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When plastic becomes oil again: igus 

invests in chemical recycling pioneer 

เม่ือพลาสติกกลายเป็นน ้ามนัอีกคร้ัง: igus 
ลงทุนในผูบุ้กเบิกการรีไซเคิลเคมีโดยใชเ้ทคโนโลยี Cat-HTR 
พฒันาโดยนกัวทิยาศาสตร์เยอรมนัท่ีน าทรัพยากรจากขยะพลาสติกท่ีเหลือใชม้าดดัแปลงเป็
นน ้ามนัโดยใชเ้วลา 20 นาที การหมุนเวยีน ความย ัง่ยนืและการลดลงของเสีย: 
เหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะตีแผ ่เทคโนโลย ีCat-HTR (Catalytic Hydro thermal Reactor) 
มนัสามารถใชใ้นการรีไซเคิลขยะพลาสติกภายใน 20 นาที 
น ้ามนัท่ีไดรั้บสามารถใชอี้กคร้ังในการท าผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์ใหม่ 
เพื่อท่ีจะสนบัสนุนเศรษฐกิจวงกลมของพลาสติก ขณะน้ี igus ไดล้งทุนในบริษทั 
เป็นจ านวนเงิน €4.7 ลา้น 
 
ท่ีวางแผนท่ีจะเร่ิมตน้ข้ึนโรงงาน Cat-HTR ในเชิงการคา้เป็นคร้ังแรก ในทุกๆปี 
ขยะพลาสติก 8 ลา้นตนัจะถูกทบัถมในมหาสมุทรของโลก 
เหล่าน้ีสูญเสียทรัพยากรมีมูลค่าประมาณ 80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ. 
 
ปัญหา: ในปัจจุบนั พลาสติกส่วนใหญ่ไดรั้บการเผาและการรีไซเคิลเพียง 14 เปอร์เซ็นต ์
การรีไซเคิลพลาสติกยงัเป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับ igus 
ในกรณีของการรีไซเคิลท่ีแบบดั้งเดิม–หัน่ยอ่ยและการน ามาใชพ้ลาสติก–
ตั้งแต่เดือนตุลาคมท่ีผา่นมา igus จะใชข้ั้นตอนท่ีกลา้หาญโดยการเปิดตวัโปรแกรม chainge 
ใหม่ 
บริษทัจะกลบัมาใชพ้ลงังานเม่ืออายกุารใหบ้ริการของเคร่ืองมีมากกวา่โดยไม่ค  านึงถึงผูผ้ลิต 
แลว้ re granulates พลาสติกและกระบวนการอีกคร้ัง ดว้ยโปรแกรม igus chainge 
เราไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะรีไซเคิลพลาสติกของผลิตภณัฑเ์ก่า กล่าวโดย Frank Blase, CEO ของ igus 
GmbH. กลบัไปยงัน ้ามนัท่ีมีน ้า อุณหภูมิสูงและมีความดนั 
อยา่งไรก็ตามขยะท่ีไม่ไดแ้ยกประเภทมกัยงัมีอยูท่ ัว่โลก 
ในกรณีของพลาสติกท่ีไม่ใช่เทคนิคในปริมาณ 100 ถึง 1000 คร้ังหรือมากกวา่นั้น 
"เป็นเร่ืองการรีไซเคิลทางเคมีท่ีมีโซลูชนัใหม่ " อธิบายโดย Blase 
“ในช่วงกลางปีของปีท่ีแลว้ ฉนัไดอ่้านบทความเก่ียวกบัเทคโนโลย ีCatalytic Hydrothermal 
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Reactor ท่ีอยูใ่นหนงัสือพิมพ ์FAZ และในวนัต่อมาฉนัไดติ้ดต่อนกัลงทุนคนเยอรมนั 
มีนามวา่ Professor Thomas Maschmeyer ในประเทศ Sydney” 
 
 เจด็เดือนต่อมาหลงัจากท่ีท าการศึกษาอยา่งเร่งรัด ตอนน้ี igus ไดล้งทุนไปมูลค่า 4 ลา้น 
British pounds (=€4,7 million) in Mura Technology Limited และ 
ดงันั้นในการก่อสร้างโรงงาน Cat-HTR ท่ีแรกสารเคมีท่ีจดสิทธิบตัรตวัเร่งปฏิกิริยา Hydro 
thermal เคร่ืองตา้นไฟฟ้า (ตวัยอ่: Cat-HTR) เทคโนโลยไีดรั้บการพฒันาในปี 2007 
และผา่นการทดสอบในโรงงานน าร่องในออสเตรเลียเป็นเวลา10 ปี ดว้ยเทคโนโลยขีอง 
Cat-HTR 
ขยะพลาสติกท่ีเคยเป็นไปไม่ไดท่ี้จะรีไซเคิลสามารถแปลงกลบัเป็นน ้ามนัไดภ้ายใน 20 นาที 
น้ีเป็นทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่การสกดัของเช้ือเพลิงฟอสซิลจากพื้นดิน 
เฉพาะน ้า อุณหภูมิสูงและความดนัท่ีใชใ้นการแยกเซลลแ์ละเขา้ร่วมกบัพวกเขาอีกคร้ัง 
หน่ึงโรงงานเพียงอยา่งเดียวสามารถผลิตพลาสติกได ้20,000 ตนัต่อปีและลดการส่งออก 
CO2 ถึง 28,180เมตริกตนั น้ีสอดคลอ้งกบัการบริโภครายปีของรถยนต ์5,958 คนั 
หรือความตอ้งการใชพ้ลงังานในครัวเรือนทุกๆปีถึง 4,914 ครัวเรือน การรีไซเคิลพลาสติก 
โรงงาน Cat-HTR 
 
โฆษณาตวัแรกของ โรงงาน Cat-HTR ไดเ้ร่ิมตน้วางแผนท่ี Wilton, Great Britain 
และการก่อสร้างจะเร่ิมตน้ในปีน้ี 
 
 ของเสียของบริษทัจดัหาพลาสติกท่ีทิ้งแลว้เพื่อตอบสนองเป้าหมายการรีไซเคิลของพวกเขา 
หลงัจากท่ีเราไดน้ ้ามนัมาเราสามารถขายท่ีเป็นการทดแทนท่ีส าหรับน ้ามนัฟอสซิลท่ีบริสุทธ์ิ 
ทั้งหมดมี 4 เคร่ืองตา้นไฟฟ้า Catalytic Hydrothermal จะถูกสร้างข้ึนใน Wilton 
และจะสามารถประมวลผลมากกวา่ 80,000 ตนัของพลาสติกท่ีไร้ประประโยชน์ในทุกๆปี 
 
 ในขั้นตอนต่อไป Mura วางแผนจะออกใบอนุญาตทัว่โลกและสร้างโรงงานใหม่ 
เรามุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุความส าเร็จของประเทศและสร้างความสมดุลในโลกของพลาสติกใหที้
การแกปั้ญหาแบบเฉพาะทาง ", กล่าวโดย Frank Blasé 
 
คุณสามารถศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Cat-HTR technology ได้ในวิดีโอนี ้

:https://www.youtube.com/watch?v=dGx4m0KiFac  

https://www.youtube.com/watch?v=dGx4m0KiFac
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Captions: 

 

 

Picture PM0220-1 

Together, Steve Mahon, CEO of Mura Technology Limited (left), Oliver Borek, 

CEO of Mura Europa GmbH (right) and Frank Blase, CEO of igus GmbH 

(middle) want to recycle plastics and give them a new life. (Source: igus 

GmbH) 

 
 

 
 
Picture PM0220-2 

The new plastic life cycle: With the Catalytic Hydrothermal Reactor 

technology, plastic waste can be converted into oil, thus enabling new polymer 

products to be created again. (Source: igus GmbH) 
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The terms "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 

chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool”, "flizz", “ibow”, “igear”, 

"iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 

"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", “xirodur”, and "xiros" are protected by trademark 

laws in the Federal Republic of Germany and internationally, where applicable.  

 

PRESS CONTACT: 

 
Lena Tan 
Operations Director 
Asean Region 
 
igus® Singapore Pte Ltd. 
84 Genting Lane 
#06-03 Axxel Innovation Centre 
Singapore 349584 
Phone: +65-64 87 14 11 
Fax: +65-64 87 15 11 
letan@igus.com.sg 
www.igus.com.sg 

ABOUT IGUS: 

 
igus GmbH is a global leading manufacturer of 
energy chain systems and polymer plain bearings. 
The Cologne-based family business has offices in 
35 countries and employs 4,150 people around the 
world. In 2018, igus generated a turnover of 748 
million euros from motion plastics, plastic 
components for moving applications. igus operates 
the largest test laboratories and factories in its 
sector to offer customers quick turnaround times on 
innovative products and solutions tailored to their 
needs. 


