MŰANYAGOK PIACI HELYZETE
Biopoliészter-gyártás bővítése Kínában
A Shanxi Jinhui Energy Group (Taiyuan, Shanxi) áprilisban indította 10 000 t
kapacitású poli(butilénadipát-tereftalát) üzemét. A PBAT kiindulási anyagai megújuló
forrásból származnak. A termékek 70%-át Európába és Dél-Koreába exportálják.
A csoport 1,74 Mrd EUR árbevételt ért el 2013-ban, 7500 fővel. Fő tevékenysége
a szénbányászat.
O. S.
24.04.2014. KI 228102-0

Egyesült két nagy PVC gyártó
A svájci INEOS (Rolle) és a belga Solvay (Brüsszel) 50:50 százalékos tulajdoni
aránnyal létrehozta az Inovyn vállalatot, amelyben egyesítették PVC termelésüket és
értékesítésüket. Az új vállalat 3 Mrd EUR termelési értéket képvisel, és 14 gyárat működtet Belgiumban, Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Norvégiában, Spanyolországban és Svédországban.
Az új vegyesvállalat célja, hogy gyorsabban reagáljon az európai piac változásaira és versenyképesebb legyen az eddigi vállalatoknál. Működését azonban csak az Európai Bizottság jóváhagyása után kezdheti meg, várhatóan az év negyedik negyedévében.
Egyúttal bejelentették, hogy a Solvay 3 éven belül ki akar lépni a PVC termelésből.
O. S.
26.06.2014. KI 228589-0

Új PET gyár indult Belgiumban
Az indiai JBF Industries (Mumbai) Geelben indította el 432 ezer t éves kapacitású PET gyárát. A PET gyártás alapanyagát a PTA-t ugyancsak Geelben állítják elő a
BP üzemében, amelynek kapacitása 1,3 millió t/év.
O. S.
24.06.2014. KI 228559-0

Növekszik az érdeklődés a WPC termékek iránt
A ThyssenKrupp Plastics (Essen) megkezdte az amerikai TimberTech
(Wilmington, Ohio) által gyártott fa-műanyag (WPC) kompozittermékek forgalmazását Európában. Döntésüket azzal indokolták, hogy bíznak a piac növekedésében,
amely 2013-ban kétszámjegyű százalékkal bővült. A TimberTech profilok 3 típusa
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kapható. A RaliaBoard egy kedvező árfekvésű üreges profil, a Twin Finish sajátossága
a könnyű feldolgozhatóság, az Earthwood Evolutions névre hallgató profilok pedig
műanyag borításúak, s így nem szennyeződnek.
O. S.
25.06.2014. KI 228568-0

Lengyel műanyag-feldolgozó cég Romániában
A lengyel Bianor (Bialystok) a romániai Ploiestiben tavaly létesített műanyagfeldolgozó üzemet, amelyet máris bővít. Az autóipari, az E+E ipari és fogyasztási cikkek gyártására szakosodott üzemben a gázzal segített fröccsöntést és a kétkomponensű
fröccsöntést valósították meg. Ehhez négy új fröccsgépet állítottak be, és folyamatban
van az ISO/TS 16949 minősítés megszerzése is. A termékekkel elsősorban a német
piacot célozzák meg.
O. S.
30.06.2014. KI 228594-0

Az Evonik bővíti PA 12 termelését Marlban
2012 tavaszán az Evonik marli gyárában robbanás történt, amelyben a PA 12
egyik komponensét, a ciklo-dodekatriént (CDT) gyártották. A tönkrement üzemet
2013 végére állították helyre, amelyet most 5000 t-val bővítettek. Ezzel összesen
40 000 tonna/év kapacitású PA 12 üzem jött létre.
Előrehaladott állapotban van az a fejlesztés, amely a pálmaolajból kiinduló szintézis megvalósítására irányul. Siker esetén a PA 12 technológiából kiiktatnák a butadiént és a CDT-t.
O. S.
01.07.2014. KI 228615-0

A Haitian fröccsgépgyártó bővíti üzemét Németországban
A kínai vezető fröccsgépgyártó, a Haitian International németországi leányvállalatánál, a Zhafir Plastics Machinery GmbH-nál (Ebermannsdorf) bővíti gyártókapacitását.
2015-től elsősorban az 1000 kN záróerejű fröccsgépek gyártására koncentrálnak,
ugyanis az előrejelzések szerint ezen géptípus iránt az igények az átlagot meghaladó
mértékben fognak nőni.
Marlban jelenleg évente 500 fröccsgépet (Mercury, Venus, Zeres típusok) gyártanak, elsősorban német beszállítók által szállított alkatrészekből. A bővítés után ezt a
számot meg fogják duplázni.
A Haitian-nak 13 gyára van Kínában és más országokban. Összesen 27 000 gépet
adnak el évente, árbevételük 858 M EUR, üzemi eredményük 162 M EUR.
O. S.
30.06.2014. KI 228599-0

www.quattroplast.hu

