Recycling Quality Information Point (ReQIP)
więcej szczegółów na www.resourceassociation.com/reqip
The Resource Association współpracuje ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw
w recyklingu, aby zapewnić najwyższą jakość recyklatów dostępnych dla przetwórców
w Wielkiej Brytanii oraz umożliwić legalny eksport na rynki zagraniczne.
W łańcuchu dostaw ważne są wszystkie elementy. Nadrzędnym kryterium jest dostarczenie
użytkownikom końcowym bezpiecznego i wydajnego materiału do produkcji, ale wymaga to,
by zarówno podmioty zajmujące się zbiórką zasobów, jak i zakłady recyklingu materiałów,
władze lokalne, a także ogół społeczeństwa dobrze spełniali swoją rolę i mieli świadomość
znaczenia, jakie dla producentów ma jakość.
Projekt ReQIP zestawia uzyskane od szerokiego grona przetwórców informacje na temat
wymagań, jakie powinny spełniać otrzymywane przez nich recyklaty oraz wskazuje, które
substancje są klasyfikowane jako „materiały zakazane” naruszające integralność surowca.

Po uruchomieniu projektu w 2014 roku baza danych obejmowała specyfikacje jakościowe dla
recyklatów zebrane od 36 firm i stowarzyszeń przemysłu odpowiadających za roczny przerób
12.917.800 ton kluczowych materiałów w Wielkiej Brytanii, w tym szeregu materiałów objętych
przepisami w zakresie zbiórki selektywnej (papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych), ale także
odpadów drewnianych i zielonych oraz innych materiałów takich jak tekstylia i baterie.
Projekt wciąż jest aktywny, a każdy przetwórca, który chce dodać swoje specyfikacje, nadal może to
zrobić. Biuro Resource Association udziela szczegółowych informacji o uczestnictwie pod numerem
telefonu 00441943464778.
Poniższa tabela przedstawia specyfikacje jakościowe dla materiałów nadających się do recyklingu.
Każda komórka zawiera nazwę materiału i dopuszczalny poziom zanieczyszczeń, przy którym możliwe
jest jego przetworzenie.

Parametry jakości w recyklingu

LZ: 0,50%

Segregowane u źródła komunalne odpady żywnościowe poddawane fermentacji
beztlenowej mokrej: L Z 0% dla przedmiotów ostrych, szkła, pieluch, odpadów
niebezpiecznych/klinicznych, materiałów twardych, betonu, skał, kafelków, ceramiki,
kamieni itp., ale 0,5% dla takich materiałów jak papier, tektura, tworzywa sztuczne
(według wagi), tekstylia i metale.
Odpady żywnościowe powinny być zbierane i dostarczane do zakładu zgodnie
z uzgodnionymi wytycznymi, np. w opakowaniach, bez opakowań, luzem.
Użytkownicy końcowi chcą, by surowce były zbierane oddzielnie od innych
materiałów nadających się do recyklingu.

LZ: 2% [w tym
max. 0,5%
plastiki]

Odpady ogrodowe oraz zmieszane odpady ogrodowe i żywnościowe poddawane
kompostowaniu w pryzmach lub bioreaktorach i fermentacji beztlenowej suchej:
LZ 0% dla przedmiotów ostrych, szkła, odpadów klinicznych, pieluch lub roślin
toksycznych/inwazyjnych, liści, odpadów niebezpiecznych/klinicznych; ale
maksymalny całkowity LZ 2% dla takich materiałów jak papier, tektura, tworzywa
sztuczne (według wagi), tekstylia i metale, a także materiały twarde, beton, skały,
kafelki, ceramika, kamienie itp. Poziom nienadających się do kompostowania
tworzyw sztucznych nie powinien przekraczać 0,5%
% masy. Materiały wejściowe
dostarczane do użytkowników końcowych powinny być zbierane oddzielnie od
pozostałych materiałów nadających się do recyklingu.

LZ = limit zanieczyszczeń

LZ: B/D

Butelki plastikowe: Zwykle sprzedawane “takie, jakie są”. W mieszance butelek
plastikowych powinno znajdować się minimum 35-38% przezroczystych PET, minimum
25-38% naturalnych/barwionych HDPE i maksymalnie 18% innego rodzaju.
Zanieczyszczenia są niepożądane, ale akceptowalny jest LZ 1% masy dla resztek
żywności i <6% dla innych rodzajów pojemników plastikowych (PTT), w tym <20%
wykonanych z czarnego plastiku.

LZ: 0% do 6%

LZ: max.
1,5% materiały
inne niż papier
oraz 2,5% do 3%
materiały inne niż
papier i pozostałe
materiały
niepożądane

Gazety i czasopisma mieszane: Główny kod EN 643 dla tej klasy to 1.09.00.
Mieszanina musi zawierać minimum 30% gazet i minimum 30%
% czasopism, przy
czym konkretna procentowa zawartość czasopism i magazynów powyżej 30% musi
być uzgodniona z zakładem odbierającym materiał.
EN 643 określa maksymalny LZ 0,5% dla “materiałów innych niż papier” (patrz
definicja powyżej) oraz maksymalny LZ 1%
% dla “materiałów innych niż papier
i pozostałych zmieszanych materiałów niepożądanych” (patrz definicja powyżej).
Dodatkowe kryteria uwzględniają maksymalną dopuszczalną wilgoć na poziomie 10%.

Papiery mieszane: Główny kod EN 643 dla tej klasy to 1.02.00. Surowiec może
zawierać maksymalnie 40% gazet i czasopism. Producenci w Wielkiej Brytanii zwykle
tolerują zaledwie 0,5% zanieczyszczeń.
LZ:
max. 1,5%
materiały inne
niż papier oraz
2,5% do 3%
materiały inne niż
papier i pozostałe
materiały
niepożądane

EN643 określa maksymalny LZ 1,5% dla materiałów innych niż papier” (patrz definicja
powyżej); oraz maksymalny LZ 2,5% dla “materiałów innych niż papier i pozostałych
zmieszanych materiałów niepożądanych” (patrz definicja powyżej). Dodatkowe kryteria
uwzględniają maksymalną dopuszczalną wilgoć na poziomie 10%. Należy zaznaczyć,
że w Wielkiej Brytanii papiery mieszane skupuje spora grupa młynów produkujących
papier gazetowy (kod EN643 1.01.00), które "z powodzeniem oddzielają" z nich
materiał nadający się do recyklingu. Zawiera on "mieszankę papieru i tektury różnych
klas". Zgodnie z normą maksymalny dopuszczalny LZ wynosi tu 1,5% dla "materiałów
innych niż papier" oraz łącznie 3% dla "materiałów innych niż papier i pozostałych
zmieszanych materiałów niepożądanych".
Szkło do przetopienia: Użytkownicy końcowi chętnie przyjmują nieuszkodzone
butelki i słoiki. Dla materiałów innych niż szkło LZ wynosi 1%. W mieszankach
kolorowych pożądane proporcje to: 1,5% szkła kolorowego w stłuczce białej; <20%
szkła białego i <10% oranżowego w stłuczce zielonej; <10% szkła białego i zielonego
w stłuczce oranżowej. Niedopuszczalne zanieczyszczenia: materiały toksyczne lub
niebezpieczne, szkło laboratoryjne, pojemniki po chemikaliach, igły, strzykawki itp.

LZ:
0% do 1%

LZ: 0% do 5%

Materiał jest obecnie sprzedawany „taki, jaki jest”. Zanieczyszczenia w surowcach
nie są pożądane, jednak dopuszczalny jest LZ 1% masy opakowania w przypadku
resztek żywności. Całkowity maksymalny LZ to 5%, z czego <1% to drobne ZSEE
i torby plastikowe, <2%
% puszki stalowe, <3%
% gazety i czasopisma, <5% puszki
aluminiowe i <5%
% butelki plastikowe. Odpady żywnościowe nie mogą przekraczać
1% masy. Dostawcy powinni bezpośrednio kontaktować się z przetwórcami, żeby
uzyskać najnowsze specyfikacje.

LZ: 0% do 3%

Plastikowe folie/torby: Przetwórcy poszukują materiałów wolnych od zanieczyszczeń.
Większość obecnie przetwarzanych materiałów jest pozyskiwana ręcznie w zakładach
odzysku materiałów. Typowe zanieczyszczenia to papier i tektura, puszki, żywność,
szkło, butelki i folie plastikowe (np. opakowania po chipsach i ciastkach itp.)
pochodzące od mieszkańców. Bardziej zaawansowane zakłady akceptują LZ do 8%,
z czego max. 1% to materiały drobne, takie jak szkło czy resztki żywności.

LZ: 0% do 5%

Pojemniki kartonowe: Materiały zakazane to: folie aluminiowe (inne niż zawarte
w pojemniku), pinezki, zszywki, gumki recepturki, polistyren, puszki metalowe, szkło,
tekstylia i wszelkie typy tworzyw sztucznych itp. Wytwórcy w Wielkiej Brytanii
oczekują materiałów o zawartości <2% płynów (obecnych w pojemniku) oraz <5%
innych produktów włóknistych takich jak tektura czy papier.

Tektura: Główne kody EN 643 dla tej klasy to 1.04.00 oraz 1.05.00. Surowiec musi
zawierać minimalną ilość tektury falistej w zależności od produkowanej klasy.
Producenci w Wielkiej Brytanii zwykle tolerują mniej niż 1% zanieczyszczeń.
EN643 określa maksymalny LZ 1,5% dla “materiałów innych niż papier” (patrz
definicja powyżej); oraz maksymalny LZ 2,5-3% dla “materiałów innych niż papier
i pozostałych zmieszanych materiałów niepożądanych” (patrz definicja powyżej).
Dodatkowe kryteria uwzględniają maksymalną dopuszczalną zawartość
materiałów z papieru i tektury falistej (zależnie od kodu EN 643) oraz maksymalną
dopuszczalną wilgoć na poziomie 10%.

Tekstylia: Sortownie nie przyjmują ŻADNYCH materiałów mokrych lub brudnych,
ponieważ zanieczyszczają one całą partię produkcyjną, zaś uzyskany materiał
nie może być sprzedany do ponownego wykorzystania.

LZ: 0% do 5%

LZ 5% obejmuje niepożądane tekstylia (np. kołdry i poduszki), inne materiały (takie
jak wieszaki, galanteria itp.) oraz niewielką ilość odpadów (< 0,5%). Zwykle w partii
powinno znaleźć się minimum 70% przedmiotów nadających się do ponownego
użycia.

LZ: 1% do 2%

Zmieszane drobne ZSEE: Opracowane w 2013 roku brytyjskie wytyczne w zakresie
recyklingu ZSEE przewidywały, że 6,08% masy każdego dostarczanego ładunku
będą stanowić odpady inne niż ZSEE, z czego 0,06% to baterie. Przetwórcy
drobnych ZSEE podają tu zakres 1-2%. Brytyjska Agencja Środowiska klasyfikuje
drobne zmieszane ZSEE jako odpady niebezpieczne (powodem są baterie, azbest,
wyświetlacze itp.), które muszą być zbierane oddzielnie od pozostałych materiałów
przeznaczonych do recyklingu. [Większość firm odbierających odpady zalicza do
tej kategorii odpady o kodach 20 01 25 oraz 20 01 36.].

LZ: 0%

LZ:
<5%

LZ wynoszący 5% masy odnosi się wyłącznie do materiałów innych niż szkło (np.
aluminium, tworzywa sztuczne i pojemniki stalowe), materiały organiczne, odpady
ogólne i papier. Za materiały organiczne uważa się etykiety papierowe i korki.
Materiały ceramiczne nie stanowią problemu.

LZ: 3%

Aluminium: Wytwórcy w Wielkiej Brytanii nie tolerują żadnych zanieczyszczeń.
W przypadku aerozoli i folii aluminiowych LZ to mniej niż 2%. Dodatkowe kryteria
obejmują maksymalną dopuszczalną wilgoć na poziomie 4%. Użytkownicy końcowi
w innych krajach tolerują niski LZ, choć to powoli ulega obostrzeniu.

Poszczególne substancje zanieczyszczające w różnym stopniu wpływają na zdatność materiału do
recyklingu i rynkową wartość recyklatu. The Recycling Information Point (ReQIP) wykorzystuje
informacje uzyskane od użytkowników końcowych w celu opracowania tabeli przedstawiającej, w jaki
sposób dane zanieczyszczenie wpływa na wartość materiału (patrz druga strona). Stopniowanie
wartości opiera się tu na sześciostopniowej skali – od tych recyklatów, których zmieszanie ze sobą nie
ma wpływu na cenę, do takich, które zmieszane w jakichkolwiek znaczących proporcjach zostaną

Pieluchy jednorazowe: Użytkownicy końcowi oczekują materiału składającego się
w 100% z pieluch bez dodatku żadnych innych materiałów przeznaczonych do
recyklingu. W przypadku zmieszania wszelkie materiały niepożądane muszą zostać
całkowicie usunięte przez przetworzeniem.
Drewno/meble: Pozyskiwane odpady drewniane zazwyczaj przynależą do klasy B
lub C. Przetwórcy nalegają, by dostarczany im materiał był zbierany oddzielnie
od pozostałych materiałów przeznaczonych do recyklingu. Odpady zielone obecne
w masie odpadów drewnianych są traktowane jako zanieczyszczenia, zaś cała taka
mieszanka nie będzie poddawana recyklingowi. [Odpady zielone mogą
spowodować zapłon materiału]. Sortownie zwykle dokonują oceny ładunków na
podstawie czasu, jaki zajmie ich oczyszczenie: przyjmowane są te dostawy, które
można oczyścić w mniej niż 10 minut.

Krytyczne zanieczyszczenia, takie jak ceramika, kamienie i porcelana, szkło Pyrex,
rondle szklane i talerze z kuchenek mikrofalowych, powinny być w miarę możliwości
eliminowane. Przetwórcy stłuczki w Wielkiej Brytanii obniżają klasę bądź odrzucają
materiały zawierające: śmieci, żywność, metale, materiały organiczne, papier i
tworzywa sztuczne. LZ dla materiałów ceramicznych i podobnych to zwykle 500 g
do 1500 g na tonę szkła (0,15%).
Kruszywo: Użytkownicy końcowi w Wielkiej Brytanii jako niepożądane wskazują
wszelkie odpady kliniczne lub specjalne (takie jak igły i strzykawki), odpady chemiczne
oraz pojemniki zawierające jakiekolwiek płynne bądź stałe materiały niebezpieczne lub
toksyczne, a także szkło inne niż pojemnikowe (np. monitory, szkło samochodowe
czy świetlówki).

Zanieczyszczenia nie mogą przekroczyć 6%, z czego <1% to torby plastikowe,
<2% puszki stalowe, <3% gazety i czasopisma i <5% puszki aluminiowe. Odpady
żywnościowe nie mogą przekroczyć 1% masy. Zakłady odzysku tworzyw sztucznych
radzą sobie z większa ilością zanieczyszczeń (np. do 20% PTT).
Plastikowe kubki, miski i tacki (PTT): Rynek jest bardzo młody, więc specyfikacje
są dopiero w fazie opracowywania. Rozwój rynków zależy od typu polimeru: na
rynkach PTT z polipropylenu i polietylenu panuje duży popyt, zaś pozostałe rynki
dopiero budują swoją pozycję.

Ogólne uwagi dotyczące papieru przeznaczonego do recyklingu:
Należy zaznaczyć, że "materiały zakazane" stanowią zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
(np. odpady medyczne, niebezpieczne itp.) i są całkowicie niedopuszczalne. "Materiały inne niż papier" to:
metale, tworzywa sztuczne, szkło, tekstylia, drewno itp. "Materiały niepożądane" obejmują produkty
niepapiernicze, papier i tekturę, które wpływają szkodliwie na produkcję, papier innej klasy, produkty
papierowe nienadające się do odbarwiania. Patrz europejska norma odmian papieru i tektury z odzysku EN 643.
LZ:
max. 0,5%
materiały inne niż
papier oraz 1%
materiały inne niż
papier i pozostałe
materiały
niepożądane

Puszki stalowe: klasa 6F – czyste puszki stalowe dostarczane luzem. Stal z
puszek po żywności, napojach i domowych aerozolach zebranych za
pośrednictwem pojemników na puszki lub zbiórki od drzwi do drzwi. Puszki nie
powinny być zbytnio zanieczyszczone innymi materiałami.

LZ: 0% do 1%

Niedopuszczalne zanieczyszczenia to: tektura, papa/smoła/guma/polietylen, płyty
gipsowo-kartonowe, gleba/listowie/gałęzie/cegły/szkło, plastik/pianki/tekstylia,
podkłady kolejowe/słupy telegraficzne. Przetwórcy płyt drewnianych, skupujący
drewno klasy C, jako niedopuszczalne zanieczyszczenia uznają płyty MDF (w tym
laminowane panele podłogowe, płyty pilśniowe). Procentowe wartości LZ
przedstawione w kolumnie obok to 0% dla płyt MDF i 1% dla wszystkich
pozostałych materiałów niedrewnianych (np. metali, szkła itp.).

LZ: 1% do 5%

Zmieszane baterie: Przetwórcy w Wielkiej Brytanii nie akceptują żadnych
zanieczyszczeń i nalegają, by baterie były trzymane oddzielnie od innych
materiałów. Nie wszystkie wyrzucane baterie są wyczerpane, co oznacza, że
niewielki ich procent zawiera ładunek resztkowy, który w przypadku zwarcia (jakie
może nastąpić np. podczas przechowywania baterii w metalowych pojemnikach lub
w przypadku pozostawienia dołączonych do baterii przewodów), może
doprowadzić do przegrzania. Obecność w pojemniku materiałów łatwopalnych
zwiększa wówczas ryzyko pożaru.

odrzucone przez przetwórców.
W tabeli przedstawiono także procentowy poziom zanieczyszczeń wynikający ze specyfikacji
jakościowych. Należy jednak podkreślić, że suma wszystkich poziomów nie może przekroczyć
„ogólnego poziomu zanieczyszczeń” odpowiedniego dla danego surowca.
Tabela podaje ponadto zalecenia, które powinny być brane pod uwagę przy uruchamianiu schematów
zbiórki dla konkretnych materiałów przeznaczonych do recyklingu.
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<0,5%

<2%

Zmieszany papier
<1%

<1%

<1,5%

<1,5%

<0,5%

Szkło przeznaczone
do przetopienia

./8&=

<1%

<3%

<5%

<1%

<1,5%

<0,5%
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<1%
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<0,5%

<2%

Pojemniki kartonowe

Czysty materiał

<1%

<3%

<5%

<5%

<5%

<1%

<1,5%

<1,5%

<0,5%

<0,5%

<2%

Torby / folie
plastikowe

ZANIECZYSZCZENIA:

Tekstylia
<1%

<1,5%

<1,5%

<0,5%

<0,5%

<2%

Zmieszane
drobne ZSEE

POZIOM 3

<0,06%

<4%

<10%

<10%

Niewielki spadek ceny

Pieluchy
jednorazowe

POZIOM 2

<1%

<1,5%

<1.5%

Wilgoć
<10%

Odpady
niebezpieczne

Nieznaczny spadek ceny

<5%

<1%

Drewno / meble
<0.5%

Zmieszane baterie

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ NA CENĘ SUROWCA DOSTARCZANEGO DO UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

POZIOM 4

Dostawa zostanie odrzucona
- 0% zanieczyszczeń.

POZIOM 6

Zbierać oddzielnie od pozostałych
materiałów przeznaczonych
do recyklingu

Zbierać oddzielnie od pozostałych
materiałów przeznaczonych
do recyklingu

Zbierać oddzielnie od pozostałych
materiałów przeznaczonych
do recyklingu

Zbierać oddzielnie od pozostałych
materiałów przeznaczonych
do recyklingu

Zbierać oddzielnie od pozostałych
materiałów przeznaczonych
do recyklingu

Zakłady produkujące wyroby mające
styczność z żywnością uznają szkło
za materiał zakazany. Należy
każdorazowo sprawdzać specyfikację.

Największy spadek ceny,
potencjalna odmowa przyjęcia

POZIOM 5

Przetwórcy płyt drewnianych za
niedopuszczalne uznają płyty MDF

Folia aluminiowa, pinezki, zszywki, gumki
recepturki, polistyren

Metale nieżelazne - zwłaszcza miedź

Odpady medyczne, guma, ziemia, żwir,
kamienie, piasek, smar, żelazo, ołów,
materiały radioaktywne.

Szkło laboratoryjne, pojemniki po
chemikaliach, igły, strzykawki, ceramika,
kamienie i porcelana, pyrex, rondle szklane
typu visionware, talerze z mikrofalówek itp.
Pojemniki po chemikaliach, igły,
strzykawki, szkło inne niż pojemnikowe
(np. monitory, szkło samochodowe albo
świetlówki).

Odpady medyczne, resztki chemiczne,
zanieczyszczone produkty higieny osobistej,
odpady organiczne w tym żywność, bitumin,
toksyczne proszki i podobne.

Zakłady produkujące wyroby mające
styczność z żywnością uznają szkło
za materiał zakazany. Należy
każdorazowo sprawdzać specyfikację.

Zakłady produkujące wyroby mające
styczność z żywnością uznają szkło
za materiał zakazany. Należy
każdorazowo sprawdzać specyfikację.

Odpady medyczne, resztki chemiczne,
zanieczyszczone produkty higieny osobistej,
odpady organiczne w tym żywność, bitumin,
toksyczne proszki i podobne.
Odpady medyczne, resztki chemiczne,
zanieczyszczone produkty higieny osobistej,
odpady organiczne w tym żywność, bitumin,
toksyczne proszki i podobne.

Zbierać oddzielnie od pozostałych
materiałów przeznaczonych
do recyklingu

Zbierać oddzielnie od pozostałych
materiałów przeznaczonych
do recyklingu

Zalecenia

Materiały twarde, beton, skały, kafelki,
ceramika, kamienie.

Rośliny toksyczne/inwazyjne, liście, przedmioty
ostre i szkło. Należy położyć nacisk na eliminację
szczególnie dwóch ostatnich materiałów.

Pozostałe zakazane materiały

Średni spadek ceny

Odpady kliniczne

Odpady toksyczne

