CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Opětovné použití mobilních
telefonů v neziskovém
projektu REMOBIL
| RNDr. Miloš Polák, Ph.D., REMOBIL, z.s.

Neziskový sběr nepotřebných, použitých a v drtivé
většině nefunkčních mobilních telefonů probíhá
v rámci projektu REMOBIL již více než 3 roky. Možná
čtenáře hned v úvodu článku napadne, proč je projekt
zabývající se sběrem odpadních mobilů neziskový,
když média stále dokola opakují, že mobily jsou
plné zlata, stříbra nebo palladia. Tedy kovů, jejichž
ekonomická hodnota je opravdu vysoká.

P

ravdou je, že relativní koncentrace například zlata je
v deskách plošných spojů asi
60x vyšší než v primární zlatonosné hornině. Nicméně
absolutní koncentrace zlata v jednom
mobilu je opravdu mizivá. Jsou to milióntiny z kilogramu, zhruba 20 – 40 mg.

Toto množství má teoretickou hodnotu okolo 20 Kč, ovšem bez započtení
nákladů na sběr, svoz a zpracování. Tedy
pokud má někdo v šuplíku svůj „drahocenný“ 10 let starý mobil, jeho cena daná
obsahem drahých kovů je jistě menší než
průměrná cena půllitru piva.
Problém v případě odpadních mobilních telefonů není ten, že by odpad
sám o sobě měl negativní ekonomickou
hodnotu, problém je v tom, jak tyto mobily za rozumných nákladů od spotřebitelů sebrat. Náklady na logistiku (sběr
a svoz), marketing a zaměstnance bude
pravděpodobně vždy vyšší než výnosy
z prodaných druhotných surovin. Z pohledu celého procesu zpětného odběru
je mobilní telefon odpadem s negativní
ekonomickou hodnotou, a proto není
smyslem projektu REMOBIL zisk, ale
ochrana životního prostředí a zdraví
člověka zajištěním efektivního systému
sběru a recyklace starých mobilů.
Přesto, že mobilní telefon je nejprodávanějším elektrozařízením v České
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republice, z pohledu sběru a plnění evropských, potažmo národních cílů, jde
o zcela nezajímavý výrobek. V České
republice je ročně prodáno něco méně
než 200 tisíc tun nových elektrozařízení,
z čehož prodej mobilních telefonů tvoří
asi 0,15 % hmotnostních. Cíl sběru, který
je v současné době 40 % hmotnostních
z množství elektrozařízení uvedených
na trh a má se postupně zvyšovat na 65 %
v roce 2021, sběrem nepotřebných mobilních telefonů nijak nezvýšíme.
Projekt REMOBIL je v současné
době provozován neziskovým spolkem
REMOBIL, z.s. a jeho provoz je z velké části financován kolektivním systémem sběru a recyklace elektroodpadu ASEKOL.
Hlavním cílem je zvýšit podíl zpětně odebraných mobilních telefonů, přičemž se
REMOBIL snaží vzdělávat spotřebitele,
firmy i obce a motivovat je k odevzdání nepotřebného mobilu k recyklaci.
Do projektu REMOBIL se může zapojit
jak jednotlivec, firma, škola či obec, více
lze vyhledat na webu www.remobil.cz.

ní zátěž výroby mobilního telefonu, stačí
zmínit jediný fakt. Těžba, výroba a kompletace průměrného mobilního telefonu
s sebou nese více než tunu odpadního
materiálu. A recyklací materiálů v mobilním telefonu (vzácné kovy, železo, plast,
sklo) dochází k významné úspoře – zejména není potřeba materiál znovu vytěžit. Mobilní telefony také obsahují množství nebezpečných materiálů, které se
odbornou recyklací odstraní či recyklují
a tím nedochází ke škodlivým emisím.
Druhou motivací je fakt, že REMOBIL
spolupracuje s odbornými firmami, které zajišťují demontáž a následné zpracování telefonu a kde zároveň pracují lidé
hendikepování a na pracovním trhu znevýhodnění.
Třetí motivací je charitativní příspěvek 10 Kč za každý mobilní telefon, který
projekt věnuje Jedličkově ústavu a školám, Nadaci České pošty a jiným dobročinným spolkům.
Čtvrtou motivací je možnost zúčastnit
se soutěže a vyhrát nový mobilní telefon.

Čtyři základní motivace,
proč odevzdat svůj starý
mobil k recyklaci

Hierarchie nakládání s odpady
a snaha o opětovné použití

První motivací je pozitivní environmentální dopad recyklace. Aby si člověk dokázal jednoduše představit environmentál-

REMOBIL je kvalitativně zcela unikátní způsob zpětného odběru či obecně
sběru „odpadu“. Jelikož jsou mobilní
telefony sbírány přímo od spotřebitelů

a odděleně od ostatních elektrozařízeních (v logistických uzlech, jako je například místo zaměstnání spotřebitele
či škola), jejich kvalita je srovnatelná
s použitými výrobky, a ne s odpady.
Určité množství mobilních telefonů je
stále funkčních, což dává možnost optimálního využití výrobku jako celku,
nebo využití jednotlivých komponent
(displej, baterie, procesor, kryt, nabíječka atd.). Na tomto místě můžeme
připomenout tzv. hierarchii způsobů
nakládání s odpady, tedy:
 předcházení vzniku odpadů,
 příprava k opětovnému použití,
 recyklace odpadů,
 jiné využití odpadů, například energetické využití,
 odstranění odpadů.
Dále zákon uvádí, že je možné odchýlit se od hierarchie způsobů nakládání
s odpady v případě odpadů, u nichž je to
podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem
na nejlepší celkový výsledek z hlediska
ochrany životního prostředí. Při uplatňování hierarchie se tedy zohlední:
 celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování
vlivu nakládání s odpady na životní
prostředí a lidské zdraví,
 technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,
 ochrana zdrojů surovin, životního
prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.
Životní cyklus mobilního telefonu lze
rozdělit na 4 životní fáze:
 fázi těžby materiálů, které jsou potřeba k výrobě jednotlivých dílů a komponentů,
 fázi výroby těchto dílů a montáže
do finálního výrobku,
 fázi užívání mobilního telefonu,
 a fázi odpadní.
Největší dopady na životní prostředí má výroba jednotlivých dílů, která
je následována těžbou primárních surovin. Opětovným použitím mobilního telefonu jako celku či jednotlivých
komponent či recyklací jednotlivých
materiálů dochází k velké úspoře životního prostředí. Celá koncepce projektu REMOBIL umožňuje velmi snadno,
prakticky a reálně dodržovat zákonnou
hierarchii způsobů nakládání s odpady. Ideální způsob nakládání, tedy

předcházení vzniku odpadu, je v současné době limitován zejména stářím
(a ne funkčností) zpětně odebraných
mobilních telefonů, které je průměrně
okolo 12 let.

Co se stane s vaším mobilem,
když se zúčastníte REMOBILU
REMOBIL třídí sebrané mobily na čtyři kategorie, přičemž první kategorie je
mobil, který je funkční a může se přeprodat. Takových mobilů se sebere průměrně pár procent. Druhou kategorií jsou
mobily k opětovnému použití, ovšem ty
je nutné opravit a oprava se musí ekonomicky vyplatit. Třetí kategorií jsou
mobily určené na opětovné použití náhradních dílů a poslední kategorií jsou
mobily určené k recyklaci.
Aby mohl být mobil opětovně použit,
musí být pečlivě otestován. U každého
mobilu se sledují parametry jako nabíjení, volání, audiotest, wi-fi, síla signálu, LCD svítivost, stav baterie, stav krytu, funkčnost tlačítek atd. Každý mobil
s operačním systémem určený k opětovnému použití prochází procesem mazání
dat, kdy se použije speciální software,
který 2x přemaže záznamové zařízení
a tím dojde k úplnému a jednoznačnému
smazání všech dat.

Tři logistické uzly: ověřený
program pro firmy, vzdělávání
pro školy a nový program pro
obce
REMOBIL má v současné době připravený
a ověřený CSR program pro firmy, do kterého se zapojilo již přes 700 sběrných
míst ve firmách všech velikostí. V jednoduchosti program funguje tak, že firma
kontaktuje REMOBIL a požádá o sběrný
box, který je ve firmě umístěn po dobu
např. 1 měsíce. Zaměstnanci mají možnost se díky tomu zbavit svého starého mobilu. Pokud má firma své vlastní
novější telefony (např. do 2 let stáří),
REMOBIL může zajistit i výkup těchto
funkčních a relativně nových mobilů.
Co se týká škol, REMOBIL koncem tohoto roku spustí pilotní projekt „Životní
cyklus mobilního telefonu“, který bude
zaměřen na komplexní environmentální vzdělávání středoškolských studentů v oblasti životního cyklu mobilního
telefonu s důrazem na fázi po skončení
životnosti mobilního telefonu.

Hlavním cílem a účelem projektu
je vzdělávání studentů středních škol
v Praze. Vzdělávací lekce jsou sestavené tak, aby podporovaly kritické myšlení studentů a přímo i nepřímo je vedly
ke zlepšení životního prostředí hlavního
města Prahy. Na tento program získal
projekt REMOBIL dotaci od Magistrátu
hlavního města Prahy. Součástí vzdělávacího projektu bude také reálná výstava historických mobilních telefonů
a recyklovaných poloproduktů či produktů, např. ukázka recyklovaných plastů, kovů atd.
REMOBIL nabízí také specifický sběrný
program pro obce, sběrný box je na žádost obce umístěn například v místní
knihovně či na úřadu a lidé mají možnost
opět po dobu například 1 měsíce zbavit
se starého mobilu a přispět na dobrou
věc. Pokud se totiž v rámci obecního sběru sebere více než 300 kusů, může si obec
zvolit, jaké organizaci či na jaký dobročinný projekt REMOBIL pošle výše zmíněný charitativní příspěvek.

Zajímavosti z mobilního světa:
• Na mobilním telefonu strávíme
v průměru přes 4 hodiny denně.
• Mobil je 10krát špinavější než
záchodové prkénko.
• Přes 60 % internetového obsahu je
konzumováno přes chytré telefony.
• 12 % uživatelů používá svůj mobil
během sprchování a 9 % během sexu.
• V ČR leží v domácnostech
a ve firmách odhadem 10 milionů
odpadních mobilních telefonů.
• Mobil o hmotnosti 100 g na sebe
váže více než 1 000 kg odpadních
materiálů, které musely být použity
pro jeho výrobu.
• V ČR se ročně prodá okolo 3
miliónů nových mobilních telefonů,
celosvětově potom až 2 miliardy
kusů. Například Nokie 1110 bylo
prodáno okolo 250 miliónu kusů, což
z tohoto typu tlačítkového mobilu činí
nejprodávanější mobil všech dob.
• Počet uživatelů mobilních telefonů je
odhadován celosvětově na 5 miliard,
což je asi 65 % celosvětové populace.
• Mobilní telefon je relativně drobný
výrobek, proto není problém jej
po skončení životnosti skladovat
doma, případně vyhodit do směsného
odpadu. V současné době
skončí v „recyklaci“ pouze 10 %
nepotřebných mobilů.
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