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1. Ogólne zasady recyklingu i odzysku z tworzyw sztucznych 

w odniesieniu do polityki Unii Europejskiej.

2. Tworzywa sztuczne jako grupa materiałów wymagające 

odpowiednio dostosowanych metod recyklingu. Znaczenie 

segregacji tworzyw sztucznych.

3. Metody recyklingu tworzyw termoplastycznych, żywic 

i elastomerów.

4. Znaczenie środowiskowe i ekonomiczne recyklingu 

tworzyw sztucznych.

Plan wystąpienia:
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Wraz z wprowadzaniem pakietu Gospodarki o Obiegu

Zamkniętym (GOZ), Strategii dla Tworzyw oraz projektu

Dyrektywy ws. Jednorazowych Wyrobów z Tworzyw

Sztucznych, przemysł tworzyw sztucznych stoi w obliczu nie tylko

zmieniającej się opinii publicznej na temat tworzyw, ale również

zaostrzających się wymagań prawnych.

Nadrzędne cele europejskiego przemysłu tworzyw to: 

❑ poprawa społecznego wizerunku tych materiałów i całego 

przemysłu poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska 

odpadami tworzyw.

❑ zwiększenie powtórnego wykorzystania oraz recyklingu 

odpadów tworzyw, poprawa efektywności wykorzystania 

zasobów oraz przyśpieszenie wprowadzenia innowacji .
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Główne dziedziny zastosowania tworzyw sztucznych w Polsce to:

❑ przemysł opakowaniowy (32,5%), 

❑ budowlany (25,9%), 

❑motoryzacja (10,3%) 

❑ produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (6,4%). 

W porównaniu do średniej europejskiej, w naszym kraju mniej

zarysowana jest przewaga produkcji opakowań nad drugim sektorem

wykorzystania tworzyw sztucznych – budownictwem

(w Polsce – 32,5% vs 25,9%, w Europie 39,5% vs 19,4%),

ale obserwacje w skali kilku lat wskazują, że najszybciej rosnącymi

branżami powiązanymi są właśnie branża opakowaniowa i branża

motoryzacyjna
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Ze względu na rodzaj polimeru największe udziały mają:

❑ polietyleny (LDPE, LLDPE, HDPE) – ok. 30%, 

❑ polipropylen (19%) 

❑ polichlorek winylu (13%)

❑ polistyren – łącznie PS i EPS (12%). 

Mniejsze udziały notuje się dla poliuretanów (6%) i PET (5%).

W roku 20171 zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie 

wyniosło 51,7 mln ton (o ponad 1 mln ton więcej niż w roku 

2016), natomiast dynamika zużycia tworzyw sztucznych w Polsce 

była na dużo wyższym poziomie. Szacuje się, że w roku 2017 

polski przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych zużył ok. 3,5 

mln różnych tworzyw polimerowych, co oznacza wzrost o ok. 9% 

w stosunku do roku 2016. 
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Sektor opakowaniowy jest największym odbiorcą tworzyw.

Opakowania z tworzyw:

❑ Są lekkie, wytrzymałe i mogą mieć najróżniejszą formę i kształty. 

Dobrze chronią przed zanieczyszczeniem i skażeniem, m.in. dzięki 

bezpiecznym zamknięciom. 

❑W przypadku żywności łatwopsującej się, inteligentne opakowania 

wydłużają okres przydatności do spożycia, hamując wzrost 

mikroorganizmów. Mniejsze straty żywności to konkretne 

korzyści dla środowiska. 

❑ Opakowania z tworzyw są przyjazne dla środowiska również 

z powodu małej masy – w porównaniu z opakowaniami z innymi 

materiałów. Mniejsza masa przewożonego towaru to mniejsze 

zapotrzebowanie na paliwo i w konsekwencji oszczędność 

zasobów oraz redukcja emisji CO2.
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Plastikowe śmieci niepożądane w środowisku

Za śmieci w środowisku, nie tylko wodnym, 

odpowiedzialny jest nieefektywny system gospodarki 

odpadami oraz ludzie, którzy je tam porzucają. 

Każdy śmieć porzucony na lądzie, szczególnie tak lekki 

jak odpady tworzyw, prędzej czy później trafi do 

środowiska wodnego, spłukany przez deszcz czy 

porwany przez wiatr.

Odpady tworzyw, tak widoczne w środowisku wodnym, 

w ogóle nie powinny tam trafić, ponieważ mają dużą 

wartość jako surowiec wtórny np. w procesach 

recyklingu. 



Fundacja PlasticsEurope Polska - Raport roczny 2017 

Polska

Odpady tworzyw sztucznych w liczbach

Wprowadzona w Polsce roku 2013 „rewolucja odpadowa" przenosząca

własność odpadów komunalnych na gminy wprowadziła nowe

podstawy do planowania systemu zagospodarowania odpadów.

W ubiegłym roku dodatkowo wprowadzono zunifikowanie zbiórki

selektywnej na terenie całego kraju, co powinno to przynieść efekty w

postaci większych ilości lepszej jakości surowców do recyklingu.

W ciągu 10 lat Polska zrobiła ogromny postęp w odzysku odpadów

tworzyw sztucznych - obecnie poziom odzysku wynosi ponad

50% odpadów tworzyw sztucznych w porównaniu do 14% w roku

2006.

Niezbędne jednak będzie dalsze radykalne zwiększenie poziomu

recyklingu wszystkich odpadów komunalnych, w tym odpadów

tworzyw sztucznych, w związku z nowymi wymogami europejskich i

krajowych regulacji.
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Odpady tworzyw sztucznych w liczbach

Pakiet GOZ nakazuje, aby do roku 2025 poddawać recyklingowi 55%, a 

do roku 2035 - 65% odpadów komunalnych. W odniesieniu do odpadów 

opakowań z tworzyw sztucznych, nałożone przez UE poziomy 

recyklingu wynoszą 50% do roku 2025 i 55% do roku 2030.

W Polsce - w roku 2016 poddano recyklingowi tylko 28% odpadów 

komunalnych (dane GUS).

W roku 2016 w Polsce wytworzono 1,72 min ton pokonsumenckich

odpadów tworzyw sztucznych. 
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Odpady tworzyw sztucznych w liczbach

❑ Szacujemy, że w roku 2016 w Polsce wytworzono 1,72 min ton pokonsumenckich

odpadów tworzyw sztucznych. 

❑ Porównując ostatnie dostępne dane (lata 2014,2016) na temat odzysku odpadów 

tworzyw sztucznych w Polsce widać lekki wzrost stopy recyklingu -z 25 do 27% -

oraz duży wzrost stopy odzysku energii - o ponad 10 punktów procentowych - do 

poziomu 29%.

❑ Po raz pierwszy większość odpadów tworzyw sztucznych została odzyskana, a na 

wysypiska trafiła mniej niż połowa odpadów (44%). 

❑ Recykling opakowań z tworzyw osiągnął poziom 38% w roku 2016 (dane 

PEMRG), ale w dużej części opiera się on na łatwozbieralnych odpadach z sieci 

handlowych i z transportu. 

❑ Dalszy wzrost stopy recyklingu będzie możliwy dopiero, gdy w zdecydowany 

sposóbzintensyfikowana zostanie zbiórka selektywna i recykling odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych.
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Odpady tworzyw sztucznych w liczbach

Analizy wskazują, że ciągle jeszcze zbyt mało odzyskiwanych odpadów 

tworzyw sztucznych, które trafiają do odzysku, pochodzi ze strumieni 

odpadów opakowaniowych selektywnie zebranych z gospodarstw 

domowych i z handlu.

Udział ten wynosi w Polsce ok. 19%, podczas gdy w kraju o znacznie 

lepiej zorganizowanym systemie gospodarki odpadami, takim jak 

Niemcy, poziom ten to 38%.
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❑Większa dostępność odpadów zebranych selektywnie, a więc 

mniej zanieczyszczonych niż te wysortowane z odpadów 

zmieszanych, przekłada się nie tylko na zwiększenie poziomów 

recyklingu, ale także na lepszą jakość recyklatów i wyrobów         

z nich produkowanych.

❑ Zdecydowana większość odpadów tworzyw sztucznych 

przetwarzanych w recyklingu mechanicznym to odpady 

opakowaniowe. Stanowią one prawie 80% recyklowanych

odpadów, następne miejsca zajmują odpady z rolnictwa (7%)     

i ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego (7%).

❑ Natomiast odzysk energii z odpadów tworzyw odbywa się 

głównie przez wykorzystanie w procesach przemysłowych 

paliwa z odpadów (tzw. RDF - Refuse Derived Fuel)



Fundacja PlasticsEurope Polska - Raport roczny 2017 

Polska



Zagospodarowanie odpadów 
tworzyw

sztucznych











Techniczne możliwości identyfikacji i rozdziału materiałów polimerowych

Sortowanie odpadów rozdrobnionych

❑ Po wstępnym rozdrobnieniu mieszaniny odpadów konieczne jest oddzielenie 

zanieczyszczeń, możliwych do usunięcia za pomocą klasyfikatora 

powietrznego (np. papier) bądź magnesów (metale) oraz dalsze rozdrobnienie 

do wielkości cząstek |ok. 1-2 mm. 

❑ Kolejnym etapem jest usunięcie składników mineralnych cięższych od wody 

myjącej (piasek, glina, ziemia), zanieczyszczeń zdolnych do flotacji (drewno, 

papier, tytoń) lub też składników rozpuszczalnych (sole, tłuszcze, proszek 

mleczny). 

❑ Odpady tworzyw sztucznych mogą być też rozdrabniane na mokro, co jest 

korzystne ze względu na mniejsze zużycie narzędzi tnących w urządzeniach 

rozdrabniających.



Sortowanie odpadów rozdrobnionych

Flotacja statyczna, to grawitacyjna metoda rozdziału w wodzie

z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. 

Mieszanina typowych termoplastów opakowaniowych poddana 

flotacji rozdziela się na pływającą frakcję poliolefinową, 

składającą się z PE-HD, PE-LD i PP oraz na frakcję opadającą, 

zawierającą PVC\ PS i PA. 

Wadą metody jest brak rozdziału na poszczególne rodzaje tworzyw 

oraz duży udział wody odpadowej, zanieczyszczonej środkami 

powierzchniowo czynnymi



Wykorzystanie różnicy gęstosci





Hydrocyklony - metoda rozdziału w

wodzie lub innym ciekłym medium;

rozdział ten następuje dzięki dużej sile

odśrodkowej, która powoduje, że

cząstki tworzyw o większej gęstości od

ośrodka ciekłego umiejscawiają się

przy ściankach hydrocyklonu,

natomiast cząstki tworzywa lżejszego

skupiają się wewnątrz, wzdłuż jego osi

Wydajność hydrocyklonu jest

zdecydowanie większa niż metody

flotacyjnej, ale w tym wypadku

również nie można wyodrębnić

poszczególnych typów polimerów, lecz

uzyskuje się tylko tzw. frakcję

poliolefinową oraz frakcję ciężką.

Metoda ta jest jednak 

rozpowszechniona ze względu na dużą

czystość wydzielanych tworzyw (ok.

99°/o), dlatego jest stosowana w wielu

instalacjach do recyklingu odpadów .



Wirówka taka umożliwia rozdzielenie mieszaniny tworzyw z dużą wydajnością w połączeniu z bardzo 

małą ilością wody w obiegu i niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce. W porównaniu

z hydrocyklouem, wirówka gwarantuje większą prędkość osadzania i dłuższy czas przebywania cząstek. 

Układ nie jest wrażliwy na wahania ilości i składu wsadu tworzywowego. 

Wirówka sortująca





Elektrostatyczne sortowanie odpadów polimerowych



❑ Zaletą procesu ESTA jest potencjalna

zdolność rozdzielania właściwie

wszystkich typów termoplastów,

niezależnie od ich gęstości.

❑ Materiał rozdzielany powinien być 

jednak czysty, suchy oraz 

homogeniczny pod względem 

dodatków, plastyfikatorów i in. 

❑W przypadku materiałów 

zabrudzonych i wieloskładnikowych 

konieczne są dodatkowe mycie i 

suszenie, a czasem nawet 

wspomaganie metody 

elektrostatycznej inną techniką

rozdziału.



Linia do sortowania ręcznego




















