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Co z tymi poziomami recyklingu?
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to ostatnio gorący temat. Choć jednak
wiele osób dyskutuje na temat ambitnych celów, to już mniejsza ich część skupia
się na drodze do ich osiągnięcia. A ta nie będzie łatwa.
wiroprądowych i elektromagnesów pozwala
na automatyczne sortowanie, przy znacznie
odchudzonym składzie osobowym, prawie
14 frakcji materiałowych, które z powodzeniem
przekazywane są do recyklingu. Każda frakcja
po automatycznym przesortowaniu podlega
kontroli jakościowej celem przygotowania dobrej jakości surowca wtórnego. Jest to istotne
w obecnej sytuacji nadpodaży surowców i ograniczonej mocy recyklerów, gdyż – aby sprzedać
surowce – trzeba konkurować nie tylko ceną,
lecz również jakością.
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Optymalizacja kosztowa
reludium tego, co czeka nas podczas

Niestety, mimo dużego odsetka mieszkańców
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przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów
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nie tylko do GOZ-u w długim okresie, ale też
Recykling przede wszystkim
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Przykładem takiego wysoko jakościowego zakła-
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Zależy ona od trzech czynników: samorządów,
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Warszawą, który przetwarza ponad 1000 ton od-

mazowieckim.

Pierwsza grupa – samorządy – to kreatorzy
systemu, którzy powinni z jednej strony kre-
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awaryjność i przyszłe koszty, bez negatywnego

do osiągnięcia celów recyklingowych w dość

padów dziennie, pochodzących od prawie 800 000
mieszkańców aglomeracji warszawskiej.

Korzyść dla środowiska

ować postawy ekologiczne wśród mieszkańców

W zakładzie funkcjonują trzy zautomatyzo-
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sami mieszkańcy. Od nich zależy dużo, gdyż im

Pozwoliło to na opracowanie optymalnej insta-

przez Lekaro papieru pozwoliła na uratowanie

lepsza segregacja u źródła, tym łatwiej poddać

lacji, maksymalizującej odzysk materiałowy od-
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odpad procesom odzysku i recyklingu. Główna
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przesłanka dla mieszkańców to niższe opłaty

ale także ze zmieszanych odpadów komunalnych.
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śmieciowe dla osób deklarujących segregację.

Wykorzystanie optoseparatorów, separatorów

dyrektor Lekaro
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