
Opakowania biodegradowalne 
i kompostowalne
jako alternatywa dla plastiku
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zwiększająca się liczba ludności na świecie

Początek 

XX wieku

Rok 

2018
Lata 

2040-2050

1,5 mld

7 mld

9 mld

konsumpcyjny styl życia

ograniczona ilość źródeł surowców i paliw

ograniczona ilość wody i powietrza

Główne przyczyny powstających 
problemów z  odpadami

WIĘKSZE 
POTRZEBY

MNIEJSZE 
MOŻLIWOŚCI
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Działania i zalecenia prawne w Europie:

W Polsce od 1 stycznia 2018 roku obowiązują przepisy 
wprowadzające opłatę recyklingową za wydawaną przy 
kasie jednorazową plastikową torbę. Specjalne 
rozporządzenie zakłada, że opłata wynosi 20 groszy za 
jedną torebkę, ale - zgodnie z ustawą - kwota ta będzie 
mogła być w przyszłości podwyższona nawet do 1 złotego

2021 rok

2018 rok

2018 r.

UE – zakaz sprzedaży od 2021 r. plastikowych produktów, 
które można wyprodukować z innego surowca, m. in.:   
- plastikowe kubki 
- Mieszadełka do kawy i herbaty
- patyczki do uszu 
- plastikowe sztućce i naczynia 
- słomki do picia, 
- zaciski do balonów 
- pałeczki kosmetyczne

2021 r.

2025 rok

2025 r.

UE - poziom odzysku plastikowych butelek na napoje 
wyniesie 90 proc. Przewiduje go projektowany art. 9. 
Pierwotnie miał być on osiągnięty już w 2025 r. W 
wyniku negocjacji osiągnięcie go zostało jednak 
rozłożone na dwa etapy: 77 proc. do 2025 r. i  90 proc. 
do 2029. 2030 roku recyklingowi ma być poddanych 
minimum 30 proc. wszystkich butelek plastikowych.

Przyjęty przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 r. nowy 
pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. 
Circular Economy, wymusza zastosowanie nowego 
podejścia w planowaniu i eksploatacji gminnych 
systemów odpadowych. Proponowane w tym pakiecie 
cele, takie jak wspólny dla wszystkich członków Unii 
Europejskiej (UE) cel dotyczący recyklingu odpadów 
komunalnych na poziomie 65% do 2030 r

2015 rok

2015 r.

Ok. 2030 roku

Program „Zero waste” - w latach 
30-tych nic ma nie być wyrzucane 
na wysypiska. 
Jedyne sposoby zagospodarowania 
/utylizacji odpadów to recykling 
albo biodegradacja

Ok. 2030 r.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym - tzw.  Circular Economy:

Czym jest circular economy?
Ten nowy model gospodarki zastępuje „Linearny model” i
opiera się na założeniu, że wartość produktów,
materiałów i zasobów ma być utrzymywana w
gospodarce tak długo, jak to możliwe, by w efekcie
ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. W tej
koncepcji surowce są wielokrotnie ponownie
wprowadzane do obiegu, nierzadko przechodząc z jednej
gałęzi przemysłu do drugiej.
Innymi słowy chodzi o zamknięcie cyklu życia produktu i
przejście z modelu gospodarki liniowej (pozyskanie
surowca – produkcja – użytkowanie – utylizacja odpadu)
na model cyrkulacyjny (produkcja – użytkowanie –
wykorzystanie odpadu jako surowca w kolejnym cyklu
produkcyjnym).

Fot.: World Economic Forum
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Sposoby radzenia z problemem:

racjonalne korzystanie z surowców – wody i energii

zmiana sposobu produkcji na bardziej wydajny i oszczędny

świadoma konsumpcja - oszczędne i powtórne używanie

nie marnowanie żywności

segregacja i recykling odpadów

a w zakresie opakowań:

zmniejszenie do minimum wielkości i powierzchni opakowania

zmniejszeni grubości opakowań

ujednolicenie surowców użytych do wykonania opakowania

przewidywanie sposobu recyklingu

zastępowanie surowców ropopochodnych, surowcami odnawialnymi
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Opakowania biodegradowalne i 
kompostowalne

Mamy roślinę, na przykład, 
kukurydzę, z której uzyskuje się 

skrobię. Z tej skrobi wytwarza się 
opakowanie, które jest 

biodegradowalne i jednocześnie 
kompostowalne. Pod wpływem 

warunków atmosferycznych i przy 
udziale bakterii materiał rozkłada 

się do pierwotnej postaci i wraca do 
gleby, z której wyrastają rośliny. To 

zamknięty cykl.
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Tworzywa biodegradowalne i kompostowalne:

Tworzywa kompostowalne – tworzywa ulegające biodegradacji w warunkach
kompostowania gdzie stopień degradacji jest porównywalny do czasu trwania cyklu kompostowania 
i jest zgodny z obowiązującymi normami.

Tworzywa biodegradowalne – tworzywa, które ulegają całkowitemu rozkładowi pod wpływem 
mikroorganizmów do dwutlenku węgla lub metanu oraz wody, biomasy i składników 
nieorganicznych w warunkach tlenowych lub beztlenowych.

Kompostowanie należy do recyklingu organicznego, czyli tlenowej obróbki odpadów z opakowań 
biodegradowalnych i uzyskiwaniu materii organicznej oraz kompostu.  Opiera się ono na procesach 
biochemicznych przebiegających w sztucznie wytworzonych warunkach przemysłowych, 
gwarantując optymalne środowisko reakcji i możliwość sterowania intensywnością procesu.

Tworzywa posiadające wyłącznie certyfikaty biodegradowalności (czy to w glebie 
czy wodzie) nie są przeznaczone do kompostowania, ponieważ ze względu na skład 
lub mechanizm degradacji mogą poważnie zaburzyć ten proces..

Przyjmuje się, że tworzywa kompostowalne są zawsze biodegradoiwalne, natomiast tworzywa 
biodegradowalne niekoniecznie muszą być kompostowalne (ponieważ biodegradacja może 
przebiegać dłużej niż jest to wymagane w przypadku kompostowania). W związku z tym tworzywa 
kompostowalne stanowią podgrupę tworzyw biodegradowalnych.
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Rodzaje tworzyw  biodegradowalnych i kompostowalnych:

Dziś na rynku komercyjnie produkowane tworzywa biodegradowalne oferuje coraz więcej producentów. 
Najczęściej występujące materiały mogą być sklasyfikowane w następujących grupach: 

- Tworzywa na bazie celulozy, np
Cellophane
NatureFlex

- Tworzywa na bazie PLA - polilaktyd, polikwas mlekowy, 
(można go wytwarzać z kukurydzy lub trzciny cukrowej)

- Tworzywa na bazie skrobi ziemniaczanej - MaterBi

- Tworzywa na bazie PHA (PHB, PHBV, itp.) 

- Tworzywa na bazie poliestrów alifatyczno-aromatycznych 

- Tworzywa na bazie ligniny 
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Właściwości folii biodegradowalnych i kompostowalnych:

Poszczególne folie biodegradowalne i kompostowalne wykazują się właściwościami 
zgodnymi z ich ropopochodnymi odpowiednikami, m. in. :

- Wysoki połysk, przezroczystość i transparentność
- dobra zgrzewalność
- Dostępne są folie metalizowane i białe
- Znakomita barierowość na przenikanie gazów i olejów mineralnych
- Regulowana przepuszczalność na wilgoć
- Naturalne dobre zagięcie i właściwości skrętne
- Wysoka odporność na ciepło
- Naturalne właściwości antystatyczne ułatwiają zadruk i laminację
- Doskonała odporność chemiczna
- Odporność na smary, oleje i tłuszcze
- Ułatwiony zadruk i przetwarzanie na maszynach
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Porównanie właściwości folii standardowych z  biodegradowalnymi i kompostowalnymi

tlenu O₂ pary wodnej H₂O

(cc/m².24h) 23°C, 0%RH (g/m².24h) 38°C, 90%RH °C

BOPP standardowa 1,800 6 115 - 145

BOPP powlekana dwustronnie                           

lakierem akrylowym
850 5.5 85 - 145

PP CAST 4,200 12 115 - 150

PE-LD 4,000 20

BO PET 80 40 144 - 170

celofan XS 5.0 20 100 - 160

celofan WS 5.0 350 105 - 160

celofan LMS 5.0 600 90 - 160

NatureFlex NK 5.0 20 115 - 170

NatureFlex NE 5.0 75 80 - 200

NatureFlex NVR 5.0 120 80 - 200

NatureFlex NVS 5.0 600 90 - 200

NatureFlex metalizowana NM <1,0 10 90 - 200

Zakres temperatur 

zgrzewu

celulozowe

Przenikalność

Rodzaj folii

z tworzyw 

sztucznych

Źródło: Futamura, Dane dotyczą folii przezroczystych o grubości 25 mikronów (lub najbliższego ekwiwalentu) i są danym orientacyjnymi.
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Możliwość zadruku, laminacji i lakierowania folii biodegradowalnych i kompostowalnych:

NADRUK

FLEKSO
łączenie folii różnego 
typu dla uzyskania 

skumulowanych ich 
właściwości

ANTY – FOG
BARIERA NA TLEN

BARIERA NA ŚWIATŁO UV

LAMINACJANAKŁADANIA 
LAKIERÓW
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Wartości przenikalności tlenu, pary wodnej oraz ditlenku węgla dla różnych polimerów 
ropopochodnych i biopolimerów:

Źródło: Monika Kaczmarczyk, Alicja Kaszuba, Jacek Frydrych „Materiały opakowaniowe o kontrolowanej barierowości: projekt 
SelectPerm „Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2/CO2)””, 
Opakowanie nr 4/2015, str. 86

Nazwa materiału Grubość:
Przenikalność tlenu 1) 

[cm2/m224h]
Przenikalność pary wodnej 2) 

[g2/m224h]
Przenikalność ditlenku węgla 

1) [cm3/m224h]

LD-PE 25 7 880 - 42 000

HD-PE 25 2 890 - 9 190

PA (NYLON) 12 45 350 8 400

OPP 25 2 500 - 8 400

OPS 25 5 520 - 13 900

PET 12 140 20 -

PVC 25 121 - 499

PC 25 4 730 - 17 100

EVOH/EVAL 20 0,25 - 0,6

PLA 25 675 375 2 850



Przykłady zastosowania folii biodegradowalnych i kompostowalnych:

Fot: Futamura
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Przykłady zastosowania folii biodegradowalnych i kompostowalnych:

Fot: Futamura
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Przykłady zastosowania folii biodegradowalnych i kompostowalnych:

Fot: Futamura
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Przykłady zastosowania folii biodegradowalnych i kompostowalnych:

Fot: Futamura
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Przykłady zastosowania folii biodegradowalnych i kompostowalnych:
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Przykłady zastosowania folii biodegradowalnych i kompostowalnych:

Fot: Futamura
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Przykłady zastosowania folii biodegradowalnych i kompostowalnych:

Fot: Futamura
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Korzyści płynące z zastosowania folii biodegradowalnych i kompostowalnych:

Póki co tylko jeden

- Wykorzystanie do produkcji opakowań surowców odnawialnych

- Wyeliminowania konieczności stosowania ograniczonych 

surowców paliw kopalnych

- Zmniejszenie szkodliwych odpadów w środowisku 

naturalnym

- Zmniejszenie kosztów związanych z segregacją, 

magazynowaniem i utylizacją odpadów

MINUSY ???

- wyższa cena

Jednak i to wkrótce może się zmienić dzięki polityce podatkowej UE 
i krajów członkowskich
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DZIĘKUJEMY

EWADRUK Strękowski Sp. J.
UL. Fabryczna 12
18-300 ZAMBRÓW
TEL: 86 271 83 71
e-mail: biuro@ewadruk.com
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