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NIE MA ŚWIATA BEZ TWORZYW
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Wbrew mającej miejsce w ostatnich miesiącach i prowadzonej z wyjątkową
intensywnością negatywną kampanią wizerunkową całej branży przetwórstwa
tworzyw sztucznych wartym, jest zwrócenie uwagi wszystkich na swoisty
PARADOKS występujący w ostatnim czasie i związany z tą właśnie grupą
materiałów.
W okresie pandemii koronawirusa – w obliczu zagrożenia życia – wielu
dyletantów i ignorantów przekonało się (lub powinno się przekonać), że to
właśnie tworzywa są „naszym prawdziwym wybawieniem” stanowiącym
podstawowy materiał do produkcji środków ochrony osobistej jak również
zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, tak dla ludzi jak również do
ochrony i zabezpieczenia żywności. Materiałem, bez którego życie i zdrowie
ludzkie nie mogą być chronione we właściwy sposób.
W zasadzie to swoistego rodzaju ABSURD, który uświadamia jak bardzo Ci którzy
chcą za nas decydować nie mają pojęcia o otaczającej nas rzeczywistości.
Brak elementarnej wiedzy, umiejętności właściwej oceny sytuacji i odniesienia
jej do mających miejsce realiów (m.in.: aspekty prawne, użytkowe, materiałowe,
technologiczne, techniczne) łączonych z populistycznymi działaniami
prowadzące do całkowitej destrukcji przestrzeni przekazu publicznego zakłócają
właściwy przekaz i powodują ogólnie niezrozumienie tematu.
Mówiąc wprost nie ma możliwości by świat funkcjonował bez tworzyw
sztucznych.

To ogólne i najważniejsze stwierdzenie oparte jest na połączeniu unikalnych
właściwości użytkowych, których w przeciwieństwie do tworzyw nie ma żaden
inny materiał stanowiący jedynie do nich alternatywę w swoim zastosowaniu.
Relatywnie dobre właściwości mechaniczne, termiczne, niski ciężar właściwy,
łatwość obróbki i formowania wyrobów, efektywność ekonomiczna połączone
z obecnością szeregu nowoczesnych technologii sprawiają, że funkcjonują one
w każdym obszarze naszego życia. Bez tworzyw nie będzie nowoczesnego
sprzętu medycznego, aparatury ratującej życie człowieka, bezpiecznych
i dających pełną mobilność pojazdów, konstrukcji zapewniających komfort życia
czy gwarantujących utrzymanie na odpowiednim poziomie zdrowia ludzi.
Pamiętajmy także, że tworzywa sztuczne to bardziej wytrzymałe i jednocześnie
lżejsze konstrukcje gwarantujące nie tylko odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
ale także niższy poziom hałasu, redukcję emisji spalin czy wprost ratujących
życie. Wszystkim, którzy mają trudności ze zrozumieniem tych faktów jak
wyglądałby świat bez tworzyw, w pełni zalecanym działaniem pozostaje
projekcja rzeczywistości, w której wyeliminowane zostaną wszystkie wyroby
oparte na nich. Z domów, biur, środków komunikacji, obiektów użyteczności
publicznej, szpitali, szkół czy w końcu nas samych takich jak odzież.
Ewolucja technologiczna, jak zawsze na swój sposób oparta na ekonomicznych
fundamentach, skierowała człowieka na ścieżkę, w której realia życia
nierozerwalnie splotły się z tworzywami sztucznymi – materiałem XXI wieku.
Godnym podkreślenia jest także fakt, że to tworzywa właśnie dzięki swoim
właściwościom barierowym, chronią m.in.: żywność i napoje przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych redukujących termin ich przydatności.

FAKTY O TWORZYWACH

EUOPREJSKI PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH (DANE WSKAŹNIKOWE)
(UE28 +NORWEGIA I SZWAJCARIA)
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ZATRUDNIENIE
Europejski przemysł TS bezpośrednio zatrudnia ponad
1,56 mln osób.

WARTOŚĆ DODANA
Przemysł tworzyw jest na 7. miejscu w Europie pod
względem wkładu wartości dodanej

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW
W przemyśle tworzyw sztucznych działa ponad 55
tysięcy przedsiębiorstw, w większości małych i średnich.

FINANSE PUBLICZNE
W roku 2019 wkład w finanse publiczne europejskiego
przemysłu TS wyniósł 28,5 mld EUR

OBROTY
W roku 2019 obroty europejskiego przemysłu tworzyw
sztucznych wyniosły ponad 350 mld euro.

EFEKT MNOŻNIKOWY (1)
Jedno miejsce pracy w przemyśle TS generuje niemal 3
miejsca pracy w innych sektorach

BILANS HANDLOWY
W roku 2019 bilans handlowy europejskiego przemysłu
tworzyw sztucznych był dodatni i wyniósł > 13.1 mld EUR.

EFEKT MNOŻNIKOWY (2)
Europejski przemysł tworzyw wykazuje 2,4-krotny efekt
mnożnikowy na PKB

RECYKLING
W 2018 roku w Europie 9,4 mln ton pokonsumenckich
odpadów tworzyw sztucznych zostało zebrane w celu
poddania recyklingowi (w Europie i poza nią)

Produkcja TS Europa

57,9 mln T

Źródła:
PlasticsEurope – Tworzywa Fakty 2020
PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
Conversio Market & Strategy GmbH
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LIDERZY EUROPEJSKIEGO ZUŻYCIA TWORZYW SZTUCZNYCH WG KRAJÓW
ZUŻYCIE

KRAJ
Niemcy
Włochy
Francja
Hiszpania
Wielka Brytania
Polska
POZOSTAŁE

ZUŻYCIE
mln T

MIESZKACÓW
mln os.

ŚREDNIA
kg/os.

12,27
7,00
4,82
3,95
3,60
3,55
15,51

83,16
59,26
67,44
47,39
67,13
37,84
381,38

147,5
118,1
71,4
83,5
53,6
93,8
40,7

12,27

Zużycie TS Europa

Średnie Zużycie 68,2 kg/os.

3,55

50,7 mln T

Źródła:
PlasticsEurope – Tworzywa Fakty 2020
PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
Conversio Market & Strategy GmbH

Obsługiwane przez usługę Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom
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STRUKTURA EUROPEJSKIEGO ZUŻYCIA TWORZYW SZTUCZNYCH WG BRANŻ
(UE28 +NORWEGIA I SZWAJCARIA)

Kategoria

%
Zużycie TS Europa

OPAKOWANIA
BUDOWNICTWO
MOTORYZACJA
E&E
AGD
ROLNICTWO
INNE

39,6
20,4
9,6
6,2
4,1
3,4
16,7

Łącznie

100

50,7 mln T

Opakowania i budownictwo to dwa największe segmenty zastosowań tworzyw sztucznych.
Na trzecim miejscu znajduje się produkcja na potrzeby sektora motoryzacyjnego.
W grupie INNE z całą pewnością należy wyróżnić takie obszary zastosowań jak urządzenia
mechaniczne, meble i sprzęt medyczny.

Źródła:
PlasticsEurope – Tworzywa Fakty 2020
PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
Conversio Market & Strategy GmbH
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STRUKTURA EUROPEJSKIEGO ZUŻYCIA TWORZYW SZTUCZNYCH WG TYPÓW TWORZYW
(UE28 +NORWEGIA I SZWAJCARIA)

Zużycie TS Europa

v Butelki
v Włókna i tkaniny
v
v
v
v

Izolacje,
Pianki,
Materace,
Ortopedia

v
v
v
v

Ramy okienne, Profile, Rury,
Wykładziny,
Kable, Izolacje
Ogród, Medycyna
v
v
v
v

Zabawki,
Butelki na mleko,
Opakowania kosmetyczne,
Rury

?

50,7 mln T
v Opakowania do żywności,
v Izolacje budowlane,
v Sprzęt E/E
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

Opakowania żywności,
Pojemniki,
Rury,
AGD,
Sprzęt biurowy

Torby wielokrotnego użytku,
Tacki,
Pojemniki,
Folia rolnicza,
Folia opakowaniowa

Kategoria

mln T

%

PP
LDPE, LLDPE
HDPE, MDPE
PVC
PUR
PET
INNE TWORZYWA
PS, EPS
INNE TERMOPLASTY

9,84
8,82
6,29
5,07
4,01
4,01
3,80
3,14
5,73

19,4
17,4
12,4
10
7,9
7,9
7,5
6,2
11,3

Łącznie

50,70

100

Źródła:
PlasticsEurope – Tworzywa Fakty 2020
PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
Conversio Market & Strategy GmbH

Lepsze, Trwalsze, Doskonalsze
Czyli Jakie?

Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska to w dzisiejszych czasach kluczowe
kwestie. Z tego punktu widzenia wyzwaniem staje się utrzymanie mobilności przy
jednoczesnym spełnieniu wymagań ekologii. W tym ujęciu samochód przyjazny
środowisku definiowany jest jako taki, który nie powinien obciążać środowiska na
żadnym etapie swojego istnienia. Oznacza to, że nie powinien powodować żadnej
degradacji środowiska w okresie produkcji, eksploatacji i zakończeniu jego użytkowania.

10/37

Zauważmy, że taki samochód właściwie nie istnieje!

Przyjazny dla środowiska samochód to dalekosiężny cel przemysłu motoryzacyjnego. Problemy związane z produkcją takiego pojazdu można rozwiązać poprzez postęp
w technologii napędu pojazdów i rozwój technologii, które mają na celu zmniejszenie masy, oporów ruchu pojazdu lub zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji pojazdu.
Przy zmniejszeniu masy pojazdu o 100 kg zużycie paliwa spada o 0,3 do 0,6 dm3/100 km, a emisja CO2 spada o 7,5 do 13,0 g/km.

Dwutlenek węgla emitowany przez pojazdy samochodowe został ogłoszony złoczyńcą,
który powoduje wszystkie „ekologiczne nieszczęścia” i jest odpowiedzialny za globalne
ocieplenie. Faktycznie udział środków transportu drogowego w całkowitej emisji CO2
wynosi około 20%, przy czym samochody osobowe stanowią 12%. Jednak nawet ta ilość
daje wystarczające podstawy do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
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BEZPIECZEŃSTWO
FUNKCJONALNOŚĆ

REDUKCJA HAŁASU

MAŁE OPORY RUCHU

EKONOMIKA UŻYTKOWANIA

KOMFORT
NISKI POZIOM SPALIN

LEKKA KONSTRUKCJA

Najlepiej byłoby, gdyby wszystkie te cele były osiągane jednocześnie, dzięki czemu wyprodukowany samochód byłby lżejszy, bezpieczniejszy, wygodniejszy, piękniejszy
i jednocześnie tańszy.
Chociaż wszystkie te cele są niezwykle ważne, zmniejszenie masy oraz tłumienie hałasu i wibracji należy traktować jako kwestie priorytetowe z punktu widzenia ochrony
środowiska.

Masę pojazdu skutecznie ograniczyć poprzez zastąpienie metali (ich stopów)
materiałami polimerowymi (tworzywami sztucznymi). Ich zastosowanie do budowy
pojazdów to także znaczne oszczędności energii w porównaniu ze stosowaniem stali
i aluminium ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na energię w okresie produkcji i
eksploatacji pojazdu.
Rezygnacja z tworzyw sztucznych w konstrukcji samochodów osobowych
spowodowałaby wzrost zapotrzebowania na energię o 26%.

Główne przyczyny stosowania TWORZYW do budowy pojazdów:
v
v
v
v
v
v

Zmniejszenie masy pojazdu,
Tłumienie hałasu i wibracji,
Poprawa bezpieczeństwa biernego,
Redukcja kosztów wytwarzania (innowacyjne technologie i rozwiązania),
Wydajne technologie i lekkie konstrukcje,
Poprawa komfortu i wyglądu wnętrza pojazdu (funkcje dekoracyjne).

Rezygnacja z tworzyw sztucznych w konstrukcji samochodów osobowych
spowodowałaby wzrost zapotrzebowania na energię o 26%.

Dlatego stosowanie tworzyw sztucznych jest niezbędne, zwłaszcza biorąc
pod uwagę postępujący wzrost średniej masy europejskiego samochodu.
W 1985 r. średnia masa samochodu wynosiła 950 kg, obecnie liczba ta
sięga 1200 kg.
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[1915] Pierwsze tworzywa sztuczne w modelu Ford-T
[1941] Samochód Konopny Forda (kompozyt z włóknem konopnym)
[1952] Chevrolet Corvetta (pierwszy masowy samochód z nadwoziem z TS)
[1957] Trabant (żywica fenolowa wzmocniona włókniną bawełnianą)
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[1839]
[1869]
[1890]
[1905]

1

C
H2

H2
C
2

Goodyear wynalazł proces wulkanizacji kauczuku naturalnego
Bracia Hyatt wynaleźli celuloid (na osnowie azotanu celulozy)
Odkrycie „wiskozy” (włókna celulozowego)
Octan celulozy CA
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Zastosowanie
AGD, Dobra Konsumenckie
Uchwyty Narzędzi
Optyka
Sprzęt, Wyposażenie

[1839]
[1869]
[1890]
[1905]

Goodyear wynalazł proces wulkanizacji kauczuku naturalnego
Bracia Hyatt wynaleźli celuloid (na osnowie azotanu celulozy)
Odkrycie „wiskozy” (włókna celulozowego)
Octan celulozy CA

Otrzymywany w wyniku reakcji acetylowania celulozy bezwodnikiem octowym w środowisku lodowatego kwasu octowego (lub
chlorku metylenu w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora). Tworzywo amorficzne. Średnie właściwości mechaniczne,
tworzywo ciągliwe, odporne na zarysowania. Brak korozji naprężeniowej, mała odporność na ścieranie. Dobre właściwości
izolacyjne i antystatyczne. Odporny na działanie olejów i tłuszczy.

Mocne strony
v
v
v
v
v
v
v

Dobra odporność na zarysowania
Dobra stabilność wymiarowa
Łatwość barwienia
Łatwość formowania (wtryskiwanie, wytłaczanie)
Niska elektrostatyczność
Wysoka estetyka powierzchni
Wysoka przezroczystość (90% przepuszczalności światła)

Ograniczenia

[OCTAN CELULOZY]

v
v
v
v
v

Słaba odporność termiczna
Wrażliwość na działanie wilgoci
Wysoki wpływ plastyfikatorów na właściwości mechaniczne
Zła odporność na działanie czynników atmosferycznych
Zła odporność chemiczna (na działanie alkoholi, ketonów i stężonych kwasów)

16/37
Obecnie udział tworzyw sztucznych w konstrukcji pojazdów wynosi średnio od 15 do
20% wagowo. Przykładowo, produkowany obecnie model BMW 3 składa się w około
21% z tworzyw sztucznych.
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Ilość tworzywowych części montowanych na zewnątrz samochodu, we wnętrzu
samochodu oraz w komorze silnika różni się w zależności od producenta i modelu
samochodu. Ogólne zastosowanie takich materiałów, wagowo i w procentach,
można przedstawić w następujący sposób:

Około 50% tworzyw sztucznych stosowanych w samochodach osobowych znajduje
zastosowanie na zewnątrz pojazdu, zarówno w nadwoziu, jak i podwoziu. W skład
tworzywowych elementów wchodzą elementy karoserii (np. panele poszycia lub
spojlery), nakładki na błotniki, osłony i zderzaki, a także niektóre elementy układu
zawieszenia. We wnętrzu tworzywa stosuje się głównie w celu poprawy komfortu
(tapicerka samochodowa, dla lepszych wrażeń wizualnych i dotykowych) oraz
zmniejszenia hałasu.

ZROZUMIEĆ TWORZYWA

Tworzywa sztuczne charakteryzują się:
v Względnie “małą” (dobrą) wytrzymałością mechaniczną
v Małą gęstością
v Niskimi temperatury topnienia (niska temperatura użytkowania)
v Dużą rozszerzalnością cieplną
v Korzystnym współczynnikiem sztywności do gęstości
v Dużym skurczem przetwórczym (dla większości tworzyw)
v Są dobrymi izolatorami ciepła i prądu elektrycznego
Możliwość uzyskania:
v Lekkich i trwałych konstrukcji (ETP, LFRT)
v Dobrego tłumienia drgań (elastomery)
v Bardzo dobrych izolatorów ciepła (tworzywa porowate)
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NIE MA TWORZYW NIEPALNYCH!

W motoryzacji szczególną wagę przywiązuje się do takich właściwości tworzyw sztucznych, jak wytrzymałość mechaniczna,
sztywność, rozszerzalność cieplna, zdolność pochłaniania energii, odporność na podwyższone temperatury, właściwości
izolacyjne (tłumienie hałasu) oraz właściwości trybologiczne. Ponadto materiały polimerowe muszą wykazywać odpowiednią
odporność chemiczną, w zależności od konkretnego zastosowania. Do budowy pojazdów w dużej mierze używa się
trudnopalnych tworzyw sztucznych (o podwyższonej odporności na działanie płomienia).

21/37

Powszechnie uważa się, że metale wykazują
wyższą wytrzymałość mechaniczną w porównaniu
z tworzywami sztucznymi.
Jednak przy nieco dokładniejszym zbadaniu tego zagadnienia
można zauważyć, że niektóre właściwości mechaniczne materiałów
polimerowych mogą być nawet lepsze niż właściwości większości
metali, w zależności od rodzaju i zastosowanej metody modyfikacji.

Z punktu widzenia zastosowania materiałów polimerowych
do budowy pojazdów samochodowych szczególnie
interesującą cechą jest wytrzymałość właściwa, czyli
stosunek wytrzymałości do ciężaru właściwego.
Parametr ten oznaczony dla wielu gatunków
tworzyw sztucznych, zwłaszcza wzmocnionych,
przewyższa metale.
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METALE i Stopy METALI

𝝈
[MPa]
10#
10"
10!
10"

10#

10$

10%

E [MPa]

10!
10"
[MPa x cm3/g]

Tworzywa TERMOPLASTYCZNE

Tworzywa TERMOUTWARDZALNE

Tworzywa sztuczne charakteryzują się:
v Względnie “małą” (dobrą) wytrzymałością mechaniczną
v Małą gęstością
v Są dobrymi izolatorami ciepła i prądu elektrycznego
v Niskie temperatury topnienia (niska temperatura użytkowania)
v Duża rozszerzalność cieplna
v Korzystny współczynnik sztywności do gęstości
v Duży skurcz przetwórczy (dla większości tworzyw)
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Ceramika

Szkło

Drewno

Dla tworzyw sztucznych jest rzeczą naturalną, że ich
wytrzymałość i sztywność spada wraz ze wzrostem
temperatury pracy. Obecnie przemysł chemiczny oferuje
materiały, które mogą pracować w temperaturach do 300°C.
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Tworzywa sztuczne charakteryzują się:

v Względnie “małą” (dobrą) wytrzymałością mechaniczną
v Małą gęstością

v Są dobrymi izolatorami ciepła i prądu elektrycznego

v Niskie temperatury topnienia (niska temperatura użytkowania)
v Duża rozszerzalność cieplna

v (rozszerzalność liniowa tworzyw jest około 10 razy większa niż rozszerzalność metali)
v Korzystny współczynnik sztywności do gęstości
v Duży skurcz przetwórczy (dla większości tworzyw)
Możliwość uzyskania:

v Dobrego tłumienia drgań (elastomery)

v Bardzo dobrych izolatorów ciepła (tworzywa porowate)

MATERIAŁ
STAL
ALUMINIUM
MIEDŹ
POLIPROPYLEN
POLIAMID PA66

CENA [PLN/kg]
3,00
9,50
36,00
8,50
20,00

GĘSTOŚĆ [g/cm3]
7,70
2,70
8,96
0,91
1,14

CENA [PLN/g]
0,0030
0,0095
0,0360
0,0085
0,0200

CENA [PLN/cm3]
0,0231
0,0257
0,3226
0,0077
0,0228

Czy To Dużo?

Współczynnnik Liniowej Rozszerzalności Cieplnej Ⲁ
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Tworzywa TERMOUTWARDZALNE

Cechą charakterystyczną tworzyw polimerowych jest to, że współczynnik rozszerzalności
cieplnej zmienia się wyraźnie wraz ze wzrostem temperatury, inaczej niż w przypadku metali.

Tworzywa TERMOPLASTYCZNE
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Czy To Mało?

Linijka Biurowa
Cechą charakterystyczną tworzyw polimerowych jest to, że współczynnik rozszerzalności cieplnej
zmienia się wyraźnie wraz ze wzrostem temperatury, inaczej niż w przypadku metali.

Materiał | PS
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Temperatura Początkowa = 20 oC
Temperatura Końcowa = 50 oC
Zmiana Wymiaru 0,4 mm

Obudowa Komory Silnika
Materiał | PA66
l = 500 mm

90

Temperatura Początkowa = 20 oC
Temperatura Końcowa = 100 oC
Zmiana Wymiaru 3,6 mm

Rurociąg (instalacja przesyłowa)
Materiał | PVC
l = 100 m

Temperatura Początkowa = 20 oC
Temperatura Końcowa = 40 oC
Zmiana Wymiaru 160 mm
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Tworzywa TERMOUTWARDZALNE

Współczynnik przewodzenia ciepła nie jest wielkością stałą i zależy od takich czynników jak
m.in.: struktura ciała, ciśnienie, temperatura, gęstość czy też wilgotność.

Tworzywa TERMOPLASTYCZNE

Właściwość fizyczna ciała opisująca zdolność
substancji do przekazywania energii
wewnętrznej (w tych samych warunkach
więcej ciepła przepłynie przez substancję
o większej przewodności cieplnej).
W ciałach stałych przewodzenie ciepła zachodzi
poprzez ruch swobodnych elektronów (głównie
dla metali) oraz drgania atomów w sieci
krystalicznej (dla dielektryków).
Największymi wartościami współczynnika
przewodzenia ciepła charakteryzują się
metale, które są najlepszymi przewodnikami
elektryczności.
Dla dielektryków wartość λ waha się
w granicach od 0,02 do 3,0 W/(m·K). Dlatego
też materiały te stosowane są jako izolacje
cieplne.
Stosunkowe niskie wartości współczynnika
posiadają gazy oraz ciecze, gdzie mechanizm
przewodzenia ciepła opiera się na zderzeniach
cząstek oraz dyfuzji. Z tego względu materiały
stosowane do izolacji często posiadają pory
wypełnione powietrzem lub innym gazem.
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Tworzywa TERMOUTWARDZALNE

Współczynnik przewodzenia ciepła nie jest wielkością stałą i zależy od takich czynników jak
m.in.: struktura ciała, ciśnienie, temperatura, gęstość czy też wilgotność.
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GRAFEN

λ = 4800
DIAMENT
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Tworzywa
Wysokotemperaturowe (HT)

Tworzywa Wzmacniane Włóknami (CF,
RF)

Nanorurki
Węglowe

Tworzywa Biodegradowalne

Recykling Materiałowy
Tworzyw Sztucznych

Nanokompozyty
Nanomateriały

Kompozyty Z Włóknami Naturalnymi
(NWC)

Tworzywa Biostatyczne (Ag+)

Bardzo Niska

Umiarkowana

Tworzywa Wzmacniane (GF, LFRT)

?

Dobre

Polimery Ciekłokrystaliczne (LCP)

Masterbatche
Środków Pomocniczych

Tworzywa Spieniane (Porofory)

Zadowalające

Perspektywy (2020-2040)

Bardzo Dobre

Perspektywy Rynku Modyfikowanych Gatunków Typów Tworzyw (Compounds)

Średnia

Duża

Dynamika Wzrostu (2000-2020+)
Opracowanie Własne | Jacek SZCZERBA

Bardzo Duża

29/37

O TWORZYWACH INACZEJ

Zwykle karta jest wykonana z plastiku. Producenci kart zaczynają jednak wprowadzać
materiały, które są bardziej przyjazne dla środowiska.
Przykładem jest Mastercard i Credit Agricole. Wspólnie wprowadzają na polski rynek
pierwszą kartę wykonaną z tworzywa, które może rozłożyć się znacznie szybciej niż
plastik.
Jesteśmy zielonym bankiem i troskę o środowisko
traktujemy naprawdę poważnie. Ekologiczne
zaangażowanie jest ważną częścią naszej strategii
biznesowej i wierzymy, że sukcesy w biznesie
można łączyć ze świadomym i odpowiedzialnym
współdziałaniem człowieka z naturą. Innej drogi
nie ma.
Dlatego cieszymy się, że jako pierwszy bank
możemy zaproponować naszym klientom kartę
z ekotworzywa i w ten sposób wspierać ich
w trosce o środowisko. /Jędrzej Marciniak,
wiceprezes zarządu Credit Agricole/.

Nowa karta Credit Agricole wykonana została z ekotworzywa - specjalnego materiału
opatentowanego przez producenta, Austria Card. Materiał wykorzystywany jest zarówno
do wytwarzania rdzenia karty, jak i zewnętrznych warstw zabezpieczających. Ekologiczny
materiał uzupełniony jest o standardowe elementy: chip, antenę, hologram, pasek
magnetyczny, nadruki offsetowe. W określonych warunkach ekotworzywo może rozłożyć
się do 99% zaledwie w kilkanaście tygodni. Dla porównania, plastik rozkłada się co
najmniej 500 lat.

Produkt ten, przyjazny dla środowiska, jest wyrażeniem filozofii naszego biznesu.
Zawsze wierzyliśmy, że prawdziwa wartość naszej firmy leży nie tylko w produktach i
usługach, ale w sposobie, w jaki prowadzimy naszą działalność, traktujemy naszych
klientów, naszych współpracowników i całe nasze środowisko - przyjaźnie i z szacunkiem.
/Alicja Zimek, Board Member, Austria Card Poland/.
Dlatego zdecydowaliśmy się wydać pierwszą
kartę, którą można nosić normalnie w portfelu
a równocześnie dbać o czystość środowiska wyjaśnia Grzegorz Górski, dyrektor Pionu
Zarządzania Produktami i Segmentami w Credit
Agricole.

Ekotworzywo, z którego wytwarzana jest karta,
przeszło testy degradacji zgodnie z metodą
ASTM D5511, która stanowi standard badania
biodegradowalności tworzyw sztucznych.

Timeo Danaos et dona ferentes

Niniejsza metoda badawcza obejmuje określenie stopnia i szybkości beztlenowej biodegradacji
materiałów z tworzyw sztucznych w warunkach beztlenowych o wysokiej zawartości substancji stałych.
Materiały testowe są wystawiane na działanie metanogennego inokulum pochodzącego
z beztlenowych komór fermentacyjnych działających wyłącznie na wstępnie przetworzonych odpadach
domowych. Rozkład beztlenowy zachodzi w warunkach wysokiej zawartości części stałych (ponad 30%
całkowitej zawartości części stałych) i statycznych, niezmieszanych warunkach.

„Ekotworzywo, z którego wytwarzana jest karta,
przeszło testy degradacji zgodnie z metodą ASTM
D5511, która stanowi standard badania
biodegradowalności tworzyw sztucznych”.

„W określonych warunkach ekotworzywo może
rozłożyć się do 99% zaledwie w kilkanaście tygodni”
Żaden produkt, nawet naturalny, nie może jednak ulec biodegradacji, jeżeli znajduje się w miejscu niedostępnych dla czynnych mikroorganizmów, których uaktywnienie
następuje wyłącznie w sprzyjających warunkach środowiskowych. Wszystkie drobnoustroje wymagają obecności wody. Umożliwia ona ich migrację, zachowanie
odpowiedniego ciśnienia osmotycznego i odczynu, a także dyfuzję związków odżywczych do wnętrza komórki oraz usuwanie gromadzących się w niej produktów
metabolizmu. Gdy ciśnienie na zewnątrz komórki jest wyższe niż w jej wnętrzu, zakłócony zostaje proces wchłaniania wody niezbędnej do wzrostu drobnoustrojów.
Mikroorganizmy wymagają także obecności składników pokarmowych. Są one również wrażliwe na działanie związków toksycznych, których obecność opóźnia lub
całkowicie hamuje procesy mikrobiologiczne w glebie. Nie bez znaczenia pozostaje skład chemiczny i odczyn podłoża, umożliwiający aktywność enzymów, procesy
transportu oraz rozpuszczalność i przyswajalność składników pokarmowych. Wiele gatunków bakterii może rozwijać się w zakresie pH od 4 do 9. Grzyby preferują
natomiast kwaśny odczyn środowiska (pH 4-6). Organizmy glebowe różnią się od siebie termotolerancją oraz zapotrzebowaniem na tlen. Procesy biodegradacyjne mogą
zatem zachodzić zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.

Patomorfologia Konia Trojańskiego
(wg Bank AGRICOLE)

Szerokość

86,00

mm

Wysokość

54,00

mm

Grubość

0,76

mm

Objętość

3 529,44

mm3

3,53

cm3

Gęstość

1,34

g/cm3

Masa

4,73

g

Producent | AUSTRIACARD
ISO 7810 | Identification Cards - Physical Characteristics

(PVC)

EFEKTYWNOŚĆ ROZWIĄZANIA
48,10

mln

(Polska)

1,64

mln

(-100.000 Y/Y)

7 756

kg

(dla 100%)

Odpady Komunalne

315

kg/os.

Ekwiwalent

25

osób

Liczba Klientów Bankowych 2020

PVC

Liczba Klientów Agricole 2020
Masa

PVC

Typ Karty | AUSTRIACARDphilo

POLYVINYL CHLORIDE

AUSTRIACARD is always listening to the needs and expectations of its customers and operates
with respect towards society and environment.
Therefore, it was imperative for us to provide alternative materials that will strengthen the
cause of creating and enforcing environmental consciousness.

(Polska)

#mniejplastiku ???

Materiał | PCV, PE, PET lub ABS
Materiał | PVC + additives (MB)
Działanie MB | kolonizacja mikroorganizmów

Źródła:
ASTM Standards
ISO Standards
www.e-biotechnologia.pl
www.prnews.pl
www.strefabiznesu.pl

Applied Market Information
Consulting Marketing und Industrieberatung GmbH
ECEBD
Eurostat
myCeppi
PlasticsEurope Polska
PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
Plastics Information Europe

Rola Społeczności Dla Potrzeb Wizerunku Branży

PREZENTUJMY tworzywa w sposób zgodny z ich prawdziwą naturą i przeznaczeniem
ROZMAWIAJMY o trudnych tematach dotyczących tworzyw sztucznych
KOMUNIKUJMY językiem dostosowanym odpowiednio do profilu odbiorcy
KREUJMY postawy proekologiczne związane z całym cyklem życia wyrobów z TS
PAMIĘTAJMY, że jednym z podstawowych działań jest edukacja najmłodszych
PRZECIWSTAWIAJMY się propagowaniu niezgodnego z prawdą wizerunku tworzyw
BĄDŹMY ambasadorami tworzyw sztucznych w codziennym życiu
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