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STRESZCZENIE  

Zapotrzebowanie na recyklingowane tworzywa sztuczne rośnie na wszystkich rynkach europejskich, w tym w 

przemyśle motoryzacyjnym. Ustawodawcy domagają się większych starań w zakresie recyklingu odpadów 

tworzyw sztucznych, a konsumenci oczekują większej ilości produktów ekologicznych. Tworzywa sztuczne z 

recyklingu zapewniają wnoszą korzyści dla środowiska i zmniejszają naszą zależność od zasobów 

kopalnych. 

Projekt Move 4earth® został zainicjowany przez firmę Solvay z zamiarem wniesienia wkładu w gospodarkę o 

obiegu zamkniętym (z ang. circular economy), poprzez wdrożenie przemysłowego rozwiązania recyklingu 

dla tysięcy ton tkanin technicznych, takich jak pokryte silikonem tkaniny na poduszki powietrzne, a 

jednocześnie stworzenie nowej gamy wysokiej jakości tworzyw z recyklingu, oferujących przełomowe 

korzyści środowiskowe dla aplikacji projektowanych z myślą o ekologii. 

Projekt miał 4 główne cele: 

1.  Osiągnąć docelową wydajność w stabilnych warunkach produkcyjnych: 

• walidacja podstawowych operacji procesowych jako pierwszy krok, 

• walidacja całego procesu ciągłego przy nominalnej wydajności podczas 48-godzinnego testu. 

2.  Wyprodukować wysokiej jakości polimer recyklingowany: 

• oczyszczony z pozostałości silikonu, 

• oferujący stabilne właściwości zbliżone do pierwszogatunkowego PA66 i odpowiedni do produkcji 

compoundów Technyl® 4earth®. 

3.  Zminimalizować wpływ procesu Move 4earth® na środowisko i wykazać niski ślad ekologiczny 

tworzyw sztucznych odzyskanych w tej technologii przy użyciu metodologii Oceny cyklu życia (Life 

Cycle Assessment, LCA). 

4.  Zidentyfikować i zweryfikować możliwości recyklingu i aplikacje generujące wartość dla odpadów 

silikonowych powstających w procesie Move 4earth® po jego oddzieleniu od poliamidu (do 15% 

przepływu). 

Jak zostanie to przedstawione w poniższych sekcjach, Projekt zrealizował wszystkie kluczowe cele, a 

partnerzy projektu zamierzają kontynuować swoje działania, biorąc pod uwagę między innymi następujące 

przyszłe perspektywy: 

• projekty rozwoju technologii i współpraca z partnerami w celu rozpoznania możliwości zbiórki i 

recyklingu poduszek powietrznych z demontażu aut. 

• prace nad technologiami i aplikacjami mające na celu takie ich przeprojektowanie przy użyciu 

tkanin PA66 / silikon, aby możliwy był recykling odpadów za pomocą technologii Move 4earth®. 
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1.WPROWADZENIE  

1.1 Wyzwania środowiskowe podjęte w projekcie. 

Zapotrzebowanie na wysokiej jakości tworzywa poliamidowe z recyklingu będzie rosło bardzo znacząco w 

nadchodzących latach na wszystkich rynkach europejskich, w tym również w przemyśle motoryzacyjnym. 

Przyczyny tego trendu są zarówno środowiskowe jak i ekonomiczne. Konsumenci oczekują większej ilości 

produktów zaprojektowanych z myślą o ekologii i rozumieją, że materiały z recyklingu oferują korzyści w 

zakresie ochrony środowiska. Recykling odpadów tworzyw sztucznych jest sposobem na oszczędzanie 

zasobów i niezbędnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy). Jednocześnie 

produkty z materiałów recyklingowanych są mniej zależne od paliw kopalnych i półproduktów 

ropopochodnych, których ceny były dość niestabilne i stale wzrastały w ciągu ostatnich lat. 

Firmy przemysłowe rozumieją, że przyszłe prawodawstwo może mieć wpływ na ich działalność jako 

konsekwencja ogłoszenia Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w styczniu 2018 r., wzywającej 

do zwiększenia recyklingu i zmniejszenie składowania tworzyw sztucznych w Europie. Celem jest 

osiągnięcie znacznie wyższego poziomu recyklingu tworzyw sztucznych oraz zminimalizowanie wydobycia i 

przekształcania zasobów naturalnych, mając na uwadze trwały wzrost w Europie. 

Dlatego, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest tworzenie nowych technologii mających na celu rozwijanie 

wysokiej jakości tworzyw sztucznych z recyklingu, nadających się do zastosowań technicznych, dla których 

nie ma jeszcze oferty na rynku. Aby sprostać temu wyzwaniu, muszą zostać opracowane technologie 

umożliwiające recykling odpadów, dla których nie ma obecnie dostępnej opcji zrównoważonego recyklingu. 

Bardzo ważne jest również zapewnienie, aby takie nowe technologie miały znacznie mniejszy wpływ na 

środowisko (emisje CO2, zużycie energii, zużycie wody itd.) niż tradycyjne procesy wytwarzania produktów 

pierwotnych. 

W branży motoryzacyjnej dyrektywa 2000/53/EC wyznacza cel 85% do roku 2015 w odniesieniu do 

ponownego użycia i recyklingu samochodów. Nie istnieją jednak trwałe rozwiązania dla poduszek 

powietrznych. Ponad 70% poduszek powietrznych produkowanych na świecie wykonano z poliamidowych 

(PA) tkanin pokrytych silikonem (Si). W Europie przemysł ten wytwarza rocznie około 9000 ton takich 

odpadów włókienniczych. 

W tym kontekście, firma Solvay zdecydowała się stworzyć nową technologię (zakład pilotażowy), Move 

4earth®, która ma na celu recykling odpadów powstających podczas produkcji poduszek powietrznych, po 

czym rozwinąć ją w przyszłości na inne podobne rodzaje odpadów. 

Poprzez odseparowanie włókien poliamidowych od powłoki silikonowej, technologia Move4earth® umożliwia 

odzyskiwanie wysokiej jakości recyklowanego polimeru poliamidowego z tkanin poduszek powietrznych. 

 

 
 

Ten innowacyjny proces recyklingu prowadzi do przełomowych korzyści dla środowiska, w tym niższej emisji 

CO2, niższego zużycia energii pierwotnej i niższego zużycia wody. 
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W przyszłości, zastosowanie tej technologii może objąć także poduszki powietrzne pochodzące z 

demontażu aut. Ze względu na światowy trend zwiększania ilości poduszek w nowoczesnych samochodach 

oczekuje się, że po-produkcyjne odpady poduszek powietrznych będą potencjalnym źródłem znacznej ilość 

odpadów w następnej dekadzie. Obecnie, poduszki powietrzne w pojazdach wycofanych z eksploatacji nie 

są ani ponownie wykorzystywane ani poddawane recyklingowi, i nie przyczyniają się do osiągnięcia celów 

związanych z odzyskiem określonych w Europejskiej dyrektywie w sprawie pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (dyrektywa 2000/53/EC) w zakresie recyklingu pojazdów i części. 

 

1.2 Projekt Move 4earth®: Cele i Oczekiwania. 

Projekt Move 4earth® został zainicjowany przez firmę Solvay z zamiarem wniesienia wkładu w gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, poprzez wdrożenie przemysłowego rozwiązania recyklingu dla tysięcy ton tkanin 

technicznych, takich jak pokryte silikonem tkaniny na poduszki powietrzne, a jednocześnie stworzenie nowej 

gamy wysokiej jakości tworzyw z recyklingu, oferujących przełomowe korzyści środowiskowe dla aplikacji 

projektowanych z myślą o ekologii. 

Film prezentujący założenia projektu można obejrzeć pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=9W0egwElXi0. 

 Przemysłowe cele Projektu:  

1. Osiągnąć docelową wydajność w stabilnych warunkach produkcyjnych: 

• walidacja wszystkich podstawowych operacji procesowych 

• walidacja całego procesu ciągłego przy nominalnej wydajności 

2. Wyprodukować wysokiej jakości polimer recyklingowany: 

• oczyszczony 

• oferujący stabilne właściwości zbliżone do pierwszogatunkowych produktów Technyl® 

Środowiskowe cele Projektu: 

1.  Udowodnić efektywność technologii w odniesieniu do środowiska przy użyciu metodologii Oceny cyklu 

życia (Life Cycle Assessment, LCA) i zminimalizować zużycie energii i wody. 

2.  Zweryfikować możliwości recyklingu i aplikacje generujące wartość dla odpadów silikonowych (do 15% 

przepływu). 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9W0egwElXi0
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1.3 Partnerzy Projektu 

 
Organizacja Lokalizacja Wkład 

 
  

Rhodia 
Operations 
S.A.S. 

 

 
 

Francja (Saint-Fons)  

Część grupy Solvay, światowego lidera w dziedzinie 

specjalistycznych chemikaliów, w tym poliamidów. Firma 

posiada zakłady produkcyjne i centra badawczo-rozwojowe 

we Francji. Proces recyklingu Move 4earth® został 

opracowany we Francji przed wdrożeniem w Gorzowie. 

 
  

Solvay 
Engineering 
Plastics 
Poland  
Sp. z o.o. 

 

 
 
 
 

Polska (Gorzów Wlkp.) 

Głównym obszarem działalności Solvay EP Poland jest 

produkcja poliamidu 6 oraz produktów na bazie tego 

poliamidu i innych polimerów poliamidowych dostarczanych z 

innych lokalizacji Grupy Solvay. Częścią produkcji są 

compoundy na bazie recyklowanych polimerów pozyskanych 

wewnątrz jak i poza Grupą. Pilotażowa linia Move 4earth® 

została wybudowana w Gorzowie. 
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2.TECHNOLOGIA  
Technologia Move 4earth® łączy operacje mechaniczne i chemiczne w jeden proces ciągły, umożliwiający 

wysoki stopień oddzielenia powłoki silikonowej od włókien poliamidowych zawartych w tkaninach poduszek 

powietrznych. 

Po oczyszczeniu, poliamid z recyklingu stanowi główny surowiec dla compoundów TechnylⓇ 4earth®, nowej 

gamy wysokiej jakości tworzyw konstrukcyjnych przeznaczonych do eko-aplikacji w różnych branżach, takich 

jak motoryzacja, budownictwo i urządzenia konsumenckie. 
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3.GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA PROJEKTU 
Główne działania zrealizowane w ramach projektu można podsumować następująco: 

3.1 Zaprojektowanie I Budowa zakładu pilotażowego 

Cel ten zrealizowano w dwóch etapach: 

1. Przeprowadzono szczegółowe studium inżynierskie, głównie w celu zdefiniowania szczegółowych 

specyfikacji dla każdego urządzenia technologicznego i zaprojektowania układu fabryki. Wyniki 

wstępnych testów walidacji procesu (patrz 3.2) były przydatne do określenia szczegółowych 

specyfikacji części urządzeń. 

 

2. W oparciu o szczegółowe studium inżynieryjne wyremontowano i zmodernizowano budynek, 

adaptując go do nowej linii pilotażowej. Następnie wszystkie maszyny  i urządzenia zostały 

zakupione i zainstalowane z gotowością do rozruchu w lipcu 2016 r. Był to kamień milowy fazy 

Projektu, w której wzięło udział wielu ekspertów z firmy Solvay (z działów konstruktorskich, badań i 

rozwoju, utrzymania ruchu, produkcji), ale także wykonawców budowlanych. 
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3.2 Walidacja I optymalizacja procesu recyklingu 

Pierwszym krokiem tej fazy była walidacja wszystkich głównych maszyn i etapów procesu pojedynczo w 

procesie prowadzonym okresowo. Zostało to ukończone w kwietniu 2015 r., jeszcze przed rozpoczęciem 

etapu budowy fabryki. Rozruch linii pilotażowej rozpoczęto niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych i 

instalatorskich. Po przeprowadzeniu wielu testów, proces technologiczny nowej linii został uznany za 

zatwierdzony w kwietniu 2017 r. ze średnią wydajnością, nie odpowiadającą jeszcze pełnej wydajności 

projektowej. 

W następującym okresie prace skupiły się nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych i optymalizacja 

procesu. Cel osiągnięto we wrześniu 2018 r., kiedy to w trakcie 48-godzinnego stabilnego testu uzyskano, a 

nawet przekroczono, projektową wydajność i OEE. Wspomnianym testem nie tylko w pełni 

zademonstrowano funkcjonalność nowej technologii i możliwości jej przeniesienia na większą skalę, ale 

również pozytywnie zweryfikowano wysoką jakość wyprodukowanego polimeru jak i zgodność z założeniami 

wód ściekowych z procesu. 

 

Oprócz pokazania przemysłowych osiągnięć procesu, kluczowe było zidentyfikowanie potencjalnych 

zastosowań dla wyprodukowanego polimeru. Stworzono nową gamę wysokiej jakości recyklowanych 

compoundów Technyl® 4earth®, które z powodzeniem promowano do momentu wprowadzenia 

komercyjnych aplikacji na różnych rynkach, takich jak motoryzacja, budownictwo i urządzenia 

konsumenckie. 

 

 
 

 

Cylinder head cover in the 
automotive market 

High pressure lances for 
gardening tools 

Window profiles in the building 
and construction sector 
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3.3 Identyfikacja sposobów zagospodarowania odpadów silikonowych 

W celu zminimalizowania wpływu technologii na środowisko, rozpoznano możliwości zagospodarowania 

odpadów silikonowych generowanych w procesie Move 4earth®. Pierwszym, szybko wdrożonym 

rozwiązaniem było wykorzystanie ich jako składnik Stałych Paliw Wtórnych (z ang. Solid Recovered Fuels, 

SRF) do produkcji energii. 

Podjęto wiele wysiłków w celu takiego zagospodarowania odpadów, by odzyskać z nich materiał i nadać mu 

drugie życie. W sumie zidentyfikowano i nawiązano kontakt z ponad 40 potencjalnymi klientami działającymi 

w takich branżach jak tworzywa sztuczne, elastomery, infrastruktura transportowa, budownictwo i inne. 

W efekcie zidentyfikowano pierwsze zastosowanie, polegające na wykorzystaniu pozostałości silikonowych 

w kompozycji dodatków wzmacniających poliolefiny do produktów takich jak doniczki, skrzynki pocztowe lub 

lekkie systemy dachowe. 

 

 
 

Poszukiwania innych sposobów zagospodarowania trwają nadal i będą kontynuowane po zakończeniu 

projektu. 
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3.4  Ocena technologii Move 4earth® pod kątem recyklingu innych 
odpadów tkanin technicznych 

Celem tego działania było wykazanie przydatności technologii dla dwóch alternatywnych surowców:  

1. poduszek powietrznych z demontażu aut (tzw. post-konsumenckie) 

2. tkanin poliamidowo-elastanowych. 

W kontekście poduszek post-konsumenckich, poruszono w projekcie następujące tematy/wyzwania: 

• Jak należy demontować poduszki powietrzne z pojazdów wycofanych z eksploatacji? 

• Jakie są dostępne wolumeny i powiązane koszty? 

• Jaka jest jakość recyklowanego polimeru? 

• Gdzie mogą pojawić się pierwsze post-konsumenckie źródła demontażu? 

• Jaka jest efektywność ekonomiczna docelowych źródeł? 

Wnioski wskazują, że istnieje możliwość recyklingu poduszek post-konsumenckich technologią 

Move 4earth® 

• Preferowanym sposobem demontażu poduszek powietrznych byłoby taki, który nie wymaga 

eksplodowania poduszki, aby nie pozostawiać żadnych substancji na tkaninach. Opcja taka wydaje 

się trudna i kosztowna, biorąc pod uwagę sposób zaprojektowania modułu poduszki powietrznej i 

czynności potrzebnych do usunięcia poduszki z modułu. Aby taki demontaż był możliwy, konieczna 

byłaby całkowita zmiana projektu modułów, a jest bardzo mało prawdopodobne, aby producenci 

samochodów zgodzili się na to w sposób skoordynowany i bez nowych regulacji prawnych. Nawet 

gdyby tak się stało, efekt byłby widoczny dopiero za 15 lat 

• Zdetonowanie ładunku w poduszce a następnie jej odcięcie wydaje się najbardziej opłacalną opcją. 

Mimo iż w Europie zachodniej jest to ekonomicznie nieuzasadnione, wydaje się, że jest możliwe w 

innych obszarach o niższych kosztach pracy. 

• Trzy tony poduszek powietrznych zdemontowanych z aut zostały przetworzone w zakładzie 

pilotażowym Move 4earth® bez większych problemów procesowych.  

 

 
Poduszki powietrzne z demontażu aut po dostarczeniu do zakładu recyklingu 

• The quality of the recycled polymer obtained from this first trial was found at a slightly lower level 

compared to the one made from post-industrial scraps, but still sufficient to envisage future 

optimizations for technical compounds. 

• Jakość polimeru uzyskanego z poduszek post-konsumenckich była na nieco niższym poziomie w 

porównaniu do polimeru z poduszek przemysłowych (post-industrial), jednak nadal wystarczająca 

by brać pod uwagę pod kątem użycia w compoundach. 
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Intencją zespołu projektowego Move 4earth® jest nawiązanie współpracy nastawionej na sprawienie 

by recykling poduszek powietrznych z demontażu aut stał się faktem w skali europejskiej. 

Rozważania powinny iśc w kierunku rozwiązań obniżających koszty demontażu i optymalizacji 

zbiórki odpadów. 

Jeśli chodzi o odpady tkanin poliamidowo-elastanowych, fakt, że są one tkane z przędzy elastanowej i 

cieńszej przędzy poliamidowej, że oddzielenie obu materiałów jest szczególnie złożone i trudne. Próbowano 

podejścia dwuetapowego: pierwszym krokiem było zmielenie produktu w celu rozplątania przędzy obu 

polimerów, w drugim rozdzielenie polimerów za pomocą wirówek. Przeprowadzone liczne próby w szerokim 

zakresie parametrów procesu nie przyniosły pożądanych efektów. Niezależnie od warunków procesu, nie 

zaobserwowano rozdzielenia obu polimerów. 

Nie wykazano możliwości recyklingu tkanin poliamidowo-elastanowych za pomocą technologii Move 

4earth®. Stwierdzono, że połączenie mechanicznego rozdrabniania i mokrej separacji nie stanowi 

właściwej drogi technologicznej dla tego typu odpadów. 
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3.5  Oszacowanie wpływu procesu na środowisko oraz korzyści z nowo 
powstałych procesów recyklingu w oparciu o metodologię Oceny 
Cyklu Życia (Life Cycle Assessment, LCA) 

Celem tej części projektu było zapewnienie, że proces recyklingu jest zgodny z założeniami 

zrównoważonego rozwoju firmy Solvay. Kluczowym było zagwarantowanie odpowiedniego oczyszczania 

ścieków z procesu. Stosując metodologię Oceny Cyklu Życia porównano również oddziaływanie na 

środowisko recyklingu poliamidu technologią Move 4earth® z klasyczną metoda wytwarzania PA 

pierwszogatunkowego. 

Po dogłębnych badaniach we wczesnej fazie projektu zdefiniowano i zatwierdzono technologiczne 

rozwiązania postępowania ze ściekami, które polega na specjalnej filtracji wód ściekowych, a następnie 

biologicznej obróbce w lokalnej miejskiej oczyszczalni ścieków. 

Skład ścieków przemysłowych wytwarzanych przez zakład Move 4earth® analizowano w trakcie 

licznych prób, w tym podczas 48-godzinnego testu przy pełnej wydajności we wrześniu 2018 roku. 

Wyniki badań były w pełni zgodne z obowiązującymi limitami. 

Wstępna analiza Oceny Cyklu Życia („od kołyski po bramę”) przeprowadzona przez ekspertów firmy Solvay 

w 2014 r. ujawniła bardzo duży potencjał technologii Move 4earth® w aspekcie zmniejszenia wpływu na 

środowisko dla takich kryteriów jak ślad CO2, zużycie energii nieodnawialnej, zdrowie ludzkie, ekosystemy i 

pobór wody. Porównano compound wzmocniony 35% włókna szklanego na bazie poliamidu odzyskanego w 

technologii Move 4earth® analogicznym produktem na bazie pierwszogatunkowego poliamidu. Wyniki 

przedstawio na poniższym rysunku. 

 

 
 

We współpracy firm SOLVAY, PSA i SOGEFI, przeprowadzono pełną analizę Cyklu Życia (LCA) dla 

produktu wykonanego z recyklowanego poliamidu - obudowy filtra paliwa samochodowego, włączając jego 

fazę użytkowania przez 150 tyś. Km. 
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Analiza ta ponownie potwierdziła znaczące korzyści płynące z zastosowania produktów Technyl® 

4earth®: zmniejszenie oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia tego komponentu 

samochodowego wynosi od -10% do -40%. Wynikają one głównie z etapu produkcji materiałów i z 

niskiego wpływu technologii recyklingu Move 4earth®. 

Pełny raport można pobrać ze strony internetowej Move 4earth®: 

https://www.technyl.com/wp-content/uploads/2019/01/LCA_Technyl-4earth-A4E-218V35-Black-340212.pdf 

Więcej informacji o bezpośrednich korzyściach dla środowiska wynikających z Projektu znajduje się w 

następnym rozdziale. 

 
 
 
 

  

https://www.technyl.com/wp-content/uploads/2019/01/LCA_Technyl-4earth-A4E-218V35-Black-340212.pdf
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4.  KORZYŚCI  ŚRODOWISKOW E I  
 DALSZE KROKI  

4.1 Korzyści środowiskowe 

W całym okresie realizacji projekt wywarł istotny bezpośredni wpływ na Europę dzięki wykorzystaniu do 

produkcji compoundów PA66 ponad 1500 ton polimeru z recyklingu zamiast pierwotnego polimeru PA66: 

• Uniknięto emisji ponad 3000 ton CO2. 

• Oszczędzono ponad 36400 m3 wody i 113.850.000 MJ energii pierwotnej. 

W oparciu o średnie roczne emisje CO2 i zużycie energii przez obywateli Europy w 2016 r. możemy 

przedstawić bardziej konkretny szacunek korzyści osiągniętych podczas projektu: 

• Uniknięto emisji CO2 w ilości odpowiadającej emisji 427 obywateli Europy w 2016 r. 

• Oszczędzono energię w ilości odpowiadającej zużyciu energii przez 978 obywateli w 2016 r. 

4.2 Następne kroki 

Aby zapewnić długoterminowe korzyści płynące z projektu, intencją partnerów projektu jest realizacja 

następujących głównych działań po jego zakończeniu: 

• Monitorowanie sieci demontażu samochodów i współpraca z partnerami w celu stworzenia źródeł 

odpadów post-konsumenckich poduszek powietrznych. 

• Rozpoczęcie prac projektowych nad rozszerzeniem technologii recyklingu Move 4earth® na nowe 

aplikacje tekstyliów technicznych. 

• Zidentyfikowanie nowych możliwości zagospodarowania pozostałości silikonowych, 

umożliwiających 100% odzyskanie materiału. 

• Dalsza optymalizacja zdolności przemysłowych i konkurencyjności kosztowej technologii Move 

4Earth® przygotowująca do przyszłych inwestycji na większą skalę. 

• Rozpoznanie możliwości licencjonowania technologii. 

Wspierając wszystkie wymienione wyżej inicjatywy, w Projekcie podkreślono, że duże znaczenie będzie 

miało ewolucja niektórych regulacji prawnych. Projekt skierował do Komisji Europejskiej następujące 

rekomendacje: 

• Zmiany w dyrektywie w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, zachęcające sektor 

demontażu samochodów do odzyskiwania przednich poduszek powietrznych i udostępniania ich 

na platformie logistycznej. 

• Stworzenie nowego prawodawstwo oferującego zachęty finansowe dla firm, które zwiększają 

użycie wysokiej jakości tworzyw poliamidowych z recyklingu. 



    

 

Więcej informacji: 

Nicolas Forien 

(nicolas.forien@solvay.com) 

 

Obserwuj projekt Move 4earth® na 

 

 

mailto:nicolas.forien@solvay.com

