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16 października w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych (INS) w Puławach uroczyście
otworzono Centrum Badawcze Nawozów. Na zdjęciach dyr. INS prof. Cezary Możeński
oprowadza szacownych gości (czytaj s.3).

Warszawa, 20 października 2015r.
Drogi Czytelniku,
„Innowacje są niebankowalne” –
tym stwierdzeniem tydzień temu w
gronie VIP przemysłu chemicznego
wysoki urzędnik banku PKO
wywołał prawdziwy zgrzyt. Pominę
nazwisko, bo być może ugryzł się w
język, że pewnych opinii nie należy
wygłaszać publicznie. Ale to może być pewien problem,
z istnienia którego często nie zdajemy sobie sprawy.
Po prostu tkwi w nas wewnętrzna obawa, co się stanie
jeśli zainwestujemy państwowe pieniądze w niepewny
interes, który z jednej strony bardzo nam się podoba i jest
społecznie słuszny, ale niesie ryzyko, że nie wypali. Więcej
ciekawostek z gali Chemical Industry Summit & Awards,
która odbyła się 12 października w Warszawie, już w
następnym Reporterze Chemicznym.
Natomiast dzisiejszy numer poświęcamy głównie
Puławom, które ostro ciągną przemysł chemiczny do
przodu. Tylko w zeszłym tygodniu oddano do użytku dwie
istotne inwestycje: Instytut Nowych Syntez Chemicznych
otworzył nowoczesne, wyposażone w wiele unikalnych
urządzeń
i aparatów Centrum Badawcze Nawozów
(patrz s.3)., a Zakłady Azotowe instalację do produkcji
nawozów stałych (czytaj s.10). Gratulacje dla szefów
i załóg obu firm, bo doczekaliśmy się wreszcie dobrej
atmosfery dla inwestycji w przemysł chemiczny. Zachęcam
do zapoznania się z wywiadem
z dyrektorem INS

prof. Cezarym Możeńskim (czytaj s. 7), który przedstawia
działalność Instytutu. Nigdy nie myślałem, że doczekam
chwili, gdy krajowy instytut zostanie wyposażony
w unikalną, na światowym poziomie aparaturę do
opracowywania technologii w skali laboratoryjnej
i następnie przenoszenia jej aż na skalę komercyjną. Aż
oczy się śmieją, gdy się to wszystko widzi! Jak mówi prezes
Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy SA Marian
Rybak, firma zainwestuje w najbliższych latach ponad
2,2 mld złotych. I chciałoby się powiedzieć: Tak trzymać!
Taka postawa naszych decydentów przyniesie ludziom
pożądaną pracę, a nam wszystkim nowoczesny przemysł
chemiczny, który jest podstawą każdej gospodarki.
W dzisiejszym wydaniu publikujemy ponadto fotoreportaż
z bardzo przyjemnego wydarzenia, jubileuszowej 20.
edycji Konferencji Obszaru Tworzyw Sztucznych zakładów
Anwil SA z Grupy PKN Orlen (patrz s. 13). Ponieważ
miałem przyjemność uczestniczyć w tych spotkaniach
sympatyków polichlorku winylu, do których sam się
zaliczam, od pierwszej edycji 20 lat temu, czułem się
zaszczycony, że i teraz dyrekcja Anwilu pamiętała o mnie
i zaprosiła do luksusowego hotelu Arłamów. Jestem
przekonany, że wszyscy, w tym wielu gości z za granicy,
bawili się świetnie i z niecierpliwością będą oczekiwać na
następną edycję Konferencji za rok. Gratulacje dla prezesa
Jacka Podgórskiego i całej załogi za udaną imprezę.
Do zobaczenia za dwa tygodnie,
Jacek Romanowski
jacek.romanowski1@wp.pl
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Najnowocześniejsze
w Europie centrum
badawcze otwarto
w Puławach
- Dzisiaj polska branża nawozowa nie ma sobie równych
w Europie. Oferujemy jej zupełnie nowe rozwiązania
i dlatego powstało Centrum Badawcze Nawozów, które
wyposażyliśmy w instalacje i aparatury unikalne na
skalę światową – powiedział podczas otwarcia inwestycji
prof. Cezary Możeński, dyr. Instytutu Nowych Syntez
Chemicznych w Puławach.
W Centrum Badawczym Nawozów opracowywane
będą innowacyjne formuły nawozowe do wdrożenia na
szeroką skalę przemysłową. Inwestycja objęła budowę
wielofunkcyjnego obiektu przeznaczonego do prowadzenia
badań nad nowymi technologiami wytwarzania nawozów
mineralnych oraz częściową modernizację istniejących
zasobów badawczych. Nowa jednostka Instytutu Nowych
Syntez Chemicznych, o budżecie ponad 25 mln zł, powstała
dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej.
- Za największe osiągnięcie XX wieku uznaje się wymyślenie
nawozów sztucznych. To według uczonych, najbardziej
przełomowy wynalazek, dzięki któremu mogliśmy wyżywić
aż tyle ludności na świecie. Otwarcie Centrum Badawczego
Nawozów oznacza zatem, że uczestniczymy tutaj w
Puławach w czymś naprawdę niezwykłym. Gratuluję. –
powiedział gość honorowy uroczystości prof. Jerzy Buzek,
były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Instytut jest w tej części Europy jedynym ośrodkiem
zajmującym się badaniami nawozów na skalę przemysłową
oraz jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej, który
bada i produkuje katalizatory. Wdrożenia Instytutu
stosowane są obecnie we wszystkich wiodących
zakładach chemicznych w Polsce. W ciągu ostatnich
sześciu lat Instytut podwoił swoje przychody z 37 do 90
mln zł, zainwestował ponad 120 mln zł, a rok 2015 pod
względem przychodu, jak podaje Cezary Możeński, może
osiągnąć rekordowy pułap. - Centrum Badawcze pokazuje
jak konsekwentnie realizujemy zakładane sobie plany i jak
szybko się rozwijamy – podkreślił dyr. Możeński.
Oprócz Centrum Badawczego Nawozów w puławskim
Instytucie uruchomiono w ostatnim czasie kilka innych,
nowoczesnych i bardzo specjalistycznych laboratoriów:
Laboratorium Wysokich Ciśnień, Instalację pilotową
do badań procesów otrzymywania katalizatorów
współstrącanych, Centrum Badań Procesów Ekstrakcji
Nadkrytycznej, Laboratorium Tworzyw Biodegradowalnych
i Laboratorium Związków Bioaktywnych w Puławskim
Parku Naukowo-Technologicznym. Wszystkie te jednostki
charakteryzują się unikalnymi na skalę światową
aparaturami laboratoryjnymi (patrz zdjęcia).

Laboratorium Tworzyw Biodegradowalnych

Laboratorium Związków Bioaktywnych

Nowa era łupkowa
„Energia weszła w ‘nową erę łupkową’ ze zbawiennym wpływem dla przemysłu petrochemicznego” (Energy has
entered 'new era of shale' with big benefits for petrochemicals) pod takim tytułem dr Daniel Yergin, wiceprezes
IHS i autor nagrodzoną Pulitzer Prize „The Quest” i „The Prize” wygłosił przemówienie na 49. dorocznym
spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Petrochemicznego (EPCA) w Berlinie w dniu 5 października 2015r.
Poniżej za zgodą IHS zamieszczamy najważniejsze elementy tej wypowiedzi.
Pojawienie się łupków było jednym z głównych czynników wyzwalających upadek cen ropy naftowej od połowy
2014 roku, co także poprawiło sytuację surowcową w europejskim przemyśle petrochemicznym w sposób,
którego nie przewidywano rok temu. Obecnie ceny ropy naftowej stają się odporne na wiele niebezpieczeństw
geopolitycznych na świecie, ale to bardzo szybko może się zmienić. "Przeszliśmy od tematu definiowania rynku
ropy charakteryzującego wzrost wschodzących gospodarek do dramatycznego wzrostu łupków" - powiedział
Yergin. Wskazał na dynamiczny wzrost wschodzących rynków w latach 2004 - 2014 — gospodarka Chin, na
przykład, zwiększyła się o 2,5-krotnie, podczas gdy gospodarka światowa wzrosła o 27%, a Europy tylko o 10%.
Rosnące dostawy energii oparte o łupki, w połączeniu z wychładzaniem głównych wschodzących gospodarek
(zwłaszcza w Chinach), oraz decyzja OPEC nie redukowania wydobycia, popchnęły ceny ropy naftowej w dół
"poniżej poziomu oczekiwanego przez wielu " - mówił Yergin - "Teraz zachodzi historyczna zmiana z ograniczonej
podaży i silnego popytu do obfitej podaży i słabszego zapotrzebowania, częściowo z powodu uciążliwych
technologii (frakowanie ropy łupkowej i gazu).” Rozwój technologii frakowania, początkowo gazu, a następnie
ropy, spowodował prawie podwojenie produkcji ropy w USA od 2008 roku i prawie 50% wzrost produkcji gazu
ziemnego w ostatnim dziesięcioleciu, powiedział Yergin.
Geopolityka historycznie miała ogromny wpływ na cenę ropy. I dzisiaj świat stoi przed wielkim geopolitycznym
ryzykiem, zaczynając od punktów zapalnych na Bliskim Wschodzie takich, jak Iran, Irak, Syria, Jemen do kryzysu
migracyjnego w Europie i naprężenia pomiędzy Zachodem a Rosją. Ale z powodu obfitej podaży ryzyka te nie
wpływają na ceny ropy, chociaż nieoczekiwany obrót spraw może spowodować zmianę tego scenariusza – mówił
Yergin. Niskie ceny zmusiły branżę do cięcia kosztów z szacowanym budżetem tych cięć średnio 10 do 15% wśród
największych firm przemysłu naftowego, mówił Yergin. "Projekty związane z ropą naftową będą opóźnione,
przemyślane, odłożone, a niektóre anulowane" powiedział. Ale tania, łatwo dostępna ropa przyniosła duże zyski
dla przemysłu naftowo-chemicznego na świecie w 2015 roku, szczególnie w Europie. Europa ma potencjalnie gaz
łupkowy, ale polityczne przeszkody uniemożliwiają jej rozwój, powiedział. IHS Research wskazuje, że do połowy
lat 2030 Niemcy mogą uzyskać 35% potrzebnego gazu ziemnego z krajowych złóż gazu łupkowego
produkowanego na obszarach niewrażliwych, co jest równoważne z obecnym poziomem przywozu z Norwegii czy
Rosji. "Obecnie, wpływ gazu łupkowego z USA jest wszechobecny, z wielkim wpływem na petrochemikalia" powiedział Yergin i zacytował prognozę IHS Chemical mówiącą o ponad 100 mld dolarów w zaplanowanych
inwestycjach w to, co nazwał "pierwszą falą" projektów petrochemicznych w Stanach Zjednoczonych. "Stany
Zjednoczone pozostaną na bardzo konkurencyjnej pozycji w produktach petrochemicznych przez długi czas".
Pozycja surowców petrochemicznych w Europie, gdzie benzyna ciężka pozostaje dominującym surowcem,
poprawiła się także wraz ze spadkiem cen ropy naftowej, ale ta korzyść prawdopodobnie z czasem osłabnie –
uważa Yergin. "Załamanie się dywidendy dla produktów petrochemicznych w Europie będzie atutem, który zanika
z czasem w porównaniu do petrochemikalii wytworzonych na bazie gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych" powiedział. Ale, w rzeczy samej, Yergin wskazał na stały wzrost petrochemii na całym świecie. Zacytował badania
IHS Chemical z prognozą, że światowy popyt petrochemiczny będzie ogólnie rzecz biorąc 40% większy w ciągu
10 lat niż jest dzisiaj. "Świat potrzebuje tego, co wytwarza przemysł petrochemiczny i będzie potrzebować dużo
więcej w przyszłości" - powiedział Yergin delegatom EPCA.
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Instytut
Nowych
Syntez
Chemicznych
Kilka dni temu w Puławach uroczyście oddano do użytku nowe Centrum Badawcze Nawozów Instytutu Nowych
Syntez Chemicznych. W połączeniu z innymi inwestycjami zrealizowanymi w ubiegłym i bieżącym roku czyni to
Instytut jednym z czołowych w naszej branży, potrafiący przenosić skalę produkcji z laboratoryjnej przez
ćwierćtechniczną do komercyjnej oraz mający wiele sukcesów na tym polu. Jak to się robi? – pytam dyrektora
Instytutu dr inż. Cezarego Możeńskiego, prof. nadzw. w INS.
Jacek Romanowski (JR): Jak to się stało, że Instytut Nawozów Sztucznych o ugruntowanej przez lata nazwie
przekształca się w Instytut Nowych Syntez Chemicznych? Co było podłożem tej inicjatywy?
Cezary Możeński (CM): Po pierwsze dzisiaj nie ma już nawozów sztucznych. Od kilku lat zgodnie z Ustawą są to
nawozy mineralne. W latach 50-tych czy 60-tych „sztuczne” było synonimem postępu. Dotyczyło to nylonów, nonironów i generalnie tworzyw sztucznych. Dzisiaj słowo „sztuczne” ma wydźwięk raczej pejoratywny. Ale tak
naprawdę przyczyna jest jedna. Instytut rozwija się i obecnie nawozy mineralne to zaledwie ok. 30% naszej
aktywności. Pozostałe obszary daleko już odbiegły od klasycznych nawozów. Jesteśmy jednym z liczących się w tej
części Europy ośrodków badających, ale i produkujących katalizatory dla przemysłu chemicznego. Procesy,
badania, aplikacje procesowe, ekstrakcja nadkrytyczna substancji bioaktywnych z materiałów roślinnych dla
przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego – to również obszary naszych działań. Zajmujemy się
także wyodrębnianiem substancji biologicznie aktywnych w nowych laboratoriach w Puławskim Parku NaukowoTechnologicznym. Tak więc, nowa nazwa zdecydowanie bardziej odpowiada dzisiejszemu profilowi działalności
Instytutu.
JR: Nazwa „nowe syntezy” sugeruje prowadzenie badań podstawowych, czy dobrze rozumuję?
CM: Jesteśmy typowym instytutem przemysłowym. Takim, który łączy badania podstawowe z badaniami
laboratoryjnymi prowadzonymi na uczelniach wyższych i instytutach PAN, a te z aplikacją przemysłową, czyli
z finalnym odbiorcą. W naszym przypadku tym odbiorcą jest ciężki przemysł chemiczny. Wyrażenie „nowe
syntezy” dotyczy właśnie takich aplikacji, gdzie nowe procesy zbadane w laboratoriach i sprawdzone u nas w skali
półtechnicznej, przenoszone są do komputerów projektantów i z tego rodzą się projekty procesowe, licencje oraz
nowe procesy dla przemysłu.
JR: Jakie innowacyjne technologie są teraz specjalnością Instytutu, czy jest ustalony podział prac pomiędzy
ICSO, a waszym Instytutem?
CM: Nasz bratni Instytut w Blachowni zajmuje się głównie technologią z zakresu chemii organicznej, a więc
przetwórstwem pozostałości koksowniczych, ropopochodnych i generalnie technologiami organicznymi.
Natomiast my jesteśmy dedykowani głównie przemysłowi nawozowemu, wychodząc z technologii chemii
nieorganicznej. Obszary badawcze obu Instytutów uzupełniają się.
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JR: Podstawowym odbiorcą waszych prac będzie zapewne Grupa Azoty. A czy jesteście otwarci na klientów
z zagranicy?
CM: Chociaż Polska i polski przemysł chemiczny są naszym głównym partnerem, od wielu lat jesteśmy obecni
w całej Europie i nie tylko. Dostarczamy swoje produkty przykładowo do takich firm, jak SKW Piesteritz
w Niemczech; Nitrogenmuvek na Węgrzech, gdzie obecnie prowadzimy duży projekt modernizacji amoniaku;
Kutina w Chorwacji, rosyjska grupa Eurochem czy największy ukraiński koncern nawozowy Ostchem.
JR: W polskim przemyśle chemicznym zbyt mało jest – moim zdaniem - prowadzonych syntez niskotonażowych
o dużej wartości dodanej. Czy w miarę rozwoju Instytutu będzie więcej dostępnych takich technologii?
CM: Prawda, Wielka Synteza Organiczna jak sama nazwa wskazuje zajmuje się procesami wielkotonażowymi. Ale
taka jest specyfika tej branży. Wielka skala jest jednym z podstawowych kanonów walki konkurencyjnej.
Natomiast na drugim biegunie są tzw. fine chemicals czyli procesy i instalacje produkujące materiały o mniejszym
tonażu, ale o znacznie wyższej wartości dodanej. Stąd nasze zainteresowanie substancjami uzyskiwanymi
z materiałów roślinnych. Mamy na przykład bardzo dobrze opanowane techniki ekstrakcji nadkrytycznej przy
pomocy CO2. Przebadaliśmy już ponad 100 różnych surowców roślinnych. Jesteśmy producentem ekstraktu
chmielowego dla polskich browarów. Doskonalimy i rozwijamy tą technikę oraz możemy zaoferować ją dla
szeregu partnerów na zasadach komercyjnych. Nasze laboratorium separacji substancji bioaktywnych zbudowane
wspólnie z Miastem Puławy służy do otrzymywania w dziesiątkach kilogramów substancji bioaktywnych o bardzo
dużej wartości dodanej dla odbiorców z przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
JR: Jakie jest zatrudnienie i jaka jest kadra naukowa na dzisiaj?
CM: Zatrudniamy w sumie 400 osób, z tego 130 osób bezpośrednio w badaniach i rozwoju. Pozostali, to
pracownicy związani z małotonażową produkcją opartą wyłącznie na własnych technologiach katalizatorów,
specjalistycznych nawozów, biologicznych ekstraktów czy substancji biologicznie aktywnych.
JR: A jaka jest pana wizja Instytutu za 5 – 10 lat?
CM: Moja wizja Instytutu za 5 czy 10 lat to przede wszystkim Instytut o doskonałej bazie badawczej, której zręby
właśnie stworzyliśmy. To instytut dedykowany przemysłowi i czujnie śledzący jego potrzeby. Działający na
zasadach zarówno podpisywanych umów, jak i personalnej wymiany specjalistów, aby problem, który się nagle
pojawia, mógł być wspólnie rozwiązywany tak szybko, jak to jest możliwe, bo czas jest dzisiaj znaczącym
parametrem. Będzie to możliwe, gdy będziemy mieć specjalistyczną kadrę. Dzisiaj chemik po studiach musi być
dodatkowo szkolony w przemyśle od 3 do 5 lat. W związku z tym kadra, która ma bardzo dobrą wiedzę
podstawową wyniesioną z dobrych wyższych uczelni, ale nauczona odpowiedzialnej, dobrej pracy po stronie
badań i projektowania procesowego będzie podstawą funkcjonowania Instytutu za 5-10 lat.
JR: Pozostało mi w takim razie życzyć tylko spełnienia wszystkich marzeń.
CM: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się spełnią.
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Rusza instalacja
do produkcji
nawozów stałych

W czwartek 15 października Grupa Azoty Puławy
oficjalnie uruchomiła instalację produkcyjną nawozów
PULGRAN® / PULGRAN®S. To końcowa inwestycja Nowego
Kompleksu Nawozowego, którego całkowita wartość
wyniosła ponad 450 mln zł.
- Jest dla nas jasne, że bez dalszego rozwoju nie mielibyśmy
szans na utrzymanie pozycji jednego z europejskich liderów
w produkcji nawozów. W ten sposób chcemy budować nie
tylko pozycję Grupy Azoty, jako europejskiego championa,
ale także całej polskiej gospodarki – podkreślał w czasie
uroczystości otwarcia nowej instalacji Paweł Jarczewski,
prezes Grupy Azoty.
Nowy Kompleks Nawozowy to największa inwestycja Grupy
Azoty Puławy w ostatnich latach. Jego powstanie to efekt
pięcioletnich, międzynarodowych badań zainicjowanych
przez puławskie Azoty. Pierwsza część Kompleksu była
gotowa już w 2013 roku. Do użytkowania oddano wtedy
jedyną tej klasy w Europie i trzecią na świecie instalację
odsiarczania spalin w technologii mokrej amoniakalnej
oraz instalację do produkcji nawozów płynnych
z dodatkiem siarki: PULASKA, RSM oraz centrum logistyczne
dla nawozów granulowanych. Nakłady na pierwszy
etap inwestycji wyniosły 360 mln zł. - Uruchamiana
dziś instalacja do produkcji stałych nawozów na bazie
mocznika i siarczanu amonu to domknięcie pewnego
rozdziału w naszej historii i zarazem początek całkiem
nowego. PULGRAN® i PULGRAN®S to produkty o najwyższej
jakości, produkty których oczekują od nas nasi klienci,
a my jako Grupa Azoty i jako Grupa Azoty Puławy zawsze
podążamy za oczekiwaniami rynku i naszych odbiorców
– podkreślał Marian Rybak, prezes Grupy Azoty Puławy.
Spółka dzięki nowej instalacji wydłuży łańcuch produktowy
w segmencie nawozowym i umocni swoją pozycję lidera
rynku nawozów mocznikowych. Budżet całego projektu
to 137,5 mln zł. W ramach części produkcyjnej powstała
instalacja pastylkowania do wytwarzania PULGRANU/
PULGRANU S o wydajności 20 t/h – co daje ok. 160 tys.
ton rocznie.

Branża rolno
- spożywcza
motorem
eksportu

Prezentacja
raportu
pt.
„Polska
atrakcyjnym
producentem i dostawcą żywności”, kierunki kształcenia
w sektorze rolno-spożywczym oraz kwestie związane
z Dyrektywą Azotanową – to najważniejsze punkty
V edycji Konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, która
odbyła się 15 października w Puławach.
Głównym wydarzeniem czwartkowej konferencji była
oficjalna publikacja drugiego już raportu Centrum
Kompetencji Puławy: „Polska atrakcyjnym producentem
i dostawcą żywności”. - Tym raportem chcemy wywołać
dyskusję nad modelem rozwoju polskiego rolnictwa
w przyszłości. Właśnie rolnictwo, wraz z przemysłem
spożywczym, tworzą dziś kluczowy sektor naszej
gospodarki. To biznes, który ma ogromny potencjał. –
mówił prof. Janusz Igras, dyr. naukowy Instytutu Nowych
Syntez Chemicznych w Puławach, redaktor naukowy
raportu.
Dzięki takim inicjatywom jak Centrum Kompetencji
Puławy mamy wpływ na mądre kształtowanie polskiego
rolnictwa. Cieszmy się z tego, bo to rolnictwo jest dziś
motorem rozwoju polskiej gospodarki. Mamy nadwyżkę
eksportową. Skoncentrujmy się też na bezpieczeństwie
żywnościowym i na dyskusji na ten temat – mówił Paweł
Jarczewski, prezes Grupy Azoty, największego polskiego
producenta nawozów.
Uczestnicy konferencji debatowali także na temat
kształcenia w sektorze rolno – spożywczym i nowych
regulacji dotyczących dyrektywy azotanowej. Rekordową
frekwencję oraz jubileusz konferencji podsumował dr
Zenon Pokojski, koordynator Centrum Kompetencji
Puławy. Jego zdaniem już teraz powinna odbyć się
poważna debata, jak polskie rolnictwo powinno wyglądać
w przyszłości: – Tu, w Puławach chcemy zaproponować
trochę inne spojrzenie na sektor rolno – spożywczy. I zadać
sobie pytanie: w jakim miejscu chcemy być w 2025 roku –
powiedział dr Pokojski.

SABIC wdraża zamknięty obieg,
wykorzystując rocznie 4 mln
plastikowych toreb z recyklingu
Dzięki współpracy według idei zamkniętego obiegu, nawiązanej dziś między globalną spółką naftową SABIC,
przetwórcą Fardem Packaging (podmiot zależny Oerlemans Packaging) a firmą recyklingową Morssinkhof
Rymoplast cztery mln plastikowych toreb wykonanych w 50% z materiału pochodzącego z recyklingu zostanie
wykorzystanych do pakowania tworzyw polimerowych. Współpraca ta, to jeden z pierwszych w branży
przykładów zaangażowania wszystkich stron łańcucha wartości we wspólne ponoszenie odpowiedzialności za
ważną inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju.
– To kolejny, po niedawnym wprowadzeniu certyfikowanych poliolefin odnawialnych, przykład zaangażowania
SABIC w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska – powiedział Steven de Boer, dyr. Innowacji
i Zrównoważonego Rozwoju ds. Polimerów. – W oparciu o wydajne wykorzystanie zasobów, do których dziś mamy
dostęp, nieustannie dążymy do tworzenia bardziej zrównoważonych procesów biznesowych, które wykreują
wartość dla społeczeństwa i środowiska w przyszłości. W tym konkretnym projekcie unika się przede wszystkim
downcyklingu, czyli recyklingu realizowanego kosztem jakości, a przy tym doprowadza się do wyższej jakości
wykorzystania odpadów, nadając im drugie życie w ramach tego samego zastosowania.
W ramach omawianego procesu SABIC pozyskuje recyklat z opakowań i przekształca go w nowe plastikowe torby
zawierające 50% materiału pochodzącego z recyklingu. W efekcie – we współpracy z firmami Fardem
i Morssinkhof – torby produkowane są bez obniżania ich jakości. Torby te są wykorzystywane do pakowania
wybranych tworzyw SABIC.
Firma recyklingowa Morssinkhof Rymoplast zbiera zużyte plastikowe torby od dostawców usług logistycznych,
którzy mają podpisane kontrakty z SABIC, a następnie dokonuje ich recyklingu, przekształcając w regranulat. Rolf
Morssinkhof z Morssinkhof Rymoplast: „Bardzo się cieszymy, że jesteśmy częścią realizowanego przez SABIC
programu „torba do torby”, stanowiącego ostateczny dowód potwierdzający, że dzięki gromadzeniu dobrze
posortowanych odpadów plastikowych danego typu możliwe jest wytwarzanie surowców pochodzących
z recyklingu, do ponownego wykorzystania w oryginalnym zastosowaniu. SABIC daje dobry przykład i rzuca
wyzwanie branży tworzyw sztucznych, aby ta podejmowała podobne pragmatyczne działania. Morssinkhof
Rymoplast, jako jedna z wiodących w Europie firm zajmujących się recyklingiem plastiku, jest bardzo dobrze
przygotowana do wspierania sektora w tworzeniu zamkniętego obiegu z wykorzystaniem wysokiej jakości
surowców z recyklingu, jeżeli chodzi o PE, PP, PS i PET”.
Fardem Packaging odpowiada za połączenie 50% nowego materiału i 50% materiału pochodzącego z recyklingu
w celu stworzenia nowych toreb plastikowych SABIC o wadze 100 gram, do których można zapakować 25kg
plastikowego produktu. – Aby gospodarka cykliczna odniosła sukces, konieczna jest współpraca między wszystkimi
stronami łańcucha. Firma Fardem Packaging jest gotowa do odegrania swojej roli i przyjęcia odpowiedzialności
w tym procesie” – powiedział Joan Hanegraaf, prezes Oerlemans Packaging (spółki nadrzędnej Fardem Packaging).
Krótkoterminowym rezultatem projektu „torba do torby” jest to, że nawet 100 tys. ton tworzyw rocznie może
trafiać z SABIC do klientów.
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Spotkanie
branży PVC

To było wydarzenie! Anwil SA postanowił uczcić
okrągłą, 20. jubileuszową edycję Konferencji Obszaru
Tworzyw Sztucznych spotkaniem biznesowym w
przepięknym hotelu Arłamów. Przybyło około 180
osób, producentów, przetwórców, handlowców oraz
sympatyków polichlorku winylu z kraju, a także wielu
klientów z zagranicy.
W tym miłym gronie znalazł się
także wasz redaktor zakochany od lat w tym najlepszym
z najtańszych tworzyw sztucznych, które otaczają nas ze
wszystkich stron, że przypomnę tylko rury kanalizacyjne,
okna, drzwi, tapety, dywany, rynny, a jak komuś zdarzy
się nieszczęście, to ma przetaczaną krew przechowywaną
w
woreczku
z najlepszego materiału, jaki
dotychczas wynaleziono do tego zastosowania, czyli
z PVC.
Spotkanie otworzył Jacek Podgórski, prezes Anwil SA, a
głos zabierali m.in. Mirosław Kwiatkowski, dyr. sprzedaży;
Marek Kuchta, dyr. ds. sprzedaży tworzyw sztucznych oraz
przedstawiciele organu właścicielskiego: Piotr Chełmiński,
członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju i energetyki
i równocześnie przewodniczący rady nadzorczej
Anwilu oraz Dariusz Ciesielski, dyr. wykonawczy handlu
produktami petrochemicznymi w PKN Orlen. Wszystkie
wystąpienia bardzo mi się podobały, bo były zwięzłe,
rzeczowe, dobrze przygotowane i fachowo wygłoszone.
Z gości zagranicznych głos zabrał Mirza Kadic, dyr. rozwoju
w ChemOrbis charakteryzując rynek PVC oraz trener
biznesu Jacek Walkiewicz.
Ale clou wieczoru było wystąpienie Lecha Wałęsy. Byłem
pod głębokim wrażeniem tego przemówienia. Wałęsa,
który jeszcze kilka lat temu był pokazywany w telewizji jak
ciekawostka przyrodnicza, dzisiaj jest wytrawnym mówcą,
zgrabnie i mądrze formułującym swoje poglądy, którego
słucha się z przyjemnością. Jak niewielu z nas mówi,
co myśli i nie boi się przedstawiać swoich autorskich
poglądów, chociażby były sprzeczne z panującą linią
polityczną.
Tradycyjnie chyba już jako pierwszy (co godzi się zresztą
z moim wiekiem) zabrałem głos po wystąpieniu
prezydenta i jako jedyny w tym gronie odważyłem się
otwarcie przyznać, że podzielam jego poglądy. Wałęsa od
zawsze miał swój charakterystyczny sposób wypowiadania
się, nie owijania w bawełnę, tylko jasno i precyzyjnie
przedstawiania swoich myśli. Czytelnikom, którzy nie mieli
przyjemności wysłuchania w ostatnim czasie prezydenta,
pozwolę sobie w pewnym skrócie przedstawić jego racje.
„Przez całe życie byłem przywódcą” – rozpoczął swoją
mowę Wałęsa – „postarajcie się mówić, co należy odrzucić,
a co kontynuować, jestem mądry waszą mądrością” – tak
w ogromnym skrócie scharakteryzował swoją postawę.
„Ja, jako rewolucjonista nie mam odpowiedzi na dziś, na
jakich fundamentach chcemy budować. Kiedy robimy
państwo Europa, na dłuższą metę nie da się ładnej
budowli wyprowadzić. Jedni chcą budować na wolności,
a inni mówią: nic nie zbudujecie w ten sposób, trzeba
budować na wartościach”.

Prezydent podróżując po świecie rozmawia z wieloma
osobami i wyróżnił wśród nich dwie główne postawy:
a) nie podoba się kapitalizm
b) nie podoba się wykonanie demokracji
W ogólnej ocenie 95% kapitalizmu jest dobre i nikt nie
podważa demokracji, a jedynie jej wykonanie. „Nie
można być przywódcą czy posłem przez 20 lat. Nie więcej
niż przez dwie kadencje, a najlepiej jedną” – proponuje
Wałęsa.
Podważa się wysokie limity progów wyborczych. „Małe
grupy należy dopuścić w wyborach, przede wszystkim
w parlamencie”. Zdaniem prezydenta sejm powinien
reprezentować cały przekrój naszego społeczeństwa, a nie
jedynie jego główne nurty.
Poprosiłem publicznie prezydenta o uściślenie jego
najnowszej idei pojednania społeczeństw Polski i Rosji.
„Rosja jest potrzebna Polsce i światu” – mówi Wałęsa –
„Musimy być tu solidarni. Wyszukajmy 20 mądrych ludzi,
niech opracują 20 punktów, jak nawrócić Putina i Rosję”.
Pod koniec wystąpienia prezydent zaapelował:
„Rozmawiajmy!”, „Demokracja przeżywa kryzys na całym
świecie”, „Od każdego z was zależy Polska”. Po tej mowie
wszyscy rzucili się, aby zrobić sobie zdjęcie z Wałęsą. To
jest osoba, która przeszła do historii i taka fotografia może
spokojnie zawisnąć sobie na ścianie w biurze lub w domu.
Wyrażę chyba opinię wszystkich uczestników Konferencji:
Do zobaczenia za rok!
Jacek Romanowski

WYDARZENIA
LyondellBasell największym na świecie producentem
kompoundów PP
LyondellBasell, jeden z największych na świecie producentów tworzyw sztucznych, chemii i produktów
rafineryjnych, ogłosił przejęcie SJS Plastiblends Pvt. Ltd. (SJS), znajdującej się w Aurangabad, Maharasztra, Indie;
a tym samym pogłębianie pozycji firmy na rozwijającym się indyjskim rynku motoryzacyjnym. "Ten zakup
podkreśla naszą strategię inwestowania w rozwój projektów, które zapewniają przewagę konkurencyjną na
rynkach docelowych i silny zwrot na aktywach" - powiedział Bhavesh Patel, prezes zarządu i dyr. generalny
LyondellBasell. Indyjski kompaunder posiada roczne zdolności produkcyjne ok. 12 tys. ton. Oprócz linii już
istniejących produktów obiekt będzie wytwarzać wzmocniony włóknem szklanym, wypełniony minerałami lub
niewypełniony barwiony Hostacom, jak również termoplastyczne wysokoudarowe olefiny Hifax. Produkty te są
używane do produkcji części samochodowych, AGD i innych aplikacji. LyondellBasell jest największym na świecie
producentem kompaundów PP z rocznymi zdolnościami 1,2 mln ton.

Technologie dla przemysłu wydobywczego
W dniach 28-30 września 2015r. w Centrum Konferencyjnym im. George’a R. Browna w Houston, Teksas - BASF
Global Oilfield Solutions zaprezentował nowy asortyment innowacyjnych rozwiązań chemicznych na potrzeby
sektora poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego na Corocznej Konferencji i Wystawie
Technicznej ATCE. W bieżącym roku BASF zaprezentował innowacyjne produkty do zastosowania w sektorach
poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. W tym między innymi: Pyrolase® Cellulase®, Pyrolase
HT Cellulase® oraz Eradicake®: działające w wysokiej temperaturze, przyjazne dla środowiska enzymy do
stosowania w pracach stymulacyjnych i wiertniczych.

Chemiatomy
W dniach 3 i 4 października ponad 5 tys. osób wzięło udział w jednej z największych imprez popularno-naukowych
w kraju "Chemia to my, czyli weekend z pierwiastkami". Już po raz drugi zorganizowała ją firma BASF Polska we
współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Do BASF dołączyli także uznani partnerzy – Polska Izba Przemysłu
Chemicznego (PIPC), Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Plastics Europe. Pracownicy firmy razem
z partnerami przeprowadzili niezwykłe chemiczne warsztaty, a zwiedzanie Kopernika odbywało się w tym dniu
„śladami chemii”. BASF rozszerzył chemiczny weekend o dodatkowe atrakcje dla studentów w Bibliotece UW.

Polska europejskim centrum produkcji żywności
– Polska, jak żaden inny kraj, posiada atuty, żeby stać się europejskim centrum produkcji i przetwórstwa żywności.
Aby dobrze wykorzystać istniejący potencjał, trzeba podjąć działania, które zbudują przewagę konkurencyjną, nie
tylko w Europie, ale i na rynkach wschodzących – to zdaniem autorów raportu “Polska atrakcyjnym producentem
i dostawcą żywności” kluczowe wyzwanie polskiego rolnictwa na najbliższe lata. Najnowsza publikacja Centrum
Kompetencji Puławy została wydana pod honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Parlamentu Europejskiego oraz Fertilizers Europe. Celem raportu zaprezentowanego po raz pierwszy w środę,
7 października w Lublinie, jest wywołanie dyskusji nad modelem rozwoju polskiego biznesu rolnego. Jak
podkreślają jego autorzy, to właśnie rolnictwo wraz z przemysłem spożywczym tworzą kluczowy sektor
gospodarki dla zdynamizowania rozwoju Polski w najbliższych latach.
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Zmiany w SABIC
SABIC poinformował, że przedsiębiorstwo poddane będzie globalnym przemianom zmierzającym do utworzenia
bardziej zwinnej i oszczędnej organizacji, zorientowanej na potrzeby klienta, które trzeba bardziej skutecznie
spełniać. Nowa struktura organizacyjna wchodzi w życie 1 stycznia 2016r. W wyniku optymalizacji produkty
masowe podlegające do tej pory strategicznej jednostce biznesowej Innovative Plastics przejdą do jednostki
Chemicals and Polymers, a pozostałe rozwiązania tworzyw innowacyjnych zaliczone będą do nowo utworzonej
jednostki biznesowej Specialties.

Alkohole oxo
Nexant wydał nowy raport pod tytułem „Oxo Alcohols 2015”, który poświęcony jest dynamice rynku. W 2014 roku
konsumpcja propylenu na świecie – jak podaje Nexant – wzrosła o 4,5%, napędzana głównie produkcją
polipropylenu i tlenku propylenu, a skupiona przede wszystkim , geograficznie patrząc, na Azji, Bliskim Wschodzie
i Afryce. Alkohole oxo (w tym 2-EH i n-butanol mają 80% udział) stanowią niewielką część konsumpcji propylenu.
Chociaż Unia Europejska zakazała produkowania i stosowania plastyfikatora DOP, świat się tym nie przejmuje
i produkcja DOP, do której surowcem jest właśnie alkohol 2-EH, nieustannie rośnie.

Jak zarobić 25 tys. euro?
MOL Group prowadzi drugą edycję, skierowanego do studentów programu UPPP, pod hasłem "Twoja przygoda
czeka…". Do 15 października otwarta pozostaje rejestracja do gry symulacyjnej, w której uczestnicy zmierzą się
online z różnymi scenariuszami, rozwiązując strategiczne zadania branżowe, opracowane przez MOL Group.
Wyłonione w ten sposób trzy najlepsze drużyny powalczą o nagrodę główną, której pula wynosi 25 tys. euro oraz
szansę na rozpoczęcie kariery w ramach 18-miesięcznego programu stażowego MOL Group - "UPPP Technical
Placement Programme". Zaproszenie do udziału w konkursie jest kierowane w pierwszej kolejności do studentów
kierunków związanych z geologią, przemysłem wydobywczym i zarządzaniem projektami inżynierskimi.
W pierwszej edycji konkursu wzięło udział prawie 3 tys. studentów z 17 państw, zrzeszonych w 972 zespołach.
Zwyciężył zespół z Polski: ONIONgas uformowany przez trzech studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.

Spada import s-PVC do Ukrainy
Wrześniowy poziom przywozu pozostał na bardzo wysokim poziomie i wyniósł 10,1 tys. ton, w porównaniu do
11,9 tys. ton miesiąc wcześniej. Dostawy PVC na Ukrainę w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku
zmniejszyły się do 61,2 tys. ton, w porównaniu do 88,7 tys. ton rok wcześniej. Wrześniowe dostawy
amerykańskiego s-PVC do Ukrainy skurczyły się do 6,1 tys. ton, w porównaniu do 7,0 tys. ton w sierpniu. Lokalni
przetwórcy, w szczególności producenci profili okiennych, stopniowo zmniejszają zakupy surowców, przewidując
sezonowy spadek popytu na wyroby gotowe. Całkowity import PVC z USA zmniejszył się do 25,0 tys. ton w okresie
styczeń - wrzesień 2015r. w porównaniu do 53,3 tys. ton rok wcześniej. Przywóz europejskiego PVC we wrześniu
zmniejszył się do 3,3 tys. ton, w porównaniu do 4,5 tys. ton w sierpniu. Całkowity import europejskiego materiału
zmniejszył się do 29,3 tys. ton w ciągu
pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 roku,
w porównaniu do 34,1 tys. ton w tym samym
okresie 2014 roku. Całkowity przywóz
rosyjskiego polichlorku w ciągu pierwszych
9 miesięcy 2015r. wyniósł około 6,2 tys. ton,
podczas gdy w tym samym czasie rok wcześniej
wynosił 340 ton.

20.10.2015

REPORTER CHEMICZNY

Strona 17 z 20

Miska olejowa z poliamidu
W Lenningen/Ludwigshafen została opracowana pierwsza na świecie, termoplastyczna miska olejowa dla silników
przez Hummel-Formen, markę należącą do ElringKlinger AG, z siedzibą w Lenningen. Zbiornik został
wyprodukowany z poliamidu 66 BASD typu Ultramid A3WG7, wzmocnionego 35% domieszką włókien szklanych,
dzięki czemu jest on o 59% lżejszy niż wcześniejsze rozwiązania ze stali spawanej lub aluminium.

CIECH informuje
Otrzymaliśmy z Ciechu następujący komunikat: W związku z rozpowszechnianymi w mediach informacjami na
temat działań CBA i prokuratury podjętymi w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych i Ministerstwa Skarbu
Państwa, w kontekście których pojawia się nazwa CIECH S.A., uprzejmie informujemy, że działania te nie dotyczą
samej Spółki i pozostają bez związku z jej bieżącą działalnością biznesową.

Gorsze wyniki Grupy ERGIS
Według wstępnych wyników Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie
Środkowowschodniej, zanotowała w III kwartale 2015 roku przychody w wysokości 167,6 mln zł (o 1,2% niższe niż
rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 3,8 mln zł (o 50,0% niższy niż w III kw. 2014 roku), zysk brutto
w kwocie 2,5 mln zł (59,7% niższy w porównaniu rok do roku), EBITDA w wysokości 10,5 mln zł (21,0% niższy niż
w analogicznym okresie 2014 r.) oraz zysk netto na poziomie 2,2 mln zł (spadek o 58,5% w porównaniu z III kw.
ubiegłego roku).Trzeci kwartał br. był trudny dla Grupy, a osiągnięte wyniki trudno uznać za satysfakcjonujące.
Zbieg niekorzystnych okoliczności i zjawisk rynkowych spowodował spadek marży osiąganej przez Grupę
o ok. 6,5 mln zł. Mimo tego, tegoroczne wyniki po dziewięciu miesiącach są lepsze od osiągniętych w analogicznym
okresie 2014 r. - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA. Dotychczas Grupa ERGIS nie praktykowała
podawania do wiadomości publicznej prognoz ani wstępnych wyników. Niemiej Grupa podjęła decyzję
o przedstawieniu wstępnych danych za III kwartał 2015 roku, gdyż – w przekonaniu zarządu – wyniki odbiegają od
oczekiwań akcjonariuszy i zarządu, a fakt ten może stanowić istotną dla akcjonariuszy informację.

PA 6 i 66 mogą wytrzymać do 200°C
LANXESS opracował nowy, zaawansowany technologicznie system stabilizacji termicznej dla poliamidów
oferowanych pod marką Durethan – XTS3 (Xtreme Temperature Stabilization). System został stworzony głównie
z myślą o zastosowaniach w branży elektronicznej i elektrycznej oraz motoryzacyjnej, szczególnie w ramach
układu olejowego. Podobnie jak system XTS1, który koncern LANXESS wprowadził już na rynek, system XTS3
pozwala na zwiększenie stałej temperatury pracy poliamidów 6 i 66. Temperatura ta wzrośnie do ok. 200°C,
tj. o ok. 60°C. Właściwości wynikające ze stabilizacji cieplnej nie są jednak powiązane z dodatkami
nieorganicznymi, lecz systemem dodatków organicznych, które nie obejmują metali ani halogenków. – Gatunki
Durethanu wytworzone z wykorzystaniem tego systemu stabilizującego idealnie się nadają do produkcji części
plastikowych, które są narażone na duże obciążenia termiczne i znajdują się w bezpośrednim kontakcie
z częściami metalowymi. Proces stabilizacji przebiegający bez udziału metali i soli zapobiega powstawaniu korozji
kontaktowej – wyjaśnia Thomas Linder, ekspert w dziedzinie produktów marki Durethan i rozwoju zastosowań
w jednostce biznesowej High Performance Materials koncernu LANXESS.

Nowe zastosowanie Ultramidu
Pierwsze na świecie pasy przednie bez metalowych wzmocnień zagościły na różnych platformach: Grupa
Volkswagena wykorzystuje pasy przednie wykonane z tworzywa sztucznego firmy BASF o nazwie Ultramid
w nowych modelach Passat i Sharan, jak informuje naszą redakcję BASF.
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Ceny powoli w górę
Sprawdzi się chyba nasza ocena sytuacji sprzed dwóch tygodni, że ceny pójdą w górę. Pomimo spadku ceny
kontraktowej na dostawy propylenu w październiku, ceny spotowe na tworzywa zaczynają chwilami iść w górę.
I tak Platts podawał dwa tygodnie temu cenę spot na kopo PP 1 078 – 1 082 euro/t FD NWE, a już tydzień temu
cena ta wyniosła 1 088 – 1 092 euro/t FD NWE. Podobną zwyżkę notuje się na LDPE i butenowy LLDPE, chociaż
dla odmiany tanieje polistyren, a europejskie PVC stoi w miejscu.
ChemOrbis cytuje natomiast włoskiego i francuskiego dystrybutora, którzy podnieśli cenę na PP o 30 euro/t
w porównaniu do sytuacji z początku miesiąca oraz niemieckiego dystrybutora, który podnosi teraz cenę PP
o 50 euro/t.
W związku z ograniczoną ilością poliolefin na polskim rynku, niektórzy producenci zaczęli już podnosić ceny
i ograniczać sprzedaż. Dodatkowo nieplanowany postój na instalacji naszego południowego sąsiada
spowodował zmniejszoną podaż LDPE. W dalszym ciągu nie widać surowców z poza Europy, co wykorzystują
miejscowi producenci utrzymując ceny na wysokim poziomie.
Unipetrol poinformował w zeszłym tygodniu, że uruchomienie produkcji petrochemicznej w Litvinovie,
Republika Czeska będzie "kwestią miesięcy, nie tygodni". Kompleks zawierający 544 tys. t/r kraker etylenu
został zamknięty po pożarze 13 sierpnia 2015, a firma następnie została zmuszona zadeklarować siłę wyższą na
dostawy z dwóch jednostek polietylenu i jednej polipropylenu.
LDPE
Krajowy producent oferuje polietylen niskiej gęstości po 5 550 – 5 800 zł/t, a importowany dalej kosztuje co
prawda 1 250 - 1 300 euro/t, ale złotówka traci na wartości chyba w związku z niepewnością co do koalicji, która
sformułuje nowy rząd. Ale to przecież my wybieramy i od całego społeczeństwa zależy stabilność rządu i notowań
złotówki.
HDPE
Polski polietylen wysokiej gęstości sprzedawany jest po 5 800 – 6 000 zł/t lub importowany po 1 320 – 1 370
euro/t.
LLDPE
Liniowy polietylen stoi przez cały miesiąc na stałej pozycji 1 300 – 1 350 euro/t.
PP
Płocki homopolimer wyceniany jest na 4 680 – 5 000 zł/t, a importowany materiał na 1 080 – 1 130 euro/t;
kopolimer z kolei kosztuje 5 000 – 5 200 zł/t względnie 1 120 – 1 170 euro/t; randemiczny materiał idzie po 5 100
– 5 300 zł/t lub 1 180 – 1 230 euro/t.
PVC
Sezon na polichlorek winylu praktycznie skończył się i cena zaczyna powoli spadać do poziomu średnio 3 250 –
3 300 zł/t.
PS
Polistyren ogólnego zastosowania kosztuje teraz 1 180 euro/t, a polistyren wysokoudarowy 1 270 euro/t.
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Rys. 1. Ruchy cen podstawowych tworzyw sztucznych na polskim rynku w latach 2014 i 2015

Produkt

LDPE
HDPE
LLDPE
PP homo
PVC
GPPS

Średnia cena
5 października
(zł/t)

Średnia cena
20 października
(zł/t)

Ruch
cen

5 250 – 5 450
5 800 – 6 000
5 450 – 5 650
4 500 – 4 750
3 350 – 3 400
4 950

5 550 – 5 800
5 800 – 6 000
5 450 - 5 650
4 680 – 5 000
3 250 – 3 300
5 070

↑
→
→
↑
↓
↑

Uwaga: Cienkie linie pokazują ruch cen w 2014 roku, a grube linie ruch cen w 2015 roku.
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