Butelki PET w ca³oœci nadaj¹ siê do recyklingu
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Politereftalan etylenu, nale¿y do liniowych poliestrów z pierœcieniami aromatycznymi w ³añcuchu. Otrzymuje siê go w wyniku polikondensacji kwasu tereftalowego z glikolem etylenowym. PET jest semikrystalicznym technicznym tworzywem sztucznym o wysokiej wytrzyma³oœci i ci¹gliwoœci, doskona³ej skrawalnoœci, co zapewnia szeroki zakres jego zastosowañ. Ta doœæ skomplikowana jak dla laika definicja
dotyczy popularnego tworzywa sztucznego nazywanego potocznie PET.
PET dobry na wszystko?
Zapotrzebowanie na PET od
kilku lat roœnie i najnowsze prognozy wskazuj¹, ¿e tendencja ta utrzyma
siê jeszcze przez najbli¿szych kilka lat.
G³ównym tego powodem jest zastêpowanie szklanych opakowañ do napojów butelkami PET, które s¹ l¿ejsze i niet³uk¹ce. St¹d ³atwoœæ dystrybucji oraz ni¿sze koszty jednostkowe
transportu.
Najwiêksze zapotrzebowanie na
ten polimer odnotowuje siê jednak w
przemyœle w³ókienniczym. W ostatnim dwudziestoleciu rynek PET
znacznie siê rozwin¹³, dziêki konkurencyjnoœci w stosunku do tradycyjnych surowców, takich jak: w³ókna
naturalne, sztuczne, syntetyczne oraz
metal, szk³o i karton. Zmianom tym
towarzyszy³ rozwój nowych technologii i wzrost wydajnoœci produkcji,
co doprowadzi³o do zmniejszenia
kosztów wytwarzania. Przeniesienie
produkcji do Azji spowodowa³o obni¿enie kosztów uzyskania w³ókien
PET, dziêki niskim kosztom wynagrodzeñ w tym regionie œwiata.
W przeciwieñstwie do w³ókien,
produkcja preform (gilzy z ukszta³towanym otworem wlewowym, które s¹ ostatecznie formowane do
kszta³tu butelki w specjalnej prasie)
do butelek jest rozwijana lokalnie w
zale¿noœci od specyfiki zapotrzebowania na te wyroby oraz mo¿liwoœci kapita³owych i technologicznych. Jak
bêdzie w przysz³oœci wygl¹daæ rynek,
zale¿y od powstaj¹cych w Azji i na
Bliskim Wschodzie fabryk produku-
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j¹cych PET na poziomie wy¿szym ni¿ stanowi¹ w³ókna ci¹g³e i ok. 28%
w³ókna ciête. Pozosta³e zu¿ycie PET
tamtejszy popyt.
Wykorzystanie na œwiecie two- to produkcja folii – 13%, taœm – 11%
rzywa PET w 2000 r. wynios³o 29 oraz wtrysk – 11%.
Wielkoœæ zu¿ycia PET zale¿y
mln ton, z czego 2/3 stanowi zapotrzebowanie przemys³u w³ókiennicze- od gospodarki i ekologii. Wa¿ne jest
go. Drugie miejsce zajmuje produkcja opakowañ,
ok. 24%. Roczny wzrost
wykorzystania PET szacowany jest œrednio na 8–
10% rocznie. Ten wzrost
bêdzie ró¿ny w zale¿noœci
od zaawansowania technologii pakowania. Najwy¿szy wzrost, tj. do ok. 20%,
prognozowany jest w krajach Ameryki Po³udniowej, Bliskiego Wschodu,
Europy Wschodniej i Azji,
gdzie coraz czêœciej zastêpuje siê opakowania szklane i papierowe pojemnikami z PET.
Najwiêkszy udzia³
iloœciowy maj¹ butelki do
napojów. Przewiduje siê
tak¿e rozwój produkcji
opakowañ do produktów
mlecznych, butelek do
piwa oraz innych opakowañ do wysokowartoœciowych produktów spo¿ywczych.
Du¿e znaczenie dla
producentów PET ma równie¿ rozwój segmentu w³ókienniczego. Zapotrzebowanie w³ókiennictwa to
65% ca³kowitej œwiatowej
Sprasowane butelki PET po rozpakowaniu
produkcji PET, ok. 37%
wprowadzane s¹ na liniê do recyklingu.
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równie¿ podejœcie konsumentów do
ochrony œrodowiska, strategia
w³adz w dziedzinie recyklingu, rozwój demograficzny i inne czynniki
wp³ywaj¹ce na rynek. Produkcja
PET bêdzie musia³a dostosowywaæ
siê do nowych warunków. Koncepcje ³¹cz¹ce obecnie ca³y ³añcuch
¿ycia produktu zmusz¹ do odejœcia
od nieproduktywnej gospodarki.
Kroki podejmowane w celu konsolidacji i racjonalizacji, tworz¹ce
nierozerwalny ³añcuch – od producenta surowca przez producenta
technologii i produktu rynkowego,
a¿ do sprzedawcy, na rynku bêd¹
mia³y coraz wiêkszy wp³yw.
Na taki stan rzeczy ma
wp³yw zainteresowanie polimerem bran¿y chemii gospodarczej.
W trakcie procesu produkcji PET
W trakcie przerobu butelki s¹ rozdrabniane na p³atki.
do œrodowiska nie s¹ emitowane
p r o d u k t y u b o c z n e a n i œ c i e k i . dzo dobra izolacja dŸwiêkowa nie le. Wybrane w³ókna grube stosuje
G³ównym medium procesu jest powoduje zak³óceñ w otaczaj¹- siê na dywaniki i tapicerkê do samochodów. W³ókna z PET mo¿na
azot pobierany z atmosfery, a bar- cym œrodowisku.
Recyrkulacja PET w równie¿ spotkaæ w dywanach z w³ókrajach Unii Europejskiej kien sztucznych b¹dŸ pledach.
Oprócz wykorzystania w³ókien
rozwija siê intensywnie.
W 2004 roku zebrano z PET-u odzyskane tworzywo po
665 tys. ton odpadów przetworzeniu jest stosowane do prowtórnych tego tworzywa. dukcji p³yt i arkuszy, które mog¹ byæ
Analitycy przewiduj¹, ¿e u¿yte np. do produkcji opakowañ na
w 2007 roku zostanie ze- owoce b¹dŸ jajka. Wytwarzanie z odbranych wiêcej ni¿ 900 zyskanego PET-u nowych butelek
tys. ton. Aktualnie z odzy- wymaga dok³adnej segregacji PET-u.
skanego PET-u najwiêcej Ta forma recyrkulacji jest ograniczowytwarza siê w³ókien. na, z racji kontaktu butelek z artykuChoæ zauwa¿alny jest roz- ³ami ¿ywnoœciowymi. Nie ma jednak
wój wykorzystania odzy- ¿adnych przeciwwskazañ do produkskanego PET-u do wy- cji nowych opakowañ do œrodków
twarzania p³yt, taœm oraz czystoœci b¹dŸ higieny.
Na marginesie warto zaznaczyæ,
nowych butelek.
W³ókna wytwarza- ¿e PET jest jednym z najmniej uci¹¿ne z odzyskanego PET-u liwych dla œrodowiska tworzyw
s¹ przeznaczane na wy- sztucznych, bowiem produktami jego
pe³nienia do ubrañ, ska- spalania jest dwutlenek wêgla oraz
fandrów, œpiworów b¹dŸ para wodna. Czyli je¿eli ju¿ nie mo¿zabawek. Cieñsze w³ók- na znaleŸæ dla niego ¿adnego zastona odpowiednio przetwo- sowania, mo¿e zostaæ utylizowany z
rzone s¹ natomiast wyko- odzyskiem ciep³a.
rzystywane jako w³ókna
Recykling PET po polsku
do wytwarzania materia³ów na ubrania (bluzy,
W Polsce rocznie na rynek
kurtki itp.). W³ókna z
Najwiêkszym problemem technicznym jest
PET-u s¹ równie¿ wyko- wprowadzane jest ok. 180 tys. ton
stosowanie przez niektórych producentów napojów
rzystywane na materia³y tworzywa PET w formie opakowañ.
naklejek wykonanych z termokurczliwej folii
na buty, plecaki i paraso- Jednymi z najwiêkszych zak³adów
wykonanej z PCV.
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worki typu big-bag, ka¿dy wa¿¹cy
oko³o 1 tony, i przekazywane do magazynu. Ka¿da partia materia³u wysy³anego do klienta posiada œwiadectwo jakoœci obejmuj¹ce wyniki badañ
laboratoryjnych.
P³atki powsta³e z butelki PET
przewo¿one s¹ do Bielska-Bia³ej,
gdzie podlegaj¹ dalszemu przetworzeniu na szereg produktów koñcowych
o ró¿nych zastosowaniach. Na przyk³ad produkowana jest tam geotkanina o ró¿nej gêstoœci, która jest uk³adana jako warstwa spodnia pod budowê dróg i autostrad. Produkowane
s¹ te¿ materia³y termoizolacyjne oraz
ocieplaj¹ce.
Czêœæ p³atków w postaci w³ókien wraca do £êczycy, gdzie jest
P³atki bêd¹ce produktem recyklingu butelek PET wysy³ane s¹ do zak³adu w przetwarzana na specjalne materia³y
Bielsku-Bia³ej, gdzie s¹ przetwarzane na runo. Czêœæ wraca do zak³adu w w³ókniste wykorzystywane póŸniej
jako materia³ izolacyjny, np. w bu£êczycy, gdzie jest przetwarzana na ró¿nego rodzaju w³ókniny.
downictwie.
przetwarzaj¹cych PET s¹ ELANA- nie¿ poliolefin pochodz¹PET w Toruniu oraz POLOWAT w cych z nakrêtek. W trakBielsku-Bia³ej. Zak³ad POLOWAT cie mycia w gor¹cej woprzetwarzaj¹cy butelki PET w p³atki dzie od butelek oddziela
oraz wykonuj¹cy niektóre produkty siê papierowa etykieta. PET
finalne znajduje siê w £êczycy. Prze- jako tworzywo o najwiêktwarza on rocznie oko³o 20 tys. ton szej gêstoœci opada na dno
pojemników, zaœ pozosta³a
butelek z PET.
Technologia nie ró¿ni siê spe- frakcja, a zw³aszcza cz¹steczcjalnie od stosowanej w innych za- ki poliolefin, z których wyk³adach i mo¿e byæ przyk³adem re- konane s¹ zakrêtki, p³ywaj¹
cyklingu opakowañ PET w innych po wierzchu. Ten etap,
zwany flotacj¹, pozwala na
tego rodzaju przedsiêbiorstwach.
Butelki dostarczane s¹ od firm doœæ szczegó³ow¹ separacjê
zajmuj¹cych siê ich zbiórk¹ w po- poszczególnych sk³adnistaci sprasowanych pakietów. W za- ków butelki.
Kolejne etapy procek³adzie s¹ one rozdzielane i butelki
trafiaj¹ na klasyczn¹ liniê sortow- su to suszenie oraz oddzienicz¹. Tam pracownicy rêcznie usu- lenie z p³atków ostatnich
waj¹ wszelkiego rodzaju zanie- niepo¿¹danych zawartoœci,
czyszczenia i elementy obce. Wy- tj. drobnych opi³ków medzielaj¹ równie¿ te butelki, na któ- talu oraz py³u powsta³ego
rych znajduje siê etykieta wykona- w procesie rozdrabniania.
na z PCV, o czym bêdzie jeszcze w P³atki s¹ jeszcze segregodalszej czêœci artyku³u. Na tym eta- wane na odpowiednich sipie butelki dzielone s¹ te¿ kolora- tach na trzy frakcje: zbyt
mi, bowiem ka¿dy z kolorów two- du¿e, które s¹ zawracane
rzywa przerabiany jest oddzielnie. do urz¹dzenia rozdrabniaKolejnym etapem, istotnie j¹cego, zbyt drobne, pakozmieniaj¹cym cechy butelek PET, wane oddzielnie – przeznaZ butelek PET powstaje na przyk³ad taki materia³
jest ich rozdrobnienie. Rozdrobnio- czane do wyrobu regranuw³óknisty maj¹cy doskona³e cechy termo- i
ny materia³ poddawany jest dalsze- latu oraz p³atki o wymiadŸwiêkoizolacyjne – powiedzia³ Leszek Dziopak,
mu myciu i wielokrotnemu p³uka- rach w³aœciwych, które
dyrektor generalny firmy POLOWAT.
niu. W tym czasie oddziela siê rów- wysuszone pakowane s¹ w
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– Takie arkusze w³ókniny o ró¿nej gêstoœci i w³óknach o ró¿nej œrednicy produkowane s¹ jako produkt finalny w naszym zak³adzie w £êczycy
– powiedzia³ Leszek Dziopak, dyrektor generalny POLOWAT Sp. z o.o.
Ca³a zamontowana w zak³adach
POLOWAT w £êczycy linia przetwarzania butelek PET na p³atki powsta³a w du¿ej mierze przy pomocy Fundacji EkoFundusz, która udzieli³a na
tê inwestycjê znacz¹cej dotacji w wysokoœci 6,9 mln z³, co stanowi 30%
kosztów realizacji projektu.
Problem z PCV
Jednym z najwiêkszych problemów, z jakimi borykaj¹ siê wszyscy
przetwórcy PET, nie tylko POLOWAT, jest stosowanie przez niektórych
producentów artyku³ów spo¿ywczych
folii wykonanej z polichlorku winylu (PCV). Problem polega na tym, ¿e
zanieczyszczenie PET-u przez PCV
nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 20 ppm,
czyli 0,002%. Obecnoœæ PCV jest
szczególnie niewskazana, bowiem
zawiera on w swojej strukturze chemicznej chlor. Warto zaznaczyæ, ¿e
w³aœnie spalanie PCV jest przyczyn¹
powstawania dioksyn.
Problem polega przede wszystkim na tym, ¿e PCV nie da siê oddzieliæ od PET zwyk³ymi metodami
fizycznymi. Ma t¹ sam¹ gêstoœæ, zatem w trakcie flotacji, g³ównego w
technologii rozdzielania procesu separuj¹cego poszczególne tworzywa,
p³atki obu rodzajów plastiku opadaj¹
na dno zbiornika.
Najwiêkszym producentem kontrowersyjnych opakowañ z zastosowaniem termokurczliwej folii PCV jest
MASPEX, producent takich napojów
jak Kubuœ czy Tymbark.
Warto przy okazji zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w Unii Europejskiej problem etykiet z PCV pojawi³ siê na tak
du¿¹ skalê tylko w Polsce. Problem ten
w innych krajach UE ma charakter œladowy, co wynika przede wszystkim z
odpowiedzialnoœci przemys³u za produkowane opakowania, jak równie¿ z
si³y organizacji konsumenckich, organizacji odzysku i mediów, które nie
pozwol¹ na tego typu praktyki.
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Obecnoœæ etykiet z PCV wi¹¿e
siê z wysok¹ szkodliwoœci¹ tych opakowañ dla ca³ego strumienia opakowañ z PET i stanowi realne zagro¿enie zepsucia ca³ego strumienia opakowañ z PET przez tego typu etykiety stosowane na jeszcze wiêksz¹ skalê w przysz³oœci. Jedynym skutecznym sposobem rozwi¹zania tego problemu jest pilne zaprzestanie wprowadzania tego typu etykiet na rynek i
zast¹pienie ich przez etykiety z innych
materia³ów, które nie zak³ócaj¹ procesu recyklingu opakowañ z PET.
Przedstawiciele firm najwiêkszych krajowych firm przetwarzaj¹cych opakowania PET uzgodnili treœæ
wspólnego stanowiska w sprawie etykiet PCV na opakowaniach PET. Stanowisko to uzyska³o formê apelu do
przedsiêbiorców. Apel zosta³ poparty
przez najwiêkszych recyklerów, którzy
³¹cznie przetwarzaj¹ ponad 90% zbieranych w Polsce opakowañ z PET. Jako
rozwi¹zanie alternatywne dla etykiet
PCV recyklerzy wskazuj¹ mo¿liwoœæ
wprowadzania na rynek krajowy opakowañ z etykietami PCV lub OPS.
– W zak³adach POLOWAT w
£êczycy, gdy z przyczyn technicznych
lub technologicznych nastêpuje przerwa, wszyscy wolni pracownicy rêcznie, przy pomocy no¿y, oddzielaj¹ etykiety PCV od opakowañ. Ale taka
manufaktura nie zast¹pi dzia³añ systemowych – mówi Leszek Dziopak.
Problem z PCV zanieczyszczaj¹cym butelki PET jest na tyle uci¹¿liwy dla recyklerów i firm przetwarzaj¹cych PET, ¿e firma POLOWAT
wyst¹pi³a na drogê s¹dow¹ przeciwko producentom stosuj¹cym naklejki
z PCV przy u¿ywaniu butelek PET.
Producenci napojów uzasadniaj¹
stosowanie termokurczliwych folii do
oznakowywania swoich wyrobów
wygod¹ w produkcji, ale przede
wszystkim bardzo nisk¹ cen¹ takiego
procesu znakowania, a przy dzisiejszej konkurencji – wiadomo, ka¿dy
grosz siê liczy.
Jaki bêdzie fina³ sprawy – nie
wiadomo, ale szkoda, ¿e nader czêsto
nie funkcjonuj¹ u nas dobre praktyki
polegaj¹ce na nieutrudnianiu pracy innym.
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