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Recykling 

Recykling – (ang. recycling) - jedna z kompleksowych 
metod ochrony środowiska naturalnego; system 
organizacji obiegu materiałów, które mogą być 
wielokrotnie przetwarzane.  
Cele recyklingu:  
• ograniczenie zużycia surowców naturalnych  
• zmniejszenie ilości odpadów 
• maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów 

odpadowych 
• minimalizacji nakładów na przetworzenie materiałów 

odpadowych 
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PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH 
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Produkcja tworzyw sztucznych 
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Produkcja tworzyw sztucznych 
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Wykorzystywanie tworzyw sztucznych 
- Europa 
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Wykorzystywanie tworzyw sztucznych 
- Polska 

 
 

7 



Liderzy zapotrzebowania na tworzywa 
- Europa 
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Najbardziej popularne tworzywa 
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RECYKLING 
TWORZYW SZTUCZNYCH 
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Typy recyklingu tworzyw sztucznych 
Wady składowania: 
• Najmniej ekonomiczne 
• Wymaga dużych obszarów 
• Długotrwały naturalny 

proces rozkładu 
poliemerów 

• Społecznie 
nieakceptowane 

 
*Nadzieje w biodegradacji 
  

      Potrzeba recyklingu! 
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Typy recyklingu tworzyw sztucznych 

• Materiałowy 

• Chemiczny 

• Termiczny 

• Kompostowanie 

   (Biodegradacja) 

 

Optymalny cykl obiegu tworzyw sztucznych 12 



Etapy prowadzące do recyklingu: 
Zbiórka 

• Świadomość społeczna 

• Ogólna zbiórka lub ze 
wstępną selektywną 
segregacją 

• System korzyści dla 
mieszkańców 
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Etapy prowadzące do recyklingu: 
Segregacja właściwa 

• Ważna dla otrzymywania 
tworzyw jednorodnych 

• Mechaniczna i ręczna 

• Usuwanie materiałów 
stanowiących barierę w 
recylingu 

• Zmniejszenie objętości – 
prasowanie 

 

• Składowanie odpadów na 
wysypiskach  

 

• Metody sortowania: 

- detekcyjne 

- grawitacyjne 

- elektrostatyczne 

- selektywne rozpuszczanie 
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Etapy prowadzące do recyklingu: 
Segregacja właściwa 

- Kody recyklingu tworzyw sztucznych 

• Umieszczone na 
opakowaniu lub etykiecie 

• Trwałe 

• Dobrze widoczne i czytelne 

• Znak przydatności do 
ponownego przetwórstwa 
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Etapy prowadzące do recyklingu: 
Przygotowanie odpadów do przeróbki 
• Mycie i oczyszczanie  

w razie potrzeby  

• Rozdrabnianie wstępne 
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Recykling materiałowy (mechaniczny) 
ZALETY             vs.          WADY 

• Proces bez zmiany 
struktury chemicznej  

• Umożliwia ograniczenie 
produkcji polimerów 
oryginalnych 

• Zmniejsza wielkość 
emisji szkodliwych 
związków i zużytą 
energię 

• Z każdym cyklem 
pogarszają się 
właściwości tworzywa 

• Tylko dla określonej 
grupy 

• Muszą być dobrze 
posegregowne  
i niezanieczyszczone 

• Trudny ekonomicznie 
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Recykling materiałowy (mechaniczny) 
– przebieg 

• Rozdrobnienie  
właściwe 
przygotowanych 
odpadów -> regranulat 

• Produkcja wyróbu 
finalnego: wytłaczanie, 
wtryskiwanie, 
kalandrowanie, 
prasowanie 

• Kompatybilizatory 

 

Poprawa właściwości: 

- Wzmanianie 
napełniaczami 
naturalnymi  

- Wytłaczanie 
reaktywne: dodatek 
modyfikatora 
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Recykling materiałowy (mechaniczny): 
opakowań  

Miejsca powstawania odpadów opakowaniowych (łańcuch opakowaniowy) 
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Recykling materiałowy (mechaniczny): 
opakowań  

• 30% tworzyw: folie, 
butelki; 

• 40% poddaje się 
recyklingowi mat. 

• 60% oszczednosci en. 

• Najlepiej rozwienięty 
recykling materiałowy 

• CIEKAWOSTKA 
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Recykling materiałowy (mechaniczny): 
opakowań  
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Recykling tworzyw sztucznych  
w różnych gałęziach przemysłu 
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Recykling wyrobów z PVC  
w budownictwie 
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Poli(chlorek winylu) 

• Jedno z najstarszych tworzyw 
termoplastycznych 

• 1937r. – wytwarzanie na skalę przemysłową 

• Niezwykłe właściwości: 

• przezroczystość, lekkość 

• nieprzepuszczalność gazów  

 i zapachów 

• odporność na oleje, tłuszcze 

 i kwasy  
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Poli(chlorek winylu) 

• Niezwykłe właściwości cd: 

• mała gęstość właściwa 

• dobre właściwości mechaniczne  

 i elektryczne 

• dobra przetwarzalność 

 

• odporność na korozję  

 i ekstremalne warunki 
atmosferyczne 

• stabilność w trakcie użytkowania 

 

 

25 



Poli(chlorek winylu) 
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Okna PVC 

• W 1968 roku w Brukseli zamontowano pierwsze w tym 
regionie okna PVC.  

 

• Jedyna zmiana, jaka od tamtego czasu nastąpiła, to 
zamiana szyby z pojedynczej na podwójną. 

 

• Było to podyktowane przede wszystkim celami 
energooszczędnym w budownictwie, wynikającymi z 
polityki rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej. 
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Recykling okien PVC 

• Dobrowolne stowarzyszenie europejskiego przemysłu 
PVC – VinylPlus, w ramach którego członkowie 
zobowiązali się do jego recyklingu. 

 

 

• Roczne sprawozdanie VinylPlus: 
– recyklingowi poddane zostało 362 ton produktów PVC, a 

przetworzone okna znacznie przyczyniły się do tego wyniku 

– ponad 2,5 miliona okien PVC zostało poddane recyklingowi 
w 2013 roku  

– Dyretor Generalny VinylPlus: do 2020 roku VinylPlus 
chciałby osiągnąć przetwórstwo produktów PVC na 
poziomie 800.000 ton rocznie. 28 



Okna PVC 

 Coraz więcej producentów  

profili okiennych w Zachodniej Europie 
prowadzi swoje działania  

w kierunku recyklingu okien  

w ramach Europejskiej Dyrektywy! 
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 Fabryka recyklingu okien PVC, 
firmy Deceuninck, (producenta 
profili okiennych)  

 Diksmuide, Belgia  

 październik, 2012 r. 
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 Ten nowy zakład, o wydajności 105 000 ton rocznie, 
rozdrabnia okna i wszystkie sztywne wyroby z PVC. 
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Zyski 

• Uzyskany granulat jest tak wysokiej jakości, że może 
być ponownie użyty do produkcji profili okiennych PVC 
bez utraty ich jakości – wyjaśnia kierownik produkcji. 

 

• Okna z odzyskanego materiału mają takie same 
właściwości jak profile wykonane z materiału 
pierwotnego  

 

• Mogą być przetwarzane bez uszczerbku na jakości 
okien aż siedmiokrotnie. 
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Recykling tworzyw sztucznych 
urządzeń elektrotechnicznych 
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Recykling urządzeń elektrotechnicznych 

• Prowadzony jest wyłącznie z uwagi na odzysk części 
metalowych 

• Tworzywa sztuczne odzyskiwane są wówczas, gdy 
możliwe jest ich łatwe zdemontowanie, lub też gdy 
istnieje obowiązek prawny np. odgazowanie twardych 
pianek poliuretanowych z chłodziarek.  
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• Szacuje się, że w 560 tysiącach ton dużych sprzętów 
gospodarstwa domowego zawarte jest ok. 10% tworzyw 
sztucznych: 

–  z czego 8200 ton stanowią poddawane recyklingowi części 
obudów z PS i z poliuretanów.  

 

• Znaczny udział tworzyw sztucznych przypada na zużyte 
przewody elektryczne. Chodzi tu o plastyfikowany PVC, 
polietylen, gumę. 
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Recykling sprzętu elektronicznego 

• pierwszego stopnia - naprawa, odnawianie i modernizacja 
w celu ponownego użycia produktu, 

• drugiego stopnia - obejmuje demontaż podzespołów 

 elektronicznych nadających się do ponownego 

 wykorzystania w procesie produkcji, 

• trzeciego stopnia - sortowanie i rozdrabnianie elementów 
i podzespołów elektronicznych w celu odzyskania 
materiałów i surowców. 
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• W Stanach Zjednoczonych w 
1999 roku ok. 24 mln 
komputerów uznano za 
przestarzałe.  

• Jedynie 3,3 mln z nich zostało 
poddane recyklingowi. 

• Tylko czołowe światowe firmy 
stać na bezpłatne odbieranie 
zużytych akcesoriów 
komputerowych.  

• Pozostała część zostanie 
poddana utylizacji, albo trafi 
na wysypisko śmieci. 
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Recykling sprzętu komputerowego 



Recykling sprzętu komputerowego 

• Wysortowane tworzywa sztuczne (PS, ABS, PA, PCV, 
PE, TU, PUR i elastomery) – zastosowanie: 
– w produkcji elementów elektroniki,  

– do wytwarzania klejów i spoiw, laminatów  

– do produkcji płytek układów scalonych, części do 
zmywarek i pralek automatycznych, osłon kablowych, 
rurek, folii i taśm izolacyjnych, słupków drogowych itp. 

•  PS - folie elektroizolacyjne, układy scalone, puszki 
gniazd wtykowych, obudowy odbiorników radiowych. 

•  ABS - obudowy nowych komputerów, klawiatur, 
dyskietek itp. 
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Recykling tworzyw polimerowych 
w przemyśle samochodowym 
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Świat pełen aut 

• W Unii Europejskiej wycofywanych jest rocznie  

 ok. 12 mln pojazdów. 

• Wraki samochodów stały się jednym z mniej 
uciążliwych odpadów: 
– odzysk stali w 100% 

– odzysk metali nieżelaznych w 90% 

– reszta (25% masy) przerabiane ponownie lub 
składowane na wysypiskach 

– wprowadzono  rygorystyczne wytyczne 
zakładające, że po 2015 r. przetwarzane będzie ok. 
95% masy pojazdu 
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Początki stosowania tworzyw sztucznych 

• Henry Ford – 
prekursor stosowania 
materiałów 
polimerowych w 
budowie 
samochodów. 

• 1915 r. – zastosowanie 
tworzyw sztucznych w 
modelu Ford-T 
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• 1941 r. – Henry Ford zaprezentował model Hemp Car, 
samochód z karoserią z tworzyw wzmocnionych 
włóknem konopnym 
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  1952 r. – pierwszy seryjnie 

produkowany Chevrolet 

Corvette – wiele części z żywic 

poliestrowych, wzmocnionych 

różnymi włóknami. Obniżenie 

masy samochodu o 85 kg. 

 W NRD pojawił się Trabant – 
poszycie w całości wykonane 
z żywicy fenolowej z włókniną 
bawełnianą. 
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Obecny udział tworzyw sztucznych  
w budowie pojazdów 
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Z biegiem lat zmniejszała się ilość stosowanych tkanin i gumy, a zwiększała ilość poliuretanów, 
poliestrów z włóknem szklanym, PE, PVC, itd. Pojawiły się żywice akrylowe i poliamidy. 

 



•W przeciętnym samochodzie osobowym ilość 
zastosowanych tworzyw sztucznych sięga 9,3% całkowitej 
masy pojazdu.  
 
•Największy udział mają poliuretany, ok. 20 % stosowane 
jako gąbki w konstrukcji siedzeń, kierownice i deski 
rozdzielcze.  
 
•Następnym w kolejności tworzywem jest polichlorek 
winylu, ok. 15,8%, stosowany jako izolacja przewodów 
elektrycznych. 

Obecny udział tworzyw sztucznych  
w budowie pojazdów 
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Drugie życie akumulatora 

Obudowy akumulatorów 
samochodowych 
zbiorników paliwowych na 

inne ciecze oraz zderzaków, 
wykonane z PP, poddają 
się bardzo dobrze 
recyklingowi. 
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•Butelki po napojach (PET) są USA bardzo często 
stosowane w samochodach wielkiej trójki (Ford, 
Chrysler, General Motors) 
 
•Ponad 50 mln butelek po wodzie mineralnej zużywa 
Ford na ściankę przednią w modelach: taurus, 
mercury sable 
 
•PP z obudowy akumulatorów używa się na osłony 
kabli we wszystkich modelach firmy Ford 

Części samochodów wykonane  
z recyklatów 
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• Poliwęglan (PC) z dyskietek, płyt i butelek jest stosowany w 
cadillacu na osłony przeciwsłoneczne, osłony oświetlenia 
wewnętrznego i na szyby. 
 
•PC zapewnia większą swobodę projektowania, zmniejszenie 
masy elementów do 50%, wyjątkowe efekty dekoracyjne. 
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• Innowacyjny system pochłaniania energii, który spełnia 
wymogi w zakresie ochrony pieszych.  

• Składa się z tub pochłaniających energię wypełnionych pianką 
PUR o bardzo niskiej gęstości. 

• Wytrzymuje wiele oddziaływań bez pogorszenia efektywności 
absorbowania energii. 

Zderzaki typu O-Flex  
pochłaniające energię 
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•  Wymagania w stosunku do samochodów stale się zwiększają.  
 

• Mają być one niezawodne, trwałe, tanie i przyjazne 
środowisku. 

 
• Możliwość ponownego użycia części i materiałów zaczyna 
odgrywać dużą rolę w projektowaniu samochodu przyszłości. 

Nowe koncepcje samochodów  
= nowe koncepcje recyklingu 

51 



 
 
 
 
 

Recykling termiczny 

52 



Recykling termiczny 

Recykling termiczny tworzyw sztucznych polega 
na destruktywnej konwersji polimerów, 
zawartych w tych tworzywach do związków 
małocząsteczkowych i ich użyciu jako surowców 
chemicznych lub paliw. 

Można go podzielić na: 

- pirolizę, 

- hydrokraking, 

- zgazowanie (półspalanie), 

- spalanie. 
53 



Cechy recyklingu termicznego: 

• mogą być poddawane wszystkie rodzaje 
tworzyw sztucznych, 

• nie zachodzi potrzeba wstępnej segregacji 
odpadów, ani też ich mycia lub usuwania 
elementów innych substancji organicznych, 

• uzyskiwane produkty mogą być stosowane 
jako paliwa gazowe, ciekłe lub stałe bądź 
używane jako surowce chemiczne. 
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Piroliza 

• proces termicznej degradacji związków 
wielkocząsteczkowych 

• przebiega bez dodatku innych surowców 
chemicznych 

• endotermiczny 

• produkty: gazowe, ciekłe i koks. 
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Krzywe termicznego rozpadu polimerów 
56 



Hydrokraking 

• jest to hydrogenoliza makrocząstek w 
warunkach podwyższonej temperatury z 
równoczesnym uwodornieniem powstających 
produktów, 

• proces egzotermiczny 

• temperatura procesu: 440 - 480°C 

• ciśnienie wodoru: 15 – 30 MPa 

• reaktor trójfazowy 

• produkty: małocząsteczkowe ciekłe i gazowe 
węglowodory 
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Zgazowanie 

• polega na utleniającym przeprowadzeniu 
substancji organicznej tworzywa w gazową 
mieszaninę tlenku węgla i wodoru w wyniku 
działania mieszaniny tlenu i pary wodnej, 

• proces endotermiczny (ale może być 
prowadzony autotermicznie z półspalaniem 
stosowanego surowca). 
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Zgazowanie 

• temperatura procesu: 1350 - 1600°C, 

• ciśnienie: 15 MPa, 

• czynnik utleniający: tlen, najczęściej w 
mieszaninie z parą wodną, 

• produkt: tlenek węgla, wodór, węgiel 
pierwiastkowy oraz nieorganiczne składniki 
zgazowanego tworzywa (napełniacze i 
zanieczyszczenia) 

• w procesie nie tworzą się produkty ciekłe. 
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Spalanie 

• podczas procesu następuje całkowite 
utlenienie substancji organicznej, zawartej  
w odpadach do CO2 i H2O, 

• odzyskanie energii zawartej w surowcu w 
postaci ciepła, 

• mogą być poddawane zarówno odpady stałe, 
jak również produkty powstające przy ich 
pirolizie. 
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Spalanie 

Wymaga: 

• stosowania odpowiednich palenisk, 

• wysokiej temperatura procesu, 

• oczyszczania gazów spalinowych z toksycznych 
związków chloru i siarki, 

 

Zaleta: 

możliwość równoczesnego spalania innych 
niskokalorycznych odpadów organicznych tj. szlamy 

z oczyszczalni ścieków, trociny itp. 
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Recykling chemiczny 
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PET 

1. Hydroliza 
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PET 
• 2. Alkoholiza 

 

 

 

3.  Acydoliza 
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Polietylen 

1. Kraking termiczny: 

- temperatura 380-450˚C 

- produkty: węglowodory C1-C6, frakcja 
benzynowa, frakcja olejowa. 
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2. Kraking katalityczny 

-   obniżona temperatura 

- reakcja prowadzona często pod obniżonym 
ciśnieniem 

- większa jednorodność jakościowa produktów 

Polietylen 
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3. Piroliza w plazmie: 

- temperatura 2500˚C 

- produkty: H2, C2H2, C2H4 i inne lekkie 
węglowodory. 

 

Polietylen 
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4. Hydrokraking 

- podwyższone ciśnienie 

- produkty: nasycone węglowodory 

Polietylen 
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PVC 

Proces RGS-90 

- proces 2 etapowy: 

1 etap: hydroliza w 250˚C 

2 etap: piroliza w 600˚C  

- produkty: HCl, węglowodory gazowe, ciekłe i 
stałe. 
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Polistyren  

1. Kraking termiczny 

- temperatura 480˚C  

- 70% frakcji ciekłej 

- produkty:  
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Nylon-6 

1. Hydroliza 

- katalizator: H3PO4 

- produkt: ε-kaprolaktam 

2. Piroliza 

-   temperatura 600 

- katalizator: KOH/Al2O3 

-   produkt: ε-kaprolaktam 
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Polimery biodegradowalne 

to tworzywa sztuczne powstałe  
w procesie polimeryzacji mające 
właściwość biodegradacji  
czyli rozkładu biologicznego.  

Polimery w pełni biodegradowalne  
są całkowicie przetwarzane 
przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla, 
wodę i humus. 
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Polimery biodegradowalne 

Polimery biodegradowalne możemy podzielić na: 

• tworzywa na bazie skrobi 

• tworzywa na bazie pla 

• tworzywa na bazie pha (phb, phbv, itp.) 

• tworzywa na bazie poliestrów alifatyczno – 
aromatycznych 

• tworzywa na bazie celulozy (np. celofan, itp.) 

• tworzywa na bazie ligniny 
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Polimery biodegradowalne 

Zalety polimerów biodegradowalnych 

• dobre właściwości fizykomechaniczne 

• dobre właściwości fizykochemiczne 

• kompostowanie jest 6 razy tańsze od 
tradycyjnego recyklingu polimerów 

 

Wady polimerów biodegradowalnych  

• wysoka cena tych materiałów 
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Polilaktyd  

• ponad 40% udziału w produkcji polimerów 
biodegradowalnych 

• właściwości podobne do polistyrenu 

• sztywny i kruchy 

• łatwa sorpcja wody 

• dobre właściwości wytrzymałościowe 
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Polilaktyd 

• Biodegradacja: 

1 etap: degradacja hydrolityczna 

2 etap: metabolizowanie przez organizmy żywe 
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Polimery biodegradowalne 

    Zastosowania: 

    bioresorbowalne nici chirurgiczne, klamry, 

    klipsy, implanty, kapsułki do kontrolowanego 
dozowania leków, nośniki leków, maski 
chirurgiczne, opatrunki, kompresy, odzież dla 
personelu medycznego, pieluchy, 

    chusteczki higieniczne, waciki kosmetyczne 
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Polimery biodegradowalne 

    Zastosowania cd: 

 torby na odpady, tacki, kubki, butelki, sztućce, 
folie ogrodnicze, produktów jednorazowego 
użytku. 
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– DANE STATYSTYCZNE 

RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH  
W POLSCE I EUROPIE 
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Sytuacja w Polsce 

W Polsce roczne zużycie tworzyw 
sztucznych (pokonsumenckich) 

wynosi  
ok. 36 kg na 1 mieszkańca,  

średnia europejska wynosi  

48 kg na 1 mieszkańca. 
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Rysunek przedstawia cykl życia tworzyw sztucznych 2012 w UE, 
Norwegii i Szwajcarii  

Łańcuch wartości tworzyw sztucznych 
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Źródła odpadów z tworzyw sztucznych 

Łącznie 1 410 tys. ton 
odpadów z tworzyw 

sztucznych 
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Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w Polsce 
 i Europie (2010) 
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Zbyt cenne by się marnowały! 

Program „Zero plastics to landfill 2020”: 

• promuje całkowite odejście od składowania 
odpadów tworzyw sztucznych do roku 2020, 

• wskazuje,  że możliwe jest pełne 
zagospodarowanie tych odpadów pod warunkiem 
rygorystycznego i pełnego wdrożenia unijnego 
prawa odpadowego, 

• jest za wprowadzeniem w całej UE zakazu 
składowania recyklowanych i palnych odpadów. 
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Co by to oznaczało dla Polski? 

Szacunkowe wyliczenia wskazują, w skali całej 
Europy uniknięcie składowania 80 mln ton 
odpadów tworzyw sztucznych to równowartość 
1 mld baryłek ropy naftowej lub 70 mld euro. 

8,5 mln ton odzyskanych odpadów,  
co odpowiada  

110 mln baryłek ropy lub 7,5 mld euro. 
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Zagospodarowanie odpadów z 
tworzyw sztucznych – dane z 2012 r. 

Typ 
zagospodarowania 

Polska Europa 

Recykling 
mechaniczny 24% 26% 

Odzysk energii 17% 36% 

Składowanie 59% 38% 
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Składowiska 

Zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw 
sztucznych w roku 2012 (EU27+2) 
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Plany UE dotyczące recyklingu 

Komisja Europejska we wniosku nowelizującym 
wszystkie główne dyrektywy odpadowe chce, by 

do 2020 r. odzyskiwano 50% masy 
wszystkich odpadów komunalnych i 60% 

opakowaniowych.  

Do 2030 r. progi te miałyby się zwiększyć 
odpowiednio do 70% i 80%. 

Aby zrealizować te cele należałoby corocznie 
zwiększać odzysk o 4%. 
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Ciekawostki 
• Poprzez recykling 1 tony butelek z PET oszczędzamy 1,5 tony 

emisji CO2 

• Z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z 
polaru 

• Z 450 plastikowych pudełek po proszku do prania – 
trzyosobową parkową ławkę 

• Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej 
pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową 
żarówką. 

• Wszystkie odpady z tworzyw sztucznych, nawet tak lekkie, jak 
torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane  
z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie 
zebrane. 
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Zyski z recyklingu 

Ekonomiczne 

Środowiskowe 

– Oszczędzanie surowców naturalnych 

– Obniżenie emisji gazów (CO2, CH4, N2O, itd.) 

– Obniżenie zużycia energii (dostarczona energia) 

– Obniżenie zużycia wody (ogrzewanie, transport  
i inne) 
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Warunki powodzenia  
w dziedzinie recyklingu 

Konieczność współdziałania w sferze: 

 społecznej (akceptacja wyrobów produkowanych z tworzyw 
wtórnych i budowa spalarni w aglomeracjach miejskich oraz 
zwiększenie edukacji ekologicznej), 

 politycznej (odpowiednie ustawodawstwo), 

 technologicznej (projektowanie pod recykling, zwiększenie 
wydajności), 

 ekonomicznej (zmniejszenie kosztów produkcji i zatrudnienia), 

 produkcji (zrównoważony rozwój), 

 środowiskowej (ograniczenie emisji CO2, analiza cyklu życia 
produktu). 
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