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zużytych czyściw

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące gospodarki 
odpadami w tym zużytymi czyściwami w zakładach 
przemysłowych wymaga coraz większej uwagi ze strony 
przedsiębiorstw, jeśli chcą unikać wysokich kar i ograniczać 
koszty. Dlatego też rozwija się rynek usług związanych 
z bezpiecznym przechowywaniem i utylizacją czyściw.

Na całym świecie szybko rozwija się rynek 

gospodarki odpadami, którego część stanowią 

usługi związane dostarczaniem, wymianą i utyliza-

cją czyściw. Zgodnie z opublikowanym w tym roku 

raportem przygotowanym przez firmę analityczną 

Allied Market Research, „Globalny rynek gospodarki 

odpadami według typów odpadów” dotyczącym lat 

2017–2023, światowy rynek gospodarki odpadami zo-

stał oszacowany na 285 mld dolarów w 2016 r. i prze-

widuje się, że do roku 2023 osiągnie poziom 435 mld 

dolarów przy średnim rocznym wzroście od 2017 roku 

o 6,2%. Największy udział w tym rynku nadal ma mieć 

Europa. Właściwe zarządzanie odpadami w gospodar-

ce wiąże się z coraz wyższymi kosztami. Dotyczy to 

też zakładów produkcyjnych, dlatego poszukuje się 

optymalnych rozwiązań i często przekazuje gospodar-

kę odpadami wyspecjalizowanym firmom. 

Odchodzi się obecnie od wykorzystywania czyściw 

ze szmat bawełnianych pozyskiwanych w recyklin-

Bohdan Szafrański gu tekstyliów na rzecz specjalnie przygotowanych 

czyściw wielokrotnego użytku. Zaletą jest nie tylko 

standardowy rozmiar, wchłanialność, wytrzymałość, 

ale też, że są one dostarczane jako czyste, a zużyte 

obierane z zakładu w ramach całościowej usługi. 

Trzeba mieć na uwadze, że zużyte czyściwa 

tekstylne zawierają substancje oleiste, tłuszcze, roz-

puszczalniki, farby itp. substancje. Dlatego na terenie 

zakładu muszą być przechowywane w odpowiednich 

atestowanych pojemnikach. Chodzi o zabezpiecze-

nie przed możliwością wystąpienia samozapłonu 

oraz o ograniczenie wydzielania się z nich lotnych 

substancji do atmosfery. Zużyte czyściwa tekstylne 

powinny być transportowane w kontenerach prze-

znaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych. 

Stosuje się też jednorazowe czyściwa wykonane 

z papieru, różnego typu włóknin itp. Przykładem 

nowych produktów są ściereczki przeznaczone do 

wykorzystania w przemyśle. Choć niektóre aplika-

cje są podobne do tych, używanych jako chusteczki 

konsumenckie, to cechują się innymi parametrami. 

Konkurują zarówno z tańszymi papierowymi, jak 

i przeznaczonymi do wielokrotnego użycia mate-

riałami włókienniczymi (szmatkami lub odpadami 

tekstylnymi). Innowacje w tego rodzaju ściereczkach 

przemysłowych ogólnego zastosowania to różnego 

typu produkty nawilżane cieczami i przeznaczone do 

konkretnych celów oraz dostarczane z dozownikami 

(mogą być nawilżane bezpośrednio przed użyciem) itp. 

Według niektórych raportów, segment rynku 

ściereczek przemysłowych wygeneruje ze sprzeda-

ży w 2021 roku ponad 4 mld dolarów i zużyje około 

427 600 ton włóknin. Trzeba tu dodać, że obecnie 

w UE dość niechętnie patrzy się na produkty do 

jednorazowego użytku, jeśli nie zapewnia się równo-

cześnie ich skutecznego zbierania po zużyciu i ich 

bezpiecznej utylizacji. Jak twierdzą specjaliści, wszy-

scy szukają bardziej wydajnych metod czyszczenia, 

a przyszłość mają rozwiązania, w których kontroluje 

się jakość czyściw. Na przykład, jeśli weźmie się Źródło: Denios
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do czyszczenia butelkę ze środkiem i spryska nim 

powierzchnię, to nie kontroluje się dokładnie ilości 

płynu i wchłanialności użytej do dalszego czyszcze-

nia szmatki. To nie tylko nadmierne lub niewystar-

czające zużycie środka i szmatek, ale też dodatkowe 

czynności do wykonania dla pracownika, na które 

traci czas. Warto dostrzec korzyści, jakie się zyskuje 

w ramach całkowitego kosztu użytkowania czyściwa, 

jeśli zastosuje się włókniny o znanych parametrach. 

Mogą one zapewnić znaczną redukcję ilości rozpusz-

czalników i innych używanych chemikaliów. Również 

włóknina może zostać zaprojektowana w taki sposób, 

aby zawierała pewne funkcje, na przykład działanie 

przeciwbakteryjne. Szmaty tekstylne mają natomiast 

tendencję do wchłaniania więcej i uwalniania mniej, 

co w efekcie prowadzi do nadmiaru odpadów.

Usługi wymiany czyściwa
Coraz większą popularnością cieszą się usługi 

wymiany czyściw, w których zabrudzone czyściwo 

wymieniane jest na czyste przez dostawcę. Przypo-

mina się, że wadą materiałów jednorazowych jest 

powstawanie dużej liczby odpadów, które muszą być 

właściwie zagospodarowane. Jednym z takich usługo-

dawców jest np. Berendsen Textile Service. Dostawca 

dba o efektywność używanego czyściwa, eliminu-

jąc jego zabrudzenia chemikaliami, olejami oraz 

opiłkami metalu. Jak podaje firma, czyściwo prane 

jest w przyjaznej dla środowiska pralni, która działa 

w systemie zamkniętego obiegu. Dla użytkowników 

duże ma znaczenie, że dzięki wynajmowi i serwisowi 

czyściwa, wszystkie wymogi dotyczące: utylizacji, 

zakupu i raportowania są spełnione. 

Taką usługę oferuje m.in. firma MEWA. Tu też 

w ramach tzw. pełnej usługi, zużyte i brudne czyściwa 

są odbierane przez usługodawcę w określonych 

odstępach czasowych, prane ekologicznie i czyste 

ponownie dostarczane odbiorcy. Otrzymuje on trwały 

produkt wysokiej jakości, szybko wchłaniający ciecze 

w ilości kilkukrotnie przekraczającej ich własny cię-

żar. Jak informuje MEWA, dostarczane czyściwa wie-

lokrotnego użytku są trwalsze i bardziej ekologiczne 

niż czyściwa papierowe – mogą być prane i wykorzy-

stywane ponownie do 50 razy, tym samym nie trzeba 

za każdym razem kupować nowych. Czas czyszczenia 

powierzchni można zredukować o 35% w porówna-

niu z zastosowaniem czyściw papierowych. Jedną 

z najważniejszych zalet systemu pełnej usługi firmy 

MEWA jest fakt, iż usługodawca przejmuje za użyt-

kownika wszystkie obowiązki, jakie wynikają dla nie-

go z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska w odniesieniu do czyściw. Użytkownik 

oszczędza zatem czas i nakłady związane z zamawia-

niem, składowaniem oraz logistyką czyściw i może 

skoncentrować się swojej zasadniczej działalności. 

Warto wspomnieć o specjalnych szczelnych 

pojemnikach SaCon opracowanych przez firmę 

MEWA, zapobiegających między innymi samozapło-

nowi brudnych nasączonych np. olejami czyściw. 

Dzięki temu, że są wyposażone w kółka, można je 

łatwo przemieszczać. Ich pokrywy wyposażone są 

w specjalne zaciski oraz uszczelkę zamontowaną 

metodą wtrysku, co pozwala na ich szybkie i szczelne 

zamykanie. Tak zabezpieczony pojemnik może stać 

na stanowisku pracy do chwili, w której zostanie wy-

mieniony na nowy. Dzięki temu przez cały czas jest 

dostępny dla pracowników.

Jak wybrać czyściwo?
Firma MEWA radzi przy wyborze czyściwa i syste-

mu wymiany zwrócić przede wszystkim uwagę na 

dopasowanie czyściw do przewidywanego zastoso-

wania. W przypadku oferty tej firmy użytkownik ma 

do wyboru cztery rodzaje czyściw bawełnianych: od 

bardzo wytrzymałych, nadających się do każdego 

zastosowania, aż po delikatne czyściwa do obróbki 

bardzo wrażliwych powierzchni. 

Specjaliści zwracają też uwagę na czyściwa prze-

mysłowe wytwarzane z włókien naturalnych i synte-

tycznych, przy których produkcji stosuje się techno-

logię igłowania wodnego. Polega ona na zastosowaniu 

igieł wodnych do zaplątywania włókien. To pozwala 

uzyskać ich wysoką wytrzymałość oraz dobre para-

metry mechaniczne, a zwłaszcza wysoką chłonność. 

Zalety to: wytrzymałość, wchłanianie i usuwanie za-

brudzeń, brak pylenia oraz niepozostawianie drobin 

na czyszczonej powierzchni. Na rynku dostępnych 

jest wiele produktów wykonanych właśnie w ten 

sposób. Przykładem czyściwo przemysłowe Unitex 

– non-woven, którego specjalna struktura pozwa-

la na szybkie i dokładne zbieranie oraz usuwanie 

wody, olejów, tłuszczów itp. zabrudzeń. Czyściwo nie 

zawiera celulozy, dzięki temu może być wielokrotnie 

wykorzystywane do utrzymania czystości. Oczywi-

ście zawsze trzeba pamiętać o zasadach dotyczących 

przechowywania i utylizacji zużytych czyściw.

Pomimo wielu zalet z korzystania z usług wymia-

ny czyściw wielokrotnego użytku nadal są zwolen-

nicy tańszej opcji, jaką jest wykorzystanie czyściw 

przemysłowych uzyskiwanych w procesie przetwa-

rzania odzieży używanej. Warto korzystać z ofert 

dostawców mający doświadczenie w sortowania 

bawełny i produkcji czyściw. 

Jeśli korzystamy z takich produktów, warto 

nawiązać współpracę z firmami, które mają 

uprawnienia do odbioru zużytych czyściw 

zgodnie z właściwym kodem odpadów nas 

dotyczącym. Na przykład firma GEOMAR 

Recykling oferuje odbiór i utylizację czyściw, 

transport z miejsca wytworzenia do miej-

sca unieszkodliwienia, załadunek odpadów, 

przygotowanie odpadów, pakowanie i ważenie 

na wadze w momencie odbioru oraz dostarcza 

opakowania na odbierane odpady i pełną doku-

mentację potwierdzającą przekazanie odpadów 

do unieszkodliwienia. Jednak nadal bardziej 

przekonuje mnie korzystanie z ofert i rozwiązań 

takich, jakie np. oferuje firma MEWA 

Źródło: MEWA


