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Deklaracje środowiskowe oraz ekoznakowanie jako
narzędzia wspomagające podejmowanie świadomych
decyzji
1. Wstęp
Ze względu na wzrastającą świadomość ekologiczną rośnie zainteresowanie społeczeństwa zrównoważonym rozwojem oraz zmieniają się wybory konsumenckie Polaków. Fundamentem odpowiedzialnych
postaw są podejmowane decyzje, które odzwierciedlają bezpośrednio styl życia oraz stosunek do ważnych
problemów społecznych m.in. zmian klimatycznych i
degradacji środowiska. Ponadto wzrasta znaczenie
oficjalnych oznaczeń i certyfikatów na produktach i
wyrobach, ponieważ są one dla potencjalnych konsumentów klarowną informacją o proekologicznej postawie producenta, z którym się identyfikują, a także
wpływem samego produktu na środowisko.
Wzrost świadomości ekologicznej stawia również
nowe wyzwania firmom oraz determinuje ich funkcjonowanie i integrację zadań związanych z ochroną
środowiska ze wszystkimi celami, zadaniami i realizowanymi koncepcjami rozwoju. Obecnie przedsiębiorstwo powinno kompleksowo odnosić się do problemów produkcji i konsumpcji w powiązaniu z systemami środowiska oraz wykorzystywać strategie,
które będą stymulować efektywne wykorzystanie
zasobów i chronić ekosystemy przed degradacją. Taki
model funkcjonowania firmy wpisuje się w koncepcję
ekologicznego, społecznie odpowiedzialnego biznesu
(ECSR), który uwzględnia czynnik prośrodowiskowy
na wszystkich poziomach działania firmy, a także w
całym łańcuchu dostaw [7].
Natomiast wzrost konkurencji i niepewność rynku
wymusza od firm i producentów odpowiedzialny,
proces produkcyjny, uwzględniający potrzeby środowiskowe, a także wdrożenie zasad ekoprojektowania,
aby zminimalizować negatywne wpływy produktu na
środowisko na każdym etapie cyklu życia. Takie zja-
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wisko oraz wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że przedsiębiorcy muszą poszukiwać coraz bardziej skutecznych sposobów komunikowania się z konsumentami, a także partnerami biznesowymi. Producenci starają się pokazać, że produkowane przez nich wyroby cechują się niższą szkodliwością dla środowiska niż konkurencyjne, dostępne na
rynku produkty. W tym celu stosują znaki ekologiczne
oraz certyfikaty, które są czytelną i wiarygodną formą
komunikowania się producenta z konsumentem [5].

2. Zwiększona świadomość ekologiczna
Agencja Havas Media w raporcie „Climate Change”
z 2020 r. [4] przedstawiła wyniki swoich badań,
sprawdzające poziom wiedzy respondentów i ich stosunek do zagadnień związanych ze zmianami klimatu,
a także wpływem działalności człowieka oraz ich
wyborów na środowisko. Wyniki zostały odniesione
do danych sprzed 10 lat, co pokazało zmiany w podejściu Polaków do problemu zmian klimatycznych. Wg
raportu, od 2009 roku zwiększyła się świadomość
Polaków odnośnie przyczyn zmian klimatycznych.
Obecnie znacznie mniej respondentów wskazywało na
emisję CO2, podobnie w przypadku dziury ozonowej.
Coraz większą wagę zyskały takie czynniki jak brak
procesów przetwarzania odpadów, wzrost na świecie
liczby ludności, przyczyny naturalne oraz wycieki
oleju. Zmieniła się także ocena sektorów gospodarki
pod kątem obciążeń środowiskowych. Badani prezentują przekonanie, że wszystkie sektory mają w podobnym stopniu negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, podczas gdy dekadę temu największą odpowiedzialność ponosił przemysł chemiczny, paliwowy,
producentów energii oraz motoryzacji (Rysunek 1).
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Rys.1. Sektory mające wpływ na zmiany klimatyczne[4]

Wzrosła także (średnio ok. 5 razy) świadomość
osobistego wpływu na zmiany klimatyczne. Wg raportu 55% Polaków wyraziło chęć zakupu marek, dla
których kwestie środowiskowe są ważne. W porównaniu z rokiem 2009, takie poglądy były prezentowane
tylko przez 4% respondentów, jest to bardzo duża
zmiana. Co więcej, ci nowi konsumenci są gotowi do
zapłacenia więcej za ekoprodukty. Polacy chcieliby
również być informowani o akcjach społecznych lub
ekologicznych marek na etykietach nabywanych produktów (68%).

3. Certyfikaty i deklaracje środowiskowe
Obserwuje się, że Polscy konsumenci coraz częściej wdrażają zasady zrównoważonej konsumpcji i są
bardziej świadomi konsekwencji podejmowanych
decyzji nabywczych. Może o tym świadczyć coraz
większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami
energii, zmiana diety ze zwierzęcej na roślinną, czy m.
in. rezygnacja z wyrobów z plastiku. Ponadto, ostateczna decyzja o zakupie konkretnego produktu czy
usługi nie uwzględnia już tylko jakość i cenę, lecz
bierze pod uwagę także kryteria społeczne, etyczne
oraz środowiskowe [9].
Odpowiedzi na oczekiwania i popyt klientów na
ekologiczne rozwiązania udzielają konkretne firmy.
Istotą dążenia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonym rozwoju jest zmiana
praktyk i świadomości tak konsumentów, jak i producentów. Ci ostatni, wprowadzając do swojej oferty
rozwiązania prośrodowiskowe, mogą kształtować
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postawy konsumentów, a także przyczyniać się do
zmiany ich wyborów i przyzwyczajeń. W działalności
biznesowej coraz bardziej powszechne są inicjatywy z
tzw. zielonej gospodarki. Firmy implementują zrównoważone strategie wzrostu, a także przygotowują
raporty społecznej odpowiedzialności biznesu, wdrażają systemy zarządzania środowiskiem i promują
ekoinnowacje. Takie działania są przykładem podążania za globalnymi trendami, a także kreowania dobrego wizerunku firm, co przekłada się na pozyskiwanie
nowych klientów i zwiększenie obrotów [1].
W dobie digitalizacji jest bardzo łatwy dostęp do
wiedzy i informacji. Jednak weryfikacja wiarygodności źródeł, wyboru produktu czy usługi nadmiernie
obciążającej środowisko, oraz identyfikacja bezpiecznych alternatyw nie jest taka prosta i łatwa dla przeciętnego konsumenta.
Pomocne są różne programy certyfikowania środowiskowego, etykiety i deklaracje środowiskowe, które
pozwalają na identyfikację mniej lub bardziej szkodliwych rozwiązań. Producenci na całym świecie dla
podkreślenia jakości ekologicznej swoich wyrobów
mogą korzystać z trzech programów etykietowania
środowiskowego zaproponowanych w normach ISO
14000 [6]. Zgodnie z nimi funkcjonują trzy typy etykiet i deklaracji środowiskowych (I, II, III typu), które
zostały scharakteryzowane w tabeli 1.
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Tab. 1. Rodzaje deklaracji środowiskowych [6], [13]

Rodzaj

Etykiety i deklaracje
środowiskowe I typu

Etykiety i deklaracje środowiskowe II
typu

Etykiety i deklaracje
środowiskowe III typu

Norma

ISO 14024

ISO 14021

ISO 14025

Rodzaj

Etykieta środowiskowa

Oświadczenie środowiskowe

Deklaracja środowiskowa

System przyznania

Zgodność z kryteriami
środowiskowymi –
spełnia/nie spełnia

Własna deklaracja

Własna deklaracja

Organizacja przyznająca

Niezależne organizacje

Brak udziału niezależnej organizacji

Udział niezależnej organizacji do weryfikacji informacji

Forma informacji

Etykiety, znaki graficzne
potwierdzające zgodność z
kryterium ekologicznym,
przyznawane przez niezależne instytucje przy
uwzględnianiu oceny
wielokryterialnej

Tekst, znaki informacyjne stosowane
przez przedsiębiorstwa na podstawie
własnych standardów ekologicznych.

Dane liczbowe, informacje
ilościowe
w
postaci wykresów, rysunków, tekstu oparte na wynikach LCA.

Przyznawane przez niezależną trzecią stronę, po
spełnieniu kryteriów środowiskowych opartych na
uproszczonym badaniu
cyklu życia

Charakterystyka

Stosowane na zasadzie
dobrowolności
Umożliwiają konsumentowi rozpoznanie produktu
najbardziej przyjaznego
środowisku spośród tej
samej grupy wyrobów

Deklarowane przez samego wytwórcę,
tzw. własne etykiety środowiskowe,
prezentujące
pojedyncze cechy wyrobu, które odznaczają się specyficzną zaletą ekologiczną.
Mogą dotyczyć:
1. wytwarzania i dystrybucji (np. zawartość materiału z odzysku)
2. używania wyrobu (np. zmniejszone
zużycie energii = energooszczędny)
3. zagospodarowania zużytego wyrobu
(np. nadający się do: ponownego użycia)

Certyfikacja w oparciu o
zdefiniowane kategorie
parametrów dla danego
sektora przemysłu lub usług
oraz o analizę cyklu życia
produktu, różnicują „ekologicznie” produkt od innych
w grupie
Ważna przy wyborze półproduktów lub
komponentów do produkcji
bardziej złożonych wyrobów, które mają być przyjazne dla środowiska

Przykład

Europejski znak ekologiczny Ecolabel

Pętla Mobiusa — symbol recyclingu

Można zatem zauważyć, że istotą każdej z trzech
wyżej zaprezentowanych typów etykiet i deklaracji
jest uzyskanie przewagi produktu nad innymi wyrobami należącymi do tej samej kategorii, z uwagi na
wyróżniające się parametry środowiskowe. Wspólną
płaszczyzną wszystkich trzech etykiet i deklaracji
środowiskowych jest zgodność produktu z obowiązu-
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Znak EPD verified

jącymi przepisami środowiskowymi oraz innymi normami, jeśli go dotyczą.
Coraz większą popularnością cieszą się Deklaracja
Środowiskowe Produktu (Environmental Product
Declaration EPD) – Deklaracje III typu, a zwłaszcza
dane dotyczące śladu węglowego. Uwzględniają one
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bowiem ocenę cyklu życia (LCA) oraz są zgodne z
obowiązującymi zasadami dotyczącymi kategorii

produktów (PCR) i normą ISO 14025. Fragment deklaracji EPD przedstawiono na rysunku 2.

Rys.2. Fragment deklaracji EPD [12]

Nie jest to zatem typowy certyfikat, ale świadectwo
oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego życia w różnych kategoriach wpływu: od pozyskania materiałów, przez etap
produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. Rola LCA jest niezbędna, ponieważ
pozwala na identyfikację procesów, które mają największy wpływ na środowisko. Ponadto, służy do
opracowywania usprawnień w celu maksymalizacji
pozytywnych skutków i ograniczenia obciążeń. LCA
określa ilościowo wielkość wydobycia surowców,
energochłonności procesu produkcji, zużycia wody i
wytwarzania odpadów. Takie deklaracje są wykorzystywane m. in. w budownictwie. Np. deklaracja EPD
zwiększa nie tylko szanse budynków na uzyskanie
dodatkowych certyfikatów m.in. BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment
Method) lub LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ale także pozwala klientom na
podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich,
prowadzących do redukcji jego wpływu na środowisko
[4]. Deklaracja EPD pozwala także na porównanie
profilu środowiskowego i dokonanie oceny oraz selekcji wyrobów pod względem zweryfikowanej efektywności ekologicznej danego produktu czy usługi.
Obecnie deklaracje EPD są dobrowolne. Jednak ich
wykorzystanie szybko wzrasta wraz ze świadomością
wpływu na środowisko. Zarówno interesariusze publiczni, jak i prywatni coraz częściej domagają się
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deklaracji EPD. Jest to istotne zwłaszcza, jeśli firma
chce wejść na rynek globalny. W takiej sytuacji standardy i wymaganie są wyższe, dlatego warto przeprowadzić taki audyt. Przedsiębiorca posiadający na swoje wyroby deklaracje EPD informuje rynek, że zobowiązał się do ograniczenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko i w ten sposób uzyskuje mocną
pozycję na rynku i atrakcyjność partnerską [14].
Firmy używają oznakowań ekologicznych do informowania konsumentów o wyższej jakości swoich
towarów [15]. Pionierem i ciekawym przykładem
znakowania produktów jest szwedzka marka Oatly [8],
która produkuje napoje roślinne. W 2019 r. dobrowolnie dodała deklarację dotyczącą śladu węglowego dla
wszystkich swoich produktów. Ponadto, wezwała,
światowy przemysł spożywczy do wprowadzenie
podobnej praktyki, aby doprowadzić do globalnej,
niezbędnej zmiany systemowej. Przedstawiciele marki
Oatly uważają, że deklaracja śladu węglowego na
opakowaniach żywności jest potrzebna w podjęciu
konsumentom świadomej decyzji w wyborze żywności
o mniejszym wpływie na zmiany klimatu. Takie działanie będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy do oceny i porównania skutków klimatycznych różnych
produktów spożywczych zostaną upoważnieni wszyscy producenci. Oatly prezentuje dane opisujące
wpływ produktu na zmiany klimatyczne, w odniesieniu do poszczególnych faz życia produktu, aż do znalezienia się na półkach sklepowych. W efekcie można
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obserwować, które procesy najbardziej obciążają środowisko, co często może zaskakiwać przeciętnego
konsumenta, ale może również lekcją wpływać na
wzrost jego świadomości. W przypadku sektora spożywczego jest to bardzo ważne, ponieważ odpowiada
on za około 25% globalnych emisji CO2 [11], co przekłada się na wybór żywności mającej jak najmniejszy
wpływ na zmiany klimatu.

4. Jednostki certyfikujące
Ważną rolę w tworzeniu systemu certyfikacji pełnią
jednostki certyfikujące, które mają prawo do wydawania certyfikatów w obszarze przyznanych akredytacji.

Gwarantują one jakość i wiarygodność przeprowadzanych audytów, a także poświadczają zgodność wyrobu
z obowiązującymi normami i dyrektywami. W Polsce
są to m. in. SGS Polska i Bureau Veritas Polska, które
oferują szeroki zakres usług certyfikacyjnych i audytowych we wszelkich rodzajach organizacji, w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
środowiska oraz odpowiedzialności społecznej, a także
pozwalają na ocenę zgodności ze specyficznymi wymaganiami branżowymi (Tabela 2). Uzyskanie certyfikatu poświadczonego przez akredytowaną jednostkę
buduje
rzeczywistą
przewagę
konkurencyjną.

Tab.2. Portfolio certyfikacji, Bureau Veritas Polska [2]
Certyfikacja wg norm
ogólnych

Certyfikacja Zrównoważonego rozwoju (CSR)

Certyfikacja wg standardów branżowych

-Jakość (ISO 9001)

-Certyfikacja według norm serii ISO
14000

-Bezpieczeństwo żywności (m.in HACCP,
BRC, IFS, FSSC 22000, GMP+)

-Certyfikacja biopaliw (ISCC, REDCert,
2BSvs)

-Bezpieczeństwo informacji IT (m.in. ISO
27001, ISO 20000)

-Certyfikacja Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001)

-Zarządzanie gospodarką leśną (FSC®,
PEFC)

-Weryfikacja EMAS oraz emisji gazów
cieplarnianych w ramach programów EU
ETS oraz Joint Implementation

-Lotnictwo (normy serii AS/EN 9100)

-Weryfikacja rocznych raportów odpowiedzialności społecznej, audyt dialogu
społecznego

-Kosmetyki (ISO 22716)

-Środowisko (ISO
14001, weryfikacja
EMAS)
-Bezpieczeństwo i
Higiena Pracy (PN-N
18001/ OHSAS 18001)
-Odpowiedzialność
społeczna (SA 8000

Na podstawie informacji z tabeli 2 można zauważyć, że istnieje wiele systemów certyfikatów odnoszących się do różnych produktów, aspektów i standardów, a kolejne są wciąż opracowywane. Im więcej certyfikatów z różnych obszarów w obrębie jednego zakładu, nie tylko w odniesieniu do samego
produktu, tym wyższa jakość prowadzonych działań
na różnych poziomach działalności danego podmiotu. Doskonalenie systemów i procesów, a także sposobu zarządzania w oparciu o uznane normy prowadzi do wzrostu efektywności działania, a potwierdzenie spełnienia wymagań nakładanych przez normy
buduje zaufanie klientów i potencjalnych partnerów
biznesowych. Mimo, iż nie wszystkie certyfikaty są
obowiązkowe, posiadanie ich decyduje o atrakcyjności biznesowej. Są one świadectwem wysokiego
standardu wyrobów i usług, którego coraz częściej
domagają się kontrahenci już na etapie negocjacji
handlowych.

5. Doświadczenia na polskim rynku
Na podstawie przeprowadzonych konsultacji
społecznych podczas webinariów organizowanych w
ramach projektu „oto-GOZ” z przedstawicielami
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-Transport (ISO/TS 16949, IRIS)

-Sprzęt medyczny (ISO 13485

różnych branż, zauważono, że działające w Polsce
firmy zwracają coraz większą uwagę do kwestii
związanych ze zrównoważonym rozwojem i działaniami wpisującymi się w model gospodarki o obiegu
zamkniętym. Chętnie podejmują działania mające
zmniejszyć oddziaływania na środowisko, a wprowadzają, zmiany nie tylko w swoich zakładach, ale
również precyzyjnie dobierają partnerów biznesowych w całym łańcuchu dostaw. Dostrzegają w tym
nie tylko korzyści ekologiczne, ale także ekonomiczne. Ważną rolę w takim trendzie odgrywa certyfikacja, która poprzez nakładanie odpowiednich wymogów pozwala na zidentyfikowanie wąskich gardeł, a
w konsekwencji może być impulsem do wprowadzenia odpowiednich optymalizacji, których wdrożenie
pozwoli na efektywniejszą pracę i zmniejszenie obciążenia środowiska. Jednocześnie przedstawiciele
przemysłu i przedsiębiorcy skarżą się na braki odpowiednich regulacji prawnych, szczególnie w zakresie
recyklingu i wykorzystania odpadów, które umożliwiłyby im implementację modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w swoich zakładach. Podkreślają
również ogromną potrzebę edukacji, ponieważ mimo
wzrastającej świadomości wciąż jeszcze funkcjonuje
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przekonanie, że produkty pochodzące z recyklingu
lub takie wykorzystujące materiały wtórne, to wyroby gorszej jakości.
W związku z tym, odpowiednia certyfikacja w takim obszarze może również przynosić wiele korzyści nie tylko z punktu
widzenia marketingowego, ale także edukacyjnego i
informacyjnego [14].

4.
5.

6. Podsumowanie
Oznakowania i certyfikaty środowiskowe są ważne, co potwierdzają zarówno konsumenci jak
i producenci. Mogą być pomocne przy dokonywaniu
zrównoważonych wyborów. W obliczu szerokiej
gamy roszczeń środowiskowych i greenwashingu,
czyli nieuzasadnionego kreowania wizerunku ekologicznego, pozwala na zakup produktów i usług wysokiej jakości, ponieważ certyfikaty przyznawane
przed odpowiednie organy po dokładnej weryfikacji,
poświadczają spełnienie określonych norm.
Deklaracje są wykorzystywane do obiektywnego
porównywania produktów pod kątem ich ekologiczności oraz, poprzez te informacje, wspieranie popytu
i podaży produktów i usług bardziej przyjaznych dla
środowiska, w tym zasobów naturalnych. Jednocześnie stymulują w ten sposób proces poprawy środowiska, którego motorem napędowym jest sam rynek.
Oprócz dostarczania bezpośrednich korzyści
poprzez zachęcanie producentów i konsumentów do
produktów bardziej przyjaznych dla środowiska,
kryteria oznakowania ekologicznego mogą mieć
wpływ daleko wykraczający poza bezpośrednie
oznakowanie produktów. Obejmują one pozytywne
wyniki w zakresie edukowania i zwiększania świadomości.
Stosowanie etykiet pozwala na szybki i łatwy
sposób na dotarcie do klientów i jest wizualną wskazówką dla tych, którzy chcą wybierać produkty przyjazne dla środowiska. Jednak w miarę wzrostu popularności takiej praktyki, brak jasno określonych standardów może podważyć zaufanie konsumentów.
Bez odpowiedniego
certyfikatu
wydanego
przez oficjalną jednostkę, eko-oznaczenia mogą być
jedynie chwytem marketingowym. Dlatego ważne
jest wprowadzenie odpowiednich przepisów, aby nie
dochodziło do nadużyć i wprowadzania w błąd klientów [10].
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Streszczenie
Wzrost świadomości ekologicznej był bodźcem do istotnych zmian społecznych. Sprawił, że konsumenci są coraz bardziej świadomi konsekwencji podejmowanych decyzji nabywczych, a także, że ich wybory w pośredni
lub bezpośredni sposób przekładają się na stan środowiska naturalnego. W związku z tym, wybór konkretnego
produktu czy usługi nie uwzględnia już tylko jakość i cenę, lecz bierze pod uwagę także kryteria społeczne,
etyczne oraz środowiskowe. W podejmowaniu świadomych wyborów pomaga ekoznakowanie oraz certyfikaty
środowiskowe, które dostarczają rzetelnych informacji o produkcie oraz jego wpływie na środowisko, a także
podejściu producentów do istotnych zagadnień i problemów środowiskowych. W artykule przedstawiono różne
rodzaje deklaracji środowiskowych oraz ich rolę w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju i świadomości
konsumentów. Scharakteryzowano także ich wpływ na kreowanie strategii zarządzania w firmach, które coraz
większą wagę kładą na kwestie środowiskowe, w całym łańcuchu swoich dostaw. Ponadto podkreślono ich znaczenie w budowaniu dobrego wizerunku firmy, komunikowaniu się z konsumentami, a także w pozyskiwaniu
nowych kontaktów biznesowych.
Słowa kluczowe: ekoznakowanie, świadomość ekologiczna, ochrona środowiska, certyfikacja

Abstract
The increase in ecological awareness was a stimulus to the significant social changes. It has made consumers
more and more aware of the consequences of their purchasing decisions, and that their choices directly or indirectly translate into the state of the natural environment. Therefore, the choice of a specific product or service no longer only takes into account quality and price, but also considers social, ethical and environmental
criteria. Eco-labeling and environmental declarations help in making reliable choices, providing reliable information about the product and its impact on the environment, as well as the manufacturers' approach to important environmental issues and problems. The article presents various types of environmental declarations
and their role in shaping sustainable development and consumer awareness and behaviour. Their impact on
creating management strategies in companies that place increasing importance on environmental issues in the
entire supply chain was also characterized. In addition, their importance in building a good company image as
a communication tool, and establishing new business contacts was emphasized.
Keywords: eco-labeling, environmental awareness, environmental protection, certification
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Badania wpływu procesu ługowania na zawartość alkaliów w pyłach by-passowych
1. Wstęp
Przemysł cementowy w Polsce rozwija się prężnie
ze względu na powstające liczne inwestycje budowalne. Polska zajmuje aktualnie trzecie miejsce w produkcji cementu w Europie [2]. Zakłady cementowe
wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na materiały budowlane zwiększają produkcję klinkieru i
cementu. W procesie produkcji cementu stosuje się
różne materiały, które mają za zadanie zastąpić udział
procentowy klinkieru w finalnym produkcie. Proces
produkcji klinkieru to proces niezwykle energochłonny, wymagający dużego zapotrzebowania zarówno
paliw alternatywnych oraz węgla do utrzymania temperatury wypału 1450°C w piecu obrotowym. Aktualnie w Polsce produkowanych jest około 12 milionów
ton paliw alternatywnych rocznie, z czego cementow-
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nie wykorzystują do procesu wypału klinkieru 10%
wszystkich paliw alternatywnych [4]. Zakłady cementowe próbują różnych metod zwiększenia produkcji
klinkieru, głównego składnika cementu portlandzkiego. Najlepszym przykładem jest zwiększanie nadawy
piecowej. Cementownie aktualnie biją rekordy jeśli
chodzi o produkcję klinkieru co przekłada się na bezpośrednie wyniki sprzedaży cementu. Proces produkcji
cementu portlandzkiego wiąże się nierozerwalnie z
zastosowaniem materiałów korygujących skład chemiczny cementu. Najczęściej stosuje się gips mineralny, popioły lotne oraz kamień wysoki. Zwiększające
się opłaty za emisję CO2 do atmosfery zmuszają cementownie do szukania materiałów zastępczych do
produkcji klinkieru. Stowarzyszenie Producentów
Cementu podało na ostatniej konferencji w Warsza-
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wie, iż w tym roku uprawnienia do emisji CO2 będą
kosztowały nawet 30 euro, a w kolejnych latach znacząco więcej. Przydziały darmowych uprawnień nie
pokryją zapotrzebowań produkcyjnych. W procesie
produkcji cementu wykorzystuje się także problematyczne pyły by-passowe, które w zakładach cementowych określane są jako pyły z produkcji cementu
portlandzkiego. Instalacje bocznikowania służą do
usuwania pyłów przy produkcji klinkieru materiału o
zbyt dużej zawartości chloru, który niekorzystnie
wpływa na prace instalacji pieca. Chlor powoduje że
materiał przechodzący przez system wymienników
ciepła ma skłonności do oblepiania ich ścian i blokowania zejścia z cyklonów. Jest to o tyle niebezpieczne
ponieważ prowadzi to do zaburzenia ciągłości pracy
pieca, a sam proces udrażniania zejścia materiału z
cyklonu jest niebezpieczny ze względu na wysoką
temperaturę mąki surowcowej, która oscyluje w granicy 850°C. Powstający w instalacji bocznikowania pył
zawiera duże ilości alkaliów i chlorków, przez co nie
może być efektywnie użytkowany ani zagospodarowany. Instalacje bocznikowania w procesie wypału
klinkieru pełnią niezwykle ważną funkcję ze względu
na stopień oczyszczania produkowanych pyłów z
alkaliów oraz chloru [5, 6]. Pyły by-passowe o tyle
stanowią duży problem, ponieważ sposób powstawania pyłów nie pozwala na magazynowanie ich w tak
dużych ilościach. Instalacje bocznikowania pracują z
określoną wydajnością. Znaleziono zastosowanie dla
pyłów by-passowych stosując je do produkcji spoiw
hydraulicznych, gdzie stanowią około 50% składu
produktu albo zostają zawracane do procesu produkcji
cementu. Jest to proces dość niekorzystny ze względu
na reaktywność pyłów. Maksymalna ilość pyłów bypassowych w cemencie nie przekracza 0,5-0,7%
wszystkich jego składników [1]. W pracy badawczej
podjęto działania w celu określenia wpływu procesu
ługowania na skład chemiczny pyłów by-passowych i
ich dalszej przydatności w procesie produkcji cementu.

2. Materiał badawczy
Próbki pyłów by-passowych pochodzą z Cementowni Ożarów oraz Cementowni Małogoszcz. Przeprowadzono analizę porównawczą dwóch próbek pyłu
by-passowego w Certyfikowanym Laboratorium
Akredytowanym FerroCarbo w Krakowie. Analizie
poddano pyły przed procesem ługowania (próbka z
Cementowni Ożarów – próbka 0) oraz po procesie
ługowania (Cementownia Małogoszcz – próbka 1).
Analiza obejmowała skład pierwiastkowy obu próbek
metodą XRF. Analiza chemiczna spektralna z próbki
wyrażonej została wykonana na spektrometrze rentgenofluorescencyjnym ARL Advant’.

Tab.1. Analiza fizykochemiczna pyłów by-passowych
przed procesem ługowania (Próbka 0) oraz po procesie ługowania (Próbka 1)
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Parametr

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Cr2O3
Mn2O3
K2O
P2O5

Pył by-passowy
przed procesem
ługowania
Próbka 0 –
Cementownia
Ożarów
16,2
4,43
2,04
65,4
2,16
<0,10
<0,10
1,63
0,30

Pył by-passowy
po procesie
ługowania
Próbka 1 Cementownia
Małogoszcz
21,1
5,52
2,49
62,4
1,68
<0,10
<0,10
0,63
0,29

3. Proces ługowania
W celu dobrania odpowiednich warunków procesowych stosowano różne stosunki wagowe pyłu i wody. Po licznych próbach najkorzystniejsze warunki
procesowe ustaliły się przy zastosowaniu 1 części pyłu
by-passowego i 9 części wody. Analiza cieczy po
ługowaniu stwierdza brak przeciwskazań do stosowania wody pitnej zamiast demineralizowanej, co jest
istotne ze względu na koszty pozyskania wody demineralizowanej oraz zmniejszenie produkcji odpadów
do późniejszej utylizacji. Produkcja wody demineralizowanej w skali przemysłowej wiąże się ze znacznym
zużyciem środków chemicznych i koniecznością późniejszego ich utylizowania. Można również skierować
badania w kierunku ekstrakcji pyłu by-passowego
odpowiednią dawką kwasów nieorganicznych. W
badaniach w sposób szczególny skupiono się nad wyekstrahowaniem składników najbardziej pożądanych,
czyli potasu. Jeśli mówimy o samej ekstrakcji rozpatrywanego materiału badawczego pojawia się pewnego
rodzaju dualizm. Wyekstrahowanie składników najbardziej pożądanych stanowi tylko jeden z kierunków
możliwości wykorzystania materiału, który stanowi
dość duży problem w zakładach produkcyjnych [3,6].
Powstający w procesie produkcji klinkieru pył bypassowy stanowi dodatek do cementów, głównie popiołowych jak A-V oraz B-V w zakresie marginalnym,
który nie pogorszy składu jakościowego oraz wytrzymałości końcowej. Rozpatrując kolejny kierunek należy wziąć pod uwagę wyekstrahowanie składników
najmniej pożądanych, jak metale ciężkie oraz wapń,
który odpowiada za pęcznienie i efekt cementowania.
Celem nadrzędnym przeprowadzonych badań była
ocena skuteczności ekstrahowania metali z pyłu w
układzie kaskadowym kolejnymi porcjami wody. Do
próbki pyłu wprowadzano próbkę roztworu ekstrakcyjnego. W zależności od serii badawczej do ekstrakcji
zastosowano wodę demineralizowaną (15 μS/cm). Pył
wraz z roztworem ekstrakcyjnym mieszano przez 10
minut, po czym mieszaninę rozdzielano poprzez filtrację na podwójnym sączku średnim. Roztwór ekstrakcyjny odbierano i poddawano analizie (pH, stężenie
wapnia, potasu, żelaza). Pył z sączka przenoszono
ilościowo do kolejnej porcji roztworu ekstrakcyjnego.
Procedurę powtórzono pięciokrotnie. Badaniu poddano trzy równolegle ekstrahowane próbki pyłu. Ekspe-
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ryment prowadzono w temperaturze otoczenia, 20 °C.
Stosowano próbki pyłu w stanie powietrzno-suchym.
Ilość wyługowanych metali przedstawiono na Rys.1.

4. Wyniki analiz pyłów by-passowych
Po analizie pyłów by-passowych przed procesem
ługowania zawartymi w tabeli 2 można wywnioskować, że zawartość alkaliów jest wysoka i nie powinno
się zawierać takiego materiału do produkcji cementu w
znacznych ilościach. Wartości są zawyżone, jedynie w
niewielkich ilościach podawanych do procesu produkcji cementu nie wpłyną na jego jakość.
Tab.2. Skład chemiczny pyłów by-passowych przed (Próbka
0) oraz po (Próbka 1) procesie ługowania pod kątem zawartości chlorków i siarczanów
Rodzaj badań

Rys. 1. Liczba moli wapnia i potasu wyługowanych z
10 g pyłu za pomocą kolejnych porcji wody, przy proporcji 1+9

Zawartość
chlorków
Cl- [%]
Zawartość
siarczanów SO3
[%]

Próbka 0

Próbka 1

3,546

0,399

2,69

1,290

Metoda
badania
PN-EN
1962:2013-11

Potas i wapń ulegają ekstrakcji w odmienny sposób. Potas jest łatwiej ekstrahowany wodą i najbardziej
intensywnie przez pierwszą jej porcję. Sumaryczny
ładunek wapnia wyługowanego z 10 g pyłu przez 5
porcji wody wynosi 467,5 mg i stanowi jedynie część
wapnia możliwego do odzysku z próbki pyłu. Inaczej
w przypadku potasu, ostatnie trzy porcje wody ekstrahują potas w marginalnym stopniu (1 %), stąd można
przyjąć, że całość składnika podatnego na wymycie
przez wodę została odzyskana.

5. Wnioski z przeprowadzonych badań

Rys. 2. pH roztworu po ługowaniu metali z 10 g pyłu
za pomocą kolejnych porcji wody, przy proporcji 1+9
Potas i wapń ulegają ekstrakcji w odmienny sposób. Potas jest łatwiej ekstrahowany wodą i najbardziej
intensywnie przez pierwszą jej porcję (88 % całkowitej ilości składnika wyługowanego przez pięć porcji
wody). W drugiej ekstrakcji jest to 11 %, a dalsze
ekstrakcje mają znaczenie marginalne dla odzyskiwania potasu z pyłu. W przypadku wapnia w kolejnych
ekstrakcjach do wody wymywa się odpowiednio 33 %,
20 %, 16 %, 16 % i 15 % całkowitej ilości wyekstrahowanego wapnia. Sumaryczny ładunek wapnia wyługowanego z 10 g pyłu przez 5 porcji wody wynosi
467,5 mg i stanowi jedynie część wapnia możliwego
do odzysku z próbki pyłu. Inaczej w przypadku potasu,
ostatnie trzy porcje wody ekstrahują potas w marginalnym stopniu (1 %), stąd można przyjąć, że całość
składnika podatnego na wymycie przez wodę została
odzyskana. Roztwory poekstrakcyjne charakteryzują
się alkalicznym odczynem w zakresie 12,63 – 12,50
(Rys. 2). Ilość żelaza ekstrahowanego z 10 g pyłu jest
marginalna i wynosi mniej niż 1 mg (0,02 mola). Alkaliczny odczyn nie sprzyja ługowaniu żelaza.
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Analiza porównawcza pyłów by-passowych przed
oraz po procesie ługowania pozwoliła określić dokładny skład chemiczny analizowanych materiałów. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań widać
szczególnie duży problem z usunięciem jonów wapnia
z materiału, który odpowiada za efekt stwardnienia
materiału po procesie ługowania, w którym wykorzystywana jest woda zdemineralizowana. Stanowi to
główny problem w dalszej realizacji ze względu na
proces suszenia i rozdrabniania materiału do postaci
pyłu. Celem dalszych prac badawczych jest ustalenie
metody całkowitego wyekstrahowania wapnia z pyłu
by-passowego do roztworu. Proces usuwania jonów
wapnia z roztworu został zdefiniowany na etapie prac
badawczych poprzez wykorzystanie procesu rekarbonizacji. Zastosowanie dwutlenku węgla pozwoli na
wytrącenie z roztworu osadu w postaci węglanu wapnia, który będzie mógł stanowić nowy produkt.
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Streszczenie
Zbadano przebieg procesu ługowania pyłów by-passowych pochodzących z instalacji bocznikowania wykorzystywanej w procesie wypału klinkieru, który jest jednym z najbardziej niestabilnych procesów technologicznych. Ustabilizowanie warunków brzegowych procesu jest niezwykle trudne ze względu na zastosowaniu metody współspalania zapewniającej utrzymanie temperatury wypału w okolicy 1450 stop-ni Celsjusza. Należy tutaj
szczególnie zaznaczyć fakt, iż wykorzystywanie paliw alternatywnych w procesie wypału klinkieru sprawia, że
warunki procesowe stają nieustabilizowane co bezpośrednio wpływa na jakość wyprodukowanego klinkieru
oraz skład chemiczny pyłów by-passowych powstających w ramach instalacji bocznikowa. Przeprowadzono
analizę fizykochemiczną pyłów by-passowych zarówno przed procesem ługowania jak i po jego przeprowadzeniu. Opracowano skuteczną metodę wyługowania frakcji najbardziej pożądanej. Ustalono wpływ wyługowania
jonów bez-pośrednio na strukturę oczyszczonego materiału po-chodzącego z cementowni.
Słowa kluczowe: cement, pył by-passowy, klinkier, instalacja bocznikowania, ługowanie

Abstract
The process of leaching of bypass dust from the bypassing installation used in the clinker burning process,
which is one of the most unstable technological processes, was investigated. It is extremely difficult to stabilize
the boundary conditions of the process due to the use of the co-firing method ensuring that the firing temperature is maintained at around 1450 degrees Celsius. It should be particularly emphasized that the use of alternative fuels in the clinker firing process causes the process conditions to become unstable, which directly affects
the quality of the clinker produced and the chemical composition of by-pass dusts generated within the bypass
installation. Physicochemical analysis of the by-pass dust was carried out both before and after the leaching
process. An effective method was developed to leach out the most desirable fraction. The influence of ion leaching directly on the structure of the cleaned material from the cement plant was determined.
Keywords: cement, bypass dust, clinker, bypass installation, leaching
Badania zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.02.00-26-0039/17 pod nazwą „Reckling
odpadów przemysłu cementowego źródłem soli potasowych”, realizowanego w ramach działania 1.2. „Badania i
rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR.

Mgr Ewa Dziobek1), Mgr Agnieszka Nowaczek2)
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych
1. Wprowadzenie
Globalna urbanizacja i postęp technologiczny powodują rosnące zużycie surowców, stanowiące zagrożenie ekonomiczne z uwagi na coraz większy niedobór
materiałów krytycznych, a także zagrożenie środowiskowe wynikające ze zwiększonej ilości odpadów
poprodukcyjnych i pokonsumenckich. Przemysł dąży
do wykorzystania dostępnych zasobów w najbardziej
zrównoważony sposób zwiększając wydajność materiałową, zmniejszając ilości surowców pierwotnych i
zastępując je surowcami wtórnymi odzyskanymi z
pierwotnego procesu, przy jednoczesnej minimalizacji
wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.
Zgodnie z raportem Tworzywa sztuczne: Fakty 2020
[16] opracowanym przez Stowarzyszenie Producentów
Tworzyw Sztucznych (Plastics Europe), w 2018 r. w
krajach europejskich zebrano 29,1 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych, z czego 17,8
mln ton to odpady opakowaniowe. Pomimo faktu, iż
ilość odpadów z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi stale się zwiększa osiągając w 2018 r. 42%
pokonsumenckich odpadów opakowaniowych, nadal
18,5 % odpadów trafiło na składowiska.
Aby ograniczyć zużycie plastiku, zwiększyć stopień recyklingu oraz dążyć do wdrożenia innych niż
plastikowe rozwiązań w zakresie opakowań, UE
wprowadziła szereg dyrektyw i rozporządzeń regulujących racjonalne gospodarowanie zasobami i odpadami. Między innymi, w celu wdrożenia zrównoważonej gospodarki w zakresie tworzyw sztucznych, w
2018 r. UE opublikowała strategię a na rzecz tworzyw
sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym [1], a
w 2019 r. dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu
na środowisko niektórych produktów z tworzyw
sztucznych [6]. Przyjęte dokumenty przedstawiają
ambitne cele w zakresie poprawy procesu projektowania produktów, wykorzystywania materiałów przyjaznych dla środowiska (biodegradowalnych), a także
ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych i surowców pochodzących z recyklingu oraz ograniczenia
tworzyw sztucznych wprowadzanych na rynek. Do
2030 r. wszystkie opakowania plastikowe wprowadzane na rynek UE będą musiały nadawać się do ponownego użycia lub recyklingu.
Zarówno opracowywane regulacje, jak i zmieniające się opinie coraz bardziej świadomych konsumentów, dokonujących wyboru produktów bardziej przyjaznych dla środowiska, mogą w znacznym stopniu
zmienić zarówno sposób projektowania opakowań, jak
i sposób ich zagospodarowania. Istotne jest zachowanie hierarchii postępowania z odpadami opakowanio-
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wymi, czyli w pierwszej kolejności zapobieganie ich
powstawaniu, a następnie dążenie do zamknięcia obiegu opakowań poprzez wykorzystanie odpadów jako
surowiec (Dyrektywa 2008/98) [3].

2. Rynek opakowań z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne są nieodzowne w gospodarce
przede wszystkim dzięki wysokiej elastyczności wyrobu pod względem wymagań jakościowych, funkcjonalnych i wizerunkowych oraz niskiej cenie. Największy segment wykorzystania tworzyw sztucznych, odpowiadający za prawie 40% zużycia, stanowią opakowania (raport Tworzywa sztuczne: Fakty 2020) [16]. Z
uwagi na zwiększającą się wymianę handlową oraz
rosnącą konsumpcję, opakowania stanowią najbardziej
dynamicznie rozwijający się element całego łańcucha
dostaw pakowanych towarów. W latach 2012-2017
średnioroczne tempo wzrostu produkcji wynosiło
10,7% - najwięcej z wszystkich elementów łańcucha
dostaw towarów pakowanych (raport Strategia Plastikowa i kosmetyki) [19]. Z uwagi na wzrost liczby
ludności i rosnące zużycie opakowań na osobę, a także
coraz częściej stosowany plastik jako substytut innych
materiałów opakowaniowych, do 2025 r. przewidywany jest dalszy wzrost europejskiego rynku opakowań
z tworzyw sztucznych na poziomie 4,4% rocznie
(CAGR, Europejski rynek opakowań z tworzyw
sztucznych - wzrost, trendy, prognozy (2020-2025))
[23].
Zużycie tworzyw sztucznych do produkcji opakowań wzrasta także w Polsce (wzrost o 20% w latach
2013 – 2017 do 1,1 mln ton, raport Strategia Plastikowa i kosmetyki) [19]. Wielkość opakowań wprowadzonych na rynek w 2017 r. przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wielkość opakowań wprowadzonych na
rynek w Polsce (2017 r., w tys. ton), na podstawie [19]
Papier i tektura
Drewno

1 787,4
1 317,5

Szkło

1 198,9

Tworzywa sztuczne

995,4

Stal

178,3

Aluminium

84,7

Pozostałe

3,3

Ogółem

5 565,4
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W Polsce sektor opakowań jest największym odbiorcą tworzyw sztucznych (32,5% wyprodukowanego
plastiku). Najwięcej plastiku zużywa się do produkcji
toreb na zakupy wielokrotnego użytku, folii oraz tacek
do żywności (36%). Produkcja plastikowych butelek
PET ma 14 % udział w sektorze opakowań.

3. Koncepcja ekoprojektowania
Negatywny wpływ na środowisko nie wynika z
samego istnienia tworzyw sztucznych, istotne znaczenie ma czas ich użytkowania oraz ewentualne ponowne wykorzystanie. Tzw. ślad środowiskowy produkcji
plastiku może być mniejszy niż dla szkła (z uwagi na
niższe zużycie energii na transport i dalsze zastosowanie w procesie produkcji). Problemy środowiskowe
pojawiają się kiedy produkty lub opakowania z tworzyw sztucznych nie są dalej wykorzystywane i stają
odpadami, które jest trudno zagospodarować. Ekoprojektowanie, to zgodnie z Poradnikiem przedsiębiorcy
Ekoprojektowanie opakowań [29] „nowe spojrzenie
na zależności pomiędzy stanem środowiska naturalnego, działaniami i rozwojem technologicznym, które
stwarza szanse na każdym poziomie łańcucha wartości
– zaczynając od dostawców surowców, poprzez producentów opakowań i firmy zajmujące się gospodarką
odpadami, do społeczeństwa i pojedynczych odbiorców”. Ekoprojektowanie jest jednym z priorytetów
określonych w Mapie drogowej transformacji w kierunku GOZ [12], opracowanej przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, a także w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami 2022 [26].

Dokonując decyzji o zakupie produktu, konsument
sugeruje się zazwyczaj jakością, estetyką, marką lub
ceną, a nie możliwością recyklingu i ponownego wykorzystania materiału opakowaniowego. Z tego
względu producenci oferują rozwiązania, które nie
tylko wspierają proekologiczny punkt widzenia opakowania, ale przede wszystkim spełniają wymagania
w zakresie jakości, bezpieczeństwa, użyteczności i
ergonomii oraz estetyki. Koncepcja „ekoprojektowania
opakowań” obejmuje wszystkie wymienione wymagania, a w celu zapewnienia oczekiwań środowiskowych
wprowadzane rozwiązania uwzględniają także przekazanie wykorzystanych opakowań do firm zajmujących
się recyklingiem (recyklerów), które funkcjonują w
regionie. Wynika z tego, że możliwość recyklingu nie
jest tylko cechą techniczną opakowań, ale jest także
związana z dostępną technologią zbiórki, sortowania i
recyklingu.
Decyzje podejmowane na etapie projektowania
mają ogromny wpływ na późniejsze etapy życia opakowania oraz zastosowanych w nim materiałów.
Zgodnie z normą PKN-ISO/TR 14062:2004 (Zarządzanie środowiskowe − Włączanie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu) ekoprojektowanie oznacza „włączenie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu”. Ekoprojektowanie jest więc uzupełnieniem podstawowych elementów branych pod uwagę w standardowym procesie
przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności, wytrzymałości i kosztów. Na rysunku 1
przedstawiono elementy składowe ekoprojektowania
łączące projektowanie z aspektami środowiskowymi.

Bezpieczeństwo

Wytrzymałość

Aspekty środowiskowe

Funkcjonalność

Koszty

Cały cykl życia

Wygoda użytkowania

Estetyka i jakość

Rys. 1. Schemat wskazujący najważniejsze elementy ekoprojektowania [14]
W koncepcji ekoprojektowania podstawową zasadę
powinna stanowić redukcja, a więc dążenie do wytwarzania tylko rzeczywiście niezbędnych opakowań, o
wydłużonym cyklu życia (np. w wyniku wielokrotnego stosowania lub możliwości naprawiania) i/lub zdatnych do recyklingu materiałowego lub organicznego.
Ponadto należy dążyć do eliminacji bardzo małych
opakowań, które są zwykle trudne do zidentyfikowania, a zatem rzadziej poddawane recyklingowi. Materiały nadające się do recyklingu materiałowego nie
powinny być łączone z materiałami biodegradowalnymi, ponieważ ich zbieranie i segregacja odbywa się
na różne sposoby, a ich jednoczesna obecność w opakowaniu jest kolejną przeszkodą technologiczną. Recykling organiczny, zwany także biologicznym, występuje wyłącznie w odniesieniu do materiałów ulegających procesowi biodegradacji, które są coraz czę-
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ściej wprowadzane na rynek. Są to najczęściej materiały wprowadzane w postaci folii opakowaniowych,
reklamówek, naczyń jednorazowych (kubki, talerzyki)
oraz opakowań jednorazowego użytku (butelki do
wody). Ponieważ konsumenci zwykle nie są świadomi
metod recyklingu stosowanych w przypadku materiałów opakowaniowych, powinni zostać poinformowani
o możliwościach ich ponownego wykorzystania przy
pomocy czytelnych i łatwych do zrozumienia znaków
umieszczonych na opakowaniach.
4. Strategie ekoprojektowania
Nowy model zastosowany na wszystkich etapach
cyklu życia jest skoncentrowany na zwiększeniu ilości
odpadów kierowanych do recyklingu, maksymalnej
wydajności zasobów oraz zmniejszeniu emisji gazów
cieplarnianych (rysunek 2). Około 60% wyrobów z
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tworzyw sztucznych i innych zawierających tworzywa
jest w użytkowaniu przez długi czas, od roku do 50 lat

i więcej, i dopiero po tym czasie stają się odpadem.

Rys. 2. Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym [17]
Firmy mogą przyjąć różne strategie ekoprojektowania wpływające na poszczególne etapy życia
opakowania, w szczególności projektowanie dla
zrównoważonego pozyskiwania materiałów, efektywnej produkcji i dystrybucji opakowań, bezpiecznego i najdłuższego wykorzystania opakowania lub też dla zbiórki. Na etapie produkcji opakowania celem ekoprojektowania jest optymalizacja
wykorzystania materiałów, a poprawa wpływu
wytwarzanych produktów na środowisko może
najszybciej nastąpić poprzez wprowadzenie zmian
w procesach produkcyjnych i dobór właściwych
materiałów. Przykłady obejmują zastosowanie
materiałów o mniejszej masie, bardziej ekologicznych pod względem recyklingu i z mniejszym
śladem środowiskowym, czy też opakowań wielokrotnego użytku. Ważne jest dążenie do unikania
niepotrzebnego wykorzystania materiałów i minimalizacji strat przy produkcji i dystrybucji.
W praktyce oznacza to opracowanie nowej lub
udoskonalonej wersji opakowania o mniejszym
negatywnym wpływie na środowisko. Istnieje wiele
metod i narzędzi prowadzących do osiągnięcia tego
celu. Praktyki ekoprojektowania mogą obejmować
m.in.:
 zastosowanie produktu wielokrotnego
użytku,
 redukcję wielkości opakowania,
 stosowanie bardziej ekologicznych materiałów i/lub form konstrukcyjnych opakowań, które funkcjonują zarówno jako opakowania jednostkowe, jak i transportowe,
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wykorzystanie jak najbardziej jednorodnych materiałów, które podlegają selektywnej zbiórce w regionie i mogą być
poddane recyklingowi,
 w przypadku wykorzystania różnych materiałów zapewnienie, że konsument będzie mógł je łatwo oddzielić w celu właściwej segregacji,
 umieszczenie na opakowaniach znaków
określających materiały z jakich opakowania zostały wykonane, sposób sortowania oraz przydatności do recyklingu.
Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jednego lub więcej z powyższych rozwiązań warto na
początku przeprowadzić badania metodą oceny
cyklu życia (LCA), aby przeanalizować wszystkie
etapy cyklu życia opakowania i wskazać, który z
nich jest głównym źródłem negatywnego wpływu
na środowisko.
Działania podejmowane przez producentów i
recyklerów w zakresie ekoprojektowania są wspierane przez instytucje krajowe, między innymi poprzez publikacje, w tym:
1.
Ekoprojektowanie opakowań „Poradnik
przedsiębiorcy” [29], opublikowany przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
działań wspierających Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w której określono m.in. działania związane z odpowiedzialną polityką zaopatrzenia w
surowce, w ramach której przedsiębiorca powinien
wymagać od dostawcy:
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 „charakterystyki cech użytkowych surowców i
materiałów,
 certyfikatu potwierdzającego przydatność do
recyklingu materiałowego lub organicznego,
 certyfikatu potwierdzającego zawartość surowców odnawialnych”.
2.
„Środowiskowe aspekty projektowania
opakowań” przygotowane przez Krajową Izbę
Gospodarczą (KIG) z przedstawicielami przemysłu
opakowaniowego, w którym autorzy podkreślają,
że ekoprojektowanie zakłada dodatkowe planowanie i przygotowanie produktów i opakowań w sposób zgodny z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, które są:
 „łatwe w demontażu oraz intuicyjne w segregacji na końcowym etapie cyklu życia,
 wykonane w miarę możliwości z materiałów
jednorodnych, a w przypadku materiałów łączonych proste do ich rozdzielenia,
 nadające się w do recyklingu, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów ich przygotowania,
 wykonane z materiałów, które w znacznej części pochodzą z recyklingu”.
5.

Wzrost świadomości i edukacja społeczeństwa

Przedsiębiorcy przygotowując się do wdrażania
nowego modelu gospodarczego, opartego na zrównoważonym rozwoju, podejmują szereg działań
wspierających każdy etap działalności, już od etapu
ekoprojektowania do końcowego etapu cyklu życia,
w którym istotną rolę odgrywa wyedukowane społeczeństwo. Dzięki szkoleniom, kursom i innym
formom edukacji ekologicznej jest ono coraz bardziej świadome swojego znaczenia w całym łańcuchu wartości, a poprzez preferowanie przedsiębiorstw proekologicznych i wyrobów przyjaznych
środowisku przyczynia się do osiągnięcia założeń
zrównoważonego rozwoju.
Edukacja jest realizowana między innymi w
ramach projektów europejskich, których przykładem jest PackAlliance: Europejski sojusz na rzecz
szkolenia w zakresie innowacji i współpracy w
obszarze opakowań przyszłości. Projekt jest realizowany przez pracowników Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie w latach 2020-2022. Celem
projektu jest wypełnienie luki między ofertą edukacyjną szkolnictwa wyższego, a potrzebami wykwalifikowanej kadry w przemyśle opakowań z tworzyw sztucznych do wdrażania procesów z zakresu
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także modernizacja programu studiów szkolnictwa wyższego
poprzez jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku
pracy określonych przez przedstawicieli przemysłu.
Ścisła współpraca pomiędzy partnerami akademickimi i branżowymi z krajów partnerskich uczestniczących w projekcie (Hiszpania, Polska, Finlandia,
Włochy), pozwoli na utworzenie Europejskiej Sieci
“PackAlliance Hubs” w każdym z krajów partner-
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skich projektu w celu promowania innowacyjnych
rozwiązań łączących jednostki akademickie i przemysłowe, podejmowania wspólnych działań, takich
jak szkolenia, warsztaty i współpraca w zakresie
badań naukowych i innowacji.

6. Podsumowanie
Opakowanie stanowi niezbędną część wielu
produktów. Nie tylko je chroni i zachęca konsumentów do zakupu (atrakcyjność opakowania ma
wpływ na wielkość sprzedaży), ale także zawiera
ważne informacje. Coraz większa świadomość
społeczeństwa odnośnie wpływu opakowań na
środowisko oraz wprowadzane regulacje wymuszają zmiany w całym cyklu życia. Stąd też ekoprojektowanie objęło także ten segment rynku, nie tylko
w zakresie produktów nadających się do powtórnego wykorzystania, ale także bardziej prośrodowiskowych materiałów możliwych do recyklingu.
Ekologiczne podejście do opakowań obejmuje
przede wszystkim ograniczenie ilości wykorzystywanych opakowań poprzez zwiększenie trwałości i
wydłużenie żywotności produktów, zmniejszenie
ilości etapów pakowania, wybór opakowań nadających się do wielokrotnego użytku zamiast opakowań jednorazowych, oraz przekazywanie do recyklingu opakowań nie nadających się do ponownego
wykorzystania i wytwarzanie nowych opakowań z
materiałów wtórnych. Do zwiększenia poziomu
recyklingu może przyczynić się odpowiednie sortowanie materiałów dzięki umieszczeniu na opakowaniach znaków przydatności do ponownego
wykorzystania i określających materiały z jakich
opakowania zostały wykonane.
Przy projektowaniu opakowań należy także
zwrócić uwagę na ograniczenie ilości stosowanych
materiałów, a w przypadku zastosowania różnych
materiałów umożliwić ich łatwe rozdzielenie. Istotna jest także właściwa segregacja odpadów przez
konsumentów, wspierana przez producentów za
pomocą oznaczeń postępowania ze zużytymi opakowaniami, a także rożne formy edukacji ekologicznej.
Należy pamiętać, że oprócz pozytywnego
wpływu na środowisko, zmiana sposobu projektowania może przynieść trwałe korzyści biznesowe w
postaci bardziej innowacyjnego i wydajnego modelu biznesowego.
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Streszczenie
Postępująca transformacja gospodarki i społeczeństwa skutkuje coraz większym zapotrzebowaniem na żywność, energię i inne dobra konsumpcyjne. Zaspokojenie potrzeb konsumentów bez nadmiernego eksploatowania środowiska jest możliwe dzięki wprowadzeniu idei zrównoważonego rozwoju, pozwalającej na realizowanie potrzeb współczesnego konsumenta bez ograniczania potencjału do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Efektywność energetyczna i minimalizowanie zużycia surowców naturalnych są istotnymi
przesłankami dla ekoprojektowania produktów i ich opakowań. Już na etapie planowania należy wziąć pod
uwagę kwestie środowiskowe, w tym wydłużenie przydatności do użycia i przyszły recykling.
Słowa kluczowe: ekoprojektowanie, tworzywa sztuczne, opakowania

Abstract
The ongoing transformation of the economy and society results in an increasing demand for food, energy
and other consumer goods. In order to meet the needs of consumers without over-exploiting the environment, it is necessary to introduce the idea of sustainable development, which will allow to meet the needs of
the modern consumer without limiting the potential of meeting the needs of future generations. Energy efficiency and minimization of the use of natural resources are important prerequisites for the sustainable design of products and their packaging. Already at the planning stage, environmental considerations, including extended product life and future recycling, should be taken into account.
Keywords: eco-design, plastics, packaging
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PHEIDIAS - INNOWACYJNY SYSTEM HYDROMETALURGICZNEGO ODZYSKU
PLATYNOWCÓW
Celem projektu PHEIDIAS jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego, hydrometalurgicznego procesu odzysku metali z grupy platynowców, ze zużytych katalizatorów samochodowych. Przewagą
konkurencyjną tej technologii jest zwiększony stopień odzysku materiału, a także znacznie niższe
koszty eksploatacji. Ponadto technologia wykorzystuje rozpuszczalniki w niskich stężeniach, co poprawia efektywność gospodarowania odpadami.
Projekt koncentruje się na rynkach katalizatorów w Grecji, Polsce, Bułgarii, Słowacji, Słowenii, Rumunii oraz na Węgrzech i Cyprze, gdzie partnerzy projektu rozwinęli już sieć dostawców zużytych
katalizatorów w ramach ich wcześniejszej współpracy w projekcie INNOCAT. Partnerzy zwiększą
skalę współpracy i przeprowadzą pilotażowe testy eksploatacyjne proponowanej technologii, przenosząc ją z TRL5 do TRL8 w trakcie trwania projektu, a w ciągu jednego roku od zakończenia projektu
ją skomercjalizują (TRL9).
Konsorcjum skupia dziewięciu partnerów:
• Enalos Research and Development, Grecja
• Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies
(PROMEA), Grecja
• International Center for Advanced Materials and Raw Materials of Castilla y León –
ICAMCyL, Hiszpania
• Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN), Polska
• Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja
• Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry
• RIS TASK PARTNER 2 – RUMUNIA, Rumunia
• RIS TASK PARTNER 1 – SŁOWENIA, Słowenia
• Monolithos Ltd (Lider Projektu), Grecja
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Projekt RES-SKILL: Restrukturyzacja pracowników z przemysłu
węglowego do sektora OZE
Celem projektu jest analiza oraz rozszerzenie oferty kształcenia i
szkolenia zawodowego w sektorze energetycznym, skierowana do
pracowników przemysłu węglowego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe. Efektem projektu będzie zwiększenie możliwości
restrukturyzacji zawodowej, które dostosowane zostanie do zidentyfikowanych poprzez forum ekspertów umiejętności, wymaganych w
sektorze OZE. Będzie to możliwe dzięki:
●
●
●

Opracowaniu nowatorskiego programu nauczania i niestandardowych treści szkoleniowych
Wspieraniu organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w celu zintegrowania
materiałów z ofertą kształcenia
Poprawie współpracy między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a
przedsiębiorstwami w celu zapewnienia możliwości, które umożliwią płynne przejście
przemysłu węglowego przejść do sektora OZE

Grupy docelowe projektu RES-SKILL:
●
●
●
●
●

Organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
ośrodki szkoleniowe
Pracownicy przemysłu węglowego
Pracodawcy sektora energii odnawialnej i przemysłu
węglowego
Partnerzy społeczni sektora energii odnawialnej i
przemysłu węglowego
Władze publiczne i decydenci

Partnerzy projektu:
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BioRen – rozwój konkurencyjnych biopaliw drugiej generacji z odpadów komunalnych
Celem projektu BioRen jest wprowadzenie na rynek biopaliw lub dodatków do paliw drugiej generacji: etanolu i izobutanolu oraz eteru tert-butylowo-glikolowego (GTBE) poprawiającego osiągi silnika
i ograniczającego szkodliwe emisje. W procesie wykorzystuje się procesy enzymatycznego przetwarzania komunalnych organicznych odpadów resztkowych wyodrębnionej z frakcji RDF, przede
wszystkim papieru i kartonu oraz odpadów kuchennych. Pozostałości po procesie fermentacji zostają
poddane hydrotermalnej karbonizacji do biowęgla.
Projekt BioRen jest elementem zrealizowanego już projektu RenaSci zlokalizowanego w Ostendzie w
Belgii, który dotyczy kompleksowej gospodarki odpadami poprzez recykling odpadów komunalnych i
zagospodarowanie każdej z występujących frakcji na materiały podlegające ponownemu wykorzystaniu.
Konsorcjum skupia dziewięciu partnerów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.C. CORPORATE FINANCE (D.C.F.), Belgia,
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN), Polska
DRYSEP BV (DrySep B.V.), Niderlandy
VIB, Belgia
VOSSEN Laboratories int. bv (Vossen Labs), Niderlandy
Bio Base Europe Pilot Plant VZW (BBEPP), Belgia
PROCEDE Group BV, Niderlandy
Ingelia SL, Hiszpania
Lunds Universitet (ULUND), Szwecja
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Projekt RMs Manager: Stworzenie nowego programu edukacyjnego dla przyszłych menedżerów w zakresie zarządzania,
zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Projekt jest współfinansowany przez EIT Raw Materials.

Celem projektu jest stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk w obszarze edukacji w szkolnictwie wyższym z zakresu zarządzania surowcami. Zajęcia i zakres zostały dobrane na podstawie przeprowadzonych badań wśród przedstawicieli przemysłu i nauki. W efekcie przeszkolono ponad 200
studentów kierunków technicznych z 30 krajów, w obszarze m.in. zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania kapitałem ludzkim, gospodarki o obiegu zamkniętym.
W ramach programu RMs Manager uczestnicy mogą poszerzać wiedzę i umiejętności podczas różnych aktywności takich jak: wykłady, warsztaty, obozy pomysłów (Idea Camp) oraz krótkie, sezonowe, intensywne kursy organizowane latem i zimą (Summer and Winter School).
Liderem projektu jest AGH, a partnerami są zarówno jednostki akademickie jak również badawcze z
Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Grecji, Ukrainy, Polski oraz Słowacji.
Partnerzy projektu:

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: https://rmsmanagercourse.pl/
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Małopolskie Centra Transferu Wiedzy
Prowadzisz firmę, masz oddział lub filię w Małopolsce? Chcesz rozwijać swoją firmę, poszukujesz
nowatorskich rozwiązań, by poprawić sytuację przedsiębiorstwa na rynku i zyskać przewagę konkurencyjną? Masz jasno określony cel rozwoju firmy, ale nie wiesz, w jaki sposób go zrealizować, a
może brak Ci konkretnych pomysłów, ale nie brak odwagi, by zaskoczyć rynek nowymi produktami?
Skorzystaj z usług Centrów Transferu Wiedzy, działających w ramach projektu SPIN – Małopolskie
Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców.
Pracują w nich zespoły ekspertów, które przeanalizują sytuację Twojej firmy, zaproponują rozwiązania możliwe do zastosowania w konkretnym przypadku, a jeśli to potrzebne to postarają się również
wskazać możliwości sfinansowania wdrożeń proponowanych rozwiązań ze środków zewnętrznych.
Rozwiązania mogą być różnorodne, niemniej jednak ich cechą wspólną jest „szycie na miarę” potrzeb
konkretnego przedsiębiorstwa.
Naukowcy zrzeszeni przy największych ośrodkach akademickich, eksperci z różnych branż, dysponujący unikalnymi możliwościami badawczymi nareszcie są w Twoim zasięgu! Skorzystaj z ich wiedzy. Nie czekaj, aż wyprzedzi Cię konkurencja.
Dowiedz się więcej na: www.spin.malopolska.pl lub skontaktuj się z do Punktem Kontaktowym dla
Przedsiębiorców w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Wielicka
72B, e-mail: spin@umwm.malopolska.pl; tel. 12 -29 90 662.
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Projekt MINE.THE.GAP: Stworzenie i integracja nowych łańcuchów wartości dla MŚP w sektorze wydobywczym i surowców wspartymi innowacjami uwzględniającymi ICT, gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywności
zasobów, zaawansowane procesy wytwórcze.
MINE.THE.GAP jest platformą wsparcia zarówno dla firm
z sektora „dostawców” jak i sektora „nabywców” mającą
na celu:







Promowanie innowacyjnych międzysektorowych pomysłów,
Inicjowanie wzmocnienia strategicznej współpracy międzyregionalnej,
Zapewnienie bezpośredniego wsparcia finansowego dla MŚP,
Zintegrowanie różnorodnych narzędzi tworzących innowacje w jedną platformę,
Wspieranie partnerów w działaniach komplementarnych z regionalnymi politykami (jak i
powiązanymi z nimi programami) za pośrednictwem partnerów konsorcjum,
Udział organizacji klastrowych jako moderatorów i promotorów działań.

Założenia projektu









Surowce stanowią podstawę większości przemysłowych łańcuchów wartości. To stwierdzenie
dotyczy w szczególności górnictwa przemysłowego i metalurgicznego, budownictwa i tym
podobnych sektorów. Te branże są bardzo ważne dla postępu przemysłowego, społecznego i
technologicznego w Unii Europejskiej.
Rentowne i odpowiedzialne wydobycie surowców mineralnych, w tym metali zapewnia podstawy dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i pomaga promować innowacje, rozwój,
oraz niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
MINE.THE.GAP wspiera zrównoważony rozwój wśród europejskich podmiotów tworzących
łańcuch wartości w obszarze surowców. Oferuje MŚP wsparcie we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii zgodnych z:
 zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym,
 zwiększające efektywne gospodarowanie zasobami
 wdrażające zaawansowane rozwiązania technologiczne.
Wspieramy europejskie MŚP w nawiązywaniu współpracy w celu opracowania nowych produktów, technologii, rozwiązań i usług dla sektorów surowców i wydobywczego.
Zadaniem jest połączenie dostawców technologii i przedsiębiorstw z branży przetwarzającej
surowce i stworzenie nowych i ulepszonych łańcuchów wartości.

Partnerzy projektu:
MINE.THE.GAP to konsorcjum składające się z 9 klastrów i stowarzyszeń zlokalizowanych w 7 krajach UE. Koordynatorem jest ICAMCyL (Hiszpania).
Łącznie w konsorcjum jest ponad 500 współpracujących małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem surowców mineralnych, recyklingiem i ICT.
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Spis treści
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tools) ................................................................................................................................................................ 1
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alkaliów w pyłach by-passowych (Investigation of the influence of the leaching process on the alkali
content in bypass dust) .................................................................................................................................... 7
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VII edycja Konferencji „Young Researchers’ Innovative Ideas: Science- Start-Ups -Industry”
Konferencja odbędzie się 27-28 Maja 2021 roku.
Serdecznie zapraszamy młodych naukowców i doktorantów do przygotowania prezentacji na temat innowacyjnych
rozwiązań (społecznych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i procesowych) skierowanych do podmiotów gospodarczych.
Obszary tematyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
Zarządzanie zasobami mineralnymi
Ochrona środowiska
Ekonomia i zarządzanie
Przemysł energetyczny
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne
Społeczna odpowiedzialność uczelni

Wszystkie sesje będą prowadzone w języku angielskim. Mile widziane są wyniki współpracy międzynarodowej i
projektów europejskich.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Certyfikaty będą wydawane tylko wtedy, gdy prezentujący jest obecny podczas sesji ustnej lub posterowej.
W związku z wybuchem wirusa COVID-19 konferencja odbędzie się online. Warunkiem koniecznym uczestnictwa
jest wypełnienie i elektronicznego formularza do 10 maja 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.
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