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A poliamidpiac nem túl fényes jövője 

2013 márciusában Frankfurtban a PCI Nylon piackutató és tanácsadó cég rende-
zésében zajlott le az európai poliamidszimpózium (European Nylon Symposium 
2013). Hasonló témában az USA-ban is tanácskoztak a poliamidpiac szakértői. A ta-
nácskozások eredményei alapján nem túl fényes jövő rajzolódott ki a poliamidgyártók 
számára. 

Az európai gyártók kapacitásainak kihasználását korlátozza, hogy az export lehe-
tőségei csökkentek. A piaci részesedés megtartásáért folytatott küzdelem eredménye-
ként 2012 elejétől a kaprolaktámgyártás (a PA 6 monomerje) nyeresége 37%-kal, az 
adipinsavé (a PA 66 monomerje) 31%-kal csökkent. A kedvezőtlen tendenciák ellené-
re a kaprolaktámkapacitások további bővítését tervezik: a 2012. évi 5269 kt-ról 2015-
re 7264 kt-ra. Megjegyzendő azonban, hogy ebből közel 2000 kt megvalósulásának 
valószínűségét alacsonyra minősítette a PCI Nylon.  

A szakértők véleménye szerint a piaci viszonyok normalizálásához egyfelől a 
2010–2011-ben érvényes rekordárak korrekciójához kellene visszanyúlni, másfelől a 
stratégiák és üzleti modellek átgondolására, módosítására is szükség van.  

O. S. 
K-Zeitung, 44. k. 1/2. sz. 2013. p. 2. 

Több poliamid fóliagyártáshoz 

A BASF 2012 végén Ludwigshafenben az Ultramid B gyártókapacitását 21 000 
tonnával növelte. A bővítést az indokolta, hogy az élelmiszeripari fóliák oxigén, olaj 
és aromazárását biztosító PA iránt megnőttek az igények. A BASF széles választékot 
kínál a fólia- és szálgyártók számára: Ultramid B-t (PA 6), Ultramid C-t (PA 6/6.6 
kopolimer) és Ultramid A-t (PA 6.6). Az Ultramid típusok adalékokkal további lehető-
ségeket kínálnak speciális, pl. műszaki fóliák előállításához.  

O. S. 
K-Zeitung, 44. k. 1/2. sz. 2013. p. 3. 

Graboplast beruházás Tatabányán 

A Graboplast Zrt. 6,4 Mrd Ft beruházással új padlógyártó üzemet épít Tatabá-
nyán, amely 100 főnek nyújt új munkahelyet. A beruházáshoz a kormány 1,6 Mrd Ft-
tal járul hozzá. Az üzemben luxusminőségű padlókat fognak gyártani. 

www.quattroplast.hu 



Létesül egy 100 t/év kapacitású őrlőüzem is, amelyben a gyártási hulladékokat 
folyékony nitrogénnel –100 °C-ra lehűtve porrá őrlik és visszadolgozzák a padlóba. A 
padló minősége ezzel nem romlik, és 6–8%-kal kevesebb új anyagot kell felhasználni. 

A Graboplast Zrt. 2013. évi várható árbevétele 17,3 Mrd Ft lesz, adózás előtti 
eredménye pedig 6–700 millió Ft. 

O. S. 
www. mnonline.hu, 2013.11.21. 

 

A BASF bezárja PUR rendszerházát Solymáron 

A BASF 2014 végén befejezi a PUR rendszerek gyártását Solymáron. Ezzel az 
egyik legkisebb rendszerházuk szűnik meg. A kereskedelmi tevékenységet átköltözte-
tik a BASF magyarországi központjába, a kompozíciókat pedig Lengyelországból és 
Szlovákiából fogják beszerezni. 

A BASF 11 rendszerházat működtet Európában, többek között Szent-Péterváron 
és a törökországi Pendikben. 

O. S. 
28.02.2014. KI 227684-0 

 

Új tömítésgyártó üzem Szerbiában 

A Cooper Standard (USA, Michigan) a Belgrádtól nyugatra fekvő Sremska 
Mitrovicaban 20 000 m2 alapterületű üzemet épít, amelyben autóipari tömítéseket fog-
nak gyártani az Audi, a Fiat, a Ford és a VW számára. A többlépcsős beruházás első 
fázisában 500 dolgozót foglalkoztatnak majd. A beruházás összege nem ismert. 

O. S. 
26.02.2014. KI 227662-0 

 

Ukrajnában leállították a kalusi olefinkomplexumot 

Egyes ukrán hírforrások a leállás okaként az ukrán politikai helyzetet jelölik 
meg, míg mások a döntés mögött piaci okokat vélnek felfedezni. Orosz vélemények 
ezzel szemben úgy vélik, hogy az üzemszünet fő oka az, hogy az anyavállalatnak, a 
Lukoilnak az adózás ügyében vitái vannak az ukrán hatóságokkal.  

A kalusi kombinátban 260 000 t etilén és 130 000 t propiléngyártó kapacitás van, 
ezen kívül 107 000 t PE-HD és 300 000 t PVC gyártására van lehetőség. 

A leállított gyártósorokat várhatóan áprilisban indítják újra. 
O. S. 

25.02.2014. KI 2276-54-0. 
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