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Korrózió ellen védő fóliák gyártása Horvátországban 

Az amerikai Cortec Corporation csoporthoz tartozó EcoCortec cég bővíti spe-
ciális fóliákat gyártó üzemét Horvátországban. Legfontosabb termékük az ún. gőzfá-
zisban működő korróziós inhibítor (vapor phase corrosion inhibitor) technológiával 
gyártott fólia. 

A Beli Monastirben működő gyárat 1600 m2 alapterületű üzemcsarnokkal bőví-
tik, amelyben 3 nagy teljesítményű exrtudert helyeznek el. Ezzel a beruházással a gyár 
kapacitása a duplájára nő, nyomtatási és konfekcionálási lehetőséggel kiegészítve. A 
fóliák 95%-át exportálják. 

O. S. 
www. europeanplasticsnews.com 02.10.2013. 

 

A Rehau új üzemet avatott Győrben 

A Rehau AG. Co. 50 millió EUR értékű beruházással 24 000 m2 alapterületű 
műanyag-feldolgozó üzemet épített és avatott fel október 14-én. A közvetlenül az 
AUDI mellett lévő üzem fő profilja a fröccsöntött autóipari alkatrészek, egységek (pl. 
lökhárítók), amelyeket a megrendelő igényei szerint lakkoznak, összeszerelnek. A 
termékeket az AUDI számára közvetlenül a szerelőszalaghoz (just in time rendszer-
ben) szállítják. 

Az új üzemben, 3 műszakban 200 munkatárs dolgozik majd. 
O. S. 

www. kunststoffe.de. 15.10.2013. 
 

Bővít a Coloplast Magyarországon 

A gyógyászati segédeszközöket gyártó dán vállalat 21 milliárd forint értékű be-
ruházással bővíti termelőkapacitását. Nyírbátori gyárában 426, a tatabányai Coloplast 
üzemben pedig 275 új munkahely jön létre. A beruházást a magyar kormány 2 Mrd Ft-
tal támogatja. 

O. S. 
www. mmonline.hu 2013.09.16. 
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PET kapacitások bővítése Oroszországban 

Az Inventra tanácsadó cég szerint Oroszországban az elkövetkező években a 
PET gyártókapacitás jelentős mértékű bővülése várható: már 2013-ban eléri a 635 ezer 
tonnát, és 2015-re ez akár megháromszorozódhat. Oroszország legnagyobb vegyipari 
konszernje, a Sibur a Gazprommal összefogva 400 ezer t kapacitású üzemet épít. A 
Polief gyártókapacitását 70 ezer t-val bővíti 210 ezer t-ra, és vizsgálja a 
tereftálsavgyártás 100 ezer tonnával való bővítését. A legnagyobb gyárat az Etana 
akarja indítani 2015-ben: évi 486 ezer t PET kapacitása Oroszországot egy csapásra 
nettó exportőrré tenné. 

Az oroszországi PET felhasználás adatai az 1. táblázatban láthatók. 2012-ben a 
PET piac 3%-kal zsugorodott, a gyártás viszont jelentős mértékben növekedett, ami az 
importált mennyiség csökkenését eredményezte. 

A PET részesedése a teljes csomagolóanyag-felhasználásban meglehetősen nagy: 
40%. Ennek egyik oka, hogy Oroszországban a söröspalackok mintegy felét a PET 
palackok teszik ki. habár a sör PET palackba csomagolását sokan támadják, az orosz-
fehér-orosz-kazahsztáni vámunió a PET palackok további használatáról döntött. Az 
orosz parlamentben mégis egy olyan javaslatról vitáznak, amely a jövőben megtiltaná 
az alkoholos italok forgalmazását PET palackban. A javaslatot tudományos érvekkel 
támasztják alá, és támogatják a vodkagyártók, az üveg- és fémcsomagolások gyártói, 
valamint az alkoholpiacot szabályozó hatóságok is. 

1. táblázat 
Oroszország PET piaca 2007–2012 között, 1000 t 

 
 2007 2011 2012 2012/2011, % 
Kapacitás 153,0 534,0 534,0 0,0 
Termelés 159,5 395,6 452,6 14,4 
Import 430,7 263,0 184,0 –30,0 
Export 6,7 81,0 70,5 –12,9 
Felhasználás 583,5 577,6 566,1 –3,0 

 
O. S. 

Inlandsnachfrage schwächelt = K-Zeitung, 7. sz. 2013. p. 2. 
 

Még több biopolimer 

A Nova Institut GmbH adatai szerint 2011-ben a világon 3,5 millió t 
biopolimer-gyártókapacitás állt rendelkezésre, amely az összes műanyag-felhasználás 
1,5%-a. 2020-ra a gyártókapacitás várhatóan el fogja érni a 12 millió tonnát. Ennek 
nagy része azokból a polimerekből tevődik majd össze, amelyeket eddig fosszilis alap-
anyagokból gyártottak. Már ma rendelkezésre állnak azok a technológiák, amelyekkel 
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a cukorból kiinduló bioetanolból PET-et, PE-t és PP-t lehet gyártani. A biológiailag 
lebontható polimerek közül a PLA és a PHA gyártás megnégyszereződését prognoszti-
zálják. A beruházások többségét Ázsiában és Dél-Amerikában fogják megvalósítani. 

 
O. S. 

Mehr Biokunststoffe = K-Zeitung, 7. sz. 2013. p. 3. 

www.quattroplast.hu 


