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   PLAN PREZENTACJI 

 Rynek odpadów polimerowych w Polsce i na świecie  

 Prawne aspekty zbiórki odpadów polimerowych  

 Recykling materiałów polimerowych   

 Polimery obecnie stosowane do modyfikowania asfaltów  

 Zastosowanie wybranych grup polimerów odpadowych do 
 modyfikowania  emulsji asfaltowych  

 Wybrane problemy technologiczne węzła upłynnienia, oczyszczenia i 
 modyfikacji polimerów odpadowych  

 Wstęp do dyskusji  



Porównanie objętości produkowanych 
tworzyw sztucznych z materiałem klasycznym 

Światowa produkcja tworzyw sztucznych 

RYNEK TWORZYW SZTUCZNYCH  
W POLSCE I NA ŚWIECIE 

 



RYNEK ODPADÓW POLIMEROWYCH 
W POLSCE I NA ŚWIECIE 

Zużycie tworzyw sztucznych w Polsce w 
2013 r. według zastosowania 

Najczęstsze źródła pochodzenia 
odpadów polimerowych w Polsce 



ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
POLIMEROWYCH W POLSCE I UE 

Łącznie: 1.410 tys. ton Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w 
Polsce i Europie (2010) 



ZBIÓRKA ODPADÓW POLIMEROWYCH  
ASPEKTY PRAWNE 



ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
POLIMEROWYCH 

 koksowanie odpadów  
z tworzyw sztucznych  

 powtórne 
wykorzystanie 

odpadów tworzyw 
sztucznych  

 składowanie odpadów 
odbywające się  
w specjalnie 

przystosowanych do tego 
celu składowiskach  

 spalanie tworzyw 
sztucznych  

w spalarniach  



METODA RECYKLINGU POLIMERÓW 
ODPADOWYCH 

* 

• Odzyskanie z odpadów pełnowartościowych frakcji 
polimerów nadających się do ponownego przetwórstwa  

* 
• Uzyskany produkt: recyklat, reglanulat, regenerat   

* 
• Powszechność wykorzystania recyklatu w motoryzacji   

RECYKLING MATERIAŁOWY 



METODA RECYKLINGU POLIMERÓW 
ODPADOWYCH 

* 

• Chemiczna degradacja polimeru do frakcji o mniejszych 
masach cząsteczkowych lub monomerów  

* 

• Stosowany ze względu na wysoką cenę monomeru (polimery 
kondensacyjne, np. PET 

* 
• Hydroliza, alkoholiza, acydoliza, aminoliza  

* 
• Segregacja odpadów i ich identyfikacja  

RECYKLING SUROWCOWY 



METODA RECYKLINGU POLIMERÓW 
ODPADOWYCH 

RECYKLING ENERGETYCZNY (TERMICZNY) 



POLIMERY W MODYFIKACJI ASFALTU 

Termoplastyczne elastomery styrenowe: SBS 
(styren-butadien-styren), SEBS (styren-etylen-
butadien-styren), SIS (styren-izopren-styren) 
)  
 
  
 

* Bardzo 
dobre 

właściwości 
dielektryczne 

* Roczne 
zużycie 

1.200.000 ton   

* Odporność 
na kwasy i 

zasady  

* Wytwarzane w 
szerokim 

przedziale 
twardości  



POLIMERY W MODYFIKACJI ASFALTU 

SBS (styren-butadien-styren)  

 
  
 

Zużycie na 
poziomie 75% 

ogólne 
konsumpcji 

grupy SBS-SEBS-
SIS 

Właściwości 
mechaniczne 

kauczuków przy 
zachowaniu 

przetwórczych 
właściwości 

termoplastów 

Zamiennik kauczuku, 
modyfikatory asfaltów 
drogowych i asfaltów 
do pokryć dachowych 

narażonych na 
ekstremalne warunki 

atmosferyczne  



Wybrane grupy polimerów 
odpadowych możliwe do stosowane w 

modyfikacji emulsji asfaltowych 

- HDPE (d=0,94-0,96 g/cm³) 
-MDPE (d=0,926-0,940 g/cm³) 
-LDPE (d=0,915-0,935 g/cm³)  
 
 

-Temp. mięknięcia 150°C    
-Właściwości mechaniczne: półsztywny, 
termoplastyczny   
-Temp. degradacji 300°C   
-Niebiodegradowalny  

WŁAŚCIWOŚCI 

PE (POLIETYLEN) 

Producent: Basell Orlen Polyolefins 
Sp. z o.o. 



Wybrane grupy polimerów 
odpadowych możliwe do stosowane w 

modyfikacji emulsji asfaltowych 

PE (POLIETYLEN) 

Zastosowanie: 
  
-Artykuły gospodarstwa domowego  
-Materiał izolacyjny  
-Produkcja folii, zabawek  
 

Problemy  
 
- Źródła surowca: zróżnicowane  



Wybrane grupy polimerów 
odpadowych możliwe do stosowane w 

modyfikacji emulsji asfaltowych 

-Temp. mięknięcia 165°C  
-Właściwości mechaniczne: półsztywny, 
termoplastyczny  
-Temp. degradacji 300°C  
-Niebiodegradowalny  

PP (POLIPROPYLEN) 

-przemysł spożywczy i opakowania 
-przemysł chemiczny i farmaceutyczny  
-przemysł samochodowy 
-budownictwo 
Problemy  
-Źródła surowca: duże zróżnicowanie  
-Oczyszczanie  

ZASTOSOWANIE 

Producent: Basell Orlen Polyolefins 
Sp. z o.o. 



Wybrane grupy polimerów 
odpadowych możliwe do stosowane w 

modyfikacji emulsji asfaltowych 
PS (POLISTYREN) (-[CH2CH(C6H5)]n-)  

-Temp. mięknięcia 100°C  
-Półsztywny, termoplastyczny  
-Temp. degradacji 300°C  
-Niebiodegradowalny  

-produkcja formy spienionej 
nazywanej  styropianem  
-Sztuczna biżuteria, opakowania na płyty, 
szczoteczki  
Problemy   
-Źródła surowca: budownictwo 

ZASTOSOWANIE 

Producent: Synthos S.A. 



Wybrane grupy polimerów 
odpadowych możliwe do stosowane w 

modyfikacji emulsji asfaltowych 
PVC (POLICHLOREK WINYLU)  

-Twardy (PVC-U)  
-Miękki (PVC-P) z większą zawartością 
plastyfikatorów  
Właściwości  
-Temp. mięknięcia 80°C   
-Właściwości mechaniczne sztywny, 
termoplastyczny 
-Temp. degradacji 180°C  
-Niebiodegradowalny  

-Wykładziny podłogowe, 
stolarka okienna i drzwiowa   
-Pokrywanie powierzchni 
sportowych   
-Wyrób opakowań, 
elementów urządzeń  
Problemy  
-Źródła surowca: odpady 
budowlane  
-Duże zróżnicowanie, silne 
zanieczyszczenie  

ZASTOSOWANIE 

Producent: Anwil S.A. 



Wybrane grupy polimerów 
odpadowych możliwe do stosowane w 

modyfikacji emulsji asfaltowych 
PET (politereftalan etylenu) (C10H8O4)n  

-Bezpostaciowy (d=1,33 g/cm3) 
lub krystaliczny (d=1,445 g/cm3)  
-Temp. topnienia 252-264°C  
-Właściwości włóknotwórcze  
-Trudno rozpuszczalny w 
większości rozpuszczalników  
-Niska chłonność wilgoci  
-Wysoka odporność chemiczna i 
termiczna  

Włókna poliestrowe (elana)  
Błony fotograficzne  
Opakowania  
Problemy   
Zużyte butelki zawierają etykiety 
papierowe, klej akrylowy do 
etykiet, zakrętki, uszczelki, 
przypadkowe zanieczyszczenia  
Optymalnie: recykling surowcowy 
(Hydroliza, Alkoholiza, Acydoliza, 
Aminoliza)  

ZASTOSOWANIE 

Producent: Indorama 



Wybrane problemy technologiczne 
węzła upłynnienia, oczyszczenia i 

modyfikacji polimerów odpadowych  

Węzeł upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji polimerów odpadowych  



Wybrane problemy technologiczne 
węzła upłynnienia, oczyszczenia i 

modyfikacji polimerów odpadowych  

. 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedni 
dobór surowca 

wsadowego: 
  

-temp. mięknięcia 
polimeru 
(upłynnienie)  
-czystość surowca 
(oczyszczenie)  
-Zmiana 
właściwości 
(modyfikacja) 

 

Spełnienie 
opracowanych 
parametrów 
technologiczny
ch urządzeń 
należących do 
węzła  
 

Rezultat: polimer 
zmodyfikowany 
nanowypełniaczem   
 

Inne (dyskusja)  
 



Dane statystyczne zawarte w prezentacji: Eurostat 
/ PlasticsEurope Market Research Group 


