolo-
wanej w chłodniach i chłodniach z windą. 

Na indywidualne zamówienia klientów wy-
korzystywane są też niestandardowe środ-
ki transportu. 

Współpraca z branżą chemiczną jest ważną 
częścią działalności firmy?

Zdecydowanie tak. Transporty ADR organi-
zujemy od 2012 roku, głównie do Turcji, kra-
jów Unii Europejskiej i na rynki wschodnie, 
szczególnie do Rosji. Ponad dwa lata temu, 
na potrzeby klienta z branży chemicznej, 
zorganizowaliśmy też pierwsze transporty 
ADR do Wielkiej Brytanii, wtedy z dostawą 
do trzech miast. W połowie 2016 roku uru-
chomiliśmy stałe połączenie drobnicowe 
ADR z Wielką Brytanią, od początku 2017 r. 
rozszerzone o transporty do Irlandii. Orga-
nizujemy dostawy ładunków niebezpiecz-
nych z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii 
raz w tygodniu. Dzień wcześniej przesyłki 
są konsolidowane, przepakowywane i zała-
dowywane na samochody w dwóch maga-
zynach w Polsce, położonych koło Warsza-
wy i Poznania. W Wielkiej Brytanii ładunki są 
dostarczane do dwóch magazynów, zlokali-
zowanych w Birmingham oraz podlondyń-
skim Romford. Ten ostatni magazyn prze-
znaczony jest do obsługi ładunków ADR w 
temperaturze kontrolowanej.

Jeśli mowa o transporcie międzynarodo-
wym, to czym się on wyróżnia? Co trzeba 
uwzględnić?

Przy organizacji transportów ładunków 
niebezpiecznych, zarówno krajowych, jak 
i międzynarodowych, uwzględniamy za-
równo obowiązujące nas regulacje praw-
ne, typu konwencja ADR, jak i indywidual-
ne wymagania klientów, zgodne z ich we-
wnętrznymi procedurami.
W przypadku transportów drogowych ADR 
do Wielkiej Brytanii i Irlandii trzeba tak-
że pamiętać o obostrzeniach związanych z 
przeprawami promowymi i wymogach sta-
wianych przez operatorów. Dotyczy to m.in. 
zakazu łączenia w jednym samochodzie to-
warów niebezpiecznych o określonych nu-
merach UN, np. UN 1824 – roztwory wodo-
rotlenku sodowego z UN 3264 – zawierają-
ce żrące kwasy fosforanowe i chlorowodo-
rowe. Trzeba też pamiętać o konieczności 
uzupełnienia deklaracji DGN.
Jeśli tego nie dopilnujemy już w czasie zała-
dunku towaru w magazynie w Polsce, to sa-
mochód nie będzie mógł wjechać na prom. 
Obostrzenia związane z zakazem łączenia 
w jednym samochodzie określonych ładun-
ków dotyczą zarówno transportów krajo-
wych, jak i międzynarodowych.                     ■
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Wiele osób błędnie zakłada, że
AdBlue® to paliwo. Tymczasem 
jest to 32,5% roztwór wodny 

mocznika najwyższej jakości, który znacz-
nie ogranicza emisję tlenków azotu groź-
nych dla środowiska. Wlewa się go do spe-
cjalnego zbiornika zamontowanego w po-
jeździe, który ulokowany jest tuż obok wle-
wu paliwa. To, ile roztworu zużywa prze-
ciętne auto jest uzależnione od wielkości 
silnika. Samochody potrafią zużyć nawet 
1,5 l/1000 km, ale w praktyce są to znacznie 
mniejsze ilości. Kilkulitrowy zbiornik wystar-
cza nawet na kilkanaście tysięcy kilometrów.
Obecnie AdBlue® stosuje się w nowocze-
snych samochodach ciężarowych, osobo-
wych, a także autobusach wyposażonych w 
technologię SCR. Przy wyborze AdBlue® na-
leży jednak zwrócić szczególną uwagę na 
to, czy spełnia ono obowiązujące normy, w 
tym ISO 22241. 

czy należy bać się adBlue®?

Roztwór AdBlue® sklasyfikowano jako płyn 
transportowy o minimalnym ryzyku, po-
nieważ nie jest ani łatwopalny, ani wybu-
chowy. AdBlue® to technologia przyjazna 
środowisku, która dodatkowo wydłuża ży-
wotność silnika nawet o kilka lat. Ponadto 
nie jest to substancja żrąca, palna, czy wy-
buchowa. Nawet jeśli dojdzie do kontak-
tu ze skórą, to użytkownikowi nic nie gro-

zi. Wystarczy dane miejsce na ciele przemyć 
wodą.
Wprowadzenie AdBlue® wynikało z coraz 
bardziej restrykcyjnych norm spalania w 
Europie. Te zaś są wynikiem rosnących am-
bicji UE w zakresie ograniczenia emisji spa-
lin. Według niektórych prognoz, do 2020 r. 
ich poziom zmniejszy się aż o 39% (do 95 g 
CO2) w porównaniu do 2005 r. 
Najnowsza norma Euro 6 obowiązuje od 
1 września 2016 r. Ograniczyła ona dopusz-
czalną wartość cząstek stałych w spalinach 
o 50%, węglowodorów o 70%, a tlenków 
azotu aż o 80%. Wyjątek stanowiły samo-
chody dostawcze z silnikami Diesla, zapro-
jektowanymi dla normy Euro 5, które moż-
na było rejestrować jeszcze do 31 sierpnia 
2017 r.

rynek adBlue® będzie rósł

Na podstawie danych Polskiego Związku 
Przemysłu Motoryzacyjnego dotyczących 
sprzedaży, można oszacować, że do końca 
2018 r. po polskich drogach będzie jeździć 
nawet 50 tys. samochodów ciężarowych, 
korzystających z technologii AdBlue®. Jed-
nocześnie w naszym kraju sieć AdBlue® 
rozwija się coraz szybciej, ale ciężko jed-
noznacznie ocenić w jakim tempie będą 
powstawały nowe punkty sprzedaży. Na 
pewno jednak nowe regulacje spowodują 
wzrost zapotrzebowania na ten płyn. W naj-

bliższych latach będzie ono rosło w tempie 
co najmniej dwucyfrowym, dlatego bez-
problemowa dostępność AdBlue® jest klu-
czowa dla rozwoju rynku.

W konsekwencji takiego stanu rzeczy wła-
ściciele stacji paliw powinni przygotować 
się na zmiany. Rosnące zapotrzebowanie na 
AdBlue® wymusi na nich dostosowanie in-
frastruktury do potrzeb nowej technologii. 
W naszym kraju wciąż jest wiele miejsc, w 
których dostęp do roztworu jest ograniczo-
ny. Problem z dostępnością dotyczy głów-
nie województw warmińsko-mazurskie-
go, świętokrzyskiego oraz podkarpackie-
go. Wciąż także niewiele stacji paliwowych 
w kraju posiada instalację, która zapewnia 
szybkie i sprawne uzupełnienie płynu. Tym-
czasem większość samochodów wyposa-
żonych w układ SCR przy braku roztworu w 

rynek adBlue® w polsce:
co nas czeka w najbliższych latach?

AdBlue® cieszy się coraz większą popularnością nie tylko na świecie, ale także w Polsce. 
Mimo to, wciąż pojawia się wiele pytań i wątpliwości, które dotyczą tego roztworu. 
Dlaczego wprowadzono go do powszechnego obiegu, czy jest szkodliwy i gdzie 
można go dostać w naszym kraju?

tYLKO PrODuKtY SPEłNIAJąCE OBOWIązuJąCE NOrmY, W tYm ISO 22241, Są gWArANCJą
DługIEJ żYWOtNOśCI SILNIKA

Pod koniec 2017 roku PKN Orlen 
posiadał prawie 70 stacji 
sprzedających roztwór z dystrybutora, 
a także dziewięć stacji w Niemczech, 
sześć w Czechach oraz dwie na Litwie. 
Drugą pod względem liczby punktów 
jest Grupa Lotos z ponad 50 
dystrybutorami. Zagraniczna 
spółka Circle K posiada ponad 30 
takich punktów
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ogóle nie ruszy. Dlatego szybki i szeroki do-
stęp do AdBlue® jest niezwykle ważny.

jak rozwiązać problem
z dostępnością do adBlue®?

Sposobem na rozwiązanie problemu do-
stępności jest specjalny zbiornik na 
AdBlue®, dostosowany do potrzeb stacji 
benzynowych. Na rynku dostępne są pro-
dukty certyfikowane, które gwarantują speł-
nienie obowiązujących standardów i norm. 
Zanim trafią do użytku, są poddawane spe-
cjalistycznym testom. Bada się materiał, z 
którego wykonany jest zbiornik, wydajność 
pomp w nim zamontowanych oraz szczel-
ność – kluczową w kontekście dystrybucji na 

Transport i logistyka

tabela 1. Wartości norm EURO dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym

emisja, g/km Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6

CO 3,16 1,00 0,64 0,50 0,50 0,50

HC - 0,15 0,06 0,05 0,05 0,05

NOx - 0,55 0,50 0,25 0,18 0,08

HC+NOx 1,13 0,70 0,56 0,30 0,23 0,17

PM 0,14 0,08 0,05 0,009 0,005 0,005

stacji benzynowej. Dopiero po przejściu te-
stów produkt może znaleźć się w obrocie.
AdBlue® można uzupełnić także samodziel-
ne. Przechowywanie większych ilości roz-
tworu to realna oszczędność czasu i pie-
niędzy, zwłaszcza dla firm, które posiadają 
dużą flotę samochodową. W tym celu po-
trzebny będzie dobry zbiornik, który za-
pewni właściwą ochronę środowiska oraz 
bezpieczeństwo użytkowników. Zbiornik 
powinien być odpowiednio zabezpieczo-
ny, ponieważ AdBlue® łatwo krystalizuje się 
i zamarza w temperaturze poniżej -11ºC. 
Nieodpowiednie przechowywanie i nara-
żanie roztworu na działanie zbyt wysokich, 
bądź zbyt niskich temperatur sprawia, że 
AdBlue® traci swoje właściwości. Roztwór 

poddany działaniu tych czynników tworzy 
szkodliwy amoniak lub zamarza i staje się 
bezużyteczny.
Aby  uchronić się przed takimi sytuacjami, 
warto zainwestować w szczelny zbiornik, 
zamykany oraz wykonany z trwałego ma-
teriału chronionego izolacją. Zapobiegnie 
ona zamarzaniu lub przegrzaniu roztworu. 
Ważne, by taki zbiornik posiadał gwarancję 
producenta, a także dokumentację Urzędu 
Dozoru Technicznego.                                        ■

-----  EDYTA BAgIńSKA-JÓŹWIAK  -----

Autorka reprezentuje firmę Kingspan Environ-
mental, która zajmuje się m.in. magazynowa-
niem i dystrybucją AdBlue®.
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geneza strategii

Dokument powstał w następstwie działań 
podejmowanych już od pewnego czasu na 
forum unijnym. W grudniu 2015 r. Komisja 
Europejska przyjęła plan działania UE do-
tyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Stwierdziła w nim, że tworzywa sztuczne 
mają kluczowe znaczenie i zobowiązała się 
do tego, iż „przygotuje strategię dotyczącą 
wyzwań związanych z tworzywami sztucz-
nymi w całym łańcuchu wartości i uwzględ-
niającą ich cały cykl życia”. W 2017 r. Komisja 
potwierdziła, że skoncentruje się na kwe-
stii produkcji i stosowania tworzyw sztucz-
nych oraz, że będzie dążyć do tego, aby do 
2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw 
sztucznych nadawały się do recyklingu. Opu-
blikowana Strategia jest zatem naturalną kon-
sekwencją prowadzonych wcześniej działań.
W omawianym materiale została oddana 
tworzywom ich fundamentalna rola w za-
kresie pobudzania wzrostu gospodarcze-
go w Europie oraz poprawiania komfortu 
ludzkiego życia. Podkreślono, iż dzięki swo-
im wielorakim funkcjom tworzywa sztucz-
ne przyczyniają się do rozwiązania wielu 

problemów współczesnych społeczeństw. 
Lekkie i innowacyjne materiały do budo-
wy samolotów i samochodów umożliwia-
ją zmniejszenie zużycia paliwa i ogranicze-
nie emisji CO2. W sektorze opakowań two-
rzywa zapewniają bezpieczeństwo żywno-
ści i ograniczają jej marnowanie, a w połą-
czeniu z drukiem 3D biokompatybilne ma-
teriały tworzywowe mogą ratować życie, 
zwiększając innowacyjność w medycynie. 
Wszystko to oczywiście w branży od dawna 
świetnie wiadomo, ale przypomnienie tego 
w tak ważnym dokumencie jest istotne. 
Tym bardziej, że w większości Strategia jest 
dla tworzyw sztucznych raczej krytyczna.
Przede wszystkim na plan pierwszy wysu-
wa ona okoliczność, iż zbyt często obecne 
metody produkcji, stosowania i usuwania 
tworzyw sztucznych uniemożliwiają uzy-
skanie korzyści gospodarczych, jakie ofe-
ruje bardziej zamknięty obieg materiałów, 
a jednocześnie szkodzą tworzywa środowi-
sku naturalnemu. Należy w związku z tym 
jak najszybciej rozwiązać problemy doty-
czące środowiska, które dziś kładą się cie-
niem na produkcji i stosowaniu tworzyw 
sztucznych. Jedną z najbardziej alarmują-

cych oznak tych problemów są miliony ton 
odpadów tworzyw, które co roku trafiają do 
oceanów, wzbudzając zaniepokojenie opi-
nii publicznej.
Przełamanie tej niedobrej cechy tworzyw 
sztucznych wymagać będzie podjęcia po-
stulowanych przez KE wysiłków i zacieśnie-
nia współpracy przez wszystkie podmioty 
w łańcuchu wartości tworzyw: począwszy 
od producentów surowców, poprzez pod-
mioty zajmujące się ich dystrybucją, prze-
twórstwem, recyklingiem i sprzedażą de-
taliczną gotowych wyrobów, aż po konsu-
mentów. Wymagać to będzie również inno-
wacyjności i wspólnej wizji, aby właściwie 
ukierunkować inwestycje, czyli dobrze wy-
dać pieniądze, które pójdą na gospodaro-
wanie omawianym surowcem.
Przyjęta Strategia określa fundamenty 
nowej gospodarki tworzywami sztucz-
nymi, w której produkcja materiałów, jak 
również gotowe wyroby z nich wykona-
ne mają być w pełni dostosowane do po-
trzeb w zakresie ponownego ich użycia, 
naprawy i recyklingu. Jednocześnie pro-
mować ma Strategia bardziej zrównowa-
żone materiały.

--------------------------------------------                                                     -------------------------------------------

Przyjęta w styczniu br. europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym 
stanie się najważniejszym unijnym dokumentem odnoszącym się do zarządzania tworzywami. Z jednej strony 
ten bardzo obszerny dokument stawia wiele interesujących diagnoz i propozycji naprawczych, z drugiej w wie-
lu fragmentach brzmi jak katalog życzeń.

Unijna strategia ma zmienić
europejski przemysł tworzyw sztucznych

Fo
t. 

D
ep

os
itp

ho
to

s_
D

JS
rk

i

tO, CO NAJBArDzIEJ mArtWI WSzYStKICH zAJmuJąCYCH SIę PrOBLEmEm gOSPODArOWANIA ODPADAmI
tWOrzYW SztuCzNYCH, tO fAKt, Iż BArDzO DużE ILOśCI tAKICH ODPADóW Są uWALNIANE DO śrODOWISKA
zE źróDEł NA LąDzIE, JAK I NA mOrzu, POWODuJąC W tEN SPOSóB zNACzNE SzKODY
DLA gOSPODArKI I śrODOWISKA NAturALNEgO
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Tworzywa sztuczne

Ue traci na złej gospodarce odpadami

Strategia przypomina, że w UE potencjał 
związany z recyklingiem odpadów z two-
rzyw sztucznych pozostaje w dużej mierze 
niewykorzystany. Poziom ponownego uży-
cia i recyklingu zużytych tworzyw jest bar-
dzo niski, szczególnie w porównaniu z ta-
kimi materiałami, jak papier, szkło lub me-
tale. Masa generowanych co roku w Euro-
pie odpadów z tworzyw sztucznych wyno-
si 25,8 mln ton, jednak do celów recyklin-
gu gromadzi się mniej niż 30% takich odpa-
dów. Znacząca część tego odsetka jest wy-
syłana poza granice UE i poddawana obrób-
ce w państwach trzecich, w których często 
obowiązują zupełnie inne normy środowi-
skowe. Od tego roku nawet i to stało się jed-
nak utrudnione, bo zakaz przywozu do sie-
bie odpadów wprowadziły Chiny, co będzie 
dużym wyzwaniem dla europejskiej go-
spodarki odpadowej. Równocześnie udział 
składowania i spalania odpadów z tworzyw 
sztucznych utrzymuje się na wysokim po-
ziomie: odpowiednio 31% i 39%. Chociaż w 
ostatnich latach udział składowania zmniej-
szył się, to jednak zwiększył się udział spa-
lania. Szacuje się, że po pierwszym, bardzo 
krótkim cyklu użycia następuje utrata dla 
gospodarki 95% wartości materiału opako-
waniowego z tworzyw sztucznych, co od-
powiada kwocie 70-105 mld euro rocznie. 
Pieniądze, które wypływają z unijnej gospo-
darki są zatem potężne.
Autorzy przywoływanej Strategii zauważa-
ją, że popyt na tworzywa sztuczne pocho-
dzące z recyklingu stanowi obecnie jedy-
nie ok. 6% całkowitego popytu na wszyst-
kie tworzywa sztuczne w Europie. W ostat-
nich latach sektor recyklingu tworzyw w 
UE ucierpiał z powodu niskich cen towa-
rów oraz niepewności, co do rynków zby-
tu. Inwestycje w nowe moce produkcyj-
ne w zakresie recyklingu zostały wstrzy-
mane w związku z perspektywą niskiej ren-
towności sektora. Oszacowano również, że 
światowa produkcja tworzyw sztucznych i 
spalanie odpadów z tworzyw generują ok. 
400 mln ton CO2 rocznie. Częstsze wykorzy-
stywanie tworzyw sztucznych pochodzą-
cych z recyklingu może więc zmniejszyć za-
leżność produkcji tworzyw od wydobycia 
paliw kopalnych i tym samym ograniczyć 
emisje CO2. Wydaje się, że potencjalne rocz-
ne oszczędności energii, jakie można było-
by osiągnąć w wyniku recyklingu wszyst-
kich odpadów tworzyw sztucznych odpo-
wiadają 3,5 mld baryłek ropy naftowej rocz-
nie. Jest to zatem gra warta świeczki.
Wciąż w zbyt niewielkim stopniu opraco-
wuje się także alternatywne rodzaje su-

rowców (np. biologiczne tworzywa sztucz-
ne lub tworzywa sztuczne produkowane 
z metanu lub dwutlenku węgla). Posiada-
ją one takie same właściwości, jak tradycyj-
ne tworzywa, ale mają potencjalnie mniej-
szy wpływ na środowisko. Niestety na razie 
ich udział w rynku jest bardzo mały. Upo-
wszechnienie stosowania materiałów al-
ternatywnych, które jak wskazują testy, są 
bardziej zrównoważone, może z pewnością 
przyczynić się w przyszłości do zmniejsze-
nia naszej zależności od paliw kopalnych.

odpady tworzyw
w morzach i oceanach

To, co najbardziej martwi wszystkich zajmują-
cych się problemem gospodarowania odpa-
dami tworzyw sztucznych, to fakt, iż bardzo 
duże ilości takich odpadów są uwalniane do 
środowiska ze źródeł na lądzie, jak i na morzu, 
powodując w ten sposób znaczne szkody dla 
gospodarki i środowiska naturalnego. 
Każdego roku na świecie od 5 mln ton do 
13 mln ton tworzyw sztucznych (1,5-4% ich 
światowej produkcji) trafia do oceanów. 
Istnieją obliczenia mówiące, iż ok. 80% 
wszystkich odpadów morskich to tworzy-
wa sztuczne. Odpady z tworzyw są następ-
nie transportowane przez prądy morskie, 
niekiedy na bardzo duże odległości. Mogą 
one zostać wyrzucone na ląd, ulec rozpado-
wi lub uformować zwarte obszary, na któ-
rych jako odpady morskie są uwięzione w 
wirach oceanicznych. Szkody wyrządza-
ne w środowisku morskim na całym świe-
cie przez tego typu zjawiska to co najmniej 
8 mld dolarów rocznie.
Analizy mówią, że w UE do oceanów trafia 
co roku od 150 tys. do 500 tys. ton odpadów 
z tworzyw sztucznych. Stanowi to niewiel-
ką część globalnych odpadów morskich. 
Odpady z tworzyw sztucznych pochodzą-
ce z europejskich źródeł docierają jednak 
do szczególnie wrażliwych obszarów mor-
skich, takich jak Morze Śródziemne i nie-
które części Oceanu Arktycznego. Ostatnie 
badania pokazują, że nagromadzenie two-
rzyw sztucznych w basenie Morza Śród-
ziemnego jest porównywalne z obszarami 
największego nagromadzenia takich odpa-
dów w oceanach. Największe morze w UE, 
o największych walorach turystycznych za-
czyna mieć zatem poważny problem.
Co gorsze, pojawiają się także nowe źródła 
uwalniania tworzyw sztucznych do środo-
wiska i powodują one dodatkowe poten-
cjalne zagrożenia dla przyrody i zdrowia lu-
dzi. Chodzi o tzw. mikrodrobiny plastiku, 
czyli małe kawałki tworzyw sztucznych o 
wielkości poniżej 5 mm, które gromadzą się 

w morzach, a ich niewielki rozmiar sprawia, 
że są łatwo połykane przez organizmy mor-
skie. W dalszej kolejności mogą się one rów-
nież dostawać do łańcucha żywnościowego. 
W najnowszych badaniach wykazano obec-
ność mikrodrobin plastiku w powietrzu, wo-
dzie pitnej i produktach spożywczych (sól 
lub miód), ale skutki tego zjawiska dla zdro-
wia nie są jeszcze znane. Reasumując: co 
roku w UE do środowiska uwalnianych jest 
łącznie 75-300 tys. ton mikrodrobin plastiku. 
Teraz największy nacisk trzeba położyć na to, 
by sprawnie monitorować drogę tych mikro-
drobin i w porę ją przerywać.
Czy rozwiązaniem problemu nie byłaby, 
przynajmniej w niewielkim stopniu, biode-
gracja tworzyw? 
W ocenie ekspertów KE, zwiększenie udzia-
łu rynkowego tworzyw sztucznych ulega-
jących biodegradacji przyniosłoby z jednej 
strony nowe możliwości, ale z drugiej stro-
ny również zagrożenia. W przypadku braku 
wyraźnego oznakowania skierowanego do 
konsumentów oraz braku odpowiedniego 
systemu gromadzenia i przetwarzania od-
padów, mogłoby ono zwiększyć ilość uwal-
nianych tworzyw sztucznych oraz utrudnić 
recykling mechaniczny. Niewątpliwie jed-
nak tworzywa sztuczne ulegające biode-
gradacji nadają się do określonych zastoso-
wań, dlatego prace nad innowacyjnymi roz-
wiązaniami w tej dziedzinie są przyjmowa-
ne z zadowoleniem.

prawne zachęty i nakazy

Aby rozpocząć realizację wizji nowej go-
spodarki tworzywami sztucznymi w Euro-
pie, zaproponowano w Strategii ambitny 
zestaw środków prawnych dla UE. W pierw-
szej kolejności środki te mają obejmować 
poprawę opłacalności i jakości recyklingu 
tworzyw. Branża będzie miała podjąć dzia-
łania na rzecz ulepszenia projektowania i 
wspierania innowacji, aby tworzywa sztucz-
ne i wykonane z nich produkty łatwiej pod-
dawały się recyklingowi. Będzie też zmu-
szona w sposób prawny do tego, aby dą-
żyć do rozszerzenia i ulepszenia selektyw-
nego zbierania odpadów tworzyw sztucz-
nych, tak by zapewnić sektorowi recyklingu 
surowce wysokiej jakości. Konieczne będą 
miały być też takie kroki prawne, które do-
prowadzą do rozszerzenia i modernizacji 
zdolności UE w zakresie sortowania i recy-
klingu, czyli kreowania rentownych rynków 
dla pochodzących z recyklingu i odnawial-
nych tworzyw sztucznych.
Aby wesprzeć ten proces, Komisja Europej-
ska już zaproponowała nowe przepisy do-
tyczące gospodarowania odpadami. Jaśniej   ►
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określono w nich obowiązki organów krajo-
wych w zakresie upowszechniania selektyw-
nej zbiórki odpadów, jak również cele doty-
czące zachęcania do inwestowania w zdol-
ności w zakresie recyklingu oraz cele doty-
czące unikania nadmiaru zdolności infra-
strukturalnych w dziedzinie przetwarzania 
odpadów zmieszanych (np. spalania). Zapro-
ponowano ponadto bardziej zharmonizo-
wane zasady dotyczące stosowania rozsze-
rzonej odpowiedzialności producenta.

projektowanie dla recyklingu

Na szersze rozwinięcie w tym tekście zasłu-
guje zwłaszcza wytyczna odnosząca się do 
projektowania prowadzonego z myślą o re-
cyklingu. Na wstępie należy w ogóle obja-
śnić, czym taka czynność może być.
Komisja Europejska zauważa, że obecnie 
producenci wyrobów i opakowań z two-
rzyw sztucznych nie posiadają wystarcza-
jącej motywacji, aby uwzględniać potrzeby 
recyklingu lub ponownego wykorzystania 
na etapie projektowania przez siebie pro-
duktów. Tworzywa sztuczne produkuje się 
z wielu różnych polimerów i w znacznym 
stopniu dostosowuje się je do konkretnych 
potrzeb, dodając określone składniki w za-
leżności od funkcjonalnych i estetycznych 
wymogów danego producenta. Ta różno-
rodność może jednak utrudniać proces re-
cyklingu, podwyższać jego koszty i wpły-
wać na jakość i wartość tworzyw sztucz-
nych pochodzących z recyklingu. Specy-
ficzne rozwiązania projektowe, które w nie-
których przypadkach wynikają z decyzji 
marketingowych (np. zastosowanie bardzo 
ciemnych kolorów) mogą również nega-
tywnie wpływać na wartość recyklatu. 
Priorytetem projektowania z myślą o recy-
klingu są opakowania z tworzyw sztucz-
nych. Obecnie stanowią one ok. 60% 
wszystkich odpadów poużytkowych z two-
rzyw sztucznych w UE, dlatego etap pro-
jektowania tych produktów ma kluczowe 
znaczenie dla poprawy poziomu recyklin-
gu. Obliczono, że ulepszenie projektowa-
nia może zmniejszyć koszty recyklingu od-
padów opakowaniowych z tworzyw sztucz-
nych o połowę.
Już w 2015 r. Komisja zaproponowała, aby 
do 2025 r. poddawać recyklingowi co naj-
mniej 55% wszystkich opakowań z tworzyw 
sztucznych w UE. Warunkiem osiągnięcia 
wyższych poziomów recyklingu wysokiej 
jakości jest bardziej systematyczne podej-
ście do rozwiązań dotyczących projekto-
wania. Wsparcie ulepszonego projektowa-
nia przy jednoczesnym przestrzeganiu za-
sad rynku wewnętrznego wymaga podję-

cia działań na szczeblu UE. Komisja opra-
cuje zatem zmiany w zasadniczych wymo-
gach dotyczących wprowadzania opako-
wań do obrotu. Ich celem będzie zapew-
nienie, by do 2030 r. wszystkie opakowa-
nia z tworzyw mogły być ponownie użyte 
lub poddane recyklingowi. W tym kontek-
ście Komisja przeanalizuje również sposo-
by maksymalizacji wpływu nowych prze-
pisów w zakresie rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta oraz będzie wspie-
rać opracowywanie zachęt ekonomicznych, 
nagradzających najbardziej zrównoważone 
opcje w zakresie projektowania. Oceni rów-
nież możliwość wyznaczenia nowego celu 
w zakresie recyklingu opakowań z tworzyw 
sztucznych, podobnego do celów okre-
ślonych w 2015 r. dla innych materiałów 
opakowaniowych.
Tworzywa sztuczne znajdują jak wiadomo 
wiele zastosowań w sektorach budowla-
nym, motoryzacyjnym, meblarskim i elek-
tronicznym. Jednocześnie sektory te są zna-
czącym źródłem odpadów tworzyw, któ-
re mogłyby być poddawane recyklingo-
wi. W odniesieniu do tych zastosowań po-
ważną przeszkodą utrudniającą osiągnię-
cie wyższych wskaźników recyklingu jest 
brak informacji dotyczących ewentualnej 
obecności problematycznych chemikaliów 
(np. środków zmniejszających palność). W 
ramach swoich prac dotyczących interak-
cji między przepisami w zakresie chemika-
liów, odpadów i produktów Komisja propo-
nuje zatem przyspieszenie pracy nad zna-
lezieniem sposobów, jakimi można byłoby 
ułatwić śledzenie chemikaliów w strumie-
niu materiałów pochodzących z recyklin-
gu. Celem będzie ułatwienie przetwarzania 
lub usuwania tych substancji podczas recy-
klingu, co zapewni wysoki poziom ochrony 
zdrowia i środowiska.

niech wzrośnie zapotrzebowanie na 
tworzywa pochodzące z recyklingu

Obecnie znaczącą przeszkodą na drodze do 
przekształcenia łańcucha wartości tworzyw 
sztucznych jest słaby popyt na surowce po-
chodzące z recyklingu. W UE wykorzystanie 
tworzyw sztucznych pochodzących z recy-
klingu w nowych produktach jest niewiel-
kie i często ogranicza się tylko do zastoso-
wań o niskiej wartości lub o niszowym cha-
rakterze. Niepewność co do rynków zbytu 
i rentowności skutkuje zahamowaniem in-
westycji, które są niezbędne, aby zmoderni-
zować i zwiększyć zdolności UE do recyklin-
gu tworzyw sztucznych i pobudzić innowa-
cyjność. Ostatnie zmiany w handlu między-
narodowym oraz ograniczanie głównych 

tras eksportowych dla odpadów z tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do recyklingu 
sprawiają, że w ocenie KE coraz pilniejsze 
staje się utworzenie europejskiego rynku 
tworzyw pochodzących z recyklingu.
Co więcej, zdaniem KE, jedną z przyczyn nie-
wielkiego wykorzystania tworzyw pocho-
dzących z recyklingu są wątpliwości wielu 
marek i producentów, którzy obawiają się, że 
takie tworzywa sztuczne nie zaspokoją ich 
potrzeb w zakresie regularnych dostaw du-
żych ilości materiału o stałych cechach jako-
ściowych. Komisja przekonuje, że tworzywa 
sztuczne są często poddawane recyklingo-
wi w małych zakładach, najczęściej o regio-
nalnym zasięgu, dlatego sprawniejsze funk-
cjonowanie rynku wymaga zwiększenia skali 
działalności i jej znormalizowania. W związku 
z tym Bruksela zobowiązuje się do współpra-
cy z Europejskim Komitetem Normalizacyj-
nym i przemysłem w celu opracowania norm 
jakości dla sortowanych odpadów tworzyw 
sztucznych oraz tworzyw sztucznych pocho-
dzących z recyklingu.

W niektórych przypadkach barierę stano-
wić mogą także skład chemiczny tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu 
oraz to, czy nadają się one do przewidzia-
nych zastosowań. Przypadkowe zanieczysz-
czenie lub brak informacji na temat ewen-
tualnej obecności problematycznych che-
mikaliów stanowi dzisiaj istotny problem 
dla różnych strumieni odpadów z tworzyw 
sztucznych. Ten brak pewności może rów-
nież zmniejszać popyt na tworzywa sztucz-
ne pochodzące z recyklingu, jako surowiec 
do wielu nowych produktów ze specjalny-
mi wymogami bezpieczeństwa. 
Niektóre z tych problemów mają jednak roz-
wiązać prace Komisji dotyczące interakcji 

Bardzo ważne jest ściślejsze 
powiązanie działań związanych 
z recyklingiem z łańcuchem 
wartości tworzyw sztucznych. 
Mogą to ułatwić producenci 
tworzyw sztucznych w sektorze 
chemicznym. Ich doświadczenie 
i wiedza technologiczna 
mają szansę przyczynić się do 
osiągnięcia wyższych norm 
jakości i zagregowania oferty 
surowców pochodzących z 
recyklingu

Tworzywa sztuczne

między przepisami w zakresie chemikaliów, 
odpadów i produktów, przyczyniając się bez-
pośrednio do większego wykorzystania two-
rzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
Jeśli chodzi o zastosowanie tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu, 
jako materiałów przeznaczonych do kon-
taktu z żywnością (np. w butelkach do na-
pojów), to celem jest nadanie prioryteto-
wego znaczenia wysokim normom bezpie-
czeństwa żywności i jednoczesne zapew-
nienie jasnych i wiarygodnych ram dla in-
westycji w rozwiązania zgodne z zasada-
mi gospodarki o obiegu zamkniętym i in-
nowacje w tej dziedzinie. Mając to na uwa-
dze, Komisja zobowiązała się do szybkiego 
sfinalizowania procedur udzielania zezwo-
leń dla ponad 100 bezpiecznych procesów 
recyklingu. Komisja, we współpracy z Eu-
ropejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Żyw-
ności, oceni również, czy możliwe jest bez-
pieczne korzystanie z innych materiałów z 
tworzyw sztucznych pochodzących z recy-
klingu, np. pod warunkiem dokładniejsze-
go określenia właściwości zanieczyszczeń.
Ilość i jakość nie wyjaśniają jednak w peł-
ni niewielkiego udziału w rynku, jaki obec-
nie mają tworzywa sztuczne pochodzą-
ce z recyklingu. Stwierdzono, że przeszko-
dą na drodze do szerszego stosowania ta-
kich materiałów jest również niechęć do 
zmian wśród producentów oraz brak wie-
dzy na temat dodatkowych korzyści z two-
rzyw sztucznych pochodzących z zamknię-
tych systemów recyklingu.
W celu dalszego wspierania stosowania na 
rynku tworzyw sztucznych pochodzących z 
recyklingu, Komisja przeanalizuje również 
bardziej ukierunkowane interwencje sek-
torowe. Np. duży potencjał w zakresie wy-
korzystania materiałów pochodzących z re-
cyklingu wykazują niektóre zastosowania 
w budownictwie i przemyśle motoryzacyj-
nym, takie jak materiały izolacyjne, przewo-
dy rurowe, meble ogrodowe lub deski roz-
dzielcze w samochodach. Komisja przeana-
lizuje konkretne sposoby promowania tych 
rozwiązań w ramach bieżących i przyszłych 
ocen unijnych przepisów dotyczących wy-
robów budowlanych oraz pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji. W kontekście przy-
szłych prac nad dyrektywą w sprawie opa-
kowań i odpadów opakowaniowych rozwa-
żone zostanie także zastosowanie instru-
mentów ekonomicznych, aby nagradzać 
korzystanie z materiałów pochodzących z 
recyklingu w sektorze opakowań. Ponadto 
Komisja będzie prowadzić działania mające 
na celu włączenie zasad dotyczących mate-
riałów z recyklingu do kryteriów zielonych 
zamówień publicznych.

Komisja Europejska uważa, że wyzwania związane z produkcją i konsumpcją tworzyw 
sztucznych oraz zużytymi tworzywami sztucznymi mogą stać się szansą dla UE i kon-
kurencyjności europejskiego przemysłu. Opracowanie – w odpowiedzi na te wyzwa-
nia – ambitnej wizji strategicznej, obejmującej cały łańcuch wartości, może przyczynić 
się do podniesienia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacyjności. Wizja taka 
może także potwierdzić rolę Europy, jako lidera globalnych rozwiązań i pomóc jej w 
przejściu na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapewniając czystsze i 
bezpieczniejsze środowisko.

Jeśli chodzi o to, na czym ma polegać koncepcja gospodarki o zamkniętym obiegu two-
rzyw sztucznych, to wizja nowej gospodarki tworzywami sztucznymi w Europie, którą 
chce wprowadzić UE zawiera szereg elementów mających być zrealizowanymi, gdyby 
ta koncepcja miała się powieść. W pierwszej kolejności jest to doprowadzenie do sytu-
acji, w której tworzywa sztuczne oraz produkty je zawierające projektowałoby się w taki 
sposób, aby zwiększyć ich trwałość oraz umożliwić ich ponowne użycie i wysokiej jako-
ści recykling. Do 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych wprowadzane do 
obrotu na rynku UE będą mogły być ponownie użyte lub poddane recyklingowi w spo-
sób racjonalny pod względem kosztów. 
Po drugie, w procesie produkcji i projektowania tworzyw powinny zajść zmiany, któ-
re umożliwią osiągnięcie wyższych wskaźników recyklingu dla wszystkich kluczowych 
zastosowań. Do 2030 r. ponad połowa wytwarzanych w Europie odpadów z tworzyw 
sztucznych miałaby być zatem poddawana recyklingowi.
Po trzecie, zdolność UE w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych musi się w przyszło-
ści znacznie zwiększyć i podlegać modernizacji. Do 2030 r. zdolność w zakresie sortowa-
nia i recyklingu odpadów powinna się podnieść czterokrotnie w porównaniu do 2015 r., 
co przyczyniłoby się do powstania 200 tys. nowych miejsc pracy w całej Europie.
Wizja na 2030 r. przywołuje także taki obraz, w którym dzięki usprawnionemu systemo-
wi selektywnego zbierania nastąpić miałoby wycofanie się z eksportu niedokładnie po-
sortowanych odpadów. Jednocześnie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu sta-
łyby się wtedy coraz bardziej wartościowym surowcem dla przemysłu, zarówno w UE, 
jak i poza jej granicami.
Jest też ze strony KE chęć, by rosnący udział recyklingu tworzyw sztucznych przyczy-
niał się do zmniejszenia zależności Europy od importowanych paliw kopalnych oraz do 
ograniczenia emisji CO2, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumie-
nia paryskiego.
W przyjętej wizji na 2030 r. znajdują się oczywiście także postulaty, które obecnie brzmią 
jak koncert życzeń. Oto przykład rzeczywistości, której osiągnięcia życzy sobie Brukse-
la: „Uwalnianie tworzyw sztucznych do środowiska gwałtownie się zmniejsza. Skutecz-
ne systemy zbierania odpadów wraz ze spadkiem produkcji odpadów oraz zwiększoną 
świadomością konsumentów umożliwiają ograniczenie zaśmiecania i gwarantują wła-
ściwe przetwarzanie odpadów. Ilość odpadów morskich ze źródeł morskich, takich jak 
statki, rybołówstwo i akwakultura, znacznie się zmniejsza. Czystsze plaże i morza umoż-
liwiają rozwój takiej działalności, jak turystyka i rybołówstwo, i zapewniają ochronę 
wrażliwych ekosystemów. Wszystkie główne miasta europejskie są znacznie czystsze”. 
Inny przykład: „Wielu przedsiębiorców traktuje potrzebę bardziej zdecydowanych dzia-
łań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych jako możli-
wości rynkowe. Coraz częściej pojawiają się nowe przedsiębiorstwa, które zapewniają 
rozwiązania opierające się na obiegu zamkniętym, takie jak logistyka zwrotna lub roz-
wiązania alternatywne dla tworzyw sztucznych jednorazowego użytku; przedsiębior-
stwa te korzystają też z rozwoju digitalizacji”. I jeszcze jeden przykład projektowanej 
rzeczywistości: „Opracowuje się innowacyjne rozwiązania w celu zapobiegania przedo-
stawaniu się mikrodrobin plastiku do mórz. Ich pochodzenie, drogi przemieszczania się, 
a także ich wpływ na zdrowie ludzi są lepiej zbadane, a przemysł i organy publiczne 
współpracują, aby nie trafiały do oceanów i atmosfery, wody pitnej lub na nasze talerze”.

  ►



Tworzywa sztuczne

Potrzebne jest również lepsze i bardziej 
zharmonizowane selektywne zbieranie 
i sortowanie odpadów tworzyw sztucz-
nych. W tej chwili bowiem niedoskonało-
ści w tym zakresie są czynnikami utrud-
niającymi osiągnięcie wyższego pozio-
mu i lepszej jakości recyklingu tworzyw. 
Sortowanie ma również zasadnicze zna-
czenie, ponieważ umożliwia uniknięcie 
wprowadzania zanieczyszczeń do stru-
mieni odpadów poddawanych recyklin-
gowi i utrzymanie wysokich standardów 
bezpieczeństwa materiałów pochodzą-
cych z recyklingu. Władze krajowe, regio-
nalne i lokalne, we współpracy z podmio-
tami z sektora gospodarowania odpada-
mi, odgrywają kluczową rolę w zwiększa-
niu świadomości społecznej i zapewnia-
niu wysokiej jakości systemów selektyw-
nego zbierania odpadów. Duży wpływ na 
rozwój tego rodzaju działań mogą mieć 
także środki finansowe gromadzone za 
pomocą systemów rozszerzonej odpo-
wiedzialności producenta. Do osiągnięcia 
bardzo wysokiego poziomu recyklingu 
mogą się też przyczynić systemy kaucji.

ograniczanie ilości odpadów
z tworzyw sztucznych i zaśmiecania

KE zauważa, że jeśli Europa chce osiągnąć 
zamknięty obieg w całym cyklu życia two-
rzyw sztucznych, to musi uporać się z pro-
blemem generowania coraz większych ilo-
ści odpadów tworzyw sztucznych oraz ich 
uwalniania do środowiska. Obecnie zaśmie-
canie oraz uwalnianie odpadów z tworzyw 
sztucznych szkodzi środowisku, powoduje 
straty ekonomiczne w takich sektorach, jak 
turystyka, rybołówstwo i żegluga, i może 

mieć wpływ na zdrowie ludzi poprzez łań-
cuch żywnościowy. Jednym z głównych 
źródeł przedostawania się tworzyw sztucz-
nych do środowiska są artykuły jednorazo-
wego użytku. Recykling takich artykułów 
może być trudny, więc są one często wyko-
rzystywane poza domem, a następnie wy-
rzucane. Należą do przedmiotów najczę-
ściej znajdowanych na plażach i stanowią 
około 50% odpadów morskich.
W Strategii czytamy ponadto, że zwiększa-
jąca się konsumpcja żywności i napojów 
kupowanych „na wynos” napędza produk-
cję artykułów „jednorazowego użytku” z 
tworzyw sztucznych, dlatego oczekuje się, 
że problem ten będzie narastać. W przypad-
ku, gdy gospodarowanie odpadami nie jest 
optymalne, nawet zebrane odpady z two-
rzyw sztucznych mogą trafić do środowi-
ska. Do zmniejszenia uwalniania odpadów 
do środowiska może przyczynić się jednak 
zwiększenie recyklingu tworzyw sztucz-
nych używanych w rolnictwie, takich jak 
włóknina ogrodnicza z tworzyw sztucznych 
lub tunele ogrodnicze. W niektórych kra-
jach w osiąganiu tego celu skuteczne oka-
zały się systemy rozszerzonej odpowiedzial-
ności producenta.
UE podjęła już kroki poprzez wprowadze-
nie wymogów dla państw członkowskich 
dotyczących przyjęcia środków mających 
na celu zmniejszenie zużycia plastikowych 
toreb na zakupy oraz ograniczenia ilości od-
padów morskich.

strategia będzie kosztować

Osiągnięcie celów określonych w Strate-
gii będzie wymagało dużych inwestycji w 
infrastrukturę oraz innowacje. Szacuje się, 
że samo osiągnięcie ambitnych celów do-
tyczących recyklingu tworzyw sztucznych 
będzie wymagało dodatkowych inwestycji 
w wysokości od 8,4 mld euro do 16,6 mld 
euro. W związku z tym kluczem do realizacji 
niniejszej strategii ma być stworzenie ram 
umożliwiających inwestycje i innowacje.
Przykładowo rozwój nowych rozwiązań 
technologicznych, takich jak cyfrowe znaki 
wodne, umożliwiłby dużo lepsze sortowa-
nie i identyfikowanie materiałów, nie wy-
magając zbyt wielkich nakładów na mo-
dernizację. Badania naukowe i innowa-
cje mogą również przyczynić się do zapo-
biegania zanieczyszczeniu przez odpady z 
tworzyw sztucznych i mikrodrobiny plasti-
ku. KE szczególnie uważnie przygląda się in-
nowacyjnym materiałom, które ulegają peł-
nemu rozkładowi w wodzie morskiej i słod-
kiej i są nieszkodliwe dla środowiska oraz 
ekosystemów.

Aby uniknąć korzystania z zasobów ko-
palnych, KE zwraca uwagę, iż można także 
opracować alternatywne surowce, w tym 
surowce pochodzenia biologicznego i za-
nieczyszczenia gazowe (np. dwutlenek wę-
gla i metan). Obecnie udział tych surow-
ców w rynku jest wprawdzie niewielki, ale 
zwiększa się. Przeszkodę w ich wykorzysta-
niu może stanowić jednak koszt. Oto bo-
wiem w przypadku biotworzyw należy rów-
nież zapewnić, by ich stosowanie przynosi-
ło rzeczywiste korzyści środowiskowe w po-
równaniu z ich nieodnawialnymi alternaty-
wami. W tym celu KE rozpoczęła badania 
nad wpływem na cykl życia alternatywnych 
surowców wykorzystywanych w produk-
cji tworzyw sztucznych, w tym biomasy. Na 
podstawie dostępnych informacji nauko-
wych zbadane zostaną możliwości wspiera-
nia rozwoju alternatywnych surowców do 
produkcji tworzyw sztucznych.
Wszystkie powyższe starania otrzymają 
wsparcie ze środków UE na badania naukowe. 
Do tej pory w ramach programu „Horyzont 
2020” na finansowanie R&D w dziedzinach 
mających bezpośrednie znaczenie dla Strate-
gii przeznaczono ponad 250 mln euro. Oko-
ło połowę tych środków wydano na wsparcie 
rozwoju alternatywnych surowców.
W perspektywie 2020 r. dodatkowa kwota 
w wysokości 100 mln euro zostanie prze-
znaczona na finansowanie priorytetowych 
środków, w tym na rozwój bardziej inteli-
gentnych i nadających się do recyklingu 
tworzyw sztucznych, zwiększenie efektyw-
ności recyklingu oraz wykrywanie i usuwa-
nie substancji niebezpiecznych oraz zanie-
czyszczeń z tworzyw sztucznych pochodzą-
cych z recyklingu. Ponadto Komisja opra-
cuje strategiczny program badań i innowa-
cji w zakresie tworzyw sztucznych, zawie-
rający wytyczne dotyczące przyszłego fi-
nansowania badań naukowych i innowacji 
po 2020 r.
Komisja zastrzega, że aby zrealizować cele 
Strategii, należy wyraźnie zwiększyć ska-
lę inwestycji, nie tylko w zakresie innowa-
cji. Obecnie prywatne inwestycje w zakła-
dy sortowania i recyklingu wstrzymuje nie-
pewność, co do ich rentowności, ze wzglę-
du na niskie ceny ropy, brak możliwości 
zbytu itd. Przykładowo we Francji rentow-
nych jest zaledwie dwie trzecie zakładów 
recyklingu tworzyw sztucznych. Jak poka-
zuje sytuacja w innych krajach UE, aby recy-
kling tworzyw sztucznych był opłacalny, za-
kłady muszą się modernizować i zwiększać 
wydajność.                                                                    ■

---- Materiał przygotowano na podsta-
wie dokumentów Komisji Europejskiej ---

Zmniejszenie fragmentacji 
systemów zbierania i sortowania 

oraz różnic między nimi może 
znacznie poprawić opłacalność 

recyklingu tworzyw sztucznych, 
pozwalając na zaoszczędzenie 

ok. 100 euro na tonę zebranych 
odpadów. Aby zachęcić do 

wprowadzania bardziej 
znormalizowanych i skutecznych 

praktyk w całej UE, Komisja 
wyda nowe wytyczne w zakresie 

selektywnego zbierania i 
sortowania odpadów
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Współczesne globalne wyzwania, takie jak szybki wzrost 
populacji świata, zapewnienie bezpiecznej żywności dla 
tej rosnącej populacji, jak również zmiany klimatyczne 

powodują, że musimy oprzeć się na najbardziej efektywnych roz-
wiązaniach, bo tylko one zapewnią przyszły zrównoważony rozwój.
Rozpoczęty niedawno proces transformacji gospodarki europej-
skiej z modelu liniowego do modelu obiegu zamkniętego pocią-
ga za sobą także konieczność zmian w sferze zachowań i przy-
zwyczajeń konsumenckich w zakresie oszczędności surowców. 
Tworzywa sztuczne, wszechstronne i wielofunkcyjne, dzięki swo-
im wyjątkowym właściwościom mogą mieć ogromny pozytyw-
ny wkład w te procesy. Już teraz są to materiały powszechnie wy-
korzystywane w kluczowych sektorach, takich jak przemysł opa-

kowań, budownictwo, transport, produkcja energii odnawial-
nej, sprzęt medyczny czy sport. Bardzo często, dzięki wykorzy-
staniu tworzyw sztucznych, możliwie są wcześniej niedostęp-
ne innowacje czy przełomowe technologie. Tworzywa i produk-
ty z nich wykonane pozwalają podczas całego okresu ich użyt-
kowania oszczędzać ogromne ilości zasobów. Zapobiegają tak-
że marnowaniu żywności, redukują zużycie energii i emisję CO2

do atmosfery.
Publikacja PlasticsEurope pt. „Tworzywa sztuczne – Fakty 2017” (pu-
blikacja w języku angielskim do pobrania na www.plasticseurope.org) 
to doroczny raport zawierający informacje dotyczące produkcji, zu-
życia i odzysku tworzyw sztucznych, dane na temat handlu zagra-
nicznego, a także informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży 
tworzyw sztucznych. Branża zatrudnia ponad 1,5 mln pracowników 
(z czego ponad 90% w sektorze przetwórstwa tworzyw), pracują-
cych w 60 tys. przedsiębiorstwach, w większości typu SME (małe i 
średnie przedsiębiorstwa). Łączne obroty europejskiego przemysłu 
tworzyw w 2016 r. wyniosły blisko 350 mld euro (ze względów me-
todologicznych raport prezentuje dane za 2016 r. Te za 2017 r. będą 
dostępne w połowie roku).

przemysł tworzyw sztucznych
niezbędny dla gospodarki obiegu zamkniętego

PlasticsEurope, europejska organizacja zrzeszająca producentów tworzyw sztucznych, jak co roku 
opublikowała raport podsumowujący bieżącą sytuację na europejskim rynku tworzyw.

* Inne tworzywa – uwzględnia tworzywa termoutwardzalne, elastomery, 
kleje, powłoki, uszczelniacze oraz włókna PP. Nie uwzględnia włókien PET, 
PA oraz poliakrylowych 

Źródło: PlasticsEurope Market Research group (PEMRg)
/Conversio Market&Strategy gmbh

Wykres 1. Światowa produkcja materiałów polimerowych, 
2016 r.
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EKSPORT Wyroby z tworzyw, 2016 r.
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produkcja i zapotrzebowanie

Światowa produkcja tworzyw w 2016 r. wyniosła 335 mln ton, od-
notowując wzrost o 4,2% w odniesieniu do roku poprzedniego, 
zaś wskaźnik CARG (lata 1950-2016) wyniósł 8,5%. W Europie po-
ziom produkcji jest stabilny – roczny wzrost notowany jest w ska-
li od 0,5% do 1,5% – a w 2016 r. wyniosła ona 60 mln ton. Z udzia-
łem 19% Europa zajmuje drugie miejsce na świecie w gronie pro-
ducentów, a niekwestionowanym liderem od kilku lat są Chiny 
(Wykres 1). W dalszym ciągu bilans handlowy dla Europy jest do-
datni i w 2016 r. wyniósł blisko 15 mld euro (łącznie tworzywa w 
formach podstawowych oraz wyroby). Wśród głównych partne-
rów handlowych znalazły się m.in. Turcja, Chiny, Szwajcaria, USA, 
Korea Płd. czy Arabia Saudyjska.
Zapotrzebowanie ze strony europejskich przetwórców na tworzy-
wa w 2016 r. wyniosło 49,9 mln ton, a największym obszarem zasto-
sowań jest sektor opakowań, który zużywa 39,9% wszystkich two-
rzyw sztucznych. Na kolejnych miejscach znajdują się branża bu-
dowlana (19,7%) i branża motoryzacyjna (10%). Zastosowania w 
przemyśle elektrycznym i elektronicznym odpowiadają za 6,2% zu-
życia tworzyw sztucznych, a sektor rolniczy za 3,3%. W pozostałych 
obszarach obejmujących m.in. urządzenia i artykuły gospodarstwa 
domowego, meble czy wyroby medyczne łącznie zużywa się 16,7% 
wszystkich tworzyw sztucznych (Wykres 2). 
Największe zapotrzebowanie na tworzywa ze strony przetwórców 
w krajach europejskich występuje w Niemczech – kraj ten odpowia-
da za 24,5% europejskiego zużycia idącego na potrzeby przetwór-
stwa. Na kolejnych miejscach znajdują się Włochy, z udziałem 14,2%, 
Francja (9,6%), Hiszpania (7,7%) oraz Wielka Brytania (7,5%). Na szó-
stym miejscu tej listy plasuje się Polska z udziałem 6,3%, co odpowia-
da wielkości 3,17 mln ton tworzyw przetwarzanych w naszym kraju.
Struktura zużycia tworzyw sztucznych w Europie ze względu na ro-
dzaj polimeru wskazuje największe udziały dla polietylenu (łącznie 
PE–LLD/LD, PE-HD, PE-MD) – blisko 30%, polipropylenu – 19% oraz 
PCW – ok. 10%. Dalsze miejsca zajmują poliuretany i PET (odpo-
wiednio 7,5% i 7,4% ) oraz polistyreny z udziałem 6,7%.

Wykres 2. zużycie tworzyw sztucznych w Euro-
pie, 2016 r.

Wykres 3. Przemysł tworzyw sztucznych w gospodarce euro-
pejskiej (włączając producentów tworzyw, przetwórców i produ-
centów sprzętu), mierzony wartością dodaną brutto, 2012 r.
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Przemysł tworzyw sztucznych stanowi ważny sektor europejskiej 
gospodarki, będący na siódmym miejscu w europejskim rankin-
gu pod względem wnoszonej wartości dodanej przemysłu, wy-
twarzając ok. 5% (1,6 mld euro) wartości dodanej Unii Europejskiej 
(Wykres 3), a jego coroczny wkład do finansów publicznych w 2016 
r. wyniósł blisko 30 mld euro.
2017 rok branża może zaliczyć do udanych – produkcja w trzech 
sektorach przemysłu tworzyw sztucznych (produkcja wyrobów w 
formach podstawowych, przetwórstwo, produkcja maszyn) wyka-
zywała dynamiczny wzrost, szacowany na około 2,5%. Prognozy na 
2018 r. wskazują, że trend ten utrzyma się, a prognozowana war-
tość wzrostu wyniesie 1,5%.
Wyzwania, które stoją przed europejskim przemysłem tworzyw 
sztucznych związane są nie tylko z wysokimi kosztami energii 
czy stabilnym dostępem do surowców w konkurencyjnych ce-
nach, co na co dzień warunkuje opłacalność produkcji. Rów-
nie ważna wydaje się konieczność uwzględnienia planowanych 
zmian europejskiego prawodawstwa, choćby wynikających z 
koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, której ostateczne 
przyjęcie spodziewane jest w połowie bieżącego roku. Dodatko-
wo powstawać będą nowe propozycje legislacyjne wynikające z 
przyjętej w styczniu br. Strategii na temat tworzyw sztucznych. 
W połączeniu ze znanymi i obecnymi w dyskusji legislacyjnej już 
od dłuższego czasu zagadnieniami dotyczącymi np. stosowania 
produktów na bazie bisfenolu A (poliwęglany, lakiery epoksydo-
we), plastyfikatorów ftalanowych, antypirenów, czy substancji ne-
gatywnie wpływających na układ hormonalny (endocrine disrup-
tors), dyskusją na temat non-toxic environment czy ogólnoświato-
wą debatą na temat odpadów w środowisku morskim daje (wciąż 
niepełny) obraz wyzwań z jakimi będzie musiał zmierzyć się prze-
mysł w najbliższym czasie.                                                                             ■

------------------ ANNA KOzERA-SzAŁKOWSKA ----------------
------------------ Fundacja PlasticsEurope Polska ------------------ 

Źródło: PlasticsEurope Market Research group (PEMRg)
/Conversio Market&Strategy gmbh Źródło: Eurostat, PlasticsEurope
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Innowacyjne kierunki rozwoju polime-
rów wskazują, że tzw. wysokowydajne 
tworzywa konstrukcyjne odgrywają i 

będą odgrywać kluczową rolę w przemyśle 
motoryzacyjnym, a ich udział z roku na rok 
będzie coraz większy.

Historia tworzyw w motoryzacji

Rewolucja tworzyw sztucznych w prze-
myśle motoryzacyjnym rozpoczęła się w 
1950 r. od tworzyw termoplastycznych: 
wpierw ABS-u, potem poliamidu, poliaceta-
lu, poprzez poliwęglan do stopów i miesza-
nek różnych polimerów. Początkowo two-
rzywa sztuczne były stosowane głównie we 
wnętrzach pojazdów, ewentualnie w czę-
ściach dobudowanych, tj. zderzakach, spoj-
lerach, obudowach lusterek. Dziś coraz czę-
ściej trafiają do części i elementów pojaz-

dów, które wcześniej zarezerwowane były 
wyłącznie dla blachy karoseryjnej. 
Przykładowo z tworzyw sztucznych wytwa-
rzane są m.in. drzwi, błotniki oraz w niektó-
rych przypadkach nawet maski. Ocenia się, 
że współcześnie typowy samochód osobo-
wy zawiera blisko tysiąc elementów wyko-
nanych z tworzyw sztucznych, a ich uśred-
niony udział to prawie 60% masy pojazdu. 
Już jakiś czas temu słusznie zauważono, że 
stosowanie lżejszych tworzyw sztucznych, 
w przeciwieństwie do materiałów tradycyj-
nych, powoduje znaczną redukcję wagi, tym 
samym pojazdy stały się oszczędniejsze. 
Szacuje się, że każde zmniejszenie masy cał-
kowitej pojazdu o 10% powoduje reduk-
cję zużycia paliwa o nawet 7%. Natomiast 
zmniejszenie masy pojazdu o 1 kilogram 
może przyczynić się do redukcji emisji dwu-
tlenku węgla aż o 20 kilogramów. Z tego po-

wodu udział tworzyw sztucznych, również w 
obrębie karoserii, nieustannie wzrasta. Obec-
nie wzrost ten w głównej mierze powodowa-
ny jest dynamicznym rozwojem rozwiązań na 
bazie materiałów kompozytowych, łączących 
najlepsze właściwości poszczególnych skład-
ników. Jest to o tyle ważne, że dawniej istotne 
detale, typu spojlery, kratki wlotu powietrza, 
zderzaki czy błotniki były wykonywane osob-
no głównie ze stopów metali, m.in. twarde-
go duraluminium (stop aluminium z miedzią 
(2-4,9%), manganem (0,3-1%), magnezem 
(0,15-1,8%), często także z krzemem czy żela-
zem w ilości od ok. 6% do 8%). Obecnie nato-
miast wszystkie te części zostały zintegrowa-
ne w jeden kombinowany element przedni. 
Zauważono, że tworzywa sztuczne są przede 
wszystkim wykorzystywane do zwiększania 
efektywności energetycznej samochodów 
poprzez zmniejszenie masy, wraz z gwarancją 
trwałości, odporności na korozję, wytrzyma-
łości oraz wysokiej wydajności przy porówny-
walnie niższych kosztach.

Zalety tworzyw sztucznych
oraz kierunki rozwoju

Tworzywa posiadają wiele zalet, które przy-
czyniają się do tego, że są w stanie wy-
przeć z rynku motoryzacyjnego materia-
ły bardziej tradycyjne. Dodatkowo stoso-

W PrzEmYśLE mOtOrYzACYJNYm DO BuDOWY POJAzDóW, m.IN. SAmOCHODóW OSOBOWYCH
StOSuJE SIę KILKANAśCIE rODzAJóW I ODmIAN tWOrzYW SztuCzNYCH.
DzIęKI NIEzWYKłEJ trWAłOśCI I LEKKOśCI StAłY SIę NIEzBęDNE W PrODuKCJI śrODKóW trANSPOrtu

Obecnie tworzywa sztuczne wykorzystywane są najczęściej do produkcji 
wewnętrznych części motoryzacyjnych, choć coraz częściej stają się również 
efektywnym rozwiązaniem i alternatywną dla produkcji elementów 
zewnętrznych, przykładowo elementów karoserii. Wśród najczęściej i najwięcej 
pod względem wolumenowym stosowanych tworzyw znajdują się poliwęglany, 
tworzywa termoplastyczne, tj. polipropylen, polistyren czy poliamid oraz 
szeroka gama tworzyw modyfikowanych (Tabela 1). 
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Bez tworzyw nie będzie samochodów
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wanie tworzyw sztucznych, ze względu na 
elastyczność w integracji komponentów, 
zwiększa swobodę projektowania, w ten 
sposób pozwalając na zaawansowaną kre-
atywność i innowacyjność. Jednocześnie 
zauważa się, że wysokie do niedawna kosz-
ty montażu są stopniowo obniżane dzię-
ki możliwości formowania tworzyw sztucz-
nych w elementy o złożonej geometrii. Po-
woduje to, iż coraz częściej zastępują one 
kilka części na bazie różnych materiałów. 

Reasumując: tworzywa sztuczne poprzez 
zintegrowanie różnych elementów ułatwia-
ją montaż. 
Wśród kluczowych i najczęściej wymienia-
nych zalet tych materiałów znajduje się 
choćby możliwość znaczącej redukcji wagi 
pojazdu bez negatywnego wpływu na tzw. 
poziom bezpieczeństwa i wygodę. Dodat-
kowo elastyczność i formowalność poma-
gają przy nadawaniu indywidualnej formy i 
wyglądu projektowanym konstrukcjom sa-

mochodowym. Inne zalety wysokowydaj-
nych tworzyw sztucznych, stosowanych w 
pojazdach, obejmują zminimalizowanie ko-
rozyjności, co znacząco wydłuża żywotność 
pojazdu oraz możliwość recyklingu.

Wyzwania rynku

Największym wyzwaniem, jeśli chodzi o 
tworzywa w branży motoryzacyjnej jest 
kwestia zaostrzających się przepisów 

tabela 1. Najczęściej stosowane tworzywa sztuczne w branży motoryzacyjnej

[1] tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym TWS znane również, jako gRP (ang. glass-Reinforced Plastic) lub fRP (ang.  fiber Reinforced Plastic) lub gfK (germ. 
glasfaserverstärkter Kunststoff) lub RTRP (ang. Reinforced Thermosetting Resin Plastic) oraz RTP (ang. Reinforced Thermoset Plastic)

skrót nazwa tworzywa zalety wady przykładowe zastosowanie

ABS
kopolimer akryloni-
trylo-butadieno-styre-
nowy

wysoka udarność, twardość oraz odporność na za-
rysowania

brak odporności na działanie świa-
tła i promieniowania UV

osłony rozrządu silnika; obudowy 
lusterek; kratownice, przyciski, ar-
matura wewnętrzna, nadkola

PP polipropylen duża odporność chemiczna, dobra przepuszczal-
ność powietrza

brak odporności na kontakt z mie-
dzią, materiał palny

zderzaki; przednie części karose-
rii; obudowy lusterek; spojlery oraz 
elementy wyposażenia wnętrza 
(np. włókna dywanowe)

PP/EPDM

spoiwo polipropylenu 
z elastomerem etyle-
nowo-propylenowo-
dienowym

duża wytrzymałość, twardość oraz termoplastycz-
ność

do spawania wymagana temp. 
300°C

zderzaki (spoiwo do spawania); 
obudowy lusterek; spojlery; listwy i 
osłony ozdobne kół jezdnych

PE (LDPE oraz 
HDPE) polietylen

dobra odporność chemiczna; dobre właściwości śli-
zgowe; niska ścieralność; odporność na korozję na-
prężeniową

traci elastyczność pod wpływem 
światła słonecznego i wilgoci

wzmocnione szkło do karoserii sa-
mochodowych, izolacja elektryczna

PA poliamid

duża wytrzymałość mechaniczna, duża udarność, tak-
że przy niskiej temperaturze, odporność na rozciąga-
nie i ścieranie, niski współczynnik tarcia, stałość kształ-
tu w wysokich temperaturach, odporność na działanie 
benzyny i różnego rodzaju rozpuszczalników

duża chłonność wilgoci (od 2,5% 
do 2,8%)

osłony ozdobne kół jezdnych; ele-
menty prowadzące, prowadnice; 
sprzęgła, krzywki, rozdzielacze i 
wały napędzające

PS polistyren
wysoka twardość; niższa temperatura mięknienia i 
mniejsza lepkość stopu (łatwość formowania wtry-
skowego)

ograniczona elastyczność; kru-
chość korpusy, spojlery

PC poliwęglan
duża wytrzymałość mechaniczna; udarność; odpor-
ność na ściskanie; wysoka przezroczystość nietrwałość

korpusy, spojlery, obudowy luste-
rek, kraty wlotu powietrza, szkła re-
flektorów

PCW poli(chlorek winylu)
elastyczny; trudnopalny; wytrzymały mechanicznie, 
stabilny termicznie; odporny na działanie wielu roz-
puszczalników

wysoki połysk
tablice przyrządów samochodo-
wych; poszycie kabli elektrycznych; 
rury; elementy drzwi

POM
polioksymetylen, po-
liacetal 

odporny na ścieranie; wytrzymały chemicznie; wy-
trzymały na rozciąganie; ma właściwości izolatora 
elektrycznego

sztywny;  >230°C ulega gwałtow-
nej depolimeryzacji z wydziele-
niem gazowego formaldehydu

podzespoły samochodowe

TWS
tworzywa sztuczne 
wzmacniane włóknem 
szklanym[1]

wysoka wytrzymałość mechaniczna, niska masa, od-
porność na korozję, odporność na działanie wyso-
kiej temperatury; izolacyjność; łatwość kształtowa-
nia; łatwość naprawy

wymagające przetwarzanie
nadwozia pojazdów; poszycie ze-
wnętrzne elementów nadwozia;  
spojlery; osłony progów

PUR poliuretan

wysoka uniwersalność tworzywa; duży zakres twar-
dości z równoczesnym zachowaniem dużej ela-
styczności; odporność mechaniczna na rozciąganie 
i ścinanie; odporność chemiczna

wymagające przetwarzanie

spojlery; zderzaki; kierownice; pod-
sufitki; deski rozdzielcze; wypełnie-
nia siedzeń; wykładziny; elementy 
skóropodobne

PPO [PPE] polioksyfenylen (poli-
fenyloeter)

odporność chemiczna na działanie roztworów kwa-
sów i zasad; dobre właściwości mechaniczne i die-
lektryczne; stabilność wymiarowa w szerokim zakre-
sie temperatur; właściwości samogasnące

mała chłonność wilgoci, duża 
sztywność 

błotniki; elementy poszycia ze-
wnętrznego

PBT
politereftalan butyle-
nowy

dobre właściwości reologiczne; odporność na ko-
rozję naprężeniową; odporność na starzenie ciepl-
ne; odporność na wodę, słabe kwasy, oleje i tłuszcze

gorsze właściwości mechaniczne; 
brak odporności na działanie stę-
żonych kwasów, zasad, fenoli; sta-
ły kontakt z gorącą wodą powodu-
je jego hydrolizę

elementy poszycia zewnętrznego

  ►
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prawnych. Zarówno producenci surowców, 
jak również cała branża motoryzacyjna znaj-
dują się pod nieustanną presją ze względu 
na dynamiczny rozwój rynku motoryzacyj-
nego. Zdaniem wielu ten rozwój motoryzacji 
od dawna niekorzystnie wpływa na stan śro-
dowiska naturalnego. Z tego względu poja-
wiły się restrykcyjne wymogi emisyjne. 
Inna kwestia związana jest z recyklingiem. 
Przemysł motoryzacyjny ma prawdopo-
dobnie najlepsze wyniki spośród wszyst-
kich branż, jeśli chodzi o recykling materia-
łów – średnio wynosi on około 80%, choć 
oczekiwania stale rosną, a producenci sa-
mochodów wciąż opracowują nowe zasto-
sowania wykorzystywanych przez siebie 
materiałów z recyklingu. 
Obserwuje się, że zarówno na rynku two-
rzyw sztucznych, jak również w branży 
motoryzacyjnej konkurencyjność jest co-
raz wyższa. Powoduje to, że niektóre wy-
zwania stają się równocześnie siłą napędo-
wą dla każdego z tych rynków. Faktem jest, 
że kierowcy chcą samochodów o wysokich 
osiągach, z większym komfortem jazdy, 
oszczędnościami paliwa, indywidualnym 
stylem i niższymi cenami. Z kolei społeczeń-
stwo domaga się niższego poziomu zanie-
czyszczeń i zwiększenia odzysku po zakoń-
czeniu życia. 

perspektywy rynku tworzyw
sztucznych w branży motoryzacyjnej

Zarówno inżynierowie odpowiedzialni za 
projektowanie tworzyw sztucznych, jak i ich 
odpowiednicy z działów badawczo-rozwo-
jowych koncernów motoryzacyjnych ści-
śle ze sobą współpracują, z zamiarem zop-
tymalizowania różnych rozwiązań i syste-
mów. Ta współpraca polega m.in. na inte-
growaniu formowanych wtryskowo i roz-
dmuchowo części, i w efekcie prowadzi do 
oferowania lepszego produktu bez kosz-
townych prac montażowych. 
Jest ona konieczna, gdyż tworzywa sztucz-
ne znajdują szerokie zastosowanie w pro-
jektowaniu konstrukcyjnym samochodów. 
Jeden z bardziej skomplikowanych proble-
mów projektowych dotyczył przez lata sys-
temu paliwowego i finalnie został rozwiąza-
ny właśnie dzięki tworzywom. W tej chwili 
zaś wydaje się, że największe perspektywy 
rozwoju rynku związane są z kwestiami pal-
nościowymi tworzyw, z barwieniem mate-
riałów, jak również z łatwością formowania, 
a tym samym nadawania często skompliko-
wanych kształtów. 
Zmniejszenie palności tworzyw sztucznych 
uzyskuje się w wyniku wprowadzenia do 
nich tzw. antypirenów, które jednocześnie 

jednak mają nie zawsze korzystny wpływ na 
własności tworzywa. Stanowi to spore wy-
zwanie dla producentów surowców. Nato-
miast wśród metod produkcyjnych szeroko 
stosowany jest wtrysk, wytłaczanie, praso-
wanie, odlewanie oraz kalandrowanie. Tak 
duża różnorodność powoduje, że w proce-
sie projektowym działy badawcze mogą bar-
dziej skupiać się na właściwościach materia-
łów, analizując przykładowo technologie za-
rządzania energią bez kompromisu w zakre-
sie bezpieczeństwa, aniżeli koncentrować 
się na ograniczeniach produkcyjnych. Od lat 
udział tworzyw sztucznych jest rozszerzany 
w praktycznie każdej części pojazdu. 
Prace badawcze nad lżejszymi tworzywami, 
mieszanie materiałów termoplastycznych, 
zwiększanie biodegradowalności tworzyw, 
to tylko kilka przykładów świadczących o 
innowacjach i perspektywach rynku.

innowacyjne kierunki rozwoju rynku
tworzyw sztucznych skierowane
do przemysłu motoryzacyjnego

Zastosowanie tworzyw sztucznych stanowi 
sedno zagadnienia innowacyjności odno-
szącej się do motoryzacji. Materiały te po-
magają zmniejszyć zużycie paliwa, reduku-
ją emisję dwutlenku węgla, podnoszą bez-
pieczeństwo. Innowacyjność tworzyw gwa-
rantuje nieporównywalne korzyści w zakre-
sie bezpieczeństwa. Chodzi np. o takie ele-
menty, jak wykonane z wytrzymałych włó-
kien poliestrowych pasy bezpieczeństwa. 
Także poduszki powietrzne, zwykle z wy-
trzymałej tkaniny poliamidowej, zmniejsza-
ją ryzyko zgonu w bezpośrednim wypadku 
samochodowym nawet o 30%. Podobnie 
sytuacja wygląda z fotelikami dziecięcymi, 
które dzięki użyciu tworzyw mogą liczyć na 
znaczne udoskonalenia. 
Co więcej, ponieważ producenci samocho-
dów pracują nad osiągnięciem celów zwią-
zanych ze zrównoważonym rozwojem i wy-
korzystaniem odzyskiwanych materiałów, 
to coraz więcej części samochodowych jest 
produkowanych z wykorzystaniem wtórnie 
przetworzonych tworzyw sztucznych. 

Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że 
tworzywa sztuczne jako materiały dla bran-
ży samochodowej wymagają nieustannych 
badań i usprawnień.

rynek tworzyw sztucznych
a producenci

Obecnie rynek motoryzacyjny znajdu-
je się pod ogromną presją. W skali global-
nej głównym powodem są problemy go-
spodarcze i środowiskowe, które sprawia-
ją, że projektowanie samochodów bardziej 
wydajnych pod względem zużycia paliwa 
jest priorytetem w branży motoryzacyjnej. 
Choć liczba i różnorodność stosowanych 
tworzyw sztucznych w branży motoryzacyj-
nej jest bardzo duża, to okazuje się, że tylko 
trzy rodzaje stanowią ponad 68% całkowi-
tej ilości tworzyw sztucznych używanych w 
pojazdach: polipropylen (34%), poliuretan 
(18%) oraz poli(chlorek winylu) (16%). 
Wzrost wykorzystania tworzyw sztucz-
nych w pojazdach jest od wielu lat impo-
nujący. Przykładowo od roku 2006 do roku 
2016 udział tworzyw sztucznych w produk-
cji samochodów osobowych wzrósł z ok. 
11% do prawie 60%. Nic więc dziwnego, 
że celem największych dostawców surow-
ców, czyli firm SABIC, LyondellBasell Indu-
stries, BASF, Borealis, DSM Engineering Pla-
stics, Celanese Corporation, Quadrant, Evo-
nik Industries czy Sumitomo Chemical jest 
opracowywanie coraz to nowszych mate-
riałów. Jeśli chodzi z kolei o metody prze-
twarzania tworzyw, to formowanie wtry-
skowe jest obecnie numerem jeden. Opra-
cowano zresztą stosunkowo wiele odmian 
tej metody. Wśród szybko rozwijających 
się dziedzin znajdujemy choćby tzw. wie-
lomateriałowe formowanie wtryskowe, w 
którym jedno tworzywo jest formowane w 
inne. Główną zaletą tego procesu są znacz-
nie niższe koszty produkcji, zwłaszcza w 
przypadku większych ilości, brak dodatko-
wych kosztów montażu oraz wodoodpor-
ne uszczelnienie.                                                   ■

-------------- ANNA JAROSIK ------------

Wraz ze wzrostem wykorzystania tworzyw sztucznych w branży motoryzacyjnej, tzw. 
lekkie techniki projektowania bazujące na integracji tworzyw sztucznych i kompozytów 
polimerowych, przynoszą coraz większe korzyści. Zauważa się jednak, że rosnąca licz-
ba producentów samochodów używa tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu 
do produkcji takich elementów, jak poduszki siedzeń i osłony chłodnicy. Jest to aktual-
nie jeden z bardziej nowoczesnych kierunków prac B+R i największa nowość, jeśli cho-
dzi o branżę motoryzacyjną. Dawniej tego typu rozwiązania, ze względu na jak się wy-
dawało gorsze parametry, były wręcz zabraniane z obawy przed utratą wytrzymałości, 
a co za tym idzie bezpieczeństwa. Obecnie jest nie do pomyślenia, aby zrezygnowano z 
tego kierunku rozwoju.

Tworzywa sztuczne

Bogactwo oferty evonika

– Stale pracujemy nad nowymi materiałami 
i procesami, dostarczając branży motoryza-
cyjnej rozwiązania zapewniające jej wyższą 
efektywność kosztową i bardziej przyjazne 
środowisku systemy oraz materiały, będące 
jednocześnie bardziej odpornymi na obcią-
żenia chemiczne lub mechaniczne. Opraco-
wujemy wysokiej jakości lekkie materiały, za-
stępujące części metalowe lub gumowe. Łą-
cząc różne materiały polimerowe, zmniejsza 
się ciężar samochodu oraz podnosi jego wy-
dajność. Nasze rozwiązania, dzięki połącze-
niu systemów wielomateriałowych, zapew-
niają klientom możliwość projektowania po-
jazdów zoptymalizowanych pod kątem ko-
mercyjnym. W zakresie oszczędności masy 
pojazdu firma oferuje m.in. siatki polimero-
we wykonane z tworzywa o nazwie handlo-
wej Plexiglas; strukturalne części hybrydowe 
z tworzywa Vestamelt; środki sieciujące do 
żywic epoksydowych Vestamin; plastikowe 
komponenty z materiału Vestamid HTplus; 
rdzenie piankowe z materiału Rohacell. 
Dostarczamy również innowacyjne technolo-
gie, aby obniżyć zużycie energii i emisję CO2, 
jednocześnie zwiększając wydajność pojaz-
dów. Czynimy to dzięki zaawansowanym sys-
temom smarnym dla silników i układów prze-
niesienia napędów, częściom o niskim współ-
czynniku tarcia oraz dzięki zmniejszaniu opo-
ru toczenia opon. W tym zakresie koncern 
oferuje dodatki do oleju o nazwie Viscoplex; 
dwufunkcyjne organosilany do zastosowań 
gumowych oraz wielowarstwowe przewody 
chłodzące z poliamidu Vestamid – informuje 
koncern Evonik z Niemiec.
Firma wprowadza na rynek także nowocze-
sne surowce do ochrony powierzchni pojaz-
dów. Niezależnie od tego, czy celem jest uzy-
skanie powierzchni o wysokim połysku, czy 

też powierzchni matowej, ze zwiększoną od-
pornością na zarysowania, to jest w stanie 
przedstawić produkty, które poprawiają de-
sign i wydłużają żywotność komponentów 
samochodowych. Mowa tu m.in. o poliureta-
nowych środkach sieciujących Vestanat czy 
też środkach matujących Acematt. 
– Wreszcie też opracowujemy materiały, któ-
re umożliwiają kreowanie zaawansowanych 
technologii oświetleniowych, zapewniają-
cych wydajność i bezpieczeństwo oraz kla-
syczne wzornictwo – informuje niemiecki 
koncern chemiczny w odniesieniu do prowa-
dzonych przez siebie prac ukierunkowanych 
na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.
Najnowszą innowacją Evonika w temacie 
motoryzacyjnym jest opracowanie meto-
dy produkcji części kompozytowych. To od-
powiedź na sygnały z rynku, iż poszukiwane 
są coraz bardziej zaawansowane materiały 
kompozytowe, których użycie pomogłoby w 
redukcji masy pojazdu i obniżce emisji CO2. 
Zazwyczaj tego typu materiały znajdują za-
stosowanie w pojazdach luksusowych, gdyż 
ich użycie jest kosztowne oraz technologicz-
nie skomplikowane. Najnowsze osiągnięcie 
Evonika – jak przekonują przedstawiciele fir-
my – może jednak zmienić ten niekorzystny 
układ. Technologia o nazwie PulPress służyć 
ma do produkcji skomplikowanych wypra-
sek powstających przy użyciu kompozytów 
i odbywać się w „rozsądnej cenie”.
PulPress łączy dwie tradycyjne techniki pro-
dukcyjne stosowane w przemyśle kompo-
zytowym: formowanie tłoczne oraz pultru-
zję, czyli metodę przeciągania włókna, po-
legającą na wytwarzaniu sposobem cią-
głym profili kompozytowych o różnych 
kształtach przekroju (pełnym, otwartym i 
zamkniętym). Obie techniki, w zestawie-
niu ze sobą, tworzą zautomatyzowany, cią-
gły proces produkcji części kompozyto-

wych. Najważniejszym surowcem w opi-
sywanym procesie jest dostarczana przez 
Evonik pianka Rohacell, czyli pianka struk-
turalna na bazie polimetakrylimidu, stoso-
wana we wzmacnianych włóknem elemen-
tach kompozytowych do lekkich zastoso-
wań. Używana jest jako materiał rdzeniowy 
w konstrukcjach przekładkowych pomię-
dzy dwiema warstwami poszycia wzmoc-
nionego włóknem szklanym lub węglo-
wym. W wyniku sięgania po nią otrzymy-
wane są sztywne i lekkie detale odporne 
na ekstremalne naprężenia. Dobra prze-
twarzalność pianki obniża również koszty 
materiałów przekładkowych. Podstawowe 
aspekty nowego procesu produkcyjnego 
to elastyczność projektowania oraz nawet 
o 60% niższe koszty produkcji w stosunku 
do elementów stalowych. Materiał powsta-
ły w oparciu o proces PulPress lepiej wypa-
da także w testach zderzeniowych. Części 
wykonane przy użyciu nowej technologii 
mają być nawet o 75% lżejsze od tradycyj-
nych konstrukcji stalowych. Evonik podał 
już do publicznej wiadomości, że wypraski 
stworzone wedle nowej technologii wkrót-
ce trafią do produkcji masowej.

DsM ramię w ramię z Toyotą i Fordem

Podobne prace nad udoskonaleniem ofer-
ty dla motoryzacji prowadzą inni producen-
ci tworzyw sztucznych. Dla przykładu kon-
cern DSM Engineering Plastics podpisał w 
listopadzie 2017 r. umowę o współpracy 
technologicznej z Toyota Motorsport. Obej-
muje ona wszystkie spółki DSM zajmujące 
się dostarczaniem materiałów i technolo-
gii dla sektora motoryzacyjnego, m.in. Engi-
neering Plastics (w ofercie tworzywo Dyne-
ema, czyli włókno polietylenowe o ultrawy-
sokiej masie cząsteczkowej). 

przemysł motoryzacyjny
inspiracją dla producentów tworzyw

Najwięksi światowi producenci tworzyw sztucznych nie ustają w wysiłkach na rzecz kreowania coraz to bardziej innowacyjnych roz-
wiązań materiałowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. I to właśnie w tym obszarze odnaleźć można być może naj-
większą liczbę innowacji tworzywowych oferowanych przez wytwórców polimerów.
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W ramach kontraktu DSM będzie działać 
jako preferowany dostawca materiałów i 
produktów dla Toyoty. Ta natomiast opra-
cuje i będzie pilotować nowe rozwiązania 
inżynieryjne, wykorzystując wysokiej jako-
ści materiały DSM do potencjalnego zasto-
sowania w przemyśle motoryzacyjnym. To-
yota będzie również oceniać produkty DSM 
i działać jako tzw. użytkownik testowy.
Lista ostatnich osiągnięć DSM na polu mo-
toryzacyjnym jest jednak znacznie dłuższa. 
W końcówce minionego roku zmodyfiko-
wany PA46 Stanyl HGR2 firmy pomógł kon-
cernowi Ford Motor Company wygrać na-
grodę SPE Automotive Innovation 2017, 
będącą jednym z najbardziej prestiżowych 
wyróżnień w segmencie automotive. 
Marka Stanyl reprezentuje grupę wyso-
kowydajnych poliamidów 46. Nowy gatu-
nek HGR2, zatwierdzony do użytku w po-
jazdach Forda, wyróżnia się niskim tarciem, 
dużą odpornością na zużycie, dzięki czemu 
z powodzeniem stosowany jest w ramio-
nach napinacza łańcucha w samochodach 
Ford F-150 i Mustang. Stwierdzono rów-
nież, że tworzywo PA46 Stanyl HGR2 jest 
sztywniejsze w temperaturze pracy silnika 
niż PA66 i zapewnia niższą wytrzymałość na 
ścinanie międzyfazowe. To zaś skutkuje niż-
szymi stratami tarcia, a tym samym popra-
wą wydajności operacyjnej, wpływającą na 
zwiększenie oszczędności paliwa. 
Zastosowanie zmodyfikowanego materia-
łu PA46 (jako zamiennika dla PA66) zosta-
ło wprowadzone i przetestowane pilotażo-
wo w wybranych pojazdach napędzanych 
silnikiem V8 o pojemności 5 litrów. Zmia-
na korzystnie wpłynęła na wyniki w zakre-
sie zużycia i tarcia. Uzyskane oszczędności 
zużycia paliwa (0,4%), wynikające z reduk-
cji momentu obrotowego w wałku rozrządu 
(0,5 Nm) odpowiadały redukcji ciężaru o po-
nad 18 kg przy jednej dziesiątej kosztu. 

rywalizacja saBic i Borealis/Borouge

Wiele ciekawego dzieje się także z udziałem 
bliskowschodniego koncernu SABIC. Z po-
czątkiem marca bieżącego roku zademon-
strował on wyniki badań hybrydowych roz-
wiązań materiałowych dla przemysłu moto-
ryzacyjnego. Chodzi głównie o laminaty wy-
konane z ciągłego, wzmocnionego włók-
nem szklanym kompozytu termoplastyczne-
go (CFRTC) na bazie polietylenu wysokiej gę-
stości (HDPE) oraz taśmy UDMAX GPP 45-70. 
Ich zastosowanie korzystnie wpłynęło na po-
prawę zgodności z rygorystycznymi przepi-
sami dotyczącymi energii i emisji. Zewnętrz-
nie certyfikowana ocena cyklu życia po-
twierdziła, że drzwi z kompozytów wzmac-

nianych włóknem szklanym, jak również 
wzmocnionych polipropylenem, przewyż-
szały te wykonane na bazie metali w dwóch 
kluczowych kategoriach środowiskowych, tj. 
w zakresie potencjału globalnego ocieplenia 
i łącznego zapotrzebowanie na energię. 
Oprócz znacznie niższej wagi w porówna-
niu do stali, aluminium i magnezu, części 
CFRTC potwierdziły wyjątkową wytrzyma-
łość, odporność na korozję i możliwość wy-
twarzania w dużych ilościach przy użyciu 
formowania wtryskowego. Ocena cyklu ży-
cia, przeprowadzona zgodnie z normą ISO 
14040/44, porównała boczne drzwi samo-
chodu osobowego (typowy sedan) z termo-
plastycznych kompozytów matrycowych 
składających się z taśmy UDMAX GPP 45-70 
w połączeniu z formowaną wtryskowo war-
stwą wypełnienia szklanego tworzywa ter-
moplastycznego, do identycznych drzwi 
wykonanych ze stali, aluminium i magne-
zu. W oparciu o specyfikacje projektowe, 
taśmy UDMAX przekształcono w laminat, a 
następnie „obtryśnięto” na obie strony pod-
łoża przy użyciu polipropylenu wzmocnio-
nego szkłem firmy SABIC, tworząc hybrydo-
wy system materiałowy. Taśma w tym roz-
wiązaniu może pomóc projektantom i pro-
ducentom oryginalnego wyposażenia OEM 
w branży motoryzacyjnej w zmniejszeniu 
masy całkowitej elementów, w celu reduk-
cji zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. 
Według koncernu SABIC, w przypadku lek-
kich samochodów dostawczych kompo-
zyt UDMAX GPP 45-70 może być stosowa-
ny w ścianach bocznych, podłogach i pa-
nelach dachowych, zastępując stal, drewno 
lub tworzywa termoutwardzalne, w celu za-
gwarantowania mniejszej wagi, ale również 
poprawionej wytrzymałości i trwałości.
SABIC-owi nie pozostał dłużny jeden z jego 
największych europejskich i bliskowschod-
nich konkurentów, czyli koncern Borealis/
Borouge. Także i on w marcu tego roku za-
proponował przemysłowi samochodowe-
mu swoją innowację w postaci zastosowa-
nia lekkich rozwiązań materiałowych na 
bazie tworzyw Borealis Fibremod Carbon 
oraz Daploy. Nowe zastosowania są przede 
wszystkim oparte na produktach na bazie 
polipropylenu. Chodzi m.in. o polipropylen 
z włóknem węglowym Fibremod™ (CFPP) 
oraz polipropylen o wysokiej wytrzymało-
ści stopu (HMS) Daploy. Dodatkowo ogło-
szono plany inwestycyjne wobec własnych 
zakładów produkujących polipropylen, w 
tym zakłady mieszania w Chinach i USA, 
które zapewnią globalną dostępność swo-
ich innowacyjnych związków PP.
Nowości produktowe z grupy Borealis Fi-
bremod™ (CFPP) zostały zaprojektowane 

tak, aby uzyskać lekkie, zintegrowane i wy-
dajne rozwiązania. Z tego względu produk-
ty zostały postopniowane. Dzięki temu sta-
ły się odpowiednimi zamiennikami dla wie-
lu konwencjonalnych tworzyw konstrukcyj-
nych stosowanych w przemyśle motoryza-
cyjnym. Produkty z grupy Borealis CFPP są 
lekkie i wykazują ekstremalną sztywność; 
mają również doskonałą zdolność do prze-
twarzania. W przeciwieństwie do poliami-
dów, CFPP nie jest higroskopijny, czyli nie 
wchłania wilgoci. Natomiast w porównaniu 
z innymi tworzywami sztucznymi, produk-
ty CFPP pomagają zminimalizować "skrzy-
pienie i hałas".
Ponadto stosunkowo niedawno wprowa-
dzony na rynek produkt CFPP Fibremod 
CB061SY został wykorzystany przez wiodą-
cego producenta OEM w Ameryce Północ-
nej do wykonania wsporników słupka A w 
najlepiej sprzedającym się pojeździe użytko-
wym. Mimo tylko 6% wypełnienia włóknem 
węglowym, produkt zyskał sztywność wyno-
szącą ok. 4000 MPa i gęstość 0,93 g/cm3. Na-
tomiast zastosowanie Fibremod CB061SY 
umożliwiło producentowi OEM osiągnięcie 
znacznych oszczędności masy i to bez ko-
nieczności rezygnowania z wymagań do-
tyczących wydajności. Jest to pierwsza ko-
mercyjna aplikacja Fibremod CFPP. 
Podczas SPE Automotive Composites, czyli 
innej amerykańskiej konferencji, doceniona 
została kolejna aplikacja Fibremod Carbon 
koncernu Borealis/Borouge. Firmie Magna 
Exteriors przyznano nagrodę za lekki (w kla-
sie A) błotnik wykonany w technologii Fibre-
mod Carbon. Po zmodyfikowaniu obecnego 
narzędzia służącego do wytworzenia trwałej 
termoplastycznej alternatywy dla konwen-
cjonalnej części tłoczonej z metalu, Magna 
Exteriors ostatecznie wybrała Borealis Fibre-
mod Carbon, zawierający 10% polipropyle-
nu wzmocnionego włóknem węglowym. Ta 
modyfikacja umożliwia producentowi uzy-
skanie zarówno odporności na zderzenia ze-
wnętrzne (wymagane dla bezpieczeństwa 
osób w i poza pojazdem podczas zderzenia) 
oraz wysokiej jakości wygląd części malowa-
nej. Ponieważ część wykonana jest z regene-
rowanego włókna węglowego Fibremod, to 
panel nadwozia waży od 30% do 40% mniej 
niż w przypadku konwencjonalnych paneli 
aluminiowych.
Borealis stale chwali się także produkcją 
tworzyw o nazwie handlowej Daploy, co ma 
związek z ich wysoką wytrzymałością stopu, 
doskonałą spienialnością oraz dużą rozcią-
gliwością. Lekkie rozwiązania piankowe, któ-
re są możliwe dzięki Daploy HMS PP pozwa-
lają producentom OEM spełnić coraz ostrzej-
sze wymagania dotyczące emisji CO2. 

Tworzywa sztuczne

Przykładowo, w procesie formowania z roz-
dmuchiwaniem piankowym, Daploy jest 
materiałem o zerowej zawartości odpadów, 
a jego recykling jest opcjonalny. Wiodący 
japoński producent i przetwórca tworzyw 
sztucznych wykorzystał Daploy WB140HMS 
w procesie spieniania z rozdmuchiwaniem 
do produkcji przewodów powietrznych do 
samochodów. Połączenie innowacyjnych 
procesów produkcyjnych i zastosowania Da-
ploy WB140HMS przyczyniło się do zmniej-
szenia masy części nawet o 80%, co z kolei 
doprowadziło do ogólnej poprawy wydaj-
ności paliwowej i obniżenia emisji CO2. W 
porównaniu z konwencjonalnymi kanałami 
litymi wykonanymi z pianki poliuretanowej, 
nowe kanały powietrza formowane z roz-
dmuchiwaniem piankowym wykazują lep-
szą izolacyjność i mniejszą kondensację rosy. 

Współpraca BasF i BMW

Od wielu już lat trwa współpraca między 
dwoma filarami niemieckiego przemysłu, 
czyli koncernami BASF i BMW. Jej najnow-
szym owocem jest stosowanie w produkcji 
elektrycznego BMW i3 tworzyw konstruk-
cyjnych i poliuretanów dostarczanych 
przez BASF. Lider globalnej chemii wspie-
ra w ten sposób rozwój elementów stoso-
wanych w samochodach, takich jak m.in. 
oparcia przednich foteli, kluczowe ele-
menty wzmacniające w korpusie z włókna 
węglowego oraz tylną osłonę siedzenia. 
Przykładowo oparcie fotela kierowcy i pa-
sażera jest pierwszym formowanym wtry-
skowo i do tego niepowleczonym elemen-
tem konstrukcyjnym wykonanym z polia-
midu Ultramid B3ZG8 UV dostarczanego 
przez BASF. Ma on widoczną powierzch-
nię i może być stosowany we wnętrzu po-
jazdu. Ten lekki komponent hybrydowy 
waży zaledwie 2 kg. Natomiast tylna osło-
na siedzenia wykonana jest na bazie włók-
na węglowego połączonego z matrycą po-
liuretanową, która po raz pierwszy zosta-
ła zastosowana w seryjnym pojeździe pro-
dukcyjnym. Komponent integruje szereg 
funkcji, takich jak mocowanie na uchwyt 
na kubki i zasobnik, oszczędzając przy tym 
zarówno prace montażowe, jak i ciężar. 
Ponadto elementy strukturalne w korpu-
sie BMW i3 wykonane z włókna węglowe-
go zawierają części strukturalne tworzywa 
PBT pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną 
powłoką. 
Największym komponentem i pierwszym 
tego rodzaju na rynku jest tzw. kompo-
nent integralny, znajdujący się w tylnej czę-
ści bocznej pomiędzy skorupami z włókna 
węglowego. Oprócz funkcji nośnej, w ra-

zie zderzenia, służy on również do oddzie-
lenia dwóch skorup nadwozia i stanowi tyl-
ny otwór do bocznego okna.
Przemysł samochodowy stosuje także two-
rzywo Elastollan HPM firmy BASF, czy-
li pierwszy termoplastyczny elastomer poli-
uretanowy, który jest elastyczny, odporny na 
UV i łatwy w obróbce, dzięki czemu znalazł 
zastosowanie na zewnątrz samochodu bez 
konieczności jego malowania. Produkt BASF 
łączy w sobie swobodę wzornictwa i długo-
trwałą wytrzymałość z atrakcyjnym układem 
dotykowym i wysokiej klasy wyglądem.
Nowy materiał nie tylko posiada właściwo-
ści konwencjonalnego TPU, ale także poka-
zuje nowe funkcje. BASF dodatkowo rozwi-
nął właściwości jego przetwarzania, gdyż 
można go formować wtryskowo w szerokim 
oknie procesowym, a czas cyklu jest o 50% 
krótszy w porównaniu z dotychczasowymi 
materiałami TPU. Dodatkowo Elastollan HPM 
dysponuje dobrymi właściwościami płynię-
cia, co oznacza, że można z niego wytwarzać 
elementy o grubości od 1,5 mm do 1,8 mm 
bez wpływu na jakość powierzchni.

Producent samochodów PSA Peugeot Ci-
troën korzysta już z TPU Elastollan AC 55D10 
HPM. Produkt stosowany jest do okładzin 
Citroën C4 Cactus z tzw. airbumps. Chodzi 
tu o duże, wypełnione powietrzem amorty-
zujące zderzaki w kontrastowych kolorach, 
które montowane są po bokach oraz z przo-
du i z tyłu pojazdu. Chronią nadwozie przed 
uderzeniami i zadrapaniami. Jednocześnie 
nadają autu charakterystyczny wygląd.
Elastollan HPM jest szczególnie odpowied-
ni do pochłaniania wstrząsów. Formowany 
wtryskowo komponent Elastollan jest za-
montowany na powłoce nośnej z poliwę-
glanu i akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), 
tworząc w ten sposób elastyczne wgłębie-
nia, które mogą być wgniatane i odbijane 
ponownie. Cała konstrukcja jest przymo-
cowana do metalowej ramy. Ze względu 
na dobre właściwości montażowe możliwy 
jest ścisły montaż, którego nie osiągają kon-
wencjonalne materiały wykończeniowe, ta-
kie jak polipropylen.                                           ■

-------------- ANNA JAROSIK ------------

Koncern Lanxess wprowadził nowe poliamidy stabilizowane w wysokiej temperaturze, 
tworzywa termoplastyczne o zmniejszonej palności do pojazdów elektrycznych, a także 
nowe poliamidy do kanałów wentylacyjnych formowanych rozdmuchowo.
Firma opracowała nowy system stabilizacji cieplnej XTS2 (Xtreme Temperature Stabiliza-
tion), który podnosi odporność niektórych poliamidów z serii Durethan na stałą tempe-
raturę roboczą przekraczającą 230ºC. Pierwszym przedstawicielem nowej linii produkto-
wej jest wzmocniony włóknem szklanym poliamid 66 Durethan AKV35XTS2. Jest to od-
powiedź na rosnący trend zwiększania wydajności silników spalinowych, wymagający od 
znajdujących się pod maską komponentów z tworzyw sztucznych odporności na więk-
sze obciążenia termiczne. Nowe poliamidy stanowią alternatywę dla drogich, stabilizowa-
nych przez obróbkę termiczną specjalistycznych tworzyw termoplastycznych, takich jak 
poliamidy aromatyczne i półaromatyczne oraz polisiarczek fenylenu. Możliwe zastosowa-
nia obejmują moduły dopływu powietrza ze zintegrowaną chłodnicą międzystopniową 
lub przewody wentylacyjne sąsiadujące z turbosprężarką.
Innym kluczowym obszarem prac Lanxessa są poliamidy i poliestry o zmniejszonej palno-
ści, szczególnie nadające się do zastosowania w pojazdach elektrycznych i autonomicz-
nych. Przykładem takiego tworzywa jest Pocan AF4130, mieszanka PBT (politereftalanu 
butylenu) i ASA (kopolimer akrylonitrylu, styrenu i akrylanów).
Materiał ten jest odpowiedni w szczególności do precyzyjnych komponentów układów 
akumulatorowych pojazdów ze względu na niską podatność na odkształcenia, niewielką 
kurczliwość i bardzo niską palność. Został zakwalifikowany do klasy 5VA (1,5 mm) w ba-
daniu palności metodą UL 94. Charakteryzuje się również bardzo dobrą odpornością che-
miczną, np. na elektrolity szeroko stosowane w akumulatorach litowo-jonowych (DIN EN 
22088-3).
Inną nowością oferowaną przez niemieckiego producenta tworzyw sztucznych są formo-
wane rozdmuchowo poliamidy do silników o wymuszonym doładowaniu.
Trend produkcji silników turbodoładowanych doprowadził do zaostrzenia wymogów od-
porności cieplnej dla przewodów wentylacyjnych w komorze silnika wykonanych z two-
rzywa sztucznego, takich jak przewody powietrzne turbosprężarki. Stąd opracowanie no-
wych poliamidów Durethan AKV320ZH2.0 i Durethan BKV320ZH2.0. Zaprojektowano je 
głównie do trójwymiarowego próżniowego formowania rozdmuchowego, np. przewo-
dów wentylacyjnych. Obie mieszanki zostały zoptymalizowane pod kątem dużej skali 
produkcji i charakteryzują się szerokim oknem przetwórczym, zapewniając komponen-
ty o doskonałej powierzchni. Koncern pracuje również nad wprowadzeniem technologii 
XTS2 do produktów formowanych rozdmuchowo. 

Tworzywa sztuczne
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Dzięki znajomości najnowszych tren-
dów rynkowych, jak również wyma-
ganiom stawianym materiałom po-

limerowym stosowanym w segmencie opa-
kowaniowym, Grupa BOP może sprostać na-
wet największym wymaganiom swoich klien-
tów i partnerów biznesowych. Ma to swoje 
odzwierciedlenie przede wszystkim w szero-
kiej ofercie produktowej skierowanej do prze-
twórców wytwarzających np. opakowania 
sztywne i giętkie wykonane z PP i przeznaczo-
ne do przechowywania żywności.

Wymagania i możliwości

Niektóre segmenty rynku, takie jak opako-
wania do żywności, zastosowania do wody 
pitnej, zakrętki i zamknięcia do napojów, 
czy też opakowania przeznaczone do za-
stosowań medycznych i farmaceutycznych 
oraz zabawki są coraz bardziej wyczulone 
na obecność substancji potencjalnie nie-
bezpiecznych, takich jak np. niektóre ftala-
ny. Dzieje się tak nawet wtedy, kiedy wystę-
pują one w polimerze w bardzo małych ilo-
ściach, również w stężeniach poniżej usta-
wowo dopuszczalnego limitu. Zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 
2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograni-
czeń w zakresie chemikaliów (REACH), które 
obecnie obowiązuje m.in. na terytorium Unii 

Europejskiej, substancje te są zidentyfiko-
wane jako Substancje Wzbudzające Szcze-
gólnie Duże Obawy, czyli tzw. SVHC (Sub-
stances of Very High Concern) i wymienio-
ne są w wykazie SVHC, który okresowo jest 
uzupełniany.
Poliolefiny nie wymagają stosowania plasty-
fikatorów, takich jak ftalany w celu popra-
wienia ich miękkości i giętkości. Jednak w 
niektórych przypadkach ftalany, np. ftalan 
diizobutylu (DIBP) są używane jako skład-
niki katalizatora Zieglera-Natty (tzw. donor 
wewnętrzny) w procesie produkcji PP. Zgod-
nie z opinią Europejskiego Stowarzysze-
nia Producentów Katalizatorów (European
Catalysts Manufacturers Association – 
ECMA), donory wewnętrzne w katalizato-
rze, takie jak np. DIBP, spełniają definicję 
związku przejściowego, która jest opisana 
w REACH. Nie można wykluczyć, że DIBP 
może być obecny w finalnym polimerze w 
ilościach śladowych jako zanieczyszczenie 
pochodzące z systemu katalitycznego. Ka-
talizatory z donorem ftalanowym są aktual-
nie powszechnie stosowane w skali świato-
wej do polimeryzacji PP i jego kopolimery-
zacji np. z etylenem.

katalizator bezftalanowy
Zieglera-natty

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Grupa 
BOP podjęła działania mające na celu uży-

cie nowego katalizatora metaloorganicz-
nego Zieglera-Natty, najnowszej V gene-
racji, do produkcji kopolimerów udaro-
wych, który nie zawiera w swoim składzie 
żadnych ftalanów. Dzięki zastosowaniu ka-
talizatora bezftalanowego Zieglera-Natty 
najnowszej generacji, aktualnie również i 
ta grupa produktów PP jest produkowana 
bez dodatku donora ftalanowego. Warto 
podkreślić, że nowy typ katalizatora umoż-
liwił produkcję gatunków kopolimerów PP 
o takich samych właściwościach przetwór-
czych i użytkowych, jak wersje produko-
wane z użyciem katalizatora tradycyjne-
go. Już od listopada 2017 roku BOP produ-
kuje pełen zakres tego typu kopolimerów 
udarowych w skali przemysłowej do regu-
larnych dostaw do odbiorców zarówno w 
Polsce, jak i w ramach sieci sprzedażowej 
LyondellBasell. 
Grupa BOP we współpracy z Lyondell- 
Basell już od wielu lat aktywnie uczestni-
czy w stworzeniu standardu dla całej bran-
ży, a jako czołowy producent PP przekształ-
ca cały portfel produktów PP w gatunki nie 
zawierające ftalanów. Katalizator bezftala-
nowy (piątej generacji, z tzw. donorem die-
terowym) jest od dłuższego czasu z powo-
dzeniem stosowany przez BOP do produk-
cji gatunków homopolimerów i kopolime-
rów randomicznych PP, a pełna konwersja 
w tym zakresie została przeprowadzona już 
w 2013 roku. 

Już WSzYStKIE gAtuNKI POLIPrOPYLENu Moplen W tECHNOLOgII BEzftALANOWEJ

nowe rozwiązania w grupie Bop
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Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. 
(BOPS), tworzące Grupę BOP, są zaangażowane w rozwój i produkcję tworzyw polipro-
pylenowych (PP) o najwyższej czystości, które spełniają wymagania w kontakcie z żyw-
nością. Grupa BOP współpracuje bezpośrednio z koncernem LyondellBasell, który jest 
nie tylko największym producentem poliolefin w świecie, ale także wiodącym dostaw-
cą technologii i katalizatorów, m.in. Avant ZN do produkcji PP. 

Tworzywa ztuczne

nowe gatunki

Wprowadzenie katalizatora bezftalanowe-
go do produkcji kopolimerów blokowych 
pozwala Grupie BOP również rozszerzyć za-
kres wytwarzanych kopolimerów, np. tak, jak 
nowy gatunek Moplen EP448S, który z powo-
dzeniem został wprowadzony do produkcji w 
wytwórni w Płocku już pod koniec 2017 roku. 
Ten najnowszy produkt do zastosowań wtry-
skowych oferuje lepsze osiągi w zakresie wy-
twarzania pojemników i opakowań przemy-
słowych o zróżnicowanej wielkości do napeł-
niania na liniach przemysłowych, przy jedno-
czesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pod-
czas ich transportu i przechowywania. Nowy 
gatunek Moplen EP448S przeznaczony jest 
przede wszystkim do produkcji opakowań 
sztywnych do żywności oraz opakowań prze-
mysłowych o zróżnicowanym kształcie i sze-
rokim zakresie pojemności, które mogą być 
wykorzystywane m.in. do pakowania farb 
malarskich i produktów budowlanych. 
Obecnie wszystkie rodzaje gatunków PP 
Moplen – homopolimery, kopolimery ran-
domiczne i kopolimery udarowe – ofero-
wane przez BOPS i wytwarzane w procesie 
Spheripol powstają w technologii bezftala-
nowej. Zatem, są one całkowicie zgodne z 
wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 
nr 10/2011/EC w zakresie kontaktu z żywno-
ścią. Charakteryzują się stałą jakością oraz wy-
soką czystością. Przetwórcy poliolefin w Pol-
sce mają do dyspozycji szeroki zakres homo-
polimerów, kopolimerów randomicznych i 
kopolimerów udarowych PP produkowanych 
przez BOP przy użyciu katalizatorów koordy-
nacyjnych Zieglera-Natty najnowszej genera-
cji, które nie zawierają ftalanów. Użycie przez 
BOP katalizatorów Avant ZN najnowszej, pią-
tej generacji z bezftalanowym donorem, 
otworzyło przetwórcom możliwość wytwa-
rzania wyrobów zgodnie z rosnącymi wyma-
ganiami wiodących odbiorców końcowych, 
sieci handlowych i konsumentów, co ma 
szczególne znaczenie w przypadku wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.    ■

Moplen jest znakiem towarowym
LyondellBasell.

Zdjęcia: LyondellBasell

zakres gatunków PP wytwarzanych przez BOP w technologii bezftalanowej

*TF – termoformowanie; **TWIM – wtrysk wyrobów cienkościennych

rodzaje PP Moplen produkt bezftalanowy

homopolimery PP do TF* i do wytłaczania folii HP640J, HP525J, HP515M

homopolimery PP do zastosowań tekstylnych HP456J, HP561R

homopolimery PP do wtrysku (MFR < 25) HP500N, HP400R, HP548R

homopolimery PP do TWIM** (MFR > 25) HP648T

kopolimery randomiczne do wytłaczania folii RP316M

kopolimery randomiczne do TWIM** (MFR > 25) RP398T, RP2380, RP398U, RP398V

kopolimery udarowe do wytłaczania i TF* EP440G

kopolimery udarowe do wtrysku (MFR < 25) EP300K, EP540N, EP548R

kopolimery udarowe do TWIM** (MFR > 25)
EP448S, EP548S, EP448T, EP348U, 

EP548U, EP448V

Artykuł promocyjny
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Zapewnienia ze światowego
Forum ekonomicznego

Firma Mintel, będąca jedną z najbardziej 
znanych światowych agencji zajmują-
cych się przygotowywaniem badań ryn-
kowych, ogłosiła pięć trendów, które w 
2018 r. mają stanowić najważniejsze kwe-
stie w światowym przemyśle opakowa-
niowym. W pierwszej kolejności wyróżniła 
ona konieczność podejmowania dalszych 
zabiegów o to, aby opakowania przyczy-
niały się do zmniejszania marnotrawstwa 
żywności. Po drugie, skoro coraz więcej za-
kupów jest realizowanych przez internet, 
to temu wymogowi muszą wychodzić na-
przeciwko także opakowania. Trzeci trend 
opakowaniowy to wskazówka dla desi-
gnerów, by nie tworzyli opakowań zbyt 
przepełnionych treściami informacyjny-
mi lub informujących zbyt skąpo (rodzi się 
wówczas nieufność wobec marki). Czwar-
ty znak czasu na 2018 r. odnosi się do opa-
kowań z tworzyw sztucznych, które jako 
odpady zbyt często trafiają do mórz oraz 
oceanów. Rzecz tę należy powstrzymać. 
Wreszcie, jako piąta sugestia, powinny się 
także zmieniać formaty opakowaniowe, w 
ślad za zmianami społecznymi.
Wszystkie te trendy cechują się znaczącym 
poziomem ogólności i w istocie niewie-
le mówią o branży, za wyjątkiem jednego. 
Mowa o trendzie czwartym, który wska-
zuje na potrzebę opracowywania opako-
wań bardziej przyjaznych środowisku, cze-
go potwierdzeniem powinien być rosnący 
poziom ich recyklingu. Istnieją szacunki, 
które informują, że w bieżącym roku zale-
dwie 14% spośród 600 mld wyprodukowa-
nych na całym świecie butelek z tworzyw 
sztucznych zostanie poddanych recyklin-
gowi. W zgodnej opinii wszystkich ogniw 
łańcucha stanowiącego globalną branżę 
producentów oraz przemysłowych odbior-
ców opakowań jest to odsetek zbyt mały. 

Nic dziwnego, że właśnie ponowne pod-
kreślenie znaczenia recyklingu w przemy-
śle opakowaniowym jawi się jako tenden-
cja, która powinna zdominować ten sektor 
w najbliższej przyszłości.
W trakcie ostatniego Światowego Fo-
rum Ekonomicznego w szwajcarskim Da-
vos 11 globalnych marek poinformowało, 
że do 2025 r. lub wcześniej, jeśli tylko da-
dzą radę, przejdą na użycie jedynie opako-
wań z tworzyw sztucznych wielokrotnego 
użytku, w pełni nadających się do recyklin-
gu lub też przeznaczonych do komposto-
wania. Chodzi o takie koncerny, jak Amcor, 
Ecover, Evian, L’Oréal, Mars, M&S, PepsiCo, 
The Coca-Cola Company, Unilever, Wal-
mart oraz Werner & Mertz. Łącznie odpo-
wiadają one za konsumpcję ok. 6 mln ton 
opakowań z tworzyw sztucznych. W ska-
li światowej do produkcji opakowań zuży-
wa się ok. 130 mln ton tworzyw. Być może 
na pierwszy rzut oka odsetek ten nie robi 
zbytniego wrażenia, ale branżowe komen-
tarze po ogłoszonej deklaracji (publikowa-
ne albo w internecie, albo w anglojęzycz-
nych czasopismach branżowych) wska-
zują, że w perspektywie średnio- lub dłu-
gookresowej poczyniona obietnica wpły-
nie na cały przemysł opakowań z tworzyw 
sztucznych.
Przede wszystkim bowiem najwięksi glo-
balni sprzedawcy będą żądać dla siebie je-
dynie opakowań wielokrotnego użytku o 
właściwościach recyklingowych lub kom-
postowalnych, zatem w naturalny sposób 
wykreują popyt na tego rodzaju wyroby. Po 
drugie, swoim przykładem będą wywierać 
wpływ na inne globalne marki, które choć-
by na zasadzie naśladownictwa i tego, że 
zwrot w kierunku środowiskowej odpowie-
dzialności będzie dobrze odbierany z mar-
ketingowego punktu widzenia, dołączą z 
czasem do owej jedenastki. Przykładowo 
Procter & Gamble, którego nie ma na liście 
11, już zobowiązał się do wyprodukowania 

w 2018 r. pół miliona butelek na szampony 
z materiałów recyklingowanych. Odsetek 
tego rodzaju materiałów w całym składzie 
butelek wynieść ma 25%. 
Po trzecie, gdy standardem największych 
stanie się korzystanie z takich tzw. ekolo-
gicznych opakowań, to siłą rzeczy wpłynie 
to na działania mniejszych podmiotów. W 
ten sposób w perspektywie kilkunastu lat 
opakowaniowym trendem może być odej-
ście od jednorazowych opakowań wykony-
wanych wyłącznie z surowców dziewiczych, 
takich jak choćby popularne butelki PET do 
napojów (choć w części są one odzyskiwa-
ne także i dzisiaj), czy choćby pojemniki do 
żywności. Wszystkie one będą produkowa-
ne z surowców odzyskiwanych. 
Podstawowym celem takiego przedsię-
wzięcia jest oczywiście dążenie do reduk-
cji odpadów tworzyw sztucznych w śro-
dowisku, zwłaszcza oceanicznym i mor-
skim. Przy czym warto zaznaczyć, że cała 
idea ograniczania przez globalne marki ilo-
ści odpadów trafiających do wód ma jeden 
słaby punkt. Oto bowiem, jak wynika z do-
stępnych opracowań, 82% tworzyw sztucz-
nych w morzach i oceanach pochodzi z Azji, 
a tylko 2% z Europy i Stanów Zjednoczo-
nych. Za ponad połowę wszystkich odpa-
dów tworzyw, jakie trafiają do środowiska 
morskiego, odpowiada zaledwie pięć bar-
dzo gęsto zaludnionych azjatyckich krajów: 
Chiny, Filipiny, Wietnam, Indonezja i Sri Lan-
ka. Z samych Chin pochodzi aż 2,4 mln ton 
rocznie nowych śmieci w morzach, czyli po-
nad 25%. Co więcej, w pierwszej dwudzie-
stce najmocniej „dostarczających” odpady 
do mórz i oceanów państw znaleźć moż-
na tylko jeden zachodni kraj – Stany Zjed-
noczone. Przy czym USA wyrzucają do wód 
mniej niż 100 tys. ton, co oznacza 1% rocz-
nej sumy dla całego świata. Państwa człon-
kowskie UE (liczone osobno) znajdują się 
w tej klasyfikacji poza pierwszą dwudziest-
ką. Jaki z tej statystyki wniosek? O ile pro-
blem odpadów jest zjawiskiem globalnym, 
bo planeta jest wspólna, o tyle nie jest od-
powiedzialny za niego Zachód. Co za tym 
idzie, działania potężnych koncernów, dla 
których głównym rynkiem są jednak społe-
czeństwa zachodnie, gdzie i tak świadomość 
ekologiczna rozpowszechniona jest najmoc-
niej, w umiarkowany sposób mogą się przy-
czynić do lepszego zarządzania odpada-
mi. Niemniej dla samego przemysłu opako-
wań z tworzyw sztucznych nowa strategia 
zaproponowana przez przemysłowych po-
tentatów będzie miała znaczenie. Oczywi-
ście idzie ona również w parze z ogłoszoną 
przez Komisję Europejską Strategią na Rzecz 
Tworzyw Sztucznych, która zakłada, że w 

2030 r. wszystkie opakowania tworzywowe 
w UE mają nadawać się do opłacalnego re-
cyklingu lub do powtórnego użytku.

co proponują najwięksi?

Idea produkowania bardziej oszczędnych 
opakowań, jeśli chodzi o ilość zużywanych 
surowców, a także troska o to, by nadawa-
ły się one do recyklingu lub też były wytwa-
rzane z surowców z niego pochodzących 
(przykładem tworzywo rPET) jest już obec-
na w przemyśle opakowaniowym od kilku 
lat. Także wymienione w tekście koncerny 
od dawna prowadzą prace nad coraz bar-
dziej ekologicznymi opakowaniami. Jed-
nakże do tej pory można to było traktować 
w kategoriach chęci wyróżnienia się na ryn-
ku, dywersyfikacji produktowej, ewentual-
nie strategii marketingowej. Być może jest 
to opinia dla tych firm nieco krzywdząca, 
np. Coca-Cola sprzedała na całym świecie 
ponad 40 mld sztuk swojego opakowania 
PlantBottle, o którym jeszcze będzie mowa, 
więc trudno traktować to jako działanie in-
cydentalne, ale też jasno trzeba sobie po-
wiedzieć, że w ogromie opakowań sprzeda-
wanych przez Coca-Colę, czy też inne glo-
balne firmy te „ekologiczne” wcale w ostat-
nich latach nie dominowały. Owszem było 
ich coraz więcej, ale to jeszcze nie standard. 
Teraz jednak wydaje się, że z recyklingu glo-
balne podmioty będą chciały uczynić swój 
znak rozpoznawczy.
Dowody na tego rodzaju zamiary nie jest 
trudno znaleźć. Wspominana Coca-Cola w 
styczniu tego roku ogłosiła swój autorski 
program zatytułowany „World Without Wa-
ste” („Świat bez odpadów”). Założenie jest 
takie, że do 2030 r. chce zbierać i poddawać 
recyklingowi tyle butelek, ile tylko sprzeda. 
Aby to osiągnąć, zapowiedziała zmianę ca-
łego cyklu życia własnych opakowań, czyli 
od ich projektu, poprzez produkcję, a na re-
cyklingu kończąc. Do tej pory przeważają-
ca część wysiłków tego koncernu szła w kie-
runku zmniejszenia śladu węglowego jego 
opakowań i tym samym mniejszej emisji 
CO2. W 2009 r. koncern przedstawił wspo-
minaną już butelkę PET o nazwie PlantBot-
tle. O ile tradycyjna butelka typu PET wy-
konana jest w 100% z materiałów, które są 
pochodnymi surowców kopalnych, głów-
nie ropy naftowej i gazu ziemnego, o tyle w 
produkcji PlantBottle wykorzystuje się tak-
że surowiec pochodzenia roślinnego w ilo-
ści do 30%. Do produkcji PlantBottle uży-
wana jest trzcina cukrowa oraz pozosta-
łości powstałe po jej przetworzeniu. Dzię-
ki temu butelka PlantBottle wygląda jak 
zwykłe, plastikowe opakowanie, ale pozo-

stawia po sobie mniejszy ślad ekologiczny. 
Tylko przez pierwszych siedem lat obecno-
ści na rynku zastosowanie opakowań Plant-
Bottle zapobiegło (wedle danych Coca-Co-
li) emisji do atmosfery 315 tys. ton dwutlen-
ku węgla, a taka ilość powstałaby w wyniku 
spalenia 743 tys. baryłek ropy naftowej. Na 
polskim rynku opakowaniowym PlantBot-
tle gości od 2015 r. i można ją spotkać, się-
gając po półlitrowe opakowanie Kropli Be-
skidu. Coca-Cola podzieliła się już licencją 
na produkcję tych opakowań z innymi. W 
2011 r. z licencji skorzystała firma Heinz, by 
wyprodukować bardziej ekologiczne po-
jemniki do keczupu.
Podobny program realizuje także np. Uni-
lever, czyli jeden z wiodących dostawców 
produktów żywnościowych, środków czy-
stości oraz środków do higieny osobistej 
i pielęgnacji ciała. Znajduje się on aktual-
nie w trakcie wdrażania projektu, przewi-
dującego zmniejszenie liczby wykorzysty-
wanych opakowań o jedną trzecią do roku 
2020, a także wzrost wykorzystania więk-
szej liczby przetworzonych opakowań z 
tworzyw sztucznych o co najmniej 25% do 
roku 2025, w porównaniu z 2015 r. Decyzja 
Unilever jest elementem jego planu „Życie 
w sposób zrównoważony”. Na Szczycie w 
Davos firma obiecała, że dołoży wszelkich 
starań, aby stworzyć techniczne rozwiąza-
nie, którym podzieli się z całą branżą. Jego 
celem będzie opracowanie metody prze-
twarzania wielowarstwowych torebek, w 
szczególności na terenach przybrzeżnych, 
które zalewane są falami tworzyw sztucz-
nych, przedostającymi się do morza. Nie-
dawno natomiast koncern wykreował nową 
technologię recyklingu saszetek z tworzyw 
sztucznych. Proces CreaSolv polega na od-
dzielaniu bromowanych środków zmniej-
szających palność ze zużytych polimerów.  
Jak wskazują obliczenia, firma jest w stanie 
odzyskać 6 kg polimerów takim samym wy-
siłkiem energetycznym, jaki wymaga wy-
tworzenie 1 kg pierwotnego polimeru.
Aby skokowe zwiększenie poziomu recy-
klingu opakowań przyniosło powodzenie, 
to oczywiście nie wystarczą tylko zabie-
gi samych firm. Konieczne są zorganizowa-
ne działania, z których najważniejszymi wy-
daje się być poprawa efektywności sortowa-
nia odpadów opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych, podniesienia jakości produko-
wanych recyklatów i dopiero w trzeciej ko-
lejności projektowanie produktów z myślą o 
ich późniejszym recyklingu. Nie oznacza to 
jednak, że deklaracja producentów nie bę-
dzie w stanie przyspieszyć tego procesu.      ■

---------- OKTAWIAN MILEWSKI ---------

Przemysł opakowaniowy Przemysł opakowaniowy

Rozwój recyklingu w odniesieniu do opakowań z tworzyw sztucznych jest tym
czynnikiem, który najprawdopodobniej określi przyszłość branży opakowaniowej. 

Fot. Depositphotos_Ruggiero Scardigno

W przemyśle opakowaniowym
rośnie presja na recykling

IDEA PrODuKOWANIA BArDzIEJ OSzCzęDNYCH OPAKOWAń, JEśLI CHODzI O ILOść zużYWANYCH
SurOWCóW, A tAKżE trOSKA O tO, BY NADAWAłY SIę ONE DO rECYKLINgu LuB tEż BYłY WYtWArzANE
z SurOWCóW z NIEgO POCHODząCYCH JESt Już OBECNA W PrzEmYśLE OPAKOWANIOWYm OD KILKu LAt
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Opakowanie powinno dobrze chro-
nić i zabezpieczać dostawy w sen-
sie jakościowym przed różnoraki-

mi zagrożeniami mechanicznymi, takimi 
jak nacisk statyczny i uderzenia, przed za-
grożeniami klimatycznymi, takimi jak wil-
goć oraz temperatura, a także przed zagro-
żeniami biotycznymi, takimi jak drobno-
ustroje i szkodniki. Osobną funkcją ochron-
ną opakowania jest zapobieganie przed fał-
szerstwem produktu znajdującego się w 
nim. Aspekt ochronny opakowania ma jed-
nocześnie duże znaczenie marketingowe, o 
czym świadczy częste eksponowanie, a na-
wet opieranie całej kampanii promocyjnej 
na bezpieczeństwie produktów.
Jeśli natomiast opakowanie nie chroni wy-
robu, to po pierwsze nie jest w ogóle opa-
kowaniem w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
a po drugie wprowadzenie na rynek takie-
go wyrobu oznacza jedynie zmarnowanie 
pracy, surowców, oszukanie klienta, który 
oczekiwał wyrobu gwarantującego bezpie-
czeństwo dla towaru podstawowego, a tak-
że stanowi absolutnie niepotrzebny koszt 
dla środowiska w postaci powstania nie-
uzasadnionego odpadu. Przykładów takiej 

opakowaniowej niedbałości, których trzeba 
unikać jest wbrew pozorom wiele.

opakowanie musi być dobre
i bezpieczne

Oto istnieje ogromna gama towarów trans-
portowanych na paletach, kiedy to całość 
ładunku jest owinięta folią stretch. Nieste-
ty jednak taka cienka folia nie pozwala zwy-
kle na utrzymanie jednostek ładunkowych 
w pionie i w efekcie nie zabezpiecza przed 
przechylaniem i przesuwaniem się towa-
ru na paletach. Równocześnie tak użyta fo-
lia nie chroni towaru przed skutkami ude-
rzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na 
przewożony wyrób. Podobnie jest z popu-
larnymi opakowaniami transportowymi, ja-
kimi są pudła tekturowe i skrzynki drew-
niane, które bardzo często są podatne na 
uszkodzenia mechaniczne. W warunkach 
transportowych, szczególnie przy wysokim 
ułożeniu towaru na paletach, nierzadko do-
chodzi również do zgniecenia opakowań w 
dolnych warstwach. Zdarza się, że opako-
wania nie są ułożone na całej powierzchni 
palet, co powoduje, że pomiędzy poszcze-

gólnymi przesyłkami powstają kilkudziesię-
ciocentymetrowe odstępy. W takich sytu-
acjach, jeśli tylko przestrzenie nie są wypeł-
nione materiałem sztauerskim lub workami 
powietrznymi, to wówczas zgniecenie opa-
kowań w dolnych warstwach doprowadza 
do przechylenia się palet i w efekcie uszko-
dzenia opakowań znajdujących się na są-
siednich paletach. Zgniecenie opakowań i 
przechylenie się palet powoduje szkody w 
przesyłkach, co jest szczególnie widoczne 
przy przewozie świeżych owoców i warzyw.
Takie sytuacje naturalnie należy elimino-
wać. Niezależnie bowiem od tego, czy koń-
cowe produkty są transportowane drogą 
morską, kolejową, lotniczą czy szosową, to 
muszą być one dobrze i bezpiecznie zapa-
kowane, aby dotarły na miejsce w nieskazi-
telnym stanie. Ponieważ zapakowany pro-
dukt musi wytrzymywać zarówno ostre ha-
mowania i wyboiste lądowania, jak i warun-
ki klimatyczne oraz częste przeładowywa-
nia i przepakowywania, to zawsze powinien 
spełniać najwyższe parametry jakościowe. 
Nie ma oczywiście przepisu na uniwersalne 
i bezpieczne opakowanie. Wszystko zale-
ży przecież od warunków, w jakich odbywa 

fuNKCJE OCHrONNE OPAKOWANIA Są SzCzEgóLNIE WAżNE, gDYż  CELEm PrOCESóW LOgIStYCzNYCH
JESt DOStArCzENIE PrODuKtóW W ODPOWIEDNIEJ ILOśCI NA WłAśCIWE mIEJSCE, WE WłAśCIWYm CzASIE, 
PrzY OPtYmALNYCH KOSztACH I PrzY zACHOWANIu ICH NIE OBNIżONEJ JAKOśCI

opakowanie
skutecznym obrońcą produktu

Ochronna funkcja opakowania, choć mniej eksponowana niż funkcja marketingowa, stanowi podstawowy walor każdego 
produktu opakowaniowego. O ile marketingiem opakowań w największym stopniu zajmują się bowiem agencje designer-
skie, zazwyczaj w porozumieniu z właścicielami opakowywanych marek, o tyle zaprojektowanie opakowania, tak by służyło 
ono zabezpieczeniu wyrobu leży w wyłącznej gestii producenta.

Przemysł opakowaniowy

się transport i tego, co znajduje się w środ-
ku opakowania.
Na przykład opakowania dla towarów nie-
bezpiecznych, a takimi są często chemika-
lia, które są wykonane z mocnej tektury fa-
listej, mają zapewnić wystarczającą wytrzy-
małość. Wszystkie takie opakowania dla to-
warów niebezpiecznych winny być testo-
wane laboratoryjnie w celu zagwarantowa-
nia, że spełniają przepisy europejskie i mię-
dzynarodowe oraz gwarantują klientom cał-
kowitą pewność w zakresie bezpieczeństwa.

Bezpieczny produkt gotowy

Same firmy regularnie wybierają korzyst-
niejsze dla siebie rozwiązanie. Aby nie być 
gołosłownym: Grupa Atlas, działająca w 
branży chemii budowlanej, zamieniła swe-
go czasu opakowania papierowe na opako-
wania foliowe z polietylenu niskiej gęstości. 
Zostało to podyktowane chęcią uzyskania 
opakowań bardziej odpornych na warunki 
atmosferyczne. Folia, w przeciwieństwie do 
papieru, nie chłonie wody, więc wilgoć nie 
przedostaje się do suchej mieszanki. Istot-
ną cechą opakowań foliowych jest również 
ich wysoka szczelność, dzięki której mate-
riał nie wydostaje się na zewnątrz podczas 

transportu. Zastosowane w workach mikro-
kanały zapewniły też odprowadzanie po-
wietrza z wnętrza worka tylko w jednym 
kierunku. Ilość pyłu (materiału) mogąca się 
wydostać na zewnątrz mierzona jest w mi-
krogramach i następuje jedynie w procesie 
pakowania. Nowe opakowania produktów 
Atlas są też bardziej wytrzymałe. Przepro-
wadzone testy udowodniły, że worek zrzu-
cony z wysokości sześciu metrów nie roz-
rywa się, czego w przypadku opakowania z 
papieru nie udało się uzyskać.
Pozostając z przykładami w branży che-
micznej, można powiedzieć też o opako-
waniach dla koncernu Dow AgroSciences, 
przeznaczonych do szerokiego zakresu 
płynnych środków ochrony upraw. Wyko-
rzystywane przez firmę niestandardowe 10- 
i 15-litrowe pojemniki PET mają specjalnie 
zaprojektowane zamknięcie ochronne, któ-
re umożliwia automatyczne ustawianie ich 
w stosy i eliminuje potrzebę stosowania ze-
wnętrznego pudełka kartonowego. Nowe 
opakowania są także o ok. 30% lżejsze niż 
te wcześniejsze wykonywane z polietylenu 
wysokiej gęstości. Kwadratowy kształt daje 
doskonałą wytrzymałość i trwałość oraz 
większą wygodę użytkowania. Umożliwia 
także zastosowanie efektywnej paletyzacji, 

zwiększając ładunek na palecie i w ten spo-
sób optymalizując logistykę pod względem 
załadunku, zarówno palet, jak i ciężarówek. 
Większy ładunek na palecie i mniejsza masa 
butelek prowadzi do 20% obniżenia emisji 
dwutlenku węgla na litr przez okres eksplo-
atacji butelki PET w porównaniu z używa-
nymi wcześniej kanistrami z HDPE. Wycen-
trowana szyjka o średnicy 63 mm jest zgod-
na z zamkniętymi systemami obiegu i uła-
twia nalewanie, a zamknięcia z wewnętrzną 
uszczelką minimalizują narażenie użytkow-
nika na kontakt ze skoncentrowanym pro-
duktem, gdyż nie trzeba przecinać dodat-
kowego uszczelnienia. 
Zestaw nowych konceptów dostępnych w 
tej chwili na rynku, a biorących się z troski 
o stworzenie opakowania podnoszącego 
bezpieczeństwo gotowego produktu, uzu-
pełnia przykład nowych pojemników stoso-
wanych przez niektóre firmy kosmetyczne. 
Chodzi o słoiczki o pojemności 50 ml, for-
mowane z tworzywa PMMA techniką po-
dwójnego wtrysku, z zamknięciem wyko-
nanym z tworzywa ABS. Opakowanie to łą-
czy unikatowy system otwierania z techno-
logią „airless”, która zapewnia wysoki po-
ziom ochrony aktywnych składników kre-
mu przed utlenianiem. Otwór w słoiczku, 
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znajdujący się w końcówce innowacyjnej 
pompki działającej na zasadzie „dotknij i 
przesuń” zamyka się po każdorazowym do-
zowaniu, zapobiegając w ten sposób do-
stępowi powietrza i wysychaniu produk-
tu. Co równie ważne, użytkownicy nie mu-
szą wkładać palców do środka opakowania, 
by wydobyć porcję kremu. Dotykowy me-
chanizm działania pompki umożliwia do-
zowanie kremu za pomocą prostego mu-
śnięcia palcem. Tym samym słoiczek oferu-
je pełną ochronę przed dostępem powie-
trza, pozwalając na zachowanie jakości oraz 
skuteczności produktu i całkowitą ochro-
nę wszystkich składników aktywnych przed 
utlenianiem, promieniami UV i innymi ze-
wnętrznymi zanieczyszczeniami przez cały 
okres używania kremu.
Jak próbowano przekazać, zawsze opako-
wanie ma za zadanie przeciwdziałać zepsu-
ciu towaru, zmianie jego konsystencji, za-
brudzeniu, utracie barwy, uszkodzeniu oraz 
wyparowaniu.
Każdorazowo te wartości zapewniają pro-
dukty wykonane z szerokiej gamy materia-
łów. Największe bogactwo funkcji ochron-
nych i zastosowanych rozwiązań widać 
jednak przy opakowaniach spożywczych. 
Przykładem mogą być wysokowydajne fo-
lie spożywcze, które dzięki unikalnej tech-
nologii współwytłaczania folii barierowych 
(struktury typu sandwich) i możliwości uzy-
skania dobrych wyników w zakresie stoso-
wania innowacyjnych polimerów (ich gru-
bość zaczyna się już od 25 µm) mogą być 
stosowane zarówno jako gotowe folie na-
krywkowe, jak i komponenty do tworze-
nia szerokiego spektrum laminatów folio-
wych. W swojej standardowej wersji mogą 
zawierać warstwę EVOH, zapewniającą wy-
soką barierę gazową. Główne korzyści dla 
użytkowników takich cieńszych rozwiązań 
opakowaniowych spotykanych w przemy-
śle spożywczym, to choćby eliminacja strat 
związanych z przebiciami folii (zwiększona 
wytrzymałość mechaniczna).

najbardziej bezpieczne – szkło

O bezpieczeństwie opakowań przezna-
czonych dla żywności wypowiada się Wa-
cław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opako-
wań: – Opakowanie przede wszystkim ma 
zapewnić pełną ochronę zapakowanej żyw-
ności przed czynnikami zewnętrznymi, ta-
kimi jak wilgoć, temperatura, promieniowa-
nie. Musi być szczelne, odporne na uszko-
dzenia pod wpływem czynników mecha-
nicznych. To zaledwie pierwsze zadanie i 
funkcja bezpiecznego opakowania żywno-
ści. Druga niezwykle ważna i często trud-

niejsza funkcja do spełnienia, to zapewnie-
nie, iż opakowanie nie będzie źródłem „za-
nieczyszczenia” żywności poprzez oddziały-
wanie materiału opakowaniowego na żyw-
ność. Chodzi o migrację szkodliwych związ-
ków chemicznych i pierwiastków z opako-
wania do żywności. Dotyczy to w szczegól-
ności opakowań z papieru (tektury), a także 
z metalu. W przypadku opakowań z papieru 
i tektury pochodzących z recyklingu istnie-
je niebezpieczeństwo migracji ciężkich me-
tali i ich związków, których źródłem jest far-
ba drukarska. Opakowania z metalu, wbrew 
pozorom, też nie są pozbawione wad. Ce-
chują się podatnością na korozję i możliwo-
ścią przenikania do żywności jonów meta-
li: miedzi, cyny, ołowiu i cynku, które przy-
czyniają się do rozkładu witamin oraz zmian 
cech sensorycznych. Szeroko stosowane są 
również opakowania z tworzyw sztucznych, 
a to dzięki ich zaletom, takim jak lekkość, 
wytrzymałość mechaniczna, łatwość for-
mowania i odporność na działania związ-
ków chemicznych. Nie przepuszczają one 
pary wodnej, chronią przed przenikaniem 
drobnoustrojów. Niestety zawierają także 
szkodliwe związki chemiczne, które mogą 
przenikać do żywności – tłumaczy dyrektor 
Polskiej Izby Opakowań.
Jego zdaniem, z punktu widzenia moż-
liwych niebezpieczeństw dla żywności 
„ukrytych” w opakowaniach z papieru, tek-
tury, metalu, tworzyw sztucznych, najbar-
dziej bezpiecznym w relacji opakowanie 
– żywność jest szkło. Niestety inne cechy 
tego materiału powodują ograniczoną sfe-
rę zastosowań.
– Wspomniane wyżej materiały opakowa-
niowe stosowane do wytwarzania opa-
kowań żywności posiadają wady i zalety. 
Stąd też główną troską i zadaniem, zarów-
no twórców materiałów, jak i projektantów 
opakowań, jest stosowanie rozwiązań mini-
malizujących negatywne oddziaływanie na 
żywność. Uzyskano w tym obszarze ogrom-
ny postęp i należy mieć nadzieję na nowe 
rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 
żywności. Sprawa bezpiecznych opakowań 
żywności ze względu na bezpieczeństwo 
żywności z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa konsumenta, znajduje się w centrum 
uwagi stosownych władz i instytucji. Obo-
wiązuje w tym zakresie szereg przepisów 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a 
w szczególności UE. Zatem upowszechnia-
nie wiedzy o problematyce bezpieczeństwa 
opakowań żywności, zarówno wśród pro-
ducentów opakowań i producentów żyw-
ności, a także konsumentów jest zagadnie-
niem niezwykle ważnym – dodaje Wacław 
Wasiak, dyrektor PIO.

opakowanie redukuje straty żywności

Jak podaje organizacja PlasticsEurope, w 
swoim raporcie Organizacja Narodów Zjed-
noczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa pod-
kreśliła, że jedną z przyczyn strat żywności 
w krajach rozwijających się jest brak odpo-
wiednich rozwiązań w zakresie opakowań. 
Od wstępnie podpieczonego i przygotowa-
nego do upieczenia w domu pieczywa pa-
kowanego w atmosferze azotu, aż po mię-
so chronione folią barierową nieprzepusz-
czającą tlenu – dzięki opakowaniom z two-
rzyw sztucznych żywność dłużej zachowu-
je świeżość. Opakowania z tworzyw, dzięki 
swoim wyjątkowym właściwościom, już te-
raz pozwalają trzykrotnie wydłużyć okres 
przydatności produktów do spożycia. Przy-
kładem są opakowania umożliwiające por-
cjowanie żywności, z możliwością wielo-
krotnego zamykania i otwierania, zawie-
rające czynniki działające przeciwdrobno-
ustrojowo, systemy kontroli wilgotności 
oraz rozwiązania w zakresie pakowania w 
modyfikowanej atmosferze. Opakowania 
barierowe nie tylko chronią żywność przed 
dostępem tlenu, są też odpowiednio wy-
trzymałe na napełnianie gorącym produk-
tem, pasteryzację, sterylizację oraz napeł-
nianie aseptyczne.

Oczywiście nie tylko opakowania z tworzyw 
sztucznych pozwalają uzyskać takie korzy-
ści. W sklepach można spotkać szeroki asor-
tyment opakowań z tektury falistej i litej, 
odpornych na wilgoć, przeznaczonych spe-
cjalnie do transportu świeżych, mrożonych 
lub pakowanych próżniowo produktów 
mięsnych i drobiowych. Opakowania tego 
rodzaju są zaprojektowane tak, aby speł-
nić wszystkie fizyczne wymagania łańcu-
cha dostaw i zagwarantować dotarcie pro-
duktów do miejsca przeznaczenia w opty-
malnym stanie. Dla przetwórców i dystry-
butorów mięsa są doskonałą alternatywą 
dla opakowań z tworzyw sztucznych.         ■
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Przemysł opakowaniowy

W Europie, dzięki stosowaniu 
odpowiednich opakowań, jedynie 
3% wszystkich produktów 
dostarczanych konsumentom ulega 
zepsuciu i zniszczeniu w czasie 
transportu, podczas gdy w krajach 
rozwijających się odsetek ten 
wynosi 40%

LudZIE

rafał miland
Wiceprezes PERN czuwał będzie nad realizacją projektu, zakła-
dającego budowę przez spółkę nowych pojemności magazy-
nowych dla ropy naftowej i paliw, jako jednego z kluczowych 
elementów gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne 
kraju.

tomasz zieliński
Stoi na czele Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która świę-
tuje właśnie 30-lecie swojego istnienia. Na specjalnej gali z tej 
okazji przyznał, że szczególnie mocno cieszy go fakt, iż PIPC 
jest dziś największym przedstawicielem polskiego sektora che-
micznego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Daniel Obajtek
Nowy prezes PKN Orlen ma za zadanie w ciągu najbliższego roku 
sfinalizować połączenie koncernu z Grupą Lotos i to przy opo-
rach różnych środowisk. Zapowiedział już, że ma „pełną deter-
minację, aby ten proces sprawnie i skutecznie przeprowadzić”.

NASZYM ZdANIEM

Większy może więcej
Jedną z najciekawszych informacji, któ-
re pojawiły się w ostatnich tygodniach na 
polskim rynku petrochemicznym jest za-
powiedź przejęcia Grupy Lotos przez PKN 
Orlen. Z inicjatywy Skarbu Państwa pod-
pisano list intencyjny, zakładający podję-
cie w dobrej wierze rozmów, których ce-
lem będzie przeprowadzenie transakcji ro-
zumianej jako nabycie przez PKN Orlen 
bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% 
udziału w kapitale zakładowym Grupy Lo-
tos. Żadne wiążące decyzje w sprawie jesz-
cze nie zapadły i na razie pomysł jest w fazie 
koncepcji, ale i tak z kilku względów zasłu-
guje na podkreślenie.
Przede wszystkim stanowi logiczną kon-
tynuację trwającego od kilku lat procesu 
konsolidacji w szeroko pojętym krajowym 
przemyśle chemicznym, którego najbar-
dziej czytelnym sygnałem było utworzenie 
Grupy Azoty. Teraz na podobnej zasadzie, z 
zachowaniem odrębności Lotosu, miałaby 
powstać nowa grupa petrochemiczna.
Łącząc potencjały obydwu spółek, łatwiej 
byłoby osiągnąć większą konkurencyjność 
na rynku międzynarodowym, tym bardziej, 
że analitycy podkreślają, że Orlen posiada 
aktywa petrochemiczne, które mogą być 
odbiorcą produktów z Grupy Lotos. Wiado-
mo także, iż w globalnej petrochemii skala 
ma znaczenie. Choć w tym względzie Gru-
pa z przychodami na poziomie ok. 30 mld 
euro wciąż byłaby mniejsza niż europejscy 
liderzy w postaci np. koncernów Repsol czy 
ENI. Ale to bycie mniejszym oznaczałoby 
już – mówiąc kolokwialnie – grę w drugiej 
lidze europejskiej, a nie trzeciej jak obecnie 
i wspierałoby przyszłą ekspansję polskie-
go kapitału. Na horyzoncie pojawiają się 
zresztą myśli o próbie przejęciu dużych firm 
środkowoeuropejskich: jak węgierski MOL 
czy austriacki OMV. 
Na dzisiaj nie ma jeszcze analiz, które kon-
kretnie wskazywałyby biznesowe plusy i mi-
nusy połączenia. Tak samo, jak nie ma odpo-
wiedzi na szczegółowe pytania, np. co w ta-
kim układzie z ANWIL-em i po co takiej gru-
pie byłaby potrzebna produkcja nawozów?
To wszystko jednak wydaje się mniej waż-
ne. O potrzebie połączenia mówiło się od 
wielu lat i brakowało odwagi, by operację 
przeprowadzić. Teraz odwaga się pojawiła. 
Pomysł ma o tyle duże uzasadnienie, że jest 
przecież rzeczą mało normalną, iż dwa pod-
mioty, w których Skarb Państwa ma udzia-
ły, są wobec siebie konkurentami na rynku 
krajowym i europejskim.

5,1%
tyle procentowo wynosił 

wzrost cen chemikaliów 

w UE w 2017 r.

17 000
tyle substancji objętych 

zostało rozporządzeniem 

REACH w pierwszych 10 

latach jego obowiązywania

3,6%
o tyle procent w 

2017 r. wzrosła 

produkcja chemiczna 

w UE

pOWIEdZIELI

Kierunek obrany przez Ministerstwo Środowiska, aby ograniczać zużycie toreb foliowych 
z tworzyw sztucznych przez wprowadzenie opłaty recyklingowej to krok we właściwym 
kierunku – powiedziała Magdalena Spychała, ekspert ds. ochrony środowiska w firmie 
Stena Recycling.
Większość Europejczyków obawia się, że są narażeni na niebezpieczne substancje che-
miczne. Dzięki rozporządzeniu REACH skutecznie rozwiewamy te obawy, rozszerzając 
wiedzę na temat substancji chemicznych i zakazując wprowadzania substancji szkodli-
wych na unijny rynek – powiedział Karmenu Vella, unijny komisarz ds. środowiska.

Okiem redakcji
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Polskie poparcie dla systemu EU ETS nie jest bezwarunko-
we, podkreśla Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Branża 
chemiczna w naszym kraju popiera założenia unijnej poli-
tyki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. oraz wykorzysta-
nie systemu handlu emisjami, jako głównego instrumentu w 
walce ze zmianami klimatu. Jest jednak jeden warunek tego 
poparcia: następować musi jednoczesna promocja konku-
rencyjności, wzrostu i zatrudnienia w krajach UE.

Jest pozytywna odpowiedź przemysłu na unijną Strategię 
na Rzecz Tworzyw Sztucznych. Sześć branżowych orga-
nizacji europejskich z łańcucha wartości tworzyw sztucz-
nych zobowiązało się, we współpracy z KE, do uruchomie-
nia platform gospodarki obiegu zamkniętego, których ce-
lem jest osiągnięcie poziomu 50% recyklingu odpadów 
tworzyw sztucznych do 2040 r. Będą one motorem napę-
dowym recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych w Euro-
pie i mają wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów. Te or-
ganizacje to Europejskie Stowarzyszenie Recyklerów Two-
rzyw Sztucznych (PRE), Petcore Europe, Europejskie Stowa-
rzyszenie Wykładzin i Dywanów (ECRA), Platforma GOZ 
Poliolefin (PCEP Europe), Europejskie Stowarzyszenie  Prze-
twórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) i VinylPlus.

Sześć osób zginęło w eksplozji w czeskiej miejscowości Kra-
lupy, gdzie ulokowane są instalacje spółki Unipetrol, wcho-
dzącej w skład Grupy PKN Orlen. Wybuch miał miejsce na 
terminalu paliwowym. To już kolejny w ostatnich latach wy-
padek w instalacjach Unipetrolu. W 2015 r. doszło do niego 
w Litvinovie. Wtedy straty były znaczne, choć na szczęście 
nie było ofiar. W grudniu 2017 r. miał tez miejsce wybuch i 
pożar na instalacji wodoru i amoniaku w Litvínovie.

+

+

-

+

Ciekawą rozmowę odbyliśmy z przedstawicielem jednej z 
międzynarodowych agencji, specjalizujących się w bada-
niu koniunktury w światowym przemyśle chemicznym. Na 
uwagę, że w prezentowanym przez agencję opracowaniu 
nie ma danych odnoszących się do Polski, a akurat być po-
winny z uwagi na to, że nasz kraj jest w tym obszarze liczą-
cym się europejskim producentem (chodziło o kwas tere-
ftalowy) odparł on, że z punktu widzenia rynku globalnego 
polscy producenci są niezauważalni, więc jeśli nawet w da-
nych segmentach rynku zajmują wiodące pozycje, to i tak 
są z reguły pomijani w opracowaniach. Smutne…

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje opłata recyklingowa za 
torby z tworzyw sztucznych o grubości poniżej 50 mikro-
metrów. Szacowano, że z opłaty tej do budżetu państwa 
może wpłynąć nawet 1,1 mld zł rocznie. Wpływy mogą 
być jednak dużo niższe, ponieważ część sieci handlowych 
w prosty sposób zaczęła omijać ten przepis. Wprowadziły 
one do oferty opakowania o innej gramaturze, by nie uisz-
czać obowiązkowej opłaty.

-

-
Jeszcze wiosną tego roku ma dojść do przejęcia przez Gru-
pę Azoty niemieckiej grupy Compo Expert, będącej produ-
centem nawozów specjalistycznych i mającej sieć dystrybu-
cji w ponad stu krajach. Wedle Grupy Azoty, oferta produk-
towa Compo Expert uzupełni jej portfolio produktów, wno-
sząc zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów spe-
cjalistycznych.

pLuSY/MINuSY

SONduJEMY

Czy jesteśmy wystarczająco dobrze chronieni przed 
wprowadzaniem do obrotu niebezpiecznych substancji 

chemicznych?
Czy połączenie PKN Orlen i grupy Lotos to dobry pomysł?

ryzyko
zawsze istnieje,

37%

NIE,
18%

TAK,
45%

to pomysł
bez znaczenia,

22%

NIE,
22%

TAK,
56%
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Kreatywność jest motorem rozwoju. A Evonik przekłada 
kreatywność na innowacyjne produkty. Jako jedna  
z wiodących na świecie firm z sektora specjalistycznych 
produktów chemicznych tylko w minionym roku złożyliśmy 
350 zgłoszeń patentowych. Dzięki sile innowacji jesteśmy 
preferowanym partnerem w dziedzinie rozwoju dla różnych 
branż. Owoce naszej współpracy obejmują skuteczniejsze 
leki, stabilniejsze mosty, wydajniejsze turbiny wiatrowe  
i bardziej ekologiczne samochody. Krótko mówiąc, 
przekształcamy chemię w produkty przyszłości.

www.better-with-evonik.com

Nic nie jest tak idealne, 
aby nie można  
tego udoskonalić.


