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Rys. 1. Zastosowanie tworzyw sztucznych w Europie w 2008 r.
z podziałem na branże
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Tabela 1. Trzy sposoby recyklingu tworzyw sztucznych

Kategorie (na przykładzie Japonii) Metody recyklingu

Recykling materiałowy Otrzymywanie nowych produktów ze starych poddanych obróbce 
mechanicznej

Recykling chemiczny Depolimeryzacja/monomeryzacja

Dodatek do koksu w procesach hutniczych (czynnik redukujący tlenki żelaza)

w procesie wielkopiecowym jako substytut koksu

Zgazowanie, upłynnienie tworzyw

Recykling termiczny Spalanie w piecach cementowych

Odzysk energii (RDF, RPF)



Tabela 2. Kaloryczność odpadowych tworzyw sztucznych

Polimery, paliwa i mieszaniny odpadów 
z tworzyw sztucznych

Wartość opałowa (MJ/kg)

HDPE/LDPE/PP 45

Ropa naftowa 40

węgiel 25

PCV 22

Mieszanina opakowań po żywności 45

Mieszanina opakowań stosowanych do
innych produktów niż żywność

37



Recykling materiałowy

Selektywna 
zbiórka PET

Energia cieplna i 
elektryczna

Woda i chemikalia

Sprasowane bele PET
Sortowanie 
tworzyw, 
usuwanie PCV, 
papieru, mycie 
z kleju,
płatkowanie, 
granulowanie

Granulat recyklatu PET

Woda i chemikalia

Energia cieplna i 
elektryczna

Produkcja z 
recyklatu PET 
nowych 
produktów 
innych niż 
pierwotny 
wyrób

Rys. 2 Schemat recyklingu materiałowego odpadowego PET 



Rys 3. Recykling surowcowy PET:

a) hydroliza

b) aminoliza

c) alkoholiza
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Recykling surowcowy
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Rys. 4. Schemat 
technologii 
depolimeryzacji PET 
glikolem etylenowym 
(EG) i metanolem 
wykorzystywanej w Tenjin
Fiber Ltd. W Japonii



Rys. 5. Schemat 
procesu zgazowania 
tworzyw sztucznych
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Rys. 6. Zasilanie pieca 
hutniczego odpadowym 
tworzywem jako czynnika 
redukującego tlenki 
żelaza w surówce
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Rys. 7. Schemat 
procesu upłynnienia 
tworzyw sztucznych 
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