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Medi

La  proveïdora  NIKE,  i  les 
noves  samarretes  de  plàstic 
d'ampolles reciclades.
Què podem fer amb el material reciclat?

La multinacional de roba esportiva NIKE, ha decidit 
fer  la  seva  nova  línia  de  roba  esportiva  amb 
ampolles  reciclades  per  contribuir  amb  el 
manteniment del medi ambient.

Tots els clubs de futbol que portin la samarreta de 
la marca NIKE, sigui del club que sigui, portaran la 
samarreta feta amb ampolles reciclades.

Ampolles necessàries per fer una samarreta

Cada  samarreta  esta  feta  amb  13  ampolles  de 
plàstic reciclat. El I+D+i de NIKE ha aconseguit un 
teixit,  el 'Dri-Fit'  que absorbeix la suor i evita la 
diferència d' aquestes peces al cos.

El Futbol Club Barcelona ha estat el primer equip 
que ha portat aquesta equipament realitzada amb 
el reciclatge d'ampolles.

El   procés  de  fabricació  d'aquestes  samarretes 
redueix el consum d'energia un 30% respecte a la 
utilització  del   polièster  tradicional.  D'aquesta 
manera,  NIKE  ajuda  a  evitar  que  100  milions 
d'ampolles  de  plàstic  siguin  dipositades  a  les 
escombriaires comunitàries. 

EL COST DEL RECICLATGE

Els  processos  de  recuperació  i  reciclatge  de 
polímers tenen uns costos  associats que, en pocs 
casos, resulten inferiors als del material verge. Per 
a  la  majoria  de  polímers,  el  reciclatge  és 
antieconòmic  o  bé  genera  només  beneficis 
marginals. Veiem  que  els  costos  principals  van 
associats a la recollida i transport, mentre que el 
reciclatge  (reciclatge  mecànic)  presenta  un  cost 
molt menor. Evidentment, la rendibilitat dependrà 
críticament del preu del plàstic verge. Per tant, del 
preu  del  petroli.  Pel  que  hem  vist,  una  de  les 
causes de la manca de rendibilitat és l’elevat preu 
de la recollida, principalment en el cas dels RSU.

La  línia  puntejada  depèn  del  preu  del  petroli. 
Veiem  que,  dels  plàstics  dels  RSU,  actualment 
resulten viables les ampolles de PET i HDPE. Els 
altres  productes  de  plàstic  (films,  envasos  de 
iogurt...) resulten molt cars de reciclar. Per tant, 
probablement  s’ha  d’admetre  que  la  taxa  de 
recuperació  té  un  límit.  No  és  previsible  que 
s’acosti progressivament al 100%. Hi ha una taxa de 
recuperació per sobre de la qual l’activitat no serà 
mai  rendible. Si  la  taxa  de captura és  baixa,  no 
s’arriba a pagar la inversió ni la mà d’obra. Veiem 
que el punt òptim no es troba per a una taxa del 
100%. Aquesta conclusió és comparable a la  d’un 
estudi basat en Europa en el qual es van examinar 
diverses  alternatives.   A:  100%  abocador  B:  15% 
reciclatge  (12%  mecànic);  15%  recuperació 
d’energia;  70%  abocador   situació  actual  C:  15% 
reciclatge (mecànic); 85% recuperació d’energia D: 
25%  reciclatge  (15%  mecànic);  75%  energia 
L’alternativa més viable econòmicament és la B. 

 


