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Tworzymy chemię 
dla zrównoważonego rozwoju





Wkład BASF w zrównoważony rozwój polega na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, zapewniających milionom ludzi na świecie 

lepszą jakość życia. Jednocześnie staramy się korzystać z zasobów naturalnych w możliwie najbardziej efektywny sposób, tym 

samym minimalizując nasz wpływ na środowisko naturalne. Wizją BASF jest „Tworzenie chemii dla zrównoważonego rozwoju”.  

To oznacza, że staramy się działać tak, aby nasz sukces ekonomiczny szedł w parze ze środowiskową i społeczną 

odpowiedzialnością w całym łańcuchu wartości firmy - począwszy od pozyskiwania surowców przez produkcję, transport 

aż po fazę użycia produktu oraz zagospodarowanie powstałych odpadów.

W BASF widzimy trzy główne  obszary, w ramach których dostarczane przez nas innowacyjne rozwiązania będą grały kluczową rolę:

• Zasoby, środowisko i klimat – jednym z największych światowych wyzwań jest wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz 

związane z tym nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych. 

• Żywność – rosnąca populacja potrzebuje proporcjonalnie więcej dobrej jakości pożywienia, wyprodukowanego efektywnie 

i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

• Jakość życia – przyrost liczby ludności oraz postępująca globalizacja to jedne z najpilniejszych wyzwań dzisiejszych czasów 

– ludzie chcą żyć godnie, i w miarę możliwości, poprawiać jakość życia dla siebie i swoich najbliższych.

Jest wiele definicji zrównoważonego rozwoju i dla każdego z nas ta koncepcja może oznaczać coś innego – dla jednych będzie to 

efektywność procesu produkcyjnego i minimalizacja wpływów środowiskowych, dla innych wkład w rozwój społeczności lokalnej  

i poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia, dla jeszcze innych stabilny wzrost i rozwój organizacji. 

W BASF nieustannie poszukujemy synergii starając się łączyć wszystkie te kwestie. Dlatego opracowując nowe produkty  

i rozwiązania analizujemy ich wpływ na środowisko naturalne oraz zastanawiamy się, w jaki sposób przyczynią się do realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju zarówno dla naszej firmy jak i naszych klientów. 

Innowacje BASF wychodzą naprzeciw kluczowym potrzebom rozwijającego się świata i tym samym pomagają zaadresować je  

w sposób efektywny i zrównoważony. Dlatego tak ważne jest aby – właśnie teraz, wyprzedzając regulacje prawne i świadomość 

rynku, firmy chemiczne z wizją wspierały zrównoważony rozwój wprowadzając najnowsze, innowacyjne produkty i rozwiązania.





Analizując dotychczasowe trendy rynkowe oraz oczekiwania naszych klientów zdecydowaliśmy się przeprowadzić kompleksową 

analizę naszego portfolio pod kątem zrównoważonego rozwoju. Jest to integralny element strategii oraz niezbędny krok na drodze 

do jej realizacji. Patrząc w przyszłość wiemy, że tylko poprzez pełne zrozumienie charakterystyki naszych produktów pod kątem ich 

dopasowania do kryteriów zrównoważonego rozwoju możemy, odpowiednio zarządzić przyszłością naszego biznesu i adekwatnie 

zaadresować oczekiwania naszych klientów. 

Rozwiązania i produkty z naszego portfolio zostały przypisane do jednej z czterech kategorii (Accelerator - ok 23% produktów, 

Performer - ok 74,1% produktów, Transitioner - ok 2,6% produktów, Challenged – ok 0.3% produktów) na podstawie oceny wpływu 

w obszarze zrównoważonego rozwoju. 

Wszystkie rozwiązania są oceniane holistycznie. Analizujemy każde ogniwo łańcucha wartości, począwszy od etapu dostawy 

surowca przez produkcję, fazę użytkowania aż po utylizację, uwzględniając trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: ekonomiczny, 

środowiskowy i społeczny.

W ramach analizy firma zdefiniowała zarówno produkty wysoce innowacyjne wpisujące się w strategię jak i te, które nie spełniają 

wszystkich kryteriów odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. W przypadku tej drugiej grupy, kolejnym krokiem będzie 

przygotowanie planów biznesowych dla zaadresowania powstałych wątpliwości.

Dzięki szczegółowej analizie i przejrzystej klasyfikacji możemy udoskonalić poszczególne rozwiązania i ukierunkować naszą ofertę. 

W ten sposób jesteśmy również w stanie zapewnić dalszą integrację zrównoważonego rozwoju w ramach naszych strategicznych 

procesów związanych z badaniami i rozwojem oraz wsparciem dla klientów.
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Metoda „Sustainable Solution Steering”
Kompleksowy przegląd naszej oferty pod kątem wyników w zakresie 
zrównoważonego rozwoju
Nacisk na spełnienie specyficznych wymogów łańcucha wartości

W ostatnich dziesięcioleciach 
społeczeństwo oraz nasi klienci
przywiązywali coraz większą wagę do
wkładu przedsiębiorstw w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju. Firma BASF 
nieustannie analizuje zmieniające się
oczekiwania w celu wykorzystania 
nadarzających się szans i ograniczenia 
ryzyka.

Dlaczego – cel
Nasi klienci oczekują od BASF spójnych i innowacyjnych 
rozwiązań, na które dotąd mogli liczyć. Zarazem chcą mieć 
swój wkład w dążenie do zrównoważonej przyszłości, w której 
odpowiedzialność za środowisko naturalne i społeczeństwo
idzie w parze z korzystnymi wynikami biznesowymi.

W związku z tym firma BASF uczyniła ze zrównoważonego 
rozwoju cel swojej działalności: „Tworzymy chemię dla 
zrównoważonej przyszłości”.

Ten ambitny cel ma bezpośredni związek z kilkoma czynnikami 
biznesowymi:

     Coraz większa potrzeba zyskania przewagi konkurencyjnej 
dzięki zrównoważeniu

     Nowe przepisy i normy we wszystkich łańcuchach wartości 
powiązanych ze zrównoważonym rozwojem

     Zmiana otoczenia społecznego i biznesowemu sprzyjająca 
wzrostowi zapotrzebowania na zrównoważone produkty

W związku z tym współpracujemy z naszymi klientami, tworząc 
i wdrażając bardziej zrównoważone rozwiązania, przynoszące 
korzyści biznesowe obu stronom.

1.  Analiza potrzeb w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz  
trendów w łańcuchach wartości

Istotny wpływ zrównoważonego 
rozwoju w łańcuchu wartości

Spełnia podstawowe standardy rynkowe 
w zakresie zrównoważonego rozwoju

Metoda  
„Sustainable

Solution
Steering” Specyficzny problem w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, który został 
rozwiązany

Zidentyfikowano istotny problem związany 
ze zrównoważonym rozwojem; plan działań 
w przygotowaniu

2.  Sprawdzenie wyników w zakresie 
zrównoważonego charakteru produktu  
w segmentach rynku

3.  Opracowanie planów działania dla 
strategii, badań i rozwoju oraz  
podejścia rynkowego

Podejście zostało opracowane przez PricewaterhouseCoopers AG Germany (PwC).

Jak – ocena każdego z rozwiązań
Dzięki zidentyfikowaniu kluczowych czynników rozwoju oraz problemów 
w branżach naszych klientów możemy ocenić wkład każdego  
z produktów (w konkretnym zastosowaniu) w zrównoważony rozwój.

Dzięki naszemu podejściu oceniamy łańcuch wartości „od kołyski
po grób”, z uwzględnieniem specyfiki branży i regionu na naszych
rynkach. Dążymy do osiągnięcia równowagi między trzema
wymiarami zrównoważonego rozwoju — ekonomicznym, 
środowiskowym i społecznym.
Uwzględniane są odpowiednie aspekty każdego z nich:

     Aspekt ekonomiczny, np. możliwe obniżenie kosztów dzięki 
wykorzystaniu naszych produktów

     Aspekt środowiskowy, np. zapewnienie przestrzegania norm, 
opracowywanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska

     Aspekt społeczny, np. poprawa bezpieczeństwa produkcji, 
korzystania lub utylizacji, sposób postrzegania rozwiązań przez 
interesariuszy

Każde z rozwiązań jest przypisywane do jednej z czterech kategorii 
(Accelerator, Performer, Transitioner, Challenged) na podstawie 
wpływu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Choć w każdej branży 
istnieją specyficzne wymagania, jesteśmy w stanie powiązać nasze 
rozwiązania z kategorii „Accelerator” w celu uzyskania wstępnie 
zdefiniowanych korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju (np. 
efektywne wykorzystanie zasobów).

Ukierunkowanie oferty
Dzięki szczegółowej analizie i przejrzystej klasyfikacji możemy
udoskonalić poszczególne rozwiązania i ukierunkować całą ofertę.
W ten sposób jesteśmy również w stanie zapewnić dalszą integrację 
zrównoważonego rozwoju w ramach naszych strategicznych 
procesów związanych z badaniami i rozwojem oraz wsparciem dla 
klientów. Cele:

     Bardziej innowacyjne i zrównoważone rozwiązania 
zapewniające naszym klientom większą skuteczność

     Ograniczenie wpływu na środowisko w całym łańcuchu 
wartości, przyczyniające się do poprawy jakości życia

     Skuteczniejsze ograniczanie ryzyka związanego ze zrównoważonym 
rozwojem

Osiągnięcie powyższych celów pozwala zapewnić firmom 
długoterminowy sukces – stanowiący integralną część naszej 
strategii „Tworzymy chemię”.

Metoda „Sustainable Solution Steering"



Główne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie transportu:

• zaadresowanie rosnącego zapotrzebowania na samochody osobowe 
przy jednoczesnym możliwie efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz 
zachowaniu norm ochrony środowiska 

• ograniczenie kosztów produkcji i utrzymania samochodów

Innowacje BASF pomagają zaadresować te wyznawania dostarczając rozwiązań, 
które odpowiadają na konkretne potrzeby branży: 

• redukcja rozmiaru i ciężaru produktów
• rozwiązania w zakresie transportu elektrycznego (elektryfikacja)
• redukcja zużycia energii
• redukcja kosztów produkcji i eksploatacji pojazdów
• redukcja zużycia paliw i emisji CO2 w procesie produkcji i użytkowania 

TRANSPORT



Przykłady innowacji BASF 
dla transportu

Kompozyty z naturalnych włókien wykonane z użyciem ACRODUR®
Produkt BASF pozwala na wytworzenie komponentów o wysokiej wytrzymałości przy jednoczesnym zastosowaniu dużej ilości 
włókiem naturalnych. ACRODUR® to spoiwo na bazie wody, włókien naturalnych, szklanych oraz syntetycznych. Został on 
opracowany jako alternatywa dla żywic zawierających fenol lub karboksyamid. Skomplikowane elementy wykonane 
z ACRODUR® mogą być wyprodukowane z włókien naturalnych w jednym, efektywnym kosztowo procesie. 

• Szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym
• Doskonałe właściwości mechaniczne – pozwalają znacznie obniżyć wagę konstrukcji,  

co przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 
 
Zaawansowane materiały do produkcji baterii 
Baterie stosowane w elektrycznych silnikach samochodów mają znacznie mniejsze oddziaływanie na środowisko w porównaniu do 
konwencjonalnych silników. BASF pracuje nad ulepszeniem istniejących rozwiązań w zakresie baterii w samochodach elektrycznych, 
które pozwolą na to, aby transport elektryczny stał się bardziej efektywny, bezpieczny i dostępny. 

• Udoskonalone rozwiązania w zakresie materiałów stosowanych w bateriach litowo-jonowych, zarówno w samochodach 
elektrycznych jak i hybrydowych, dzięki czemu poprawia się ich wydajność i bezpieczeństwo użytkowania

• Prace nad nowymi typami baterii (np. litowo-siarkowych) oraz skróceniem czasu wprowadzania na rynek nowych rozwiązań 
w zakresie magazynowania energii (w samochodach elektrycznych)

Katalizatory zmniejszające emisje spalin
Katalizatory to substancje, które przyspieszają reakcję chemiczną, nie ulegając zużyciu w jej trakcie (pozostają 
w niezmienionej ilości i postaci chemicznej). Wykorzystywane są w konwerterach katalitycznych (katalizatorach) w celu oczyszczenia 
spalin. 

• Katalizatory trójfunkcyjne produkowane przez BASF usuwają ze spalin do 90% węglowodorów, tlenku węgla oraz tlenków 
azotu, przyczyniając się tym do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza

• Zastosowanie zarówno w silnikach benzynowych jak i dieselowych, a także w ciężkim sprzęcie i jednośladach
• Katalizatory pozwalają producentom samochodów sprostać restrykcyjnym wymaganiom normy Euro VI* 

 

*Norma Euro VI  - Została wprowadzona w 2014 Rozporządzeniem 2007/715/EC[13] dla ciężkich pojazdów samochodowych.Norma została uchwalona w 2008 roku 
przez Parlament Europejski - dotyczy poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez ciężkie pojazdy samochodowe. Zgodnie z Normą dopuszczalna wartość emisji tlenków 
azotu ma wynosić 400 mg/kWh, czyli o 80% mniej niż w normie Euro 5. Limity emisji cząstek stałych zmniejszone są o 66% i mają wynosić 10 mg/kWh.



Główne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju dla branży budowlanej:

• redukcja śladu węglowego budynków w całym cyklu ich życia
• zwiększenie trwałości budynków
• dostępność cenowa budownictwa mieszkalnego 

Innowacje BASF pomagają zaadresować te wyznawania dostarczając rozwiązań, 
które odpowiadają na konkretne potrzeby branży: 

• tworzenie konstrukcji i budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

• wypełnienie standardów środowiskowych i uzyskanie certyfikatów 
„zielonego” budownictwa

• poprawa bezpieczeństwa, jakości oraz trwałości budynków  
• zapewnienie dostępnych kosztowo mieszkań dla rosnącej populacji  

z uwzględnieniem trendu migracji ludności ze wsi do miast

BUDOWNICTWO



Przykłady innowacji BASF 
dla budownictwa

Beton Green Sense®
Beton Green Sense® - gama produktów i rozwiązań wspierających zrównoważone budownictwo. Mieszanki oraz domieszki do betonu 
dostarczane przez BASF umożliwiają wykorzystanie dużej ilości materiałów pochodzących z odzysku. Wiąże się to z redukcją emisji 
CO2 w procesie produkcji betonu.  

• Użycie materiałów pochodzących z recyklingu skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów w systemie certyfikacji budynków 
LEED

• System gwarantuje wysoką wytrzymałość oraz trwałość przy jednoczesnym obniżonym ryzyku usterek
• Obniżenie kosztów w całym cyklu życia budynku (od konstrukcji po eksploatację)
• W połączeniu z analizą eko-efektywności BASF umożliwia zbilansowanie środowiskowych i ekonomicznych skutków użycia 

danej mieszanki betonowej

Neopor® 
Jest to innowacyjny polistyren do spieniania z dodatkiem grafitu, dzięki czemu materiał ten charakteryzuje się doskonałymi 
właściwościami izolacyjnymi (wydajność izolacyjna wyższa o ok. 20% niż przy użyciu klasycznego polistyrenu).

• Mniej materiału potrzebnego do wykonania izolacji pozwala na mniejsze zużycie zasobów
• Płyty wykonane z Neoporu są cieńsze, co skutkuje niższym kosztem transportu 
• Obniżenie kosztów eksploatacji budynków (koszty ogrzewania) dzięki niższemu zapotrzebowaniu na energię 
• Redukcja emisji wynikających z procesów produkcji energii  
• Neopor spieniany jest powietrzem, dzięki czemu nie ma konieczności używania szkodliwych dla warstwy ozonowej gazów 

Środki ochrony drewna Wolmanit® CX
Drzewa rosnąc absorbują CO2. Dlatego drewno z hodowli drzew iglastych jest materiałem budowlanym o doskonałych właściwościach 
wspierających zrównoważony rozwój. 

• Środki ochrony drewna Wolmanit® CX znacznie przedłużają trwałość konstrukcji drewnianych, chroniąc je przed grzybami 
oraz pasożytami

• Wyższa żywotność elementów drewnianych przyczynia się do zmniejszenia ilości drzew przeznaczonych do wycinki, redukcji 
kosztów transportu oraz obniżenia emisji do środowiska

• Po zakończeniu eksploatacji drewno zabezpieczone środkami BASF może zostać w pełni poddane procesom recyklingu
• Niezależne testy potwierdziły bezpieczeństwo stosowania produktu



W tej dziedzinie największe wyzwania jakie stoją przed nami w kontekście 
zrównoważonego rozwoju to:

• wyjście naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klientów
• coraz większa świadomość odpowiedzialności za środowisko i rosnące  

w związku z tym zapotrzebowanie na produkty naturalne i zrównoważone
• konieczność redukcji wpływu tego segmentu biznesu na środowisko 

Osiągnąć to można poprzez dostarczenie innowacji, które wyjdą naprzeciw 
następującym potrzebom:

• dostosowanie portfolio produktów do potrzeb klientów o różnym wieku  
i stylu życia

• dostarczenie produktów wytworzonych z poszanowaniem środowiska 
naturalnego

• dostarczenie produktów postrzeganych jako zdrowsze i bardziej naturalne
• odejście od strategii uwzględniającej jedynie czynniki ekonomiczne na rzecz 

polityki uwzględniającej ochronę środowiska i zrównoważony rozwój

DOBRA 
KONSUMENCKIE



Przykłady innowacji BASF 
w obszarze dóbr konsumenckich

Produkty z działu „Personal Care” -  Cetiol®
Klienci oczekują produktów, które nie tylko spełnią ich zróżnicowane wymagania ale jednocześnie będą oparte na naturalnych 
składnikach i wyprodukowane z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.  
BASF oferuje szeroką gamę emolientów, które pozwalają naszym klientom sprostać odpowiednim przepisom i uzyskać wymagane 
przez nich oznakowanie ekologiczne finalnych produktów.

• Oszczędność energii dzięki innowacyjnej technologii, która pozwala na wytworzenie produktu bez procesu ogrzewania
• Produkowany przez BASF emolient Cetiol® RLF pochodzi wyłącznie z surowców odnawialnych i produkowany jest  

w energooszczędnym enzymatycznym procesie

Superabsorbenty HySorb® 
Dostępne obecnie na rynku pieluchy są cieńsze niż te sprzedawane jeszcze kilka lat temu - dlatego konieczne było opracowanie 
superabsorbentów, które sprostają potrzebom klientów pod względem wagi, komfortu użytkowania oraz przetwarzania późniejszych 
odpadów. 

• Duża wydajność pozwala na użycie mniejszej ilości materiału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości
• HySorb® zatrzymuje wilgoć w środku, przyczyniając się do poprawy komfortu 
• Mniejsze zużycie materiału przyczynia się także do zachowania surowców naturalnych oraz do zmniejszenia ilości 

powstających odpadów 

ecovio®
Tworzywo, które w całości może zostać poddane procesowi kompostowania. Produkowane jest z surowców odnawialnych, 
w największej części z kukurydzy. Znajduje zastosowanie m.in. w produkcji worków na odpady organiczne. ecovio® wykorzystywane 
jest także do produkcji opakowań jednorazowego użytku. Idealnie nadaje się do zamkniętych systemów obiegu odpadów. 

• Produkt ten umożliwia zmniejszenie strumienia odpadów biodegradowalnych kierowanych  
na składowiska oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych

• W procesie kompostowania ecovio® rozkłada się całkowicie do biomasy, dwutlenku węgla i wody
• Podczas testów w gospodarstwach domowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii udowodniono,  

że użycie worków na odpady biodegradowalne wykonanych z ecovio® przyczynia się  
do zwiększenia ilości segregowanych odpadów organicznych o ok. 10%

• Produkty wykonane z ecovio® spełniają wymagania europejskich norm  
dla produktów przeznaczonych do kompostowania



W tej dziedzinie największe wyzwania jakie stoją przed nami w kontekście 
zrównoważonego rozwoju to:

• zapewnienie wystarczającej ilości wartościowej żywności dla rosnącej 
populacji ludzkiej

• zapewnienie dostępu do czystej, bezpiecznej wody pitnej
• zaadresowanie zmieniających się potrzeb wraz ze wzrostem średniej wieku 

społeczeństwa 
 
Osiągnąć to można poprzez dostarczenie innowacji, które wyjdą naprzeciw 
następującym potrzebom:

• zaspokojenie zapotrzebowania na witaminy oraz działania na rzecz 
zapobiegania rozwojowi chorób powodowanych przez niewłaściwe 
odżywianie

• pokrycie zapotrzebowania na białko w postaci mięsa i nabiału 
• uprawa roślin w warunkach oddziaływania zmian klimatycznych
• zrównoważona gospodarka wodą pitną oraz wodą dla przemysłu 

i rolnictwa  

ZDROWIE 
I ŻYWIENIE



Przykłady innowacji BASF 
w dziedzinie zdrowia i żywienia

Bezpieczne i zrównoważone plastyfikatory Hexamoll DINCH® 
Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w produktach medycznych, zabawkach dla dzieci oraz opakowaniach na żywność. 
Jest to jeden z pięciu, najbardziej efektywnych ekologicznie plastyfikatorów na rynku.

• Unikatowy bezftalanowy plastyfikator
• Doskonały profil toksykologiczny
• Nagrodzony w ramach ICIS Innovation Award 2006, BASF Innovation Award 2006, oraz nagrodą Solvin Award 2013

Malaria / wojna, którą można wygrać
Na Malarię umiera 780.000 ludzi rocznie. W większości są to ludzie z krajów rozwijających się. 
Firma BASF opracowała Interceptor® - wysokiej wydajności moskitierę, która jest owocem pracy ekspertów w zakresie przemysłu 
tekstylnego i kontroli owadów.

Membrany do ultrafiltracji Multibore®
Dostęp do czystej wody jest podstawowym prawem każdego człowieka. BASF sprawia że zanieczyszczona 
woda staje się zdatna do picia. 

• Membrany BASF zawierają pory 3000 razy mniejsze niż średnica ludzkiego włosa
• Dzięki swojej strukturze hamują przedostawanie się zawiesin wodnych, bakterii i wirusów
• Technologia pozwala na oczyszczanie wody na skalę przemysłową
• Membrany Multibore® produkowane są z wysokiej jakości żywicy Ultrason® E
• Zastosowanie technologii BASF pozwala na oczyszczenie wody ze źródeł takich jak rzeki, woda deszczowa, 

a nawet wody z kałuży

Bardziej wydajne oczyszczanie wody morskiej dzięki produktowi z linii Sokalan
Szacuje się że do roku 2050 połowa ludzkości będzie pozbawiona dostępu do czystej wody pitnej. Nasza planeta w około 2/3 jest 
pokryta wodą. Jednak woda pitna stanowi mniej niż 1% światowych zasobów wody. Pozostała część to słona woda morska lub 
lodowce i pokrywa śnieżna. Dlatego tak duże znaczenie mają innowacje w dziedzinie uzdatniania wody. 
Produkt z linii Sokalan to innowacyjne rozwiązanie opracowane przez ekspertów BASF: 

• dodawany do instalacji odsalania wody morskiej zapobiega osadzaniu się kamienia 
• przedłuża działanie oraz podnosi sprawność instalacji 
• może być stosowany na skalę przemysłową. 

Inne produkty z tej linii znajdują zastosowanie w rolnictwie, przemyśle papierniczym i wielu innych.



W tej dziedzinie największe wyzwania jakie stoją przed nami w kontekście 
zrównoważonego rozwoju to:

• rozwój nowych technologii oraz poszukiwanie nowych zastosowań 
istniejących produktów

• zapewnienie zgodności produktów z „eko-etykietą” 

Innowacje BASF pomagają zaadresować te wyznawania dostarczając rozwiązań, 
które odpowiadają na konkretne potrzeby branży: 

• wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów wobec 
zaawansowanej elektroniki jako części nowoczesnego stylu życia

• opracowanie zaawansowanych technologii elektronicznych, które pozwolą 
na redukcję zużycia energii

• dostarczenie produktów posiadających certyfikaty środowiskowe 
i oznakowania ekologiczne, potwierdzające zrównoważony sposób  
ich produkcji

ELEKTRONIKA



Przykłady innowacji BASF 
w dziedzinie elektroniki

W dynamicznie rozwijającym się sektorze biznesu jakim jest elektronika firmy potrzebują wiarygodnego partnera. BASF dostarcza 
rozwiązań z zakresu elektroniki od ponad 30 lat. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy możemy zaoferować naszym klientom 
doskonałe i innowacyjne rozwiązania, wspierające zrównoważony rozwój. 

Półprzewodniki
Dostarczamy rozwiązań w zakresie półprzewodników dedykowanych wielu branżom - od telefonów komórkowych, mikroskopów 
poprzez chemikalia używane do produkcji układów scalonych. 

• Seria Selectipur ® to najwyższej jakości substancje, które znajdują cały szereg zastosowań w produkcji układów scalonych  
• Seria Fotopur® to rozwiązania przeznaczone dla fotolitografii. Ta dziedzina wymaga zastosowania chemikaliów o bardzo 

wysokiej czystości. Wybór odpowiednich środków powierzchniowo czynnych, czynników chelatujących i środków 
zapobiegających korozji jest więc kluczową kwestią. Rozwiązania BASF znajdują zastosowane w tym niezwykle ważnym 
etapie produkcji półprzewodników 

Rozwiązania stosowane w wyświetlaczach telefonów komórkowych i ekranach telewizorów
Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam zaoferować niezawodne i inteligentne rozwiązania dla płaskich ekranów, które łączą 
wysoką wydajność z opłacalnością. Wynikiem naszej pracy jest poprawa wydajności LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) i OLED 
(organiczna dioda elektroluminescencyjna). Opracowane przez BASF diody oferują nową jakość światła i zużywają nawet do połowy 
mniej energii elektrycznej w porównaniu do konwencjonalnych lamp energooszczędnych. Obecnie stosowane są w smartfonach. Aby 
umożliwić redukcję podświetlenia i oszczędność energii BASF prowadzi prace nad opracowaniem technologii czerwonego pigmentu 
do ekranów LCD.

• Rozwiązanie to sprawi, że ekrany w telewizorach będą jaśniejsze, bez szkody dla innych kluczowych funkcji, takich jak 
kontrast, co przyczyni się do poprawy jakości obrazu

• Zastosowanie rozwiązania dostarczanego przez BASF wpływa na zwiększenie rozdzielczości i zapewnia lepszy kontrast oraz 
żywe kolory wyświetlaczy w ekranach smartfonów

Rozwiązania w zakresie fotowoltaiki - CypoSol®
Aby rozwiązania w zakresie energii słonecznej prawdziwie realizowały zasady zrównoważonego rozwoju muszą stać się bardziej 
efektywne pod względem ekonomicznym. Za pomocą tuszy i past z serii CypoSol®, BASF dostarcza innowacji w efektywniejszej 
konwersji energii słonecznej w energię elektryczną. 

• Technologia nie zawiera ołowiu oraz rozpuszczalników
• Zastosowanie CypoSol® przyczynia się do większej efektywności drukowania i oszczędności energii



W tej dziedzinie największe wyzwania jakie stoją przed nami w kontekście 
zrównoważonego rozwoju to: 

• podwojenie ilości wytwarzanych produktów rolnych w następnym 
dziesięcioleciu w odpowiedzi na przyrost ludności i wzrost klasy średniej 

• ograniczenie śladu węglowego oraz dostarczanie rozwiązań, które uczynią 
rolnictwo bardziej odpornym na skutki zmian klimatycznych

• zachowanie bioróżnorodności oraz ochrona gatunków i ekosystemów 

Osiągnąć to można poprzez dostarczenie innowacji, które wyjdą naprzeciw 
następującym potrzebom: 

• dostarczanie rozwiązań, które uczynią rolnictwo bardziej odpornym na 
skutki zmian klimatycznych

• wspieranie oraz rozwój bioróżnorodności przy jednoczesnym utrzymaniu 
wydajności i produktywności

ROLNICTWO 
I HODOWLA ZWIERZĄT



Przykłady innowacji BASF 
w dziedzinie rolnictwa

Zdrowsze i silniejsze rośliny dzięki AgCelence®
Jest to gama produktów, która wspiera wzrost roślin pomimo niesprzyjających warunków pogodowych. 

• Zapewnia dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin
• Dzięki AgCelence® możliwa jest uprawa silniejszych i zdrowszych roślin, z pełnym wykorzystaniem ich potencjału
• Uzyskane wyższe plony są efektem połączenia lepszego wigoru roślin i wyższej tolerancji na stres – dając wynik, na który 

czekają rolnicy 
• Redukcja śladu węglowego poprzez mniejsze zużycie energii i paliwa podczas zbiorów
• Mniejsze zużycie wody przy zapewnieniu odpowiedzialnej gospodarki wodnej (odporność na suszę)
• Firma zarejestrowała na całym świecie produkty AgCelence przeznaczone dla ponad 30 upraw – w Polsce są to produkty do 

ochrony zbóż, kukurydzy, rzepaku oraz warzyw

AgBalance™ 
Jest metodą naukową opracowaną przez BASF, która mierzy wskaźniki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, opierając się na 
pomiarach trzech kryteriów: oddziaływanie na środowisko, społeczeństwo oraz aspekt ekonomiczny. 

• Metoda analizuje systemy rolnicze w całym cyklu ich życia
• Wyniki stanowią wiarygodną podstawę naukową, na bazie której podejmowana jest decyzja o kierunku poprawy danego 

systemu produkcji rolnej
• Narzędzie pomaga lepiej zrozumieć oddziaływanie na środowisko, zredukować zużycie energii oraz przyczynia się do poprawy 

jakości produkowanej żywności
 
Farmy bioróżnorodności 
Ochrona bioróżnorodności jest jednym z aspektów, który wpływa na zrównoważony rozwój gospodarstw. Na farmach bioróżnorodności 
eksperci firmy BASF pracują wraz z rolnikami aby pokazać jak nowoczesne rolnictwo może współdziałać z zachowaniem 
bioróżnorodności. 

• Nowoczesne rolnictwo może być narażone na monokulturę upraw stąd nacisk na bioróżnorodność w celu zachowania 
gatunków 

• Wyzwaniem dla zrównoważonego rolnictwa jest zachowanie bioróżnorodności przy jednoczesnej dużej wydajności, która 
pozwoli na dostarczenie wystarczającej ilości pożywienia dla stale rosnącej populacji światowej

• Obecnie BASF prowadzi działania na ok. 10 farmach bioróżnorodności w 6 krajach



W tej dziedzinie największe wyzwania jakie stoją przed nami w kontekście 
zrównoważonego rozwoju to: 

• zapewnienie właściwego i efektywnego wykorzystania kurczących  
się zasobów

• poszukiwanie nowych, alternatywnych źródeł energii 

Innowacje BASF pomagają zaadresować te wyznawania dostarczając rozwiązania, 
które odpowiadają na konkretne potrzeby branży: 

• optymalne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych przy 
zachowaniu wysokiej wydajności

• rozwój nowych źródeł energii – szczególnie w zakresie energetyki 
wiatrowej, słonecznej, biopaliw, energii geotermalnej oraz energii z łupków

ENERGIA 
I GOSPODARKA 
ZASOBAMI



Przykłady innowacji BASF 
w dziedzinie energii

Produkcja oleju i gazu
BASF jest jedyną dużą firmą chemiczną z własnymi zasobami oleju i gazu. Nieustannie prowadzimy badania w celu minimalizowania 
wpływu tego segmentu biznesu na środowisko oraz efektywnego wykorzystania zasobów. 

• W 2012 roku jedna ze spółek BASF - Wintershall wdrożyła międzynarodową strategię, zgodnie z którą zaprzestała spalania gazu 
w pochodni podczas rutynowych operacji, co pozwoliło na redukcję emisji CO2 o ok. 2 mln ton rocznie (ta dobrowolna praktyka 
jest wyjątkiem w branży).

• Produkt BASF Schizophyllan, który dodawany jest do wody w procesie czyszczenia zbiorników oleju, pomaga podnieść 
sprawność procesu i odzyskać o ok. 10% więcej paliwa

• BASF podejmuje kompleksowe działania w celu rekultywacji terenów i przywrócenia naturalnych siedlisk przyrodniczych na 
obszarach po zakończeniu budowy gazociągów

Energia wiatrowa 
Turbiny wiatrowe muszą charakteryzować się wysoką sprawnością, wytrzymałością na zmienne warunki atmosferyczne oraz działać 
w niezawodny i bezpieczny sposób. Innowacje BASF znajdują zastosowanie w budowie całych turbin wiatrowych, pomagając spełnić 
powyższe wymagania. 

• Produkt Baxxodur® stosuje się do wytwarzania bardzo wytrzymałych, wzmocnionych włóknem łopatek turbin wiatrowych. 
Pomaga on zredukować czas trwania cyklu o ok. 30%, co wiąże się z oszczędnością energii 

• Pianki strukturalne, takie jak Kerdyn® stosowane wewnątrz łopat wirnika przyczyniają się do poprawy ich stabilności i trwałości
• W budowie konstrukcji turbin wiatrowych zastosowanie znajdują betony i domieszki BASF, dzięki którym możliwe jest 

wytworzenie wysokiej wytrzymałości spoiny łączącej wieżę z podstawą turbiny, co jest niezwykle ważne szczególnie  
w przypadku dużych konstrukcji

Energia słoneczna
Aby uzyskać konkurencyjność energii słonecznej w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii koniecznie jest aby była ona łatwiej 
dostępna i efektywna ekonomicznie. BASF dostarcza innowacji w zakresie energii słonecznej, które znajdują zastosowanie zarówno 
w domach, biurach jak i elektrowniach. 

• Dostarczane przez BASF systemy wykorzystują azotan sodu pozwalając na magazynowanie energii słonecznej  
i wykorzystanie jej w odpowiednim momencie – w przypadku braku zasilania lub światła słonecznego

• Oppanol® służy ochronie aktywnych elementów paneli słonecznych wydłużając ich czas użytkowania
• Basotect® to elastyczna pianka wykonana z żywicy melaminowej, która pozwala zachować stałą temperaturę  

i charakteryzuje się niską przewodnością cieplną. Ponieważ nie zawiera włókien mineralnych jest łatwa w obsłudze
• Ultramid® to innowacyjne tworzywo sztuczne stosowane w systemach montażu instalacji solarnych
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