Polymerbrevet december 2019,
Tema återvinning och återbruk
Över 200 000 ton plastavfall per år till kemisk återvinning –
nytt samarbete
Neste Chemicals och Ravago samarbetar kring kemisk
återvinning. Man har slutit avtal om att påskynda den
cirkulära ekonomin genom att höja effektiviteten hos den
petrokemiska industrin. Att kemiskt återvinna gammal plast är
en krävande process men genom samarbetet hoppas man kunna nå
det gemensamma löftet parterna avgivit om att kunna återvinna
mer än 1 miljon ton till 2030. Det skulle öka hela Europas
återvinningsgrad från 25-30%.
Neste har gjort sig kända för att använda förnybara plaster
och Ravago är en av Europas största distributörer och
återvinner/regranulerar/kompounderar ca 60 ton plast årligen.
Källa: Plasticker news from 12.11.19
Eastman Chemical återvinner plast kemiskt
Eastman, USA, bygger anläggningar för att kemiskt återvinna
dels polyestrar och polyeten med hjälp av en metod som heter
metanolys. Materialet bryts ned till två basmonomerer,
dimetyltereftalat och etylenglykol vilket är de material från
vilken jungfrulig polyester tillverkas. Man avser också med en
annan process, baserad på förgasning, kemiskt återvinna
blandad plast som då bryts ned i dess beståndsdelar såsom
kolmonoxid och väte.
Källa: plastforum 16.08.19
Tyger kan också återvinnas – modeindustrin blandar sig i
TrusTrace har utvecklat en digital plattform som ger mode och
textilföretag en total överblick över deras produkters resa
från fiber till klädesplagg. Plattformen är blockchain-baserad
och använder sig av maskin Learning för att automatisera
datainsamlingen och verifiera arbetet. Genom att kunna
identifiera processerna kan man få reda på parametrar som

mängd vatten som behövs för framställning, eventuell närvaro
av barnarbetare etc. så att industrin såväl som konsumenter
kan göra kloka val vid inköp.
Källa: www.fibre2fashion.com/news/ från 06.09.19
Renewcell i Kristinehamn kokar ned kläder till tyg
Med bara en tiondel vatten mot klädframställning av bomull och
hälften av energin vid framställning av kläder av polyester
ser företaget framtiden an med tillförsikt. Metoden som
utvecklats och tillämpas i Kristinehamn kokar gamla kläder och
utvinner ur det cellulosafibrer som sedan blir till nya tyger
och garn.
Källa: www.va.se/nyheter/2019/11/08 framtidens tyg kokas i
Kristinehamn
Öppet och stängt i julhelgen
Vi stänger för julledighet den 23 december och är åter på
plats den 7 januari.
Titta gärna in på vårt miljöbrev också där vi bla skriver om
en ny statlig utredning kring cocktaileffekten av olika
kemiska ämnen och hur det påverkar oss.
Istället för julkort ger vi UNFPA ett bidrag. Vi önskar alla
våra läsare God Jul och Gott Nytt År!

