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Gospodarka obiegu zamkniętego (gospodarka cyrkularna) 

• ograniczenie zużycia surowców i wielkości odpadów 

• ograniczenie emisji i utraty energii  

• zamknięta pętla procesów => odpady = surowce 

Rola producenta tworzyw sztucznych = wdrażanie innowacyjnych rozwiązań: 

- zmniejszenie zużycia materiałów 

- ponowne użycie materiałów / recykling mechaniczny, chemiczny, energetyczny 

- ograniczenie odpadów pakowanych produktów 
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Ograniczenie odpadów – przykład #1 – żywność 

Surowe mięso Ser żółty 

Standard: 

opakowanie MAP 

Innowacja: 

Opakowanie  

próżniowe 

Duży format 

Ser plasterkowany  

Format indywidualny  

(źródło: Denkstatt study 2017) (źródłó: Belfoodservice study 2017) 
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tacka + folia 

„stretch” 

modyfikowana atmosfera 

(MAP) 

opakowanie próżniowe 

„skin” (VSP) 
masa: 17g 

przydatność: 4 dni 

masa: 30-40g 

przydatność: 6 dni 

masa: 13-19g 

przydatność: 21 dni 

masa: 3g 

przydatność: 35 dni 

termokurcz 

barierowy (BSB) 

5x czas przydatności 

1/10 masy + 6x czas przydatności 

½ masy 

3x przydatność 

Ograniczenie odpadów – przykład #1 – żywność 
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Ograniczenie odpadów – przykład #2 – transport 

Screen : 25% due to 

inadequate cargo securing 

> 12,000 ofiar rocznie na drogach podczas transportu 

25% wypadków ciężarówek = złe zabezpieczenie ładunku  

> 4% przewożonych dóbr zniszczonych = złe zabezpieczenie ładunku  
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Ograniczenie odpadów – przykład #2 – transport 

Innowacyjne tworzywa => bezpieczniejsze rozwiązania  

   folia ELITE AT 12um         vs.        folia “standard” 23um     folia ELITE AT 12um         vs.       folia “standard” 23um  

0h 16h 
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Zmniejszenie zużycia tworzyw – optymalizacja opakowań 

Source: Innventia 

Negatywny 

efekt 

środowiskowy 
Opakowanie 

optymalne!!! 

Minimalny efekt 

środowiskowy 

Minimum 

materiałowe 

Wzrost masy  

i/lub objętości 

opakowania 

za mało materiału za dużo materiału 
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Jak to osiągnąć? Model współpracy: PACKSTUDIO 

Innowacyjność Szybkie wdrożenie Współpraca 

Inżynieria 

materiałowa 

Badania 

procesowe 

Badania 

katalizy 

Producent folii 

Dostawca  

/ producent maszyn 

Właściciel marki 

Supermarket 

Badania Aplikacje Komercjalizacja 
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WPŁYW KONSUMENTA: 
Mniejszy stopień ponownego 

przetówrstwa tworzyw vs. papier 

lub metal 

Recykling opakowań – konieczność i wyzwanie  

ASPEKT TECHNICZNY: 
Złożone, wielowarstwowe 

struktury trudne w separacji i 

wspólnym recyklingu 

INFRASTRUKTURA: 
Lekkość opakowań z tworzyw 

pozornie zmniejsza wartość 

odpadów w rachunkach 

ekonomicznych  
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Jak zwiększyć efektywność i zakres recyklingu? 

Prze-projektowanie 
opakowań z tworzyw 

• Właściwości barierowe 
i mechaniczne 
projektowane pod 
konkretną aplikację 

Materiały specjalne 
wspomagają recykling  

• Rozwiązania dla 
recyklingu odpadów 
mieszanych –
przemysłowych                  
i po-użytkowych 
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Projektowanie opakowań z tworzyw - innowacje 

 Recyklowalne rozwiązania „full-PE” z opcją barierową 

 OPULUX™ - termoodporny lakier 

 RETAIN™ - kompatybilizator do recyklingu opakowań barierowych  

 Klej barierowy ADCOTE™ L86-500 

 Żywice PE dedykowane do struktur orientowanych BOPE i MDO PE  
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Innowacje: PE+PE zamiast laminatu PET+PE 

PET PE 

vs. 

PET  
Zadruk 

Klej laminacyjny  

LLDPE + LDPE 

Zgrzew PE 

Standard: laminat PET + zgrzew PE  

HDPE   
Zadruk 

KLEJ LAMINACYJNY OPCJONALNIE!!! 

HDPE (folia) 

Zgrzew niskotemperaturowy 

Nowa struktura: w pełni recyklowalna 100% PE  
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Innowacje: wspomaganie recyklingu folii barierowych 

(42.5 μ) - PE + RETAIN™ 

(5 μ) - Tie 

(5 μ) - EVOH  

(5 μ) - Tie 

(42.5 μ) -  PE + RETAIN™ 

(42.5 μ) - PE 

(5 μ) - Tie 

(5 μ) - EVOH  

(5 μ) - Tie 

(42.5 μ) - PE 

tradycyjna  

struktura folii 

barierowej 

recyklowalna 

struktura folii 

barierowej 

folia 50 μm  

829562  5L   5%EVOH  Control

829564  5L   5%EVOH  EVOH:RC 1:1
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Innowacje: klej barierowy ADCOTE™L86-500 
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WVTR 

• Prawie 100% poprawa OTR  

• 30-90% lepsze WVTR 

OTR 
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Reference adhesive Barrier adhesive 
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• Opcjonalne uproszczenie struktury 

• Opcjonalne zmniejszenie grubości 

OTR 

standardowy 

klej laminacyjny  
barierowy klej 

laminacyjny  
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TODAY 

PET12//PE50 
KEEP IT SMOOTH 

BOPP20//PE40 

Barrier Performance 
 

OTR:  <100 cc/m2/day 

WVTR:  <2 g/m2/day 

Wet Wipes Pouch Structure 

Shelf Life 

Optimization 

Recyclable Cost  

Effective 

Resource  

Efficient 

Produced in 

Cooperation with: 

Innowacje: wdrożone przykłady – mokre chusteczki  
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Shelf Life 

Optimization 

KEEP IT CRUNCHY 

BOPP20//PE70 

TODAY 

PET12//PE80 

Barrier Performance* 
 

OTR:  <100 cc/m2/day 

WVTR:  <2 g/m2/day 

Recyclable Cost  

Effective 

Resource  

Efficient 

Pet Food Pack Structure 

Produced in 

Cooperation with: 

Dow Test, additional information available upon request; typical properties, not to be constructed as specifications 

Innowacje: wdrożone przykłady – karma dla zwierząt 
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TODAY 

PET12//metPET12//PE70 

PET12//Alu7//PE70 

Recyclable 

Shelf Life 

Optimization 

KEEP IT FRESH 

BOPP20//metBOPP20//PE50 

Barrier Performance* 
 

OTR:  <2 cc/m2/day 

WVTR:  <0.2 g/m2/day 

Produced in 

Cooperation with: 

Cost  

Effective 

Coffee Pack Structure 

Resource  

Efficient 

*Source Dow 

Dow Test, additional information available upon request; typical properties, not to be constructed as specifications 

Innowacje: wdrożone przykłady – kawa 
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Innowacje: PE do struktur orientowanych BOPE i MDO 

                 dedykowany do dwu-osiowo orientowanego PE (BOPE) 

 
Folie BOPE: 40µ Tenter Frame BOPE vs 90µ PE blown 
• 80% redukcja zamglenia  (haze: 2.4% vs 14%) 
• 50% zwiększony połysk (89% vs 60% @ 45deg) 
• 2x Dart Impact (992g vs 532g Dart A) 
• 2.5x siła przebicia (122N vs 54N) 
• 2x sztywność (350 vs 198MPa @ 2% Sec Mod MD) 
• Opcja „łatwego rozdarcia” (23 vs 919g in MD) 
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Jak zwiększyć efektywność i zakres recyklingu? 

Prze-projektowanie 
opakowań z tworzyw 

• Właściwości barierowe 
i mechaniczne 
projektowane pod 
konkretną aplikację 

Materiały specjalne 
wspomagają recykling  

• Rozwiązania dla 
recyklingu odpadów 
mieszanych –
przemysłowych                  
i po-użytkowych 
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Recykling odpadów przemysłowych 
 

   Minimalizacja odpadów przemysłowych praktycznie do zera 

Odpady przemysłowe 
(ang. post-industrial waste – PIR) 

PE oraz  

EVOH & PA 

PP oraz  

EVOH & PA 

PE oraz  

PP 

PE oraz  

PET 
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Recykling odpadów poużytkowych 
 

   Nowe aplikacje dla surowców pochodzących z odpadów 

Odpady poużytkowe 
(ang. post-consumer waste – PCR) 

giętkie sztywne 

z selektywnej 

zbiórki 

ze zbiórki 

mieszanej 

PET PE oraz PP 

oraz: PE+PVC, PC+PET, PC+ABS 
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Przykład: folie barierowe PE/PA(EVOH) 

 
Redukcja wtrąceń /  
Poprawa właściwości optycznych 
 

Lepsza dyspersja folii barierowych 

zawierających alkohol winylowy 

(EVOH) lub/i poliamid (PA) w 

matrycy poliolefinowej  

Małe, 

jednorodne 

domeny EVOH 

bez 

kompatybilizatora 

standardowy 

kompatybilizator 

RETAIN™  

sporadyczne 

wtrącenia EVOH 

duże domeny 

EVOH = defekty 

punktowe 
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Gospodarka cyrkularna – rola producenta tworzyw 

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mające na celu: 
 

• Zmniejszenie zużycia materiałów opakowaniowych 

 

• Ponowne użycie materiałów i odpadów via recykling mechaniczny, chemiczny, energetyczny 

 

• Ograniczenie odpadów pakowanych produktów 
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The Dow Chemical Company 

Dziękuję za uwagę! 
 

polszynski@dow.com 
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NOTICE: No freedom from any patent owned by Dow or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws may differ from one location to another and may 

change with time, Customer is responsible for determining whether products and the information in this document are appropriate for Customer's use and for ensuring that 

Customer's workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and other government enactments. The product shown in this literature may not be available 

for sale and/or available in all geographies where Dow is represented. The claims made may not have been approved for use in all countries.  Dow assumes no obligation or 

liability for the information in this document. References to “Dow” or the “Company” mean The Dow Chemical Company and its consolidated subsidiaries unless otherwise 

expressly noted.  NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY 

EXCLUDED. 

 

NOTICE: Although the information and recommendations in this presentation (hereinafter "Information") is presented in good faith and believed to be correct, The Dow Chemical 

Company makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of Information. Information is supplied upon the condition that the persons receiving same 

will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will The Dow Chemical Company be responsible for damages of any nature 

whatsoever resulting from the use of or reliance upon Information or the products to which Information refers. 

 

NOTICE: Developmental product of The Dow Chemical Company; If products are described as “experimental” or  “developmental”: (1) product specifications may not be fully 

determined; (2) analysis of hazards and caution in handling and use are required; (3) there is greater potential for Dow to change specifications and/or discontinue production; 

and (4) although Dow may from time to time provide samples of such products, Dow is not obligated to supply or otherwise commercialize such products for any use or 

application whatsoever. 

 

 

NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OF ANY OTHER 

NATURE ARE MADE HEREUNDER WITH RESPECT TO INFORMATION OR THE PRODUCT TO WHICH INFORMATION REFERS. 

 


