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Recykling w palecie
W logistycznych ∏aƒcuchach dostaw powszechne sta∏o si´ stosowanie palet ∏adunkowych, które umo˝liwiajà mechanizacj´ prac
prze∏adunkowych i zwiàzanych z przemieszczaniem paletowych
jednostek ∏adunkowych. Nadal najbardziej popularne przy formowaniu paletowych jednostek ∏adunkowych sà palety p∏askie drewniane wielokrotnego u˝ytku o wymiarach powierzchni ∏adunkowej
800 mm x 1200 mm. Podstawowà wadà tego typu palet jest to, ˝e
trudno jest utrzymaç ich odpowiedni stan higieniczno-sanitarny.
Przebarwienia drewna i inne zabrudzenia palet powsta∏e w wyniku ró˝nych warunków u˝ytkowania sà widoczne go∏ym okiem i na
ogó∏ nie sà mo˝liwe do ca∏kowitego usuni´cia. Obecnie, w celu
wyeliminowania tej wady zacz´to produkowaç oraz coraz cz´Êciej
stosowaç palety wykonane z tworzywa sztucznego termoplastycznego. Zaletà tego typu palet jest w∏aÊnie ∏atwoÊç czyszczenia i dezynfekcji oraz du˝a estetyka wyglàdu. W praktyce okaza∏o si´ jednak, ˝e tego typu palety ∏adunkowe wykonane z surowca (granulatu) pierwotnego, sà dro˝sze od palet drewnianych. Stàd te˝ producenci zacz´li poszukiwaç rozwiàzaƒ, które pozwoli∏yby obni˝yç cen´ palet tego typu.
Nie trudno by∏o zauwa˝yç, ˝e w gospodarce rynkowej wiele
oferowanych produktów u˝ytkowych, jak te˝ opakowania wielu
produktów wykonane sà z tworzywa sztucznego i to w wi´kszoÊci z tworzyw termoplastycznych. Wiadomo, i˝ opakowania produktów ˝ywnoÊciowych wykonywane sà z surowca pierwotnego
i wymagajà atestu dopuszczajàcego Paƒstwowego Zak∏adu Higieny. Po opró˝nieniu opakowaƒ sà one po prostu wyrzucane.
Ró˝ne atesty posiadajà równie˝ produkty u˝ytkowe. Po utracie
walorów u˝ytkowych one równie˝ sà wyrzucane. Rozwój ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstw sprawi∏, ˝e w wielu krajach, zw∏aszcza
tych rozwini´tych, upowszechni∏ si´ nawyk segregacji odpadów,
które mogà byç poddane recyklingowi, czyli powtórnemu przetworzeniu. Teraz tak˝e i w Polsce nawyk ten zaczyna si´ upowszechniaç.
Odzyskane w ten sposób tworzywa sztuczne mo˝e zostaç przygotowane do powtórnego wykorzystania. Odpowiednio przygotowany recyklat tworzywa ma zastosowanie do produkcji wielu
ró˝nych produktów, w tym równie˝ palet ∏adunkowych. Okazuje
si´, ˝e wykonane w ten sposób palety ∏adunkowe p∏askie majà cen´ porównywalnà z cenà palet drewnianych, a to sprawia, i˝ stajà
si´ one konkurencyjne. W tej sytuacji ostateczny wybór nale˝y do
u˝ytkownika.
Obserwacja oferty rynkowej palet p∏askich z tworzywa sztucznego pozwala zauwa˝yç, ˝e wi´kszoÊç z nich pochodzi z importu. Sà jednak wyjàtki. Przyk∏adem na to mogà byç palety produkowane przez firm´ ProEkoPlast SA. Oferowane sà dwa rodzaje palet p∏askich, nazwane przez producenta:
• Europaleta Zestawna – rys. 1,
• Europaleta Monoblock – rys. 2.
Podstawowym surowcem, z którego zosta∏y wykonane, jest recyklat polietylenu odpornego na dzia∏anie wielu Êrodków chemicznych oraz na dzia∏anie niskich temperatur. Parametry techniczne
przestawianych palet podano w tablicy 1.
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Tab. 1.

Nazwa palety

D∏ugoÊç
[mm]

SzerokoÊç
[mm]

WysokoÊç
[mm]

NoÊnoÊç
[kg]

NoÊnoÊç przy
pi´trzeniu
[kg]

Masa w∏asna
[kg]

Europaleta Zestawna

1200

800

155

400

1500

18±2

Europaleta Monoblock

1200

800

155

1000

4000

25±2

Ju˝ z tej racji, ˝e palety te zosta∏y wykonane z tworzywa
sztucznego, nie mogà byç uznane za palety typu EUR (nazwa
chroniona przez UIC), poniewa˝ – jak na razie – tego typu palety p∏askie wykonywane sà z drewna. Na podstawie przedstawionych rysunków i parametrów podanych w tablicy 1 mo˝na natomiast stwierdziç, ˝e palety te posiadajà wymiary powierzchni
∏adunkowej takie same, jak palety typu EUR. Europaleta Zestawna posiada dodatkowà zalet´: pusta daje si´ sk∏adaç jedna
w drugà, dzi´ki czemu oszcz´dza si´ ok. 50% przestrzeni pod-

czas transportu oraz skladowania. Obydwa rodzaje palet posiadajà:
• Êwiadectwa dokonania badania próbki (wzorca) wyrobu –
rys. 3,
• atest Paƒstwowego Zak∏adu Higieny zezwalajàcy na transport
∏adunków, równie˝ spo˝ywczych i farmaceutycznych, ale zabraniajàcy bezpoÊredniego kontaktu z ˝ywnoÊcià – rys. 3.
Porównujàc ceny sprzeda˝y tego rodzaju palet mo˝na zauwa˝yç, ˝e ceny tych pochodzàcych z importu sà o ponad 50% wy˝-

Rys. 1. Europaleta Zestawna. èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta

Rys. 2. Europaleta Monoblock. èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta

sze od produkowanych w kraju. Przedstawione palety oferowane sà u˝ytkownikom równie˝ w formie wynajmu okreÊlonej
liczby palet na okres 12 miesi´cy. W okresie tym palety obj´te
sà gwarancjà na uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne.
Uszkodzone palety sà nieodp∏atnie wymieniane na nowe pod
warunkiem, ˝e zostanà dostarczone do zak∏adu produkcyjnego. Takie podejÊcie sprawia, ˝e w czasie eksploatacji u˝ytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów. Gwarancja nie obejmuje
palet utraconych. Wówczas stosowana jest procedura ich wykupu na indywidualnie ustalonych warunkach.
Zebrane materia∏y pozwalajà na stwierdzenie, ˝e w tym przypadku recykling jest op∏acalny, przynoszàc okreÊlone korzyÊci
zarówno producentowi, jak i u˝ytkownikom zaprezentowanych
palet.

Rys. 3. Atest i Êwiadectwa przyznane Europalecie Zastawnej oraz Monoblock. èród∏o: Materia∏y informacyjne producenta

