Us∏ugi logistyczne

Âmieciowy precedens
Selektywna zbiórka odpadów u∏atwia
przygotowanie jednorodnego materia∏u do powtórnego przetworzenia. Jednak z tego rodzaju zbiórki korzysta∏y
zazwyczaj osoby fizyczne oraz du˝e
przedsi´biorstwa. EKOLOG Systems wype∏ni∏ nisz´ rynkowà, nakierowujàc
swoje dzia∏ania na ma∏e i Êrednie podmioty gospodarcze. Autorski System
Odbioru Selektywnego w ciàgu kilku
miesi´cy pozyska∏ ponad 700 klientów
w Poznaniu i okolicach, a liczba ta nieustannie wzrasta.
EKOLOG Systems Sp. z o. o. to przedsi´biorstwo, które od kilkunastu lat aktywnie dzia∏a na rynku ochrony Êrodowiska w Polsce. Zakres Êwiadczonych przez
przedsi´biorstwo us∏ug obejmuje zarówno obs∏ug´ klientów w zakresie odbioru
oraz unieszkodliwiania odpadów poprodukcyjnych, jak i w zakresie selektywnej
zbiórki surowców wtórnych. Przedsi´biorstwo zajmuje si´ gospodarkà odpadami wyprodukowanymi przede wszystkim przez klientów instytucjonalnych.
Forma dzia∏alnoÊci eksploatacyjnej firmy
kszta∏towa∏a si´ przez lata, kiedy EKOLOG Systems zajmowa∏ si´ te˝ m. in. pe∏nym doradztwem, projektowaniem i realizacjà inwestycji ochrony Êrodowiska.
Do wi´kszych przedsi´biorców skierowana jest oferta kompleksowej obs∏ugi
w zakresie gospodarki odpadami. EKOLOG Systems stara si´ uporzàdkowaç t´
sfer´ dzia∏alnoÊci w przedsi´biorstwie,
proponujàc jak najkorzystniejsze rozwiàzania obejmujàce zarówno odpady
komunalne, surowce wtórne, jak i odpady poprodukcyjne, w tym tak˝e niebezpieczne. Jako jedna z niewielu firm
w kraju, EKOLOG Systems mo˝e unieszkodliwiç we w∏asnych lub partnerskich
instalacjach wszystkie rodzaje odpadów
poprodukcyjnych.
Za∏o˝ona z inicjatywy EKOLOG – „Organizacja Odzysku MTS” SA, b´dàcà jedynym podmiotem tego typu zarejestrowanym w Wielkopolsce, umo˝liwia Ekolog Systems rozszerzenie gamy oferowanych us∏ug tak˝e o przej´cie obowiàzków przedsi´biorców wynikajàcych
z tzw. „ustawy opakowaniowej”.

Fot. 1. Samochód bezpylny

we modele segregacji odpadów. Pierwszym z nich jest selektywna zbiórka odpadów, natomiast drugi model opiera
si´ na sortowaniu ca∏ego strumienia odpadów. Tak wi´c w pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zbieraniem surowców wtórnych do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników lub worków. Ten model zak∏ada, i˝ odpady mogà byç równie˝ bezpoÊrednio przyjmowane do punktów skupu. Drugi model ogranicza si´ do zbierania wszystkich odpadów do jednego
wspólnego pojemnika, a nast´pnie ich
mechanicznego czy te˝ r´cznego sortowania w utworzonych do tego typu zadaƒ obiektach. Podstawowym zarzutem
wysuwanym w odniesieniu do drugiego
modelu jest – poza niskà jakoÊcià uzyskiwanego surowca – wysoki koszt uzyskania surowców wtórnych.
Stosowanie selektywnej zbiórki odpadów przek∏ada si´ na zmniejszenie iloÊci odpadów trafiajàcych na sk∏adowisko, co w powiàzaniu z recyklingiem zebranych surowców istotnie wp∏ywa na
popraw´ stanu Êrodowiska naturalnego.
Dzi´ki doÊwiadczeniom minionych lat
Ekolog Systems, jako pierwszy w Poznaniu, wdro˝y∏ autorski system SOS, czyli
System Odbioru Selektywnego. Z programu skorzysta∏o ju˝ ponad 700 podmiotów w Poznaniu i jego najbli˝szych
okolicach, a liczba ta nieustannie wzrasta. System Odbioru Selektywnego zoSegregacja w dwóch ods∏onach
sta∏ skierowany g∏ownie do ma∏ych
W Polsce funkcjonujà dwa podstawo- i Êrednich przedsi´biorstw, takich jak

punkty us∏ugowe, handlowe, biura, urz´dy, banki czy hotele. Omawiany System
jest rozszerzeniem dotychczasowej oferty przedsi´biorstwa, obejmujàcej odbiór
i unieszkodliwiane odpadów poprodukcyjnych w∏aÊnie o selektywnà zbiórk´
odpadów (g∏ównie surowców wtórnych)
„u êród∏a”, czyli w miejscu ich powstawania. EKOLOG Systems, dzi´ki programowi SOS wype∏ni∏ nisz´ rynkowà,
gdy˝ stosowane przez firm´ rozwiàzanie
jest do tej pory bezprecedensowe.

Fot. 2. pojemnik PA 1,1

Odpowiedê na specyfik´ klienta
System Odbioru Selektywnego opracowany przez EKOLOG Systems jest zdecydowanie nowà jakoÊcià w selektywnej
zbiórce odpadów surowcowych, gdy˝
skierowany zosta∏ jedynie do podmiotów gospodarczych. Dzi´ki temu osià-
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Fot. 3. pojemnik KP 15

gni´to efekt w postaci indywidualnej odpowiedzialnoÊci za jakoÊç zbieranego surowca. Umiejscowienie worków, pojemników czy kontenerów na surowce wtórne na terenie nale˝àcym do konkretnego
klienta, owocuje podniesieniem jakoÊci
zbieranych surowców wtórnych. JakoÊç
ta, objawia si´ przede wszystkim w znacznie mniejszym zanieczyszczeniu surowców w stosunku do zbiórki surowców
wtórnych wÊród osób fizycznych.
Ka˝dy podmiot posiada swojà specyfik´ produkcji odpadów, dlatego te˝
oferta EKOLOG Systems musi byç bardzo
zró˝nicowana. Rozwiàzania proponowane przez SOS sà kombinacjà najlepszych
cech dotychczas stosowanych metod
zbiórki. Podstawowy model, skierowany
do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
jest kompilacjà dwóch systemów: systemu opartego na typowych pojemnikach
PA 1,1 ze specjalnymi otworami wrzutowymi oraz systemu workowego, czyli
zbiórki surowców wtórnych do odpo-

64

Logistyka 5/2002

wiednio oznakowanych
worków foliowych. Transport surowców zbieranych z pojemników PA
1,1 czyli o pojemnoÊci
1100 litrów, jak i z worków, odbywa si´ przy pomocy tego samego sprz´tu – samochodu bezpylnego u˝ytkowanego jedynie do tego celu.
W przypadku wytwarzania wi´kszych iloÊci surowców wtórnych przez podmioty gospodarcze, SOS przewiduje dostarczenie pojemników o wi´kszej pojemnoÊci,
takich jak: KP 7 (7 metrów szeÊciennych)
i KP 15 (15 metrów szeÊciennych), opró˝nianych przy pomocy tzw. hakowców.

Pi´ç dni – pi´ç tras
Dostosowanie oferty SOS do potrzeb
klientów nast´puje dzi´ki zebranym informacjom o iloÊciach wytwarzanych
u nich surowców wtórnych. Wówczas to
ustalone zostajà warunki wspó∏pracy,
strategia obs∏ugi danego klienta,
a w szczególnoÊci wielkoÊç i iloÊç bezp∏atnie dostarczanych przez EKOLOG Systems pojemników czy te˝ worków. Dzi´ki systematycznemu zwi´kszaniu iloÊci
obs∏ugiwanych punktów, a wi´c zag´szczaniu trasy przejazdu pojazdów, przedsi´biorstwo obni˝a koszty transportu.
Ka˝dego dnia samochód bezpylny oraz
hakowiec obs∏ugujà 100-150 punktów,

skàd odpady transportowane sà na Platform´ Surowcowà. W zwiàzku ze stale
rosnàcà liczbà obs∏ugiwanych punktów,
samochody wyruszajà w trasy 5 dni w tygodniu, od poniedzia∏ku do piàtku. Ka˝dego dnia obs∏ugiwana jest inna trasa.
Firmie uda∏o si´ rozplanowaç tras´ przejazdu w taki sposób, ˝e samochód wraca do bazy dopiero wtedy, gdy obs∏u˝y
wszystkie punkty danej trasy. Nie ma koniecznoÊci dodatkowego roz∏adunku
w ciàgu dnia. W przypadku dalszego
wzrostu liczby punktów obj´tych systemem SOS, Ekolog Systems przewiduje
zwi´kszenie liczby tras, a co za tym idzie
– wyje˝d˝ajàcych na trasy pojazdów.
Obecnie w strumieniu odzyskiwanych
przez EKOLOG Systems surowców wtórnych, dzi´ki systemowi SOS, znajduje si´
przede wszystkim makulatura (70%), tworzywa sztuczne (20%) oraz szk∏o (10%).
Z uwagi na specyfik´ prowadzonej dzia∏alnoÊci, a w szczególnoÊci na zmiany iloÊci
zbieranych surowców, przedsi´biorstwo
prowadzi szczegó∏owy monitoring, który
ma za zadanie utrzymywaç efektywnoÊç
systemu na optymalnym poziomie.
EKOLOG Systems posiada w Poznaniu
w∏asnà Platform´ Surowcowà, gdzie dokonywany jest proces segregowania,
oczyszczania i konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych. Zebrane surowce wtórne trafiajà nast´pnie do zak∏adów na terenie ca∏ego kraju, zajmujàcych si´ przetwarzaniem – recyklingiem.
Micha∏ Koralewski

