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Πλαστικά: Μια ιστορία µε παγκόσµια επιτυχία
Η παγκόσµια παραγωγή πλαστικών 1950 –2015 (PlasticsEurope, 2016)
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Τα πλαστικά στην συσκευασία
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Τι γίνεται µε τα πλαστικά απόβλητα?
Μόνο 29.7%
απο αυτά τα
πλαστικά
ανακυκλώθηκαν

30.8% πήγαν
για υγειονοµική
ταφή

Το 2014
παραχθηκαν στην
Ευρώπη περίπου
26 χιλιάδες τοννοι
πλαστικών
αποβλήτων

Οπότε παραµένει
ενα σηµαντικό µέρος
αποβλήτων στο
περιβάλλον
Πηγή: PlasticsEurope, 2016

39.5%
αποτεφρώθηκαν
µε ενεργειακή
ανάκτηση

Ανακύκλωση
Οι λόγοι για την προώθηση της ανακύκλωσης
είναι πολλοί:
Κινείται στα πλαίσια
κυκλικής οικονοµίας.

Περιβαλλοντικοί
(προστασία του
περιβάλλοντος)
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Οικονοµικοί
(µείωση του κόστους
παραγωγής)

Tα απόβλητα
µετατρέπονται σε
πηγές που θα
επιστρέφουν στην
παραγωγή µε κυκλικό
τρόπο(European
Commission 2014).
Απώτερος στόχος:
µηδενική εναπόθεση
αποβλήτων.

Ανακύκλωση Πλαστικών συσκευασιών

Η χρήση των ανακυκλωµένων πλαστικών στην συσκευασία
τροφίµων είναι µια νέα εφαρµογή µε µεγάλο δυναµικό, αφού
το 40% της κατανάλωσης των πλαστικών χρησιµοποιείται
στην συσκευασία. (PlasticsEurope, 2016)
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Ανακύκλωση Πλαστικών συσκευασιών
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Είδη ανακύκλωσης
Πρωτογενής Ανακύκλωση
Πραγµατοποιείται σε βιοµηχανικά αποκόµµατα και αποξέσµατα πλαστικών υλικών
που δεν εχουν χρησιµοποιηθεί (closed loop)
∆ευτερογενής ανακύκλωση
Πραγµατοποιείται σε πλαστικά υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί από τον καταναλωτή
(open loop) και περιλαµβάνει συνήθως τα ακόλουθα στάδια: ∆ιαλογή –ΠλύσιµοΚαθαρισµό-Θερµική επεξεργασία-Μορφοποίηση
Τριτοτεγενής χηµική ανακύκλωση
Η διαδικασία όπου ένα πολυµερές αποδοµείται χηµικά ή βιολογικά σε µικρότερα
µόρια (µονοµερή ή ολιγοµερή) τα οποία θα αποτελέσουν βάση για περαιτέρω
χηµικές συνθέσει ς(π.χ επαναπολυµερίζονται).
Τεταρτογενής ανακύκλωση
Παράγει ενέργεια από την καύση των πλαστικών
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Ισχύουσα νοµοθεσία
Κανονισµός ΕΚ 282/2008
για τα υλικά και αντικείµενα από ανακυκλωµένο πλαστικό τα
οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή µετρόφιµα και για
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

Απαιτήσεις της EFSA

Κανονισµοί ΕΚ 1935/2004 & ΕΚ 10/2011
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Σύµφωνα µε την νοµοθεσία υπάρχουν τρεις πιθανότητες που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ανακυκλωµένα πλαστικά για επαφή µε τρόφιµα.
Α. Πλαστική πρώτη ύλη προερχόµενη από κύκλωµα προϊόντων
που βρίσκεται σε κλειστή και ελεγχόµενη αλυσίδα (διασφάλιση
χρήσης µονο υλικών σε επαφή µε τροφιµα χωρίς καµια
επιµολυνση) (closed loop)

Β. Tα υλικά ανακυκλώνονται µετά την χρήση τους απο τους
καταναλωτές (open loop)

Γ. Χρήση ανακυκλωµένου πλαστικού υλικού πίσω απο
λειτουργικό φραγµό όπως αυτός ορίζεται από τον κανονισµό ΕΚ
10/2011
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Α. Κλειστή ελεγχόµενη αλυσίδα (closed loop)
Aποκόµµατα και αποξέσµατα απο την βιοµηχανία πλαστικών σε επαφή µε τρόφιµα τα οποία
δεν έχουν ερθει σε επαφή µε το τρόφιµο.
Κύκλοι παραγωγής και διανοµής στους οποίους τα προϊόντα κυκλοφορούν µε ελεγχόµενο
σύστηµα αναχρησιµοποίησης και διανοµής ώστε η εισαγωγή εξωτερικού υλικού να
περιορίζεται στο ελάχιστο εφικτό.
Μπορεί να γίνει µέσα στην βιοµηχανία που παράγονται ή σε κάποιο άλλον φορέα
Απαραίτητα να τηρούνται ΟΠΠ σύµφωνα µε το κανονισµό ΕΚ 2023/2006
Η ιχνηλασιµότητα είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της πηγής του υλικού και την
διασφάλιση ότι δεν υπάρχει κανένα είδος επιµόλυνσης.
Κανένας κίνδυνος χρήσης
∆ιαθεσιµότητα είναι περιορισµένη διότι χρησιµοποιούνται συνήθως απο τις ίδιες τις
βιοµηχανίες παραγωγής (εχουν ελεγχόµενη και οµοιογεννή σύσταση χωρίς αποδόµηση)
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Β. Ανακύκλωση µετά την χρήση τους (open loop)
Επιµόλυνση των πλαστικών αποριµµάτων απο:
Υπολείµµατα απο
την προηγούµενη
χρήση π.χ
τρόφιµα

Χρήση non food
υλικών π.χ. µη
εγκεκριµένες
ουσίες

Κακή χρήση του
πλαστικού π.χ
βαφές,
απορρυπανντικά

Επιµόλυνση µε ουσίες
από την διεργασία της
ανακύκλωσης πχ.
απορρυπαντικά

Προιόντα
αποδόµησης του
πλαστικού

Επιµόλυνση απο
άλλα πλαστικά
κατά την διεργασία
της ανακύκλωσης
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∆ιεργασία ανακύκλωσης (open loop)

Στάδια 2-3
INPUT

Συλλογή
πλαστικών
απο τα κεντρα
ανακυκλωσης

Στάδιο 1

(decontamination)

• ∆ιαλογή
• Τεµαχισµος
• Πλυσιµο
• Στεγνωµα

• Κρίσιµα στάδια
καθαρισµού
συνήθως σε
υψηλή
θερµοκρασία υπο
κενό
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Στάδιο 4
• Extrusion
• Παραγωγή
πελλετών

Output
Πώληση
ανακυκλωµέν
ου πλαστικού

‘Ελεγχος

αποτελεσµατικότητας διαδικασίας ανακύκλωσης
(open loop)
Αδυναµία
προσδιορισµού όλων
των πιθανών ειδών
επιµόλυνσης

∆ιαφορετική ικανότητα
κατακράτησης και
απελευθέρωσης
προσµείξεωνεπιµολυνσεων ανάλογα µε
το ειδος του πλαστικού

∆εν υπάρχουν
καθορισµένα
χαρακτηριστικά που θα
ισχύουν για όλα τα είδη
πλαστικών

Για την ασφάλεια του
τελικού προιοντος

Συνδυασµός ελέγχου
των χαρακτηριστικών
των επιµέρους πρώτων
υλών

Κατάλληλη διεργασία
αφαίρεσης των πιθανών
προσµείξεων.

Απόδειξη της ικανότητας
της διεργασίας να
αποµακρύνει κάθε χηµική
επιµόλυνση, σε
συγκέντρωση ασφαλή για
την υγεία του ανθρώπου,
(∆οκιµή προσοµοίωσης)

∆οκιµή προσοµοίωσης (Challenge test)
Ο τρόπος διεξαγωγής της δοκιµής προσοµοίωσης περιγράφεται στα ακόλουθα
πρωτόκολλα:
FDA: Guidance for industry: Use of Recycled Plastics in Food Packaging: Chemistry
Considerations, August 2006
Guidelines of the International Life Sciences institute (ILSI); Recycling of plastics
for food contact use; edited by the ILSI Europe Packaging Material Task Force;
Brussels, Belgium, May1998
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∆οκιµή προσοµοίωσης (Challenge test)
Η δοκιµή προσοµοίωσης περιλαµβάνει:
Επιµόλυνση του υλικού µε ένα µείγµα ουσιών καθορισµένης συγκέντρωσης
κάτω απο συγκεκριµένες συνθήκες
Το επιµολυσµένο υλικό υποβάλλεται στην διεργασία της ανακύκλωσης
Ανάλυση των συγκεντρώσεων των επιµολυντών σε διαφορετικά στάδια της
διεργασίας ανακύκλωσης
Πρόβλεψη µέσω µοντέλλων της µετανάστευσης των υπολειµµάτων των
επιµολυντών
Πειράµµατα µετανάστευσης σε προσοµοιωτές τροφίµων
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∆οκιµή προσοµοίωσης (Challenge test)
Οι οργανικές ενώσεις που επιλέγονται ως επιµολυντές καλύπτουν ένα µεγάλο
εύρος φυσικοχηµικών ιδιοτήτων, όπως πολικότητα, πτητικότητα και συµβατότητα
µε τα διάφορα είδη των πολυµερών και ανήκουν τις εξής κατηγορίες:
Πτητικές πολικές οργανικές ενώσεις
Πτητικές µη πολικές οργανικές ενώσεις
Μη πτητικές πολικές οργανικές ενώσεις
Μη πτητικές µη πολικές οργανικές ενώσεις
Οργανοµεταλλικές ενώσεις
Οι συνθήκες δοκιµής καλύπτουν το χειρότερο προβλέψιµο σενάριο επιµόλυνσης
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∆οκιµή προσοµοίωσης (Challenge test)

Στόχος: ανακυκλωµένα πλαστικά ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία

Η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας αποδεικνύεται µε την ικανότητα
αποµάκρυνσης των επιµολυντών σε τελικές συγκεντρώσεις κάτω απο συγκεκριµένα
όρια ανάλογα µε το είδος του πλαστικού και εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
για την ασφάλεια του καταναλωτή
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∆οκιµή προσοµοίωσης (Challenge test)

Στην Αµερική (FDA) έχουν καθοριστεί τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια των
υπολειµµάτων των επιµολυντών για Pet, Polystyrene, PVC και Polyeolefins

Στην Ευρώπη (EFSA) έχουν καθοριστεί τα όρια για την ανακύκλωση των
Pet. Tα υπόλοιπα είδη πλαστικού εξετάζονται κατά περίπτωση από την
EFSA και θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µελέτες για την πρόβλεψη των
επιµολυντών και τα επίπεδα της επιµόλυνσης.
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Γ. Χρήση Λειτουργικού Φραγµού
Επιτρέπει την χρήση ανακυκλωµένου πλαστικού που προέρχεται απο non food
contact υλικά.
Η απόδειξη της αποτελεσµατικότητας του λειτουργικού φραγµού για την αποτροπή
της µετανάστευσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και µπορεί να γίνει:
Με επιµόλυνση παρθένου υλικού κάτω από συνθήκες του χειρότερου σεναρίου
(π.χ. challenge test) και πραγµατοποίηση της διεργασίας της ανακύκλωσης

Συνδυασµό του επιµολυσµένου υλικού ως εσωτερικού στρώµατος µε παρθένο
υλικό βάζοντας ανάµεσα φραγµό συγκεκριµένου πάχους

Πειράµατα µετανάστευσης κάτω από τις χειρότερες προβλέψιµες συνθήκες.
Έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του παρθένου υλικού και του λειτουργικού
φραγµού για την παρεµπόδιση της µετανάστευσης από το επιµολυσµένο υλικό.
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Έγκριση ∆ιεργασίας Ανακύκλωσης
Η EFSA είναι υπεύθυνη για την εκτίµηση της επικινδυνότητας της διεργασίας
ανακύκλωσης πλαστικών για επαφή µε τρόφιµα και βγάζει µια γνωµοδότηση
Την γνωµοδότηση της EFSA στην συνέχεια ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση και χορηγεί ή αρνείται την άδεια ανακύκλωσης
Για τις εγκεκριµένες διεργασίες ανακύκλωσης γίνεται εγγραφή στο website
της Ευρωπαικής Ένωσης
Υπάρχουν 120 γνωµοδοτήσεις της EFSA (πάνω απο το 80% αφορούν το Pet)
Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθυστερεί (σε εξέλιξη η έκδοση
ανεπίσηµων εγγράφων (drafting process))
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Έγκριση ∆ιεργασίας Ανακύκλωσης

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόµα επίσηµη λίστα της ΕΕ
µε τις εγκεκριµένες διεργασίες ανακύκλωσης κάποια κράτη
.
µέλη
χρησιµοποιούν ανακυκλωµένα πλαστικά µε θετική
γνωµοδότηση της EFSA σύµφωνα µε τις εθνικές µεταβατικές
διατάξεις τους
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση ανακυκλωµένων πλαστικών στην συσκευασία των
τροφίµων είναι ένα πολλά υποσχόµενο σενάριο µε αρκετά
πλεονεκτήµατα (µείωση του κόστους, ενθάρρυνση της πράσινης
οικονοµίας)

Η ασφάλεια της χρήσης των ανακυκλωµένων πλαστικών δεν είναι
δεδοµένη

Η ανακύκλωση των πλαστικών υλικών σε κλειστό κύκλωµα δεν
εµφανίζει κίνδυνο για την ασφάλεια του καταναλωτή αρκεί να
τηρούνται ΟΠΠ και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των
κανονισµών των ΕΚ 1935/2004 και ΕΚ10/2011

Testing your way to safety

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανακύκλωση των πλαστικών υλικών από ανοιχτό κύκλωµα
εγκυµονεί αρκετούς κινδύνους και απαιτεί αυστηρούς ελέγχους
και επιστηµονικές µελέτες

Η ανακύκλωση των πλαστικών Pet έχει µελετηθεί εκτενώς, έχει
γίνει εκτίµηση κινδύνου και έχουν καθοριστεί πλήρως τα κριτήρια
και οι απαιτήσεις προκειµένου να είναι ασφαλής για τον
καταναλωτή

Η ανακύκλωση άλλων υλικών όπως πολυολεφίνες
πολυστρωµµατικών υλικών δεν έχει µελετηθεί επαρκώς
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και

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για τις πολυολεφίνες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν πανευρωπαϊκές
µελέτες ώστε να γίνει εκτίµηση των πιθανών επιµολυντών σε ένα
ανοιχτό κύκλωµα, των συγκεντρώσεων µε τις οποίες απαντώνται και
τον καθορισµό της συγκέντρωσης αναφοράς για να είναι
αποτελεσµατική και ασφαλής η διεργασία ανακύκλωσης για την
αποµάκρυνση αυτών.

Άρα προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε ανακυκλωµένα πλαστικά υλικά
στην συσκευασία τροφίµων πρέπει να εξετάζουµε ότι έχουν γίνει όλοι
οι απαραίτητοι έλεγχοι, υπάρχει ιχνηλασιµότητα και έχουν έγκριση
από την EFSA
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