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Wszechobecne tworzywa sztuczne 



Czy wszystkie tworzywa sztuczne możemy zastąpić
innymi materiałami?

16% wszystkich obecnych na rynku wyrobów 
z tworzyw sztucznych nie ma realnych
zamienników w innym materiale. 

Oznacza to, że w tych przypadkach
zastąpienie tworzyw sztucznych nie jest 
możliwe bez znaczących zmian we:
• wzornictwie, 
• funkcji, 
• przeznaczeniu wyrobu
• sposobie wykonania
• właściwościach.



Eko-Design – czyli co?

Eko-design, Ekoprojektowanie, Design for Environment  
„włączenie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu”.

Ekoprojektowanie stanowi zatem uzupełnienie głównych elementów 
rozpatrywanych w standardowym procesie, takich, jak:
• bezpieczeństwo, 
• funkcjonalność, 
• ergonomia,
• logistyka, 
• parametry wytrzymałościowe, 
• koszty, 
o dwa dodatkowe
• ocenę oddziaływania na środowisko
• perspektywę całego cyklu życia LCA 
W praktyce oznacza to opracowanie nowej lub 
udoskonalonej wersji produktu o mniejszym 
wpływie na środowisko.

Zgodnie z normą PKN-ISO/TR 14062:2004

Źródło: rekopol.pl 



Mniej materiałów
Minimalna ilość materiału, aby tylko spełnić założoną funkcję. Produkcja przy użyciu mniejszej ilości 
materiałów i energii. Chroni to zasoby i zmniejsza emisje.

Łatwy recykling
Łączenie materiałów – unikanie trwałych połączeń zróżnicowanych morfologicznie materiałów, mniej 
nadruków, mniej etykiet

Wykorzystanie biomateriałów i tworzyw biodegradowalnych 
Tam gdzie jest to uzasadnione użycie tworzyw biodegradowalnych, zarówno pochodzenia bio jak i z 
surowców nieodnawialnych.

Trwałe – wydłużanie cyklu życia 
Kształty i zrównoważone materiały powinny być trwałe, maksymalizując żywotność produktu.

Produkty wielofunkcyjne, wielokrotnego użytku i recyklingu 
Powinny mieć wiele zastosowań, nadawać się do ponownego użycia i być wytwarzane z materiałów 
nadających się do recyklingu.

Innowacyjne rozwiązania
Rozwiązania technologiczne mogą zoptymalizować wydajność i zrównoważony rozwój produktu.

Ekologiczny przekaz
Zrównoważony design rozpowszechnia ideę zrównoważonego rozwoju za pomocą komunikatów 
Co robimy – jak to robimy – dlaczego to robimy  - jaki mam to wpływ na środowisko 

Główne cechy Ekoprojektowania



Korzyści stosowania zasad ekoprojektowania 

Stosowanie zasad ekoprojektowania może 

przynieść szereg korzyści w wymiarze: 

• ekonomicznym, 

• rynkowym, 

• środowiskowym, 

• technologicznym 

• edukacyjnym. 
Korzyści ekonomiczne
Obniżenie kosztów produkcyjnych i  eksploatacyjnych, w tym:

• kosztów materiałów i energii wykorzystywanych do produkcji 

opakowań,

• kosztów transportu i dystrybucji,

• kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych

Źródło: Ekoprojektowanie opakowań - Poradnik przedsiębiorcy, Opracowano na zlecenie PARP, Zespoł Energy, Sustainability and Economics, Deloie



Korzyści środowiskowe
Myślenie kategoriami cyklu życia produktu jest podstawowym krokiem mającym na celu 

minimalizację negatywnego wpływu produktów na środowisko. Wśród głównych korzyści 

środowiskowych znajdują się:

• obniżenie materiałochłonności i energochłonności,

• obniżenie emisji gazów cieplarnianych,

• redukcja masy generowanych odpadów,

• oszczędność zasobów naturalnych poprzez:

– zmniejszenie masy opakowania,

– możliwość pozyskania jakościowych odpadów,

– łatwość odzyskiwania i przetwarzania surowców.

Korzyści stosowania zasad ekoprojektowania 



Korzyści rynkowe i wizerunkowe
Projektowanie dla recyklingu pozwala na:

• sprostanie wymogom regulacyjnym,

• nadążanie za zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów,

• wyróżnienie się na rynku, zwrócenie uwagi i wzmocnienie lojalności 

konsumentów,

• zapewnienie pozycji lidera w branży,

• poprawę wizerunku firmy – zwiększenie wartości dla inwestorów i klientów,

Korzyści stosowania zasad ekoprojektowania 



Korzyści technologiczne
• zapoczątkowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

efektywności i cyrkularnego modelu biznesowego,

• zoptymalizowanie procesów produkcyjnych,

• korzystny wpływ na rozwój firmy wynikający z zastosowania nowych technologii.

Kultura sprzyjająca innowacjom w firmie jest jak jogurt – może 

potrzebować „zaczynu”, który zapoczątkuje proces fermentacji.

Korzyści stosowania zasad ekoprojektowania 



Korzyści edukacyjne
Producenci mogą przyczynić się do:

• aktywizacji popytu i wzrostu podaży na produkty proekologiczne,

• wzrostu świadomości konsumentów w zakresie ekoinnowacyjnych

produktów, poprzez zwrócenie uwagi na tego typu rozwiązania,

• tworzenia nowych potrzeb i wymagań klientów, 

nadawania kierunków.

Korzyści stosowania zasad ekoprojektowania 



Zły przykład projektowania opakowania

Źródło: rekopol.pl 



Jak zacząć i jakie narzędzia wykorzystywać

Metodologia DT - Design Thinking

Metodyka pozwalająca na kreatywne rozwiązywanie złożonych problemów i tworzenie 
innowacyjnych rozwiązań poprzez interdyscyplinarne zespoły, kierując się potrzebami 
końcowych użytkowników. 
(Rittel, 1972; Buchanan, 1992; Brown, 2008)

• design thinking = myślenie projektowe
• zorientowane na człowieka
• design thinking to nie design!



• zrozumienie potrzeb odbiorców i 
końcowych użytkowników 
(również recyklerów),

• odpowiedź na realne potrzeby 
użytkowników,

• krótszy proces projektowania i 
eliminacja błędów,

• tworzenie innowacyjnych 
rozwiązań,

• włączanie w proces tworzenia 
innowacji użytkowników (to be 
part of the process),

Korzyści ze stosowania Design Thinking w projektowaniu

Zajęcia projektowe w oparciu o metodologię DT są włączone w cykl dydaktyczny w Politechnice Częstochowskiej 



Eco-design w rolnictwie też jest możliwy



Ostrożnie z hura optymizmem z tworzywami biodegradowalnymi 

Powstawanie tworzyw:
Źródła odnawialne:
• biodegradowalne 
• nie biodegradowalne

Źródła nieodnawialne (gaz, ropa):
• biodegradowalne 
• niebiodegradowalne

Biotworzywa ≠ tworzywa biodegradowalne
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Klasyczne tworzywa:
PE, PP, PET, PS

Biotworzywa:
np. Bio-PE(PP/PVS) 

PET ze źródeł 
odnawialnych

Tworzywa biodegradowalne:
np. PLA - polilaktyd

PHA – polihydroksyalkanian
Polimery oparte na skrobi

Biotworzywa:
np. PBAT – poliadypinian

butylenu tereftalan
PCL – polikaprolakton

PVOH – alkohol poliwinylowy 
(rozpuszczalny w wodzie)



Przykłady ekoprojektowania 



Przykłady ekoprojektowania 
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Zaproszenie na Studia podyplomowe

Co nas wyróżnia:
1. 2 semestry zajęć w soboty i niedzielę (do południa)
2. Mało chemii a duży nacisk na technologie
3. 25% zajęć z praktykami z przemysłu
4. Zajęcia w firmach produkcyjnych: Maskpol, PlastZEM, 

Grupa Azoty, Polimarky, 3A Composites Mobility, Prosperplast, 
Automotive Lighting, ClinicoMedical

5. Dużo zajęć laboratoryjnych i przy maszynach
6. Szkolenia z obsługi aparatury badawczej
7. Wyjątkowi słuchacze – pracownicy Waszych firm

„Materiały i Technologie Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych”

Więcej informacji:
http://www.ipp.pcz.pl

http://www.ipp.pcz.pl/pl/studia-podyplomowe
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