MŰANYAGOK PIACI HELYZETE
Piaci hírek
A szénszállal erősített műanyagok piaca 2022-re elérheti
a 23 Mrd dollárt
A szénszál-erősítésű műanyagok globális piacát több mint 23 Mrd USD-re (kb.
21 Mrd EUR) számítja a következő hat évben, az amerikai üzleti tanácsadó cég a
Grand View Research új jelentése. A tanulmány megállapította, hogy a járművek
üzemanyag-hatékonyságának növelésére és tömegük csökkentésére vonatkozó új
egyesült államokbeli és európai szabályozások arra ösztönzik a gyártókat, hogy
fokozzák a könnyebb, szénszál erősítésű műanyagok felhasználását.
A szénszál-erősítésű műanyagok piacán a légi- és hadiipari vállalatok a
legnagyobb szereplők 30%-os részesedéssel. A legnagyobb, évi 4,8%-os növekedés az
autóiparban várható 2015–2022 között.
A Grand View Research jelentése szerint a szénszál-erősítésű hőre lágyuló
műanyagoknál várható a legnagyobb növekedés a kedvező tulajdonságaik (rövid
gyártási idő és újrahasznosíthatóság) miatt. A szénszál-erősítésű hőre keményedő
műanyagok esetében is folyamatosan bővül a felhasználás.
Az elkövetkező hat évben Európában várható a legnagyobb, évi 13,2%-os piaci
növekedés.
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A Grammer bezárja az egyik cseh gyárát
A németországi Amberg központú gépjármű belső alkatrészeket gyártó Grammer
leállította a Dolni Kralovice-i üzemét a Cseh Köztársaságban, ahol 1999 óta
készítettek fejtámlákat, kartámaszokat és egyéb belső borításokat.
Ezzel egy időben a Grammer megállapodást kötött Kína negyedik legnagyobb
teherautó gyártó cégével a Shaanxi Automobile Group-pal, tehergépjármű ülések
előállítására. Ez lesz a cég hatodik létesítménye Kínában.
A Ceska Lipa-ban és Zatec-ben lévő gyáraikat viszont fejlesztik. A Grammer
összesen 2000 embert foglalkoztat a Cseh Köztársaságban, ahol további két gyára van
Most-ban és Tachovban.
A Grammer csoportnál jelenleg több mint 12 000 ember dolgozik és állítja elő
teherautók, haszongépjárművek, buszok és vonatok üléseit.
J. P.
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Béremelés az Autolivnél
Az Autoliv sopronkövesdi gyárában 2016 márciusában a dolgozókat képviselő
Vasas Szakszervezeti Szövetség és a gyárvezetés között vita alakult ki a béremelés
mértékére vonatkozóan. A vállalatvezetés 2,5%-os ajánlatával szemben a dolgozók
10% béremelést követeltek. 2 órás munkabeszüntetésre is sor került, ami némi
problémát okozott a vevők kiszolgálásában.
Április elején – a további munkabeszüntetések és a munkabéke helyreállítása
végett – a vezetés és a szakszervezet helyi képviselete megállapodott a bérek
emeléséről. Ennek keretében a cég direkt állományában, a gyártósoron dolgozók tíz
százalékos béremelést kapnak január 1-től visszamenőleg. Az indirekt, kiszolgáló
tevékenységet végző fizikai dolgozók négy százalékos béremelést kapnak, amelyet
kiegészítenek számukra 13. havi fizetéssel és 78 ezer forint üdülési támogatással.
A raktárban dolgozók öt százalékos béremelést, üdülési támogatást, valamint 13.
havi fizetést kapnak. Az irodai dolgozók négy százalékos béremelést kapnak, valamint
két részletben 13. havi fizetést.
A sopronkövesdi Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. a stockholmi székhelyű
svéd-amerikai Autoliv-cégcsoport tagja, amely biztonsági öveket, biztonsági
övcsatokat, légzsákokat és egyéb biztonsági rendszereket gyárt járművekhez.
Megrendelőik között olyan autóipari óriások is szerepelnek, mint az Audi, a BMW, a
Daimler, a Volvo, vagy a Volkswagen. A cég 1993 óta van jelen Magyarországon.
További 700 új munkatársat kívánnak felvenni 2018-ig, jelenlegi csarnokainak 19 ezer
négyzetméteres összterületét 15 ezer négyzetméterrel növeli majd a vállalat. Ezzel a
sopronkövesdi létesítmény Európa legnagyobb biztonságiöv-gyára lesz.
Ami a cég globális tevékenységét illeti, a 78 országban 27 gyárral rendelkező
beszállító összesen közel 60 000 főt foglalkoztat
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Román csőgyártó beruházása
A Tecno World (Falticeni) román csőgyártó a battenfeld-cinncinati-tól komplett
csőgyártó berendezést vásárolt nagyméretű poliolefin csövek előállítására. Ez az
extruder a legnagyobb Romániában, amellyel 1,2 m átmérőjű kétrétegű poliolefin
csöveket lehet 1500 kg/h teljesítménnyel gyártani. A csövek az SDR 11, SDR 17 és
SDR 26 nyomásosztályoknak felelnek meg.
A Tecno World 2005 óta gyárt csöveket. Kapacitása 70 tonna naponként. Az
üzem 120 főt foglalkoztat.
O. S.
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Biológiailag lebomló műanyagok piaca Európában
A német piackutató és konzulens cég a nova-Institute új tanulmányában
megállapította, hogy Európában a biológiailag lebontható műanyagok mennyisége
2015-ben elérte a 100 000 tonnát. Ennek 69%-át a különféle zacskók, hordtáskák
tették ki, 20%-át csomagolásokhoz használták, 7%-át fogyasztási cikkek, 4%-át egyéb
termékek gyártására fordították. Előrejelzésük szerint 2020-ra a biodegradábilis
műanyagok piaca 300 000 tonnára fog nőni, amelynek megoszlása a következő lesz:
57% zacskó, hordtáska, 31% csomagolás, 7% fogyasztási cikkek, 5% egyéb termékek.
Az egyes országokban a felhasználást erősen befolyásolja az adott ország
környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási helyzete, törvénykezése.
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