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Tällä palstalla selvitetään, mitä pakkausalalla usein käytettävät termit 
tarkoittavat. Onko mielessäsi jokin sana, jonka merkityksen haluaisit 
tietää? Kerro siitä meille osoitteella johanna.nikunen@pakkaus.com 
ja etsimme alan parhaan asiantuntijan vastaamaan.

TERMIT
TUTUKSI

Muovin kierrätys

Parhaillaan on meneillään mo-
ninainen ja monitasoinen kes-
kustelu pakkausmateriaaleista 
ja muovien hyväksyttävyydes-
tä. Euroopan valitsema ratkaisu 
on ensisijaisesti kierrätys, jonka 
tavoitteena on alentaa muovi-
jätteen määrää ja neitseellisen 
muovin käyttöä. Samalla me-
kaanisen kierrätyksen rinnalle 
on noussut mahdollisuus ke-
mialliseen kierrätykseen. Tämä 
voi olla muovin uuden ajan 
alku.

Yksi asiaan liittyvä kysymys 
on se, että uudessa sääntelys-
sä muokatut muovinomaiset 
materiaalit ja synteettiset bio-
polymeerit nähdään yksiselit-
teisesti muoveina. Biohajoavat 
biopolymeerit, muokatut luon-
nonpolymeerit ja komposiitit, 
kuten paperijalosteet, saattavat 
sotkea jo nyt haastavan muo-
vin keräilyn ja lajittelun. Tämä 
ei koske biopohjaisia valta-
muoveja, jotka ovat pääasiassa 
samoja muoveja kuin vastaavat 
fossiiliset muovit, eli niillä on 
täysin samat fysikaaliset omi-
naisuudet mekaanisesti, termi-
sesti, sähköisesti ja biohajoa-
misen suhteen.

Erilliset muovien kierrätysjärjestelmät ovat mahdollisia vain, kun muovien volyy-
mit ovat riittävän suuria, kuten valtamuoveilla. Taloudellisen mielekkyyden kannalta 
on saatava toteutettua sekä teollinen lajittelu että kierrätystuotanto. Muovien kier-
rätyksen kannalta tärkeimmät ratkaisut muovien lajittelun jälkeen ovat mekaaninen 
kierrätys sulattamalla takaisin pelleteiksi tai muovin palauttaminen kemiallisesti ta-
kaisin monomeereiksi ja niiden uudelleen polymeroiminen.

Mekaanisen kierrätyksen haasteena on varmistaa uusiomateriaalien puhtaus ja 
turvallisuus erityisesti elintarvikekontaktissa. Epäpuhtauksia ovat kiintoaineiden ja 
lian lisäksi myös muoviin imeytyneet kemikaalit, öljyt, sulat ja monet haju-, maku- ja 
väriaineet. Tämän takia vain erittäin harvoissa tapauksissa, ja erityisesti kun kyseessä 
on suljettu pakkauskierto, on voitu antaa lupa pakkausmateriaalin kierrättämiselle. 
Hyvälaatuisesta kierrätysmuovista onkin pulaa nyt, kun kierrätys lasketaan uudel-
leen käyttöön otetusta määrästä.

Polyolefiinit, etenkin polyeteeni (r-PE), ovat yleisemmin mekaanisesti kier-
rätettyjä muoveja, koska niiden osuus koko muovijätteestä on suurin. Ne 
ovat myöskin helppoja käsitellä. Yhteinen haaste sekä polyeteeneille että 
polypropeeneille on niiden korkea affiniteetti rasvaliukoisiin epäpuhtauksiin. 
Lisäksi polypropeenille (r-PP) tyypillistä on nopeutuva sulaindeksin nousu.

Toinen merkittävä mekaanisesti kiertävä valtamuovi on polyesteri, etenkin 
kierrätetty pullopolyesteri r-PET. Sille tyypillinen moolimassan aleneminen 
johtuu hydrolyysistä ja sen kohottaminen ekstruuderissa tapahtuu poista-
malla kosteutta sekä lisäämällä kytkentäaineita.

Myös useita muita termoplastisia muoveja voidaan kierrättää ekstrudoi-
malla. Materiaaliin voidaan seostaa neitseellistä materiaalia, sekoittaa eri 
kierrätyslaatuja, parantaa suorituskykyä lisäaineilla, värjätä materiaali, jne. 
Tärkeää on, että sula materiaali voidaan suodattaa ja poistaa siitä mekaanisia 
epäpuhtauksia. Tyypillisesti nämä päätyvät muihin kuin pakkaustuotteisiin.

Kemialliseksi kierrätykseksi kutsutaan 
myös menettelyä, jossa muovi liuote-
taan ja kiteytetään uudelleen, jotta se 
saadaan puhdistettua. Myös mekaani-
seen kierrätykseen voi kuulua tiettyjä 
kemiallisia vaiheita, kuten r-PET moo-
limassan nostaminen ekstruusiossa. 
Kemialliseksi kierrätykseksi voidaan 
mieltää myös liuotus, vaikka se onkin 
fysikaalinen prosessi. 

Liuotuksen etuna on mahdolli-
suus puhdistaa polymeeri perin-
pohjaisesti. Polyeteenin (PE-LD) ja 
polypropeenin (PP) kierrättäminen 
liuottamalla on demo-tuotannon as-
teella. Näistä polyeteenin kierrätys 
on helpompaa liuotinjärjestelmän ta-
kia, sillä polypropeeni vaatii heksaa-
nin asemesta vaarallisemman dekalii-
nin käyttöä.

Myös polyestereiden liuotuskierrätystä on 
kokeiltu pienessä mittakaavassa, mutta vaa-
ditut liuottimet, kuten DMSO- tai ioniset 
liuottimet eivät vaikuta vielä teknistaloudel-
lisilta. Vaikka kierrätyksessä käytetään liuot-
timia, on saatu aikaiseksi elintarvikekelpoi-
suusvaatimukset täyttäviä muoveja.

Muovista luopuminen ei ole uskottava 
ratkaisu, vaikka kertakäyttötuotteissa 
siihen pyritäänkin. Materiaalien hyväk-
syttävyydessä on painotettu hiilijalan-
jälkeä, vaikka pohjimmiltaan kysymys 
on ennemmin ympäristön roskaantu-
misesta ja ekosysteemien vaarantumi-
sesta. Pakkausmateriaalit ovat muovin 
suurin käyttökohde ja niissä muovin 
tehtävä on parantaa herkkien tuottei-
den, etenkin elintarvikkeiden, säilyvyyt-
tä. Tuotteiden hävikin pienentäminen 
on tärkeää ilmastonmuutoksen eh-
käisyssä, ja myös siksi emme voi koko-
naan luopua muovista. Mutta voimme 
tehdä sen paremmaksi, juuri sellaisek-
si kuin sen aina piti olla. Siksi muovin 
kierrätys on yksi eksponentiaalisen toi-
von mahdollisuuksista.

Monomeerien talteenotto perustuu depolymerointiin, kuten hyd-
rolyysissä tai tietyissä termolyyseissä, tai palaamiseen jopa kauem-
mas taaksepäin valmistusketjussa, kuten synteesikaasun tuottami-
sessa ja hyödyntämisessä takaisin monomeereiksi. Tärkein hyöty 
palaamisesta monomeereihin saavutetaan siinä, että siten on mah-
dollista valmistaa laadultaan neitseellisen vertaisia uusiopolymee-
rejä. Kemiallisesti kierrätetyistä muoveista ei välttämättä käytetä 
erityistä nimikettä, koska ne voivat olla vain lisätty kierrätysosuus 
neitseellisen materiaalin mukana.Termolyysillä voidaan hajottaa polymeerit oligomeerisiksi vahoiksi tai öl-

jyiksi. Matalasti happipitoisia hajoamistuotteita, joita saadaan erityisesti 
polyeteeni- ja polypropeenifraktioista, voidaan edelleen käyttää esimerkik-
si höyrykrakkausprosessin syötteenä eteenin ja propeenin valmistamiseksi, 
aivan samoin kuin tavallisesti käytetään naftasyöttöä. Nykyisin synteesi-
kaasureittiä käytetään lähinnä polyolefiinien valmistukseen epätyypillisistä 
raaka-aineista, etenkin kivihiilestä.

Korkeasti happipitoiset polymeerit, kuten polyesterit, voidaan depolyme-
roida myös termolyyttisesti. Niitä ei kuitenkaan voida helposti palauttaa 
monomeereiksi, koska happipitoisuus johtaa suureen hävikkiin. Tämä on 
etenkin haaste kaasutuksessa. Kaasutuksen perusajatus on tuottaa syntee-
sikaasua, josta voidaan valmistaa Fisher Tropsh to Olefins (FTO) -prosessil-
la keveitä olefiineja ja edelleen polyeteeniä ja polypropeenia.

Polyesterien hydrolyysi on periaatteessa yksinkertaista kaik-
kien polyesterimuovien kohdalla. Ongelmana on PET:n te-
reftaalihapon erottaminen ja puhdistaminen. Se on erittäin 
haastavaa ja keskeistä myös hyvälaatuisen neitseellisen 
PTA-monomeerin valmistamisessa. Siksi polyesterin kemi-
allinen kierrätys ei ole yleistynyt laajamittaisena teollisena 
toimintana. 

Alkalinen hydrolyysi johtaa suolojen muodostumiseen, 
joiden poistaminen tuottaa merkittävästi jätettä ja nos-
taa kustannuksia. Glykolyysia on ehdotettu vaihtoehdoksi. 
Hydrolyysi metanolin avulla eli metanolyysi on kuiten-
kin kaikkein tehokkain menetelmä, sillä tereftaalihapon me-
tanoliesteri voidaan suoraan polymeroida haihduttamal-
la vain metanoli pois.  
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