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P
rodukcja kompozytów w techni-
ce pultruzji (przeciągania) w zasa-
dzie nie jest specjalną nowością. 
W USA jest znana i stosowana już 

od lat 50. ubiegłego wieku, początkowo 
głównie do zastosowań militarnych i pro-
jektów kosmicznych. W Europie pojawiła 
się na znacznie mniejsza skalę, zaś w Polsce 
do niedawna była zupełnie nieobecna. 
Postanowiliśmy dowiedzieć się, co skło-
niło Ryszarda Sikorskiego, przedsiębiorcę 
z Mińska Mazowieckiego, który przez lata 
z sukcesem zajmował się tradycyjnymi 
technikami przetwórstwa termoplastów, 
do zajęcia się kompozytami.

Dlaczego podjął się Pan roli 
pioniera we wdrażaniu pultruzji w 
naszym kraju? To jedna z najbar-
dziej wymagających technik. Warto 
było?

Pociąg do tworzenia czegoś nowego 
mam od zawsze. W latach 70. brałem 
udział w wielu uruchomieniach innowa-
cyjnych w firmie Inco Veritas. Uzyskałem 
nawet patenty na rozmaite ciekawe roz-
wiązania. Z dużych przedsięwzięć warto 
wspomnieć uruchomienie instalacji do 
produkcji poliamidu z włókien odzyski-
wanych z opon poużytkowych. To był 
rok 1977 r. Potem… To długa historia, nie 
wiem od czego zacząć.

Zacznijmy zatem od samego 
początku. 

Skoro tak… Wszystko zaczęło się 
1 grudnia 1981 roku. Tego dnia, na dwa 
tygodnie przed wprowadzeniem stanu 
wojennego, dostałem wymówienie z 
pracy w firmie Inco w Dębem Wielkim, w 
której przepracowałem dwanaście lat. To 
oczywiście skutek mojej działalności w 
NSZZ „Solidarność”, byłem wiceprzewod-
niczącym Związku w zakładzie. 

Naprawdę opanowaliście w Polsce technologię pultruzji? – dopytywał z niedowierzaniem jeden z gości londyńskich targów. 
Gdy przekonał się, że firma z Mińska Mazowieckiego dokonała tego wyczynu, pokręcił z uznaniem głową i dodał:  
„a więc znacie ten ból...”. To było jak symboliczne przyjęcie do bardzo elitarnego grona.

Pionier polskiej pultruzji
Z Ryszardem Sikorskim, założycielem i współwłaścicielem firmy 
Minbud, laureatem wyróżnienia w konkursie LIDER INNOWACJI 2012 
organizowanym przez Klub Technologa Tworzyw, rozmawia  
Andrzej Witul.

Composites Interview

Ryszard Sikorski 
podczas zjazdu 
PLASTICS 
TECHNOLOGY CLUB 
na targach  
EPLA 2012.
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Najlepiej znałem się na tworzywach, 
więc kupiłem pierwszą wtryskarkę i w 
garażu z kolegą uruchomiliśmy produkcję 
metodą wtrysku. Pamiętam, to była wtry-
skarka SAZ, produkowana przez fabrykę 
w Poznaniu. Potem pojawiły się kolejne, 
dobudowałem powierzchnię produkcyj-
ną z prawdziwego zdarzenia i jako pierw-
si w Polsce uruchomiliśmy produkcję 
kolanek kanalizacyjnych z polipropylenu. 
Dopiero po kilku latach pojawili się z tym 
wyrobem Finowie. Wbrew pozorom, to 
nie była taka łatwa technologia, choć 
samo przetwórstwo polipropylenu jest 
dość proste ale zrobić kolanko i rowek w 
nim, aby umieścić uszczelkę, w czasach, 
kiedy technologia projektowania form 
nie była tak zaawansowana jak obecnie, 
to był wyczyn. Dzisiaj to forma robi od 
razu rowek w kształtce. My musieliśmy 
rowek wykrawać, i to była wtedy najwięk-
sza tajemnica. PP łatwo tnie się nożem, 
ale przy obróbce przemysłowej okazuje 

Ekran  
akustyczny.

Wyróżnienie  
w konkursie LIDER 
INNOWACJI 2012 
wręcza Prezes 
Klubu Technologa 
dr Marek Szostak.
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się, że nie ma takiej stali, która by się nie 
stępiła na tym miękkim tworzywie. Była 
płowa lat 80., rynek był pusty, cokolwiek 
wyprodukowaliśmy, rynek pochłaniał. 
Kolanek produkowaliśmy o 150–200 tys. 
szt. miesięcznie. W 1986 kupiliśmy ponad 
hektar terenu i uruchomiliśmy produkcję 
rur elektroinstalacyjnych z PVC, a potem 
kształtek. Wykorzystywaliśmy niemal 
wszystkie najpopularniejsze metody 
przetwórstwa: wytłaczanie, wtrysk, roz-
dmuch. Zbudowaliśmy mocną pozycję 
w wyrobach elektroinstalacyjnych, ale 
czasy się zmieniają. Coraz łatwiej było 
wytworzyć, a coraz trudniej sprzedać. 
Popularne technologie przetwórstwa 
są proste do opanowania, ale istnieje 
konkurencja, trzeba było szukać nowych 
produktów.

I właśnie wtedy Pana wybór padł 
na kompozyty?

Tak. Będąc w 2001 roku w USA, na 
targach w Chicago zauważyliśmy tech-
nologię kompozytu drewno-tworzywo 
(WPC). Japońska firma pokazywała pięk-
nie wyglądające produkty i zaczęliśmy 
rozmowy na temat współpracy lub zaku-
pu licencji. Z ich strony padały jednak 
tak zawrotne kwoty, że nie było szans na 
sfinalizowanie biznesu. Myśl o WPC nie 
dawała mi jednak spokoju. Po powrocie 
do domu zawziąłem się i sami zaczęliśmy 
próby wykonania kompozytu drewno-
-tworzywo. W końcu udało się. W 2003 
roku zaczęliśmy produkcję profili WPC. 
Były to deski tarasowe, pomostowe, ele-
wacyjne, profile techniczne, w tym na 
ekrany dźwiękochłonne. 

Naszym atutem jest własne zaplecze 
narzędziowe. Narzędzia na wszystkie 
nowe technologie robimy sami, opano-
wując pewne niuanse ich konstrukcji. 
Wiele firm próbowało w Polsce wytwo-
rzyć kompozyt drewno-tworzywo, ale na 
rynku jesteśmy tylko my i ci, co niedawno 
kupili maszyny z Chin wraz z gotowymi 
narzędziami. Problem z WPC był tylko 
taki, że nie mieliśmy możliwości zrobie-
nia u siebie granulatu. Byliśmy skazani 
na kooperację, a kiedy do firmy robiącej 
mieszanki nagle wchodzi mączka drzew-
na, która pyli się i generalnie zachowuje 
trochę inaczej niż tworzywo, pojawiają 
się przykre niespodzianki z jakością mate-
riału. Chcąc utrzymać jakość naszej marki, 
musieliśmy trochę wyhamować produk-

cję WPC. Półtora roku temu kupiliśmy 
komplet mieszalników do przygotowania 
mieszanki i teraz wszystko robimy u siebie, 
według własnej receptury. Zdecydowanie 
poprawiły się jakość i wytrzymałości 
mechaniczne. Nie mamy się czego wsty-
dzić. Z tym produktem jest tylko taki 
problem, że łatwo jest go sprowadzić 
z zagranicy i do Polski napływa duży 
import z Chin. Dalekowschodnie panele 
są tańsze niż nasze koszty wytworzenia. 
Pracujemy nad tym, żeby zaakceptowano 
naszą cenę, przekonując o lepszej jakości 
produktów, i są już jakieś wyniki. Stało się 
jednak jasne, że do zapewnienia firmie 
spokojnej przyszłości potrzebujemy cze-
goś jeszcze bardziej innowacyjnego.

Dlaczego wybraliście właśnie 
pultruzję? 

Jeżdżąc od kilku lat na targi innowa-
cyjne JEC w Paryżu, gdzie pokazuje się 
światowa elita technologiczna, doszliśmy 
do wniosku, że jest to ciekawe rozwiąza-
nie. Potem znowu zaczęła się droga cier-
niowa. W Europie jest jeden producent 

maszyn do pultruzji w Wielkiej Brytanii, 
który dodatkowo ma bardzo drogie linie. 
Amerykanie nie chcą za bardzo sprze-
dawać maszyn, bo chronią swój rynek. 
Finalnie udało nam się znaleźć produ-
centów takich linii w Chinach. Zakupu 
pierwszej linii dokonaliśmy w 2008 roku, 
po pół roku nabyliśmy drugą, bo jedna 
już nie wystarczała. Przy samym uru-
chomieniu pojawił się problem wyko-
nania specyficznych narzędzi, potrzeb-
na była specjalna stal. Musieliśmy kupić 
numeryczne centrum obróbcze do ich 
wykonywania. Ponieważ musiała to być 
maszyna duża, a więc i kosztowna. Sama 
linia do pultruzji nie kosztuje tak dużo, 
ale „goła” linia nic nie daje. Trzeba ją 
uzbroić w narzędzia i system podawania 
materiału, co jest bardzo trudne. Właśnie 
te niuanse techniczne związane z pul-
truzją sprawiają, że jest ona tak trudna. 
Problemy są w zasadzie są dwa. Pierwszy 
to chemia. Mój syn włożył wiele pracy, 
żeby skompletować wszystkie potrzebne 
dodatki. W Europie można znaleźć tylko 
dystrybutorów dodatków amerykańskich 
albo azjatyckich. Drugi trudny temat to 
narzędzie i sposób podania włókien do 
tego narzędzia. Przykładem może być 
profil przez nas produkowany, do któ-
rego trzeba podać siedemset sznurków 
z włókna szklanego, plus ileś metrów 
kwadratowych maty, w taki sposób, żeby 
te sznurki nie pomieszały się i były odpo-
wiednio zainstalowane w polu przekroju. 
Całością trzeba odpowiednio pokiero-
wać, a w tym czasie sznurki muszą być 

Dom PulfiberTECH

Konstrukcja 
PulfiberTECH.
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namoczone w żywicy, zaś żywica odpo-
wiednio skomponowana – to jest wła-
śnie cała trudność technologii.

Rozumiem, że w pultruzji króluje 
włókno szklane? 

Niekoniecznie. Robiliśmy dla klienta 
rurkę na włóknie węglowym. To włókno 
jest bardzo drogie i odbiorca nie „strawił” 
ceny. Można robić kompozyt z włókna 
lnianego albo konopnego. Włókna natu-
ralne są tańsze, ale mają zdecydowanie 
mniejszą wytrzymałość. Ich przewagą 
jest to, że w odróżnieniu od wyrobów 
z włókna szklanego nie kaleczą pal-
ców, co w wielu wyrobach jest bardzo 
istotne. Można też zastosować włókna 
bazaltowe, które są niewiele droższe od 
szklanych, a podobnie jak naturalne nie 
kaleczą. Włókna bazaltowe mają szereg 
zalet i jedną wadę: są zupełnie jak pierw-
sze samochody Forda – produkty z nich 
wykonane muszą być czarne. Z włókna 
szklanego robimy kotwy dla górnictwa 
do umacniania górotworu w kopalniach, 
zamiast stalowych. Profil pultruzyjny nie 
przewodzi prądu, ma wytrzymałość na 
zrywanie podobną do stali i jest czte-
ry razy lżejszy od stalowego. Podobnie 
profile pultruzyjne doskonale nadają się 
do ekranów dźwiękochłonnych. Lekkie, 
docięte na wymiar, czyste i bez potrzeby 
malowania, bo zabarwione w masie. W 
pultruzji można zrobić bajeczne wprost 
kolory. Jest wielu producentów żelkotów, 
które można wykorzystać jako odporny 
na światło i chemię barwnik do barwie-
nia masy. 

A jednak sama unikalna technolo-
gia nie wystarczyła. Zdecydowaliście 
się opracować dla niej własny rów-
nie unikalny produkt – system pro-
fili budowy domów szkieletowych 
PulfiberTECH.

Chcieliśmy się trochę uniezależnić od 
wyrobów kooperacyjnych. Zimą opraco-
waliśmy cały system profili do budowy 
domów szkieletowych. Obecnie stosuje 
się do tego celu szkielety z drewna albo 
ze stali. Stal jest fatalnym materiałem. Jest 
wytrzymała, ale cechuje się bardzo dużą 
przewodnością cieplną. W domu z taki-
mi profilami tworzą się mostki cieplne, 
które bardzo trudno jest wyeliminować. 
Postanowiliśmy zastąpić profile stalo-
we profilami pultruzyjnymi, i mamy już 

system, który pozwala na zbudowanie 
budynków szkieletowych, łącznie ze stro-
pami. Belka pultruzyjna jest lżejsza niż 
stalowa, o bardzo dużej wytrzymałości 
i bardzo małej rozszerzalności cieplnej, 
co przy 6-metrowej długości belki stro-
powej jest bardzo istotne – zapobiega 
pęknięciom na suficie. Poza tym taka 
6-metrowa belka waży niecałe 50 kg. 
Dwóch robotników  spokojnie położy ją 
na konstrukcji bez użycia dźwigu. Mamy 
też elementy nośne, przyokienne itd. Ten 
cały system pokazaliśmy w tym roku na 
Budmie w Poznaniu. Nasz system z drew-
nem cenowo nie wygra, ale jest tańszy 
od stali. Kompozyt ma ponadto wiele 
zalet: jest bardzo trudnopalny, a oprócz 
wytrzymałości mechanicznej wyróżnia 
go odporność biologiczna – ten materiał 
jest praktycznie niezniszczalny. Z budo-
wą w tym systemie nie tylko budynków 
mieszkalnych ale i komercyjnych wiąże-
my duże nadzieje. We Włoszech powstał 
8-piętrowy hotel z elementów pultru-
zyjnych, Chińczycy budują 40-piętrowy 
budynek z pultruzji. Domy szkieletowe z 
pultruzji można budować 12 miesięcy w 
roku, nie przeszkadzają ani temperatura, 
ani warunki atmosferyczne. Dom mon-
tuje jedna ekipa – nie trzeba murarzy, 
zbrojarzy, cieśli itp. Chcemy doprowa-
dzić do tego, że wszystko, co potrzebne 
do konstrukcji takich domów, będzie u 
nas produkowane. Klient przychodzi z 
projektem, my robimy inwentaryzację 

elementów pultruzyjnych, przycinamy 
na wymiar od razu na produkcji, opisu-
jemy profile, żeby ekipa wiedziała jak to 
złożyć na budowie. Znaleźliśmy nawet 
producenta gotowych łazienek – węzłów 
sanitarnych. Taką gotową łazienkę z 
pełną instalacją i płytkami ceramicz-
nymi na ścianach po prostu wstawia 
się do budynku, co znacząco przyspie-
sza tempo budowy. Konstrukcja takiej 
łazienki też jest pultruzyjna. W USA na 
plac budowy zwozi się już całe ściany 
domów do zmontowania, ale w Polsce 
jest to niemożliwe ze względów tech-
nicznych-kable i przewody nad drogami 
wiszą zbyt nisko. Tą koncepcją bardzo 
interesują się kraje skandynawskie. Polak 
nadal chce mieć bunkier: cegła, beton, 
stal, ale wierzę, że to się zmieni. Chcemy 
zacząć od budynków komercyjnych, np. 
moteli. Taki motel z elementów pultruzyj-
nych będzie można postawić w dwa, trzy 
tygodnie na gotowo. Całoroczne domki 
wypoczynkowe to kolejna opcja zasto-
sowania naszego systemu. Z pultruzji 
jesteśmy zadowoleni, zwłaszcza że udało 
nam się opanować tę technologię wła-
snymi siłami. W tej technologii specjalnej 
konkurencji w Polsce jeszcze nie ma, a 
pultruzja ma przed sobą przyszłość. Jest 
tyle możliwości zastępowania tradycyj-
nych materiałów profilami pultruzyjnymi, 
że pracy raczej nam nie zabraknie. 

Wszystko to brzmi pięknie, ale 
ponoć idzie kryzys. Nie pokrzyżuje 
Waszych planów? 

Byłem tej wiosny na kilku imprezach 
targowych w Europie. Żadnego kryzysu 
nie widziałem. Poza tym z kryzysami 
radzę sobie od 1981 roku. Były sytuacje, 
kiedy ze spółdzielni rzemieślniczej dosta-
waliśmy przydział tylko na 25 kg tworzy-
wa. Nie można było kupić benzyny, nie 
można było jechać samochodem bez 
przepustki. To był kryzys. Tyle w życiu 
przeszedłem, że nic mnie nie zaskoczy i 
żaden kryzys mnie nie złamie. 

A ma Pan w zanadrzu jakąś kolej-
ną innowacyjną technologię? Tak na 
wszelki wypadek.

Mam. Szczegółów nie zdradzę. 
Powiem tylko, że oprócz pultruzji pra-
cujemy również nad innymi projektami 
z szeroko pojętego segmentu kompozy-
tów. 

Słupki 
drogowe 
Surinam.


