
 
 
    
Selektywna zbiorka odpadów jest łatwa                      
i możliwa - dobre praktyki  
Wrocław 02.10.2017 – Katarzyna Jedynak, Anna Sobolak  BASF Polska  
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Tworzymy chemię, 
która pozwala ziemi 
pokochać plastik. 

Firma BASF -  Kim jesteśmy? 



ecovio® nowa generacja bioplastików 
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24.04.2015 Poufne 



§  nieulegające biodegradacji 
§  zasoby odnawialne 

ecoflex® 

ecoflex® 
PLA* 

Nie wszystkie bioplastiki mogą być poddane 
kompostowaniu 

 ecovio® 

PE, PP, PVC 

Bio-PE, Bio-PP 

Źródło: Hans-Josef Endres, Technische Biopolymere, 2009 (s. 21) 

§  biodegradowalne 
§  zasoby odnawialne 

§  nieulegające biodegradacji 
§  zasoby kopalne 

§  biodegradowalne 
§  zasoby kopalne 

*PLA – Polilaktyd 



ecovio® jest w pełni biodegradowalne*  
i częściowo oparte na naturalnych tworzywach 

§  ecovio® jest nazwą marki dla grupy biodegradowalnych tworzyw sztucznych. 
§  Podczas użytkowania właściwości mechaniczne są takie same jak u standardowych tworzyw 

sztucznych (PE, PP, PS). 
§  Po użyciu ecovio jest w pełni biodegradowalne (DIN EN13432).  
§  ecovio® jest w dużej części oparte na naturalnych tworzywach (do 85%). 

European standard 
EN 13432 

Australian standard 
AS4736 

 

American standard 
ASTM6400 

Japanese standard 
GreenPla 

Home 
composting 



Papierowa powłoka Modyfikator 
udarności 

Kompostowalny 
worek na śmieci 

Torby na owoce i warzywa, 
Worki na odpady organiczne 

Folia przylegająca Opakowania na 
żywność Wtryskarka Folia ściółkująca Siatka 

Termoformowanie 

Możliwe aplikacje  
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Kompostowalne torby na odpady 
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Konsumenci wciąż nie uważają segregacji  
i zbierania odpadów organicznych  za higieniczne 
procesy  

Dlaczego nie zbieramy oddzielnie więcej odpadów 
organicznych? 

Papierowe torby umożliwiają 
przepływ cieczy  
 
Zapachy  
 
Czyszczenie kontenera 
kompostowego nie jest 
higieniczne  
 
Czyszczenie kontenera 
kompostowego zabiera za 
dużo czasu  
 
Inne 
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Zdobyta Wiedza – Na przykładzie Niemiec 
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Projekty pilotażowe pokazują, że obywatele 
zbierają więcej odpadów organicznych 
przy użyciu worków ecovio® 
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Projekty pilotażowe pokazują, że obywatele  
zbierają więcej odpadów organicznych  przy 
użyciu toreb ecovio®  

Dlaczego teraz zbierasz więcej odpadów organicznych? 

Segregacja odpadów organicznych jest 
czystsza 
 
 
Nie trzeba tak często czyścić kontenera 
 
 
Mniej nieprzyjemnych zapachów 
 
 
 
Inne 

87 % 

61 % 

57 % 

8 % 
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Torby ecovio® są w pełni kompostowalne w 
różnych kompostowniach 
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Torby kompostowalne są przetwarzane we 
wszystkich 3 technologiach fermentacji metanowej 



Obniżone wartości pH w tworkach ecovio® 
zapewniają 
ochronę przed zanieczyszczeniem w biogazowni 
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Worki ecovio® w praktyce 
 

Bad Durkheim, Berlin, Monachium  
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Najlepsze praktyki – 2011 Bad Durkheim, 
Berlin 

Bad Durkheim 
§  65 000 gospodarstw domowych 
§  Wspólny projekt z lokalną kompostownią 

§  90 % mieszkańców zadowolonych z worków ecovio  
§  worki uległy całkowitej biodegradacji w ciągu 3 tygodni  
§  dobra jakość powstałego kompostu  

Berlin  
§  21 000 gospodarstw 

domowych 
§  80 % mieszkańców 

zadowolonych z 
worków ecovio  
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Najlepsze praktyki – Monachium  

§  06.2015 – 07.2016 
§  7200 gospodarstw domowych 
§  12,5 tys. mieszkańców  
§  384 kosze 

§  mniejsze opłaty za odpady 
§  bezpłatne worki na bio-odpady 
 

§   podwojona ilość zebranych bio-odpadów 
     z 12 kg do 24 kg  
§  znacząco wyższa jakość zbieranych bioodpadów 
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Worki ecovio® w praktyce Polska 
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§  02.2014 – 04.2014 
§  2 gminy Czernica, miasto Brzeg 
§  45 665 mieszkańców 
§  40 tys. worków  

 
 
  

Najlepsze praktyki – Dolny Śląsk  

§  Testy na rozkład worków w ZGO 
„Gać” 

§  Ankieta wśród mieszkańców 

§  97 %  pozytywnie oceniło worki ecovio 
§  Rozkład w zakładzie w ciągu 21 dni w 

reaktorze fermentacyjnym  
§  Brak negatywnego wpływu na jakość 

kompostu  
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§  03.2017 – 05.2017 
§  25 gospodarstw domowych 
§  58 mieszkańców  

 
 
  

Najlepsze praktyki – Piła 

§  572 kg odpadów biodegradowalnych, 
średnio ok 9 kg na mieszkańca 

§  Odpady biodegradowalne stanowiły 
drugą frakcję co do wielkości 
odbieraną frakcję po odpadach 
zmieszanych  

	

§  Zestawy do zbierania bioodpadów 
§  Ulotki informacyjne    
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§  Gmina Kościan i Komorniki, woj. 
Wielkopolskie 

§  I kw.2017  

 
 
  

Najlepsze praktyki – Kościan i Komorniki  

§  Stosowanie kompostowanych 120 L worków na bioodpady 
zgodnych z norma EN 13432 

§  Aplikacja na smartphone  
§  Edukacja mieszkańców  
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Zbiórka bio-odpadów: Kościan i 
Komorniki 
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§  05-11.2016  
§  Badanie możliwości rozkładu worków  
w kompostowni kontenerowej oraz tunelach foliowych  

 
 
  

Najlepsze praktyki – Związek Gmin 
Karkonoskich  

 
§  Rozkład worków w ciągu 30 dni  
 
 §  Nie znaleziono śladów worków ecovio w kompostowanych odpadach  
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Worki ecovio® w praktyce  
Supermarkety 



n  Kampania na rzecz segregacji odpadów organicznych 

 
Projekt pilotażowy z siecią marketów we 
Francji  
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 Torby ecovio® zachęciły konsumentów do zakupu artykułów spożywczych w sklepie .   

Konsumenci zostali przekonani podczas kampanii  
promocyjnej toreb F&V ecovio* 

06.10.17 

Prawdopo
dobnie  

tak 
42% 

Zdecydow
anie tak  

16% 
Prawdopo
dobnie nie 

17% 

Zdecydow
anie nie 

22% 

Nie wiem 
3% 

Nie 
56% 

Nie, ale 
się nad 

tym 
zastanawi

am 
22% 

Nie 
22% 

58% konsumentów odpowiedziało, że dostępność 
toreb ecovio® zachęciłaby ich do zakupów w tym 

sklepie. 

56% odwiedzających, którzy nie segregowali 
odpadów organicznych  przed rozpoczęciem 

kampanii, zaczęło je segregować. 

Częstotliwość wizyt konsumentów* Segregacja odpadów organicznych* 

 Źródło: BVA, ecovio® campaign study; Francja; Lis.2015 
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Podsumowanie doświadczeń stosowania  
toreb kompostowalnych 

Wzrasta ilość selektywnej zbiórki 

Zbieranie jest czystsze, ma mniej odorów, bakterii i jest 
dużo wygodniejsze 

Obniża koszty gospodarowania odpadami 

Zmniejsza częstotliwość odbioru, mycia pojemników, 
koszty przetwarzania, zwiększa ilość zbieranych 
bioodpadów a zmniejsza ilość odpadów zmieszanych 

Przyjazne instalacjom przetwarzania odpadów 

Na wszystkich instalacjach, na których testowano torby 
uległy one całkowitemu rozkładowi, a czystość 
selektywnej zbiórki była znacząco wyższa 
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Wszyscy zyskują! 

Mieszkańcy 

Gmina  

Firma utylizująca 

Użytkownik urządzeń 





3000ml 

2783ml 2752ml 
2568ml 2404ml 

1062ml 

- 7%	 - 65%	- 20%	- 14%	- 8%	

OWB-sample 
B  

OWB-sample 
C  

OWB-sample 
D 

OWB-sample 
E 

Samples represent over 90% of the German market 

ecovio® FS 
OWB 

Ecovio® OWB  
Zastosowanie: torby na odpady organiczne 

Przepuszczalność cieczy (10 dni) 
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