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 Temat wydania  RECYKLING 

Linie do recyklingu: od myjek po kompandery
Recykling tworzyw sztucznych od dawna stosowany jest przez zakłady przetwórcze jako jeden
ze sposobów ograniczenia wydatków związanych z zakupem surowca. W ostatnich latach
zyskuje jednak na znaczeniu także w innych
sektorach przemysłu – a to za sprawą wzrostu popularności polimerów i ich recyklatów
jako alternatywy dla komponentów z metali.
To zaś sprawia, że rośnie także popyt na linie
do odzysku tworzyw sztucznych.
 24

Młyny w recyklingu tworzyw
 Nowości rynkowe 
10  Siemens udostępnił
platformę druku 3D
dla wsparcia walki
z koronawirusem
10  Pomiar ciśnienia
wewnętrznego formy
w celu zwiększenia
wydajności formowania
wtryskowego

Przetwarzanie tworzyw sztucznych wiąże się z wytwarzaniem dużej ilości „odpadów”
poprodukcyjnych. Mimo zaawansowanej technologii zdarzają się podczas przetwórstwa
wadliwe detale, produkcja zimnokanałowa wiąże się najczęściej z produkcją wlewków,
które należy w jakiś sposób zagospodarować itp. Do tego dochodzą pokonsumenckie
odpady z tworzyw sztucznych. Wszystkie te odpady powinny być odpowiednio posegregowane i przekazane do recyklingu. Niektóre zakłady produkcyjne wykorzystują odpady,
przemielone jako dodatek do tworzywa pełnowartościowego, inne po segregacji odsprzedają zakładom recyklingowym. Mielenie odpadów wykonuje się w młynach. W zakładach
recyklingowych używa się młynów o dużej wydajności mielenia, w zakładach – mniejszych,
najczęściej stanowiskowych. 
 36

Japońskie WTRYSKARKI
elektryczne JSW
o sile zwarcia do 3200 T
Więcej na str. 12
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Jakie są tendencje rynkowe?
 Z jakich urządzeń składa się linia do recyklingu?
 Dlaczego tak ważny jest dobór odpowiedniego

młyna? Jakie urządzenia oferują producenci?
 Dlaczego przy tworzeniu linii do recyklingu nie

powinno się zapominać o doborze odpowiedniego
separatora czy filtra?
 Na czym polega granulacja? Jakie urządzenia do

tego służące można znaleźć na rynku?
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COOLTHERM
Jednostrefowa chłodziarka stanowiskowa

www.wadim.pl

Trzy modele
•
•
•
•
•
•
•

Moc chłodzenia: 4.8, 14.0, 18.2 kW dla warunków: nastawa 15°C
przy temperaturze medium chłodzącego 40°C
Moc grzania 6 kW
Kompaktowa obudowa na kółkach, blacha galwanizowana malowana
proszkowo, zdejmowane panele,
łatwy dostęp
Jednakowe wymiary zewnętrzne bez względu na moc chłodzenia:
1,1 x 0,46 x 1,1 m (LxWxH)
Przyłącza hydrauliczne 1 cal
Alarm świetlny i dźwiękowy w standardzie
Czujniki temperatury i ciśnienia w kontrolowanym układzie chłodzenia

Panel sterowania
•

Wysoka wydajność
•
•

Pompa procesowa o ciśnieniu 3 bar
i dużym przepływie (turbulentnym)
Chłodzenie bezpośrednie
(bez pośrednich wymienników)

Wysoka jakość
•
•
•

Elastyczność i precyzja
•
•
•
•

Woda lub glikol etylenowy
Automatyczne napełnianie
Szeroki zakres regulacji
temperatury 5..90°C
Precyzja regulacji +– 0,5°C

•
•

Układ chłodniczy
•
•

Wydajna hermetyczna sprężarka
tłokowa lub spiralna
Ekologiczny gaz chłodniczy R 407 C

Wymienniki ze stali nierdzewnej
(skraplacz i parownik)
Zbiornik ciśnieniowy zabezpieczony
przed korozją
Pompa główna i pomocnicza w obudowie ze stali nierdzewnej
Elementy układu hydraulicznego
nie zawierające żelaza (stal nierdzewna, mosiądz, brąz, guma EPDM)
Precyzyjny zawór trójdrogowy

•
•
•

Energooszczędność
•

•

Wymagania
•
•

Zasilanie 3 fazowe, 400 V, 50 Hz.
Medium chłodzące (woda lub glikol
etylenowy) o ciśnieniu min. 2 bar
i maksymalnej temperaturze 40°C

Mikroprocesorowy sterownik z dedykowanym zoptymalizowanym
oprogramowaniem
Prosty, czytelny i przyjazny dla użytkownika
Historia alarmów
Możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi czy systemem BMS
(port RS 485, Modbus RTU)

Trzy tryby pracy wybierane automatycznie przez sterownik:
- chłodzenie
- grzanie
- freecooling (tanie chłodzenie)
Chłodzenie bezpośrednie (bez pośrednich wymienników)

Obszary zastosowania
•
•
•

Regulacja temperatury form wtryskowych (w tym skracanie czasu cyklu)
Chłodzenie form rozdmuchowych
Chłodzenie precyzyjnych procesów, np. w przemyśle farmaceutycznym
czy browarniczym
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 Aktualności 

Coraz bliżej podpisania umów na finansowanie projektu
Polimery Police
Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. podpisał

w procesie finansowania. Do zakończenia

Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea

listy mandatowe (commitment letters) z polskimi

procesu pozostało oczywiście jeszcze podpi-

Overseas Infrastructure and Urban Develop-

i międzynarodowymi instytucjami finansowymi

sanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale

ment (KIND), które podjęły decyzję o inwestycji

potwierdzające złożenie ofert finansowania

dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi

w projekt w łącznej wysokości ok. 1 mld PLN.

dłużnego dla projektu „Polimery Police”.

to już w najbliższym czasie – powiedział dr

Na kapitałową część finansowania projektu

finansowania

Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy

złożyły się też środki z emisji akcji Grupy

projektu „Polimery Police” wszedł w finalny

Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne

Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wraz

etap. W zakresie finansowania dłużnego uprzy-

„Police” S.A.

z wkładem pochodzącym od inwestorów pier-

Proces

zabezpieczenia

wilejowanego zarząd spółki podpisał z instytu-

Projekt „Polimery Police” jest jednym

cjami finansowymi listy mandatowe (commit-

z największych w polskiej historii przed-

Grupa Azoty Polyolefins S.A. to spółka

ment letters) potwierdzające złożenie przez te

sięwzięć realizowanych w formule project

celowa realizująca projekt Polimery Police

instytucje ofert popartych zgodami komitetów

finance. Środki niezbędne na jego realizację

będący

kredytowych. Do grona instytucji finansują-

będą pochodziły w ok. 40% (720 mln USD*)

stycji w polskim i europejskim przemyśle

cych uczestniczących w projekcie zaliczają się:

z kapitału podporządkowanego (kapitał

chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację dzia-

PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospo-

własny i pożyczki podporządkowane). Pozo-

łalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozy-

darstwa Krajowego, Alior Bank S.A., PZU S.A.,

stałe ok. 60% budżetu, tj. 1,075 mld USD*

tywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie

Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander

pokryje długoterminowy kredyt uprzywilejo-

tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność

Bank Polska S.A.,BNP Paribas Bank Polska

wany z regresem do głównych sponsorów

S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,

- spółek GK Grupa Azoty - ograniczonym

energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie
projektu planowane jest na 2022 rok. 

mBank S.A. oraz Industrial and Commercial

jedynie do gwarancji zakończenia budowy

Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce.

wotnych – Grupy Azoty i Grupy Azoty Police.

jedna

z

największych

inwe-

w kwocie 105 mln EUR. Dodatkowo, spółce

* Kwoty w USD odpowiadające wartościom w EUR,

Łączna kwota oferowana przez wspo-

zostanie udzielony kredyt na płatności podatku

w których wyrażony jest budżet Projektu (1,52 mld EUR

mniane 11 instytucji finansowych w pełni

VAT w okresie budowy oraz kredyt obrotowy

– zgodnie z wcześniej publikowana informacją) przeliczone

pokrywa zapotrzebowanie spółki na finanso-

z przeznaczeniem na finansowanie kapitału

po konserwatywnym kursie EUR/USD zastosowanym

wanie dłużne uprzywilejowane.

obrotowego w fazie operacyjnej.

w modelu bankowym (ok. 1,19). Określenie struktury

– Decyzje instytucji finansujących to kolejny,

W ub.r. spółka pozyskała również trzech

po pozyskaniu wkładu własnego, sukces spółki

inwestorów kapitałowych: Grupę LOTOS,

finansowania w USD jest rezultatem ustaleń z instytucjami
finansowymi i przyjęcia modelu finansowego w USD.

10 tys. przyłbic dziennie dla szpitali – PZPTS rusza z produkcją
Firmy zrzeszone w Polskim Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych aktywnie

szone w PZPTS zadeklarowały produkcję na

– powiedział Robert Szyman, dyrektor gene-

poziomie 10 tys. sztuk dziennie.

ralny PZPTS.

uczestniczą w walce z pandemią. Odpowia-

– Zakładam, że zaraz po Świętach Wiel-

Producenci nie pozostają obojętni na

dając na zapotrzebowanie kończą prace nad

kanocnych, same podmioty zrzeszone

trudną sytuację finansową placówek służby

przygotowaniem masowej produkcji przyłbic

w PZPTS będą w stanie dostarczyć na

zdrowia. Zakładają, że najbardziej potrzebu-

ochronnych. Plan zakłada wytwarzanie 10 tys.

rynek nawet 10 tysięcy sztuk takich specja-

jące jednostki medyczne będą mogły liczyć

sztuk przyłbic dziennie. Placówki medyczne

listycznych osłon dziennie. Będą to produkty

na nieodpłatne dostawy. Jest to kontynu-

mogą liczyć na nieodpłatne dostawy.

gotowe do zastosowania zgodnie z prze-

acja pomocy, jaką firmy z PZPTS nieod-

Przetwórcy tworzyw podjęli wyzwanie zwią-

znaczeniem przez lekarzy, ratowników, ale

płatnie świadczą na rzecz szpitali, gdy odpo-

zane z obserwowanymi na rynku brakami

także policjantów, strażaków czy pracow-

wiadając na zgłoszone przez nie zapotrzebo-

przyłbic ochronnych. Obecnie ich produkcja za

ników służb ochrony. Z rozmów z wytwór-

wanie, przekazały w sumie ponad 45 tysięcy

pomocą np. drukarek 3D, to jedynie 3, 4 sztuki

cami wiem, że przy konstruowaniu odpo-

produktów z plastiku, jak kubki, sztućce,

dziennie. W przypadku sporządzenia odpo-

wiednich form konsultowani są przedstawi-

worki opakowaniowe czy folia na kurtyny

wiednich form i przejścia na technologię wtry-

ciele branży medycznej, w tym lekarze, aby

medyczne. Obecnie powstaje lista szpitali, do

skową, produkowane ilości zmieniają się

produkt w maksymalnym stopniu spełniał ich

diametralnie i idą w tysiące sztuk. Firmy zrze-

oczekiwania oraz zapewniał bezpieczeństwo

których w pierwszej kolejności trafią przyłbice
i kurtyny. 
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Rozbudowa zakładu WITTMANN Węgry
Z dniem 1 kwietnia br. WITTMANN GROUP

do 15 000 m². Proces przejęcia został zapo-

obróbce blach i wykonywaniu konstrukcji

przejął budynki sąsiadującej z zakładem

czątkowany przed kilku miesiącami i obecnie

wykorzystywanych potem przez pozostałe

produkcyjnym

Mosonmagyaróvár/

WITTMANN natychmiast mógł wprowadzić do

zakłady produkcyjne grupy. Nowoczesny park

Węgry, firmy Lematex. Dzięki temu przejęciu

w

nowych budynków swe instalacje i rozpocząć

maszynowy do cięcia laserowego, park pras

powierzchnia produkcyjna WITTMANN Węgry

produkcję.

i centrów obróbczych przed dwoma laty został

powiększona została z poprzednich 12 000 m²

Zakład na Węgrzech prowadzi dla działu

uzupełniony o w pełni automatyczną linię do

automatyzacji produkcję robotów o udzwigu

spawania korpusów ram wtryskarek. Linia

do 12 kg i chwytaków wlewków. W zakładzie

spawania automatycznego przed kilku miesią-

produkowane są także termostaty podstawo-

cami uzupełniona została o spawarki lase-

wych serii Tempro PRIMUS i BASIC C90 i C140.

rowe. Wyposażenie posiadane przez zakład

Zakład węgierski produkuje również

na Węgrzech pozwala wykonywac wszystkie

we wspólpracy z Wittmann Battenfeld

ramy do wtryskarek Wittmann Battenfeld do

Kottingbrunn (AT) wtryskarki o silłach zamy-

siły zamykania 4000 kN.

kania do 110 t.

Przejęcie nowej powierzchni produkcyjnej

Zakład na Węgrzech to przede wszystkim

Źródło: PressReleaseFinder, European Plastics News, Omnexus by SpecialChem, SpecialChem, plastemart.com, Plastics Information Europe

zakład pomocniczy skoncentrowany na

związane jest z planowaną na przyszły rok
dalszą rozbudową zakładu. 

Igus inwestuje w pioniera recyklingu chemicznego
Odnawialne, zrównoważone i redukujące
odpady: są to cele leżące u podstaw technologii Cat-HTR (katalityczny reaktor hydro-

Powrót do oleju za pomocą
wody, wysokich temperatur
i ciśnienia

z ziemi. Do oddzielenia komórek i ponownego ich
połączenia wykorzystywana jest jedynie woda,
wysokie temperatury i odpowiednie ciśnienie.

termalny). Można ją wykorzystać do recy-

Zmieszane odpady zawsze pozostają na całym

Tylko jeden zakład może przetwarzać aż

klingu odpadów z tworzyw sztucznych,

świecie. W przypadku nietechnicznych tworzyw

20 000 ton plastiku rocznie i redukować emisję

trwającego zaledwie 20 minut. Otrzymany

sztucznych są to ilości od 100 do 1000 razy

CO2 o 28 180 ton metrycznych. Odpowiada to

olej można ponownie użyć do wytworzenia

większe. – Recykling chemiczny oferuje nowe

rocznemu zużyciu 5983 samochodów lub rocz-

nowych produktów polimerowych. Aby

rozwiązania w tym zakresie – wyjaśnia Blase,

nemu zapotrzebowaniu na energię 4914 gospo-

wesprzeć gospodarkę tworzywami o obiegu

CEO firmy igus GmbH. – W połowie ubiegłego

darstw domowych3.

zamkniętym, igus zainwestował 4,7 mln euro

roku przeczytałem artykuł o technologii katali-

Pierwsza komercyjna instalacja Cat-HTR

w spółkę, która planuje uruchomienie pierw-

tycznego reaktora hydrotermalnego w niemiec-

jest obecnie planowana w Teesside w Wielkiej

szej komercyjnej fabryki Cat-HTR.

kiej gazecie FAZ. Następnego dnia skontakto-

Brytanii, a budowa rozpocznie się w tym roku.

Każdego roku w oceanach świata deponuje

wałem się z niemieckim wynalazcą, profesorem

Firmy zajmujące się odpadami dostarczają

się osiem milionów ton metrycznych plastiku1.

Thomasem Maschmeyerem przebywającym

odpady z tworzyw sztucznych, aby zrealizować

Utracone w ten sposób zasoby są warte około

w Sydney. 7 miesięcy później, po intensywnych

swoje cele w zakresie recyklingu. Następnie

80 mld dolarów2. Problem: do tej pory więk-

badaniach, igus inwestuje obecnie 4 mln funtów

otrzymuje się olej, który można sprzedawać

szość plastików spalano, a tylko 14% podda-

brytyjskich (= 4,7 mln euro) w Mura Technology

jako zamiennik pierwotnego oleju kopalnego.

wano recyklingowi. Recykling tworzyw sztucz-

Limited, a zatem także w budowę pierwszej

W Teesside mają zostać zbudowane cztery

nych jest również ważną kwestią dla firmy

instalacji Cat-HTR. Opatentowana technologia

katalityczne reaktory hydrotermalne, które

igus. W przypadku klasycznego recyklingu

chemicznego, katalitycznego reaktora hydro-

będą mogły przetwarzać ponad 80 000 ton

– rozdrabniania i ponownego użycia plastiku

termalnego (w skrócie Cat-HTR) została opra-

plastikowych odpadów rocznie. W kolejnym

– od października ubiegłego roku igus robi

cowana w 2007 roku i przetestowana w pilo-

odważny krok, wprowadzając nowy program

tażowej instalacji w Australii przez 10 lat. Dzięki

kroku Mura planuje wydawać licencje na całym
świecie i budować nowe fabryki. 

eko-prowadnik (oryg. chainge). Firma odbiera

technologii Cat-HTR odpady tworzyw sztucz-

zużyte prowadniki kablowe po zakończeniu

nych, których wcześniej nie można było poddać

okresu eksploatacji maszyny, niezależnie od

recyklingowi, można ponownie przekształcić

producenta. Następnie regranuluje plastik

w olej, w ciągu 20 minut; jest to bardziej zaso-

i przetwarza go ponownie.

booszczędne niż wydobywanie paliw kopalnych
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1 https://web.unep.org/environmentassembly/estimated8-million-tons-plastic-waste-enter-world%E2%80%99soceans-each-year-0
2 Nowa Ekonomia Tworzyw Sztucznych: Działanie
Katalizujące. Styczeń 2017. Fundacja Ellen McArthur
3 https://www.licella.com.au/our-story/

 Aktualności 

Też Możesz Pomóc
C

ały świat stanął przed wyzwaniem, którego skali, rozmiarów,

w walce z koronawirusem – tak by skutecznie chronić życie i zdrowie

skutków i następstw nie jest w stanie zaprojektować i przewi-

Polaków dzięki wyrobom produkowanym z tworzyw sztucznych.

dzieć żaden umysł. Bez względu na to jak bardzo zmieni się nasze życie

Tworzyw będących w naszym przekonaniu materiałem XXI wieku.

po „epoce koronawirusa” należy pamiętać, że samo w sobie jest ono

Plastics 4 Life stanowi internetową platformę stworzoną na potrzeby

wartością największą i najcenniejszą. I zrobić wszystko, by je chronić

łączenia osób, firm, wszelkiego rodzaju organizacji, jednostek i instytucji

w każdy możliwy sposób w odniesieniu do każdego człowieka.

oferujących z jednej strony swoją CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ pomoc

Ten tok rozumowania sprawił, że narodziła się dobroczynna akcja
Plastics 4 Life zainicjowana przez ludzi rozumiejących bezcenną rolę

a z drugiej jej potrzebujących od wszelkiego rodzaju darczyńców, donatorów, mecenasów, sponsorów i partnerów.

TWORZYW SZTUCZNYCH oraz ich znaczenie dla ratowania życia
i zdrowia nas wszystkich opartego na bezinteresownym poświę-

CELE AKCJI

ceniu oraz zaangażowaniu tysięcy bezimiennych lekarzy, pielęgniarek,

– Umożliwienie niesienia skoordynowanej pomocy wszystkim pla-

ratowników i służb medycznych. Akcja, do której może przystąpić tak

cówkom służby zdrowia potrzebujących wsparcia w zakresie dostar-

naprawdę każdy.

czania środków ochrony zdrowia personelu medycznego w dobie
walki z wirusem COVID-19,

O AKCJI

– Integracja całego środowiska branży przetwórstwa tworzyw sztucz-

Plastics 4 Life to ogólnopolski projekt zrzeszający producentów
i dostawców środków ochrony osobistej i wyrobów higienicznych chcących bezpłatnie i bezinteresownie wesprzeć polską służbę zdrowia

nych (w tym sektora druku 3D) dla udzielenia wszelkiego możliwego
wsparcia działań prowadzonych w walce z koronawirusem,
– Docenienie poświęcenia osób ratujących ludzkie życie i zdrowia
będące dla nich wyrazem podziękowania,
– Zmiana negatywnego wizerunku tworzyw sztucznych na drodze
uświadomienia ich roli i znaczenia w codziennym życiu człowieka jak
również w obliczu jego zagrożenia.

JAK SIĘ ZACZĘŁO?
Akcja PLASTICS 4 LIFE została zainicjowana przez firmę WADIM
PLAST z siedzibą w Regułach k./Warszawy, która wspólnie ze swoimi
partnerami biznesowymi oraz medialnymi oraz w oparciu o posiadane
zaplecze techniczne i dział R&D wykonała niezbędne narzędzia (formy
wtryskowe) i uruchomiła seryjną produkcję kilkuset tysięcy masek
ochronnych (tzw. „przyłbic”) przeznaczonych dla służb medycznych
w naszym kraju.
***
Partnerem projektu i koordynatorem działań medialnych jest Serwis
Internetowy www.tworzywa.pl, a wsparcie IT realizuje Agencja Interaktywna Ideo (www.ideo.pl). Więcej informacji o projekcie na stronie
www.plastics4life.pl 

Jacek SZCZERBA
WWW.TWORZYWA.PL
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 Aktualności 

UE odrzuca apel branży
o odroczenie Dyrektywy SUP
W

otwartym liście skierowanym do Komisji

Jednorazowe tworzywa sztuczne nie są

muje, że terminy określone w prawie UE

Europejskiej, Europejskie Stowarzy-

łatwo zastępowalne, w szczególności w celu

powinny być dotrzymane – powiedziała Vivian

szenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych

zachowania tych samych właściwości higie-

Loonela, rzeczniczka Komisji Europejskiej.

(EuPC) opowiedziało się za odroczeniem

nicznych dla bezpieczeństwa konsumentów.

– Państwa członkowskie mają jeszcze rok na

wdrożenia dyrektywy dotyczącej wyrobów

Wiele niezależnych badań wielokrotnie poka-

transpozycję dyrektywy SUP do prawa krajo-

jednorazowego użytku z tworzyw sztucz-

zywało, że tworzywa sztuczne są materiałem

wego – odpowiedziała Loonela, poproszona

nych związku z obecnym kryzysem COVID-19

zapewniającym higienę, bezpieczeństwo oraz

o komentarz w kwestii wezwania branży do

w Europie. European Plastic Converters to

ochronę przed zakażeniem – zostało napisane

odroczenia, o co najmniej rok, dyrektywy

organizacja zrzeszająca 28 krajowych stowa-

w liście do Komisji Europejskiej.

dotyczącej tworzyw sztucznych jednorazo-

rzyszeń i 18 organizacji sektorowych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W związku z tym EuPC zwróciło się z prośbą

wego użytku.

o przesunięcie terminu wdrożenia dyrektywy

W odniesieniu do argumentów wysunię-

W opublikowanym 8 kwietnia br. liście

SUP o co najmniej rok na szczeblach krajo-

tych przez EuPC, Komisja Europejska uważa,

Renato Zelcher, przewodniczący EuPC

wych oraz o zniesienie zakazów dotyczących

że przede wszystkim należy stosować dobre

oraz Alexandre Dangis, dyrektor zarządza-

niektórych produktów SUP. Branża będzie

praktyki dotyczące higieny w zakresie wszyst-

jący tej organizacji, zwrócili uwagę na zalety

nadal pracować nad aspektami związanymi

kich produktów, w tym również substytutów

produktów z tworzyw sztucznych, a zwłaszcza

z GOZ we wszystkich łańcuchach wartości

materiałów zakazanych przez SUP.

produktów jednorazowego użytku, szcze-

i utrzyma cele dotyczące wykorzystania 10 mln

– Ponadto dyrektywa SUP przewiduje

gólnie w obecnych trudnych czasach.

ton materiałów pochodzących z recyklingu

wyjątki dla wyrobów medycznych – dodała

Zdaniem stowarzyszenia, dyrektywa

w latach 2025–2030. W tym celu konieczne

Loonela.

dotycząca tworzyw sztucznych jednora-

będzie również wsparcie ze strony Komisji

Komisja wydała również wytyczne dla

zowego użytku od samego początku jest

Europejskiej poprzez wyraźne zaakceptowanie

państw członkowskich UE, aby zapewnić

aktem trudnym do implementacji. Niektóre

recyklingu mechanicznego i chemicznego jako

bezpieczne postępowanie z rosnącą ilością

kluczowe kategorie przedmiotów zostały

technologii uzupełniających do wspólnych

odpadów

w niej całkowicie zakazane lub ograniczone

celów Circular Plastics Alliance.

podczas pandemii.

medycznych

wytwarzanych

pod względem dostępności z powodu

Zdaniem stowarzyszenia, odroczenie

– Jest zbyt wcześnie, aby ocenić wpływ

(rzekomego) istnienia korzystnych mate-

wdrożenia dyrektywy zapewni wszystkim

kryzysu związanego z epidemią koronawirusa

riałów alternatywnych.

państwom członkowskim UE więcej czasu

na ogólną ilość odpadów opakowaniowych

– Natomiast od dziś znajdujemy się

na skoncentrowanie się na pilniejszej obecnie

z tworzyw sztucznych, które zostaną wytwo-

w świecie, w którym higiena i zdrowie konsu-

walce z COVID-19, również poprzez dystry-

rzone w tym roku. Zaś w obecnej sytuacji, gdy

mentów będą dla nas wszystkich priory-

bucję SUP w sytuacjach zagrożenia. W tym

wiele podstawowych rodzajów działalności

tetem. Nadszedł więc czas, aby zastanowić

czasie przemysł będzie miał możliwość konty-

gospodarczej, w tym gospodarka odpadami,

się nad dostosowaniem strategii dla Europy

nuowania produkcji zarówno tych, jak i innych

znajduje się pod presją, jeszcze ważniejsze jest

i Świata, w szczególności w kontekście

produktów z tworzyw sztucznych, które są

kontynuowanie ogólnych wysiłków na rzecz

wykorzystywania tworzyw sztucznych – piszą

i będą potrzebne w przyszłości.

zmniejszenia ilości odpadów – podsumowała
rzeczniczka KE. 

autorzy listu.

W odpowiedzi sygnatariusze listu usłyszeli

– Koronawirus COVID-19 pokazał dobitnie,

od Komisji Europejskiej, że „terminy muszą

że nie wszystkie materiały są takie same.

być przestrzegane”. – Komisja nadal utrzy-
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Jacek Leszczyński

 Nowości rynkowe 

Siemens udostępnił platformę druku 3D dla wsparcia walki
z koronawirusem
Reagując na aktualne potrzeby związane

muje cały łańcuch produkcji: od projektowania

projektów na pliki do druku. Potrzebne

z pandemią COVID-19, Siemens udostępnił

i symulacji działania, poprzez sprawdzenie

komponenty można następnie wydrukować za

swój portal Additive Manufacturing Network

prototypu, aż po proces drukowania.

pomocą certyfikowanych medycznie drukarek

(AMN) oraz firmowe drukarki 3D, aby przyspie-

– W obliczu zachwiania łańcucha dostaw

3D należących do firm partnerskich platformy.

szyć projektowanie i produkcję komponentów

sprzętu medycznego oraz konieczności adaptacji

Drukarki 3D Siemensa są również dostępne

medycznych. Od teraz lekarze, szpitale i insty-

niestandardowych rozwiązań do wsparcia perso-

w bazie i w razie potrzeby mogą być używane

tucje potrzebujące urządzeń medycznych,

nelu medycznego istotny jest jak najszybszy

do lokalnego drukowania komponentów oraz

a także projektanci i usługodawcy posiada-

proces projektowania, prototypowania, testów

części zamiennych do urządzeń medycznych.

jący certyfikaty do druku 3D komponentów

oraz produkcji. Zastosowanie znajduje tu tech-

Także dostawcy usług drukowania 3D

medycznych mają wspólne miejsce, gdzie

nologia przyrostowa (czyli druk 3D), którą można

w Polsce mogą w łatwy sposób dołączyć do

mogą realizować zamówienia na wydruki 3D.

wykorzystać m.in. do produkcji elementów przy-

platformy AMN, rejestrując się na stronie.

AMN łączy projektantów i dostawców

łbic ochronnych czy zaworów respiratorów

– Gorąco zachęcamy polskich wykonawców

wydruków 3D z chętnymi na zamówienie

– mówi Sebastian Lemieszek, digital maturity

specjalizujących się w druku 3D oraz szpitale

takich usług, aby umożliwić szybszą i mniej

assessor, który w Siemens Polska zajmuje się

do zarejestrowania się w bazie. Tą inicjatywą

skomplikowaną produkcję sprzętu oraz części

technologiami związanymi z digitalizacją.

chcemy umożliwić placówkom medycznym

zamiennych do maszyn, takich jak np. respira-

Projektanci i inżynierowie Siemensa wspie-

uzyskanie szybszej odpowiedzi na ich potrzeby

tory. Platforma AMN Siemensa jest dostępna

rają realizację projektów i zamówień zgłoszo-

na całym świecie – także w Polsce - i obej-

nych przez AMN, m.in. pomagając w konwersji

– podkreśla Mariusz Zabielski, CEO w Siemens
Digital Industries Software. 

Pomiar ciśnienia wewnętrznego formy w celu zwiększenia
wydajności formowania wtryskowego
Firma Meusburger zgodnie z mottem „wszystko z jednej ręki" oferuje

zainstalować jak najbliżej wlewu lub przy ściance o znacznej grubości.

również czujniki do pomiaru ciśnienia wewnętrznego formy. Są one kompa-

Innymi typowymi obszarami zastosowania jest kontrola wytrzymałości,

tybilne z wszystkimi dostępnymi na rynku piezoelektrycznymi czujnikami

kontrola lub regulowanie lepkości, kompresji i kurczenia się.

ciśnienia i urządzeniami peryferyjnymi. Oferta obejmuje dwa typy czujników
do wykonywania pomiarów bezpośrednich i pośrednich, jak również odpowiednie akcesoria montażowe i kable przyłączeniowe.

E 6740 – Czujnik ciśnienia wewnętrznego formy
do pomiarów bezpośrednich firmy Meusburger

Ciśnienie wewnętrzne formy wtryskowej to ważny parametr monitoro-

Podczas pomiaru bezpośredniego czujnik ciśnienia umieszczany

wania procesu formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Nie można

jest bezpośrednio w strefie kawitacji, co umożliwia bezpośredni pomiar

sobie już wyobrazić kompleksowego monitorowania formy bez czujników

wewnętrznego ciśnienia formy w wybranym obszarze. W wyniku zadzia-

ciśnienia. Zastosowanie wysokiej jakości czujników piezoelektrycznych

łania ciśnienia na czujnik, generuje on ładunek elektryczny w jednostce

pomaga w osiągnięciu optymalnej jakości procesu i podnosi długofalowo

pC (pikokulomb), który dzięki określonej czułości czujnika (pC/bar) może

jakość produktu.

być przekształcony w odpowiednią wartość zmiany ciśnienia (w barach).

Czujniki ciśnienia wewnętrznego formy wykorzystują zjawisko piezoelektryczne i umożliwiają przekształcenie ciśnienia wewnętrznego występującego w strefie kawitacji formy na ładunek, którzy można zmierzyć.

E 6750 – Czujnik ciśnienia wewnętrznego formy
do pomiarów pośrednich firmy Meusburger

Czujniki takie wyposażone są w kryształy kwarcowe o wysokiej precyzji

Pomiar pośredni ciśnienia wewnętrznego formy realizowany jest

(z kwarcu SiO2 lub α), które generują ładunek pod wpływem ciśnienia lub

przez czujnik siły, który znajduje się poza strefą kawitacji i uruchamiany

działającej siły. Ładunek taki, po wzmocnieniu przez wzmacniacz ładun-

jest pośrednio przez działającą siłę. Inaczej niż w przypadku czujników

kowy, pozwala na uzyskanie dokładnej informacji o wartości ciśnienia

bezpośrednich, ciśnienie wewnętrzne formy działa jako siła na czujnik za

działającego na czujnik i umożliwia dokładną kontrolę ciśnienia wewnętrz-

pośrednictwem wypychacza. Pod wpływem działania siły czujnik generuje

nego formy podczas procesu formowania wtryskowego. Wybór pozycji

ładunek elektryczny, który można przeliczyć na wartość zmiany siły (N)

instalacji czujnika w formie zależy od rodzaju zastosowania. Przykładowo

dzięki określonej czułości czujnika (pC/N). Po uwzględnieniu powierzchni
wypychacza, obliczyć można zaistniałą wartość zmiany ciśnienia.

w celu ogólnego monitorowania i optymalizacji procesu czujnik należy

10 

PlastNews 4’2020

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Artykuł sponsorowany

HB-THERM

– połączenie szwajcarskiej tradycji i nowoczesności
Od roku 1967 firma projektuje i produkuje innowacyjne urządzenia termostatujące spełniające najwyższe wymagania dotyczące precyzji i jakości.
Nowością są termostaty w wersji Eco-pump o zmiennej charakterystyce
pracy oraz dożywotnia gwarancja producenta udzielana na grzałki.

HB THERM Seria 5
To termostaty, które pracują w układach
wodnych do 230°C oraz olejowych do 250°C.

– pompy bezuszczelkowe ze stali nierdzewnej,
sterowanej

również w wersji Eco-pump
inwerterowo.

Dostępne są wersje jedno- i wieloobie-

wejściu i wyjściu z formy. Dodatkowo zastoso-

gowe, w układzie otwartym lub z zachowa-

VARIO 5

wanie rozdzielaczy pozwala zmniejszyć liczbę

niem rozdzielenia wody na formach od wody

Służą do szybkiego nagrzewania formy

używanych termostatów, co oznacza oszczęd-

z układu chłodzenia.

w fazie wtrysku i wydajnego chłodzenia w fazie

ności przy zakupie sprzętu.

stygnięcia. Skraca czas cyklu, poprawia
Urządzenia wykorzystują:
– stały pomiar przepływu za pomocą

jakość powierzchni detalu, minimalizuje linię

HB TREAT i HB CLEAN

łączenia, oszczędza energię.

Służą do uzdatniania wody oraz czyszczenia
i konserwacji form lub termostatów. Po podłą-

ultradźwięków,
– układ chłodzący z by-passem odporny na
zakamienianie,
– zamknięty obieg bez kontaktu z powie-

HB FLOW

czeniu urządzenia automatycznie dopasowują

To rozdzielacze wieloobiegowe ze stałą

parametry czyszczenia, neutralizacji oraz konser-

kontrolą temperatury do 200°C oraz przepływu

wacji. Oczyszczone obiegi wodne zapewniają

mierzonego czujnikami ultradźwiękowymi już

wyższy przepływ medium. Usunięcie zanie-

– złącze USB do zgrywania danych,

od wartości 0,4 ltr/min. Produkowane są wersje

czyszczeń oznacza również lepszy transfer

– zapis typowych parametrów form.

zintegrowane, przygotowane do montażu

energii oraz wydajniejsze i bardziej precyzyjne

bezpośrednio na termostatach, dostępne

termostatowanie. Stosowane środki czysz-

w specyfikacji do 8 obiegów oraz zestawy

czące w automatycznie wyliczonym stężeniu nie

autonomiczne obsługujące do 16 obiegów.

niszczą uszczelek w połączeniach, a ponadto są

trzem,

Dzięki rozdzielaczom HB FLOW w miejsce

bezpieczne dla środowiska. Stosowanie reko-

połączeń szeregowych można stosować połą-

mendowanych przez HB-THERM środków

czenia równoległe, dzięki którym zyskuje się

konserwujących działających na zasadzie inhi-

pełniejszą kontrolę nad poszczególnymi obie-

bitorów korozji jest dobrą praktyką po zakoń-

gami, większy przepływ całkowity, stabilniejszy

czeniu pracy na formach wtryskowych przed ich
zmagazynowaniem. 

proces dzięki mniejszej różnicy temperatur na

ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a, 54-424 Wrocław
tel.: +48 71 333 00 33
e-mail: elbi@elbi.com.pl, www.elbi.com.pl
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Termoregulatory Serii 5
• w pełni zautomatyzowany nadzór procesu
• pomiar przepływu za pomocą ultradźwięków
• kolorowy wyświetlacz, wybór wersji językowej
• złącze USB umieszczone na froncie urządzenia

Nowa seria

POWERPACK
z pompami
radialnymi
o wydajności
do 220 l/min

• zapis typowych parametrów formy
• zapis danych rzeczywistych
• termostaty wodne do 230°C
• pompy sterowane falownikiem
• dożywotnia gwarancja producenta na grzałki

ul. Muchoborska 4a
54-424 Wrocław
tel.: +48 71 333 00 33
e-mail: elbi@elbi.com.pl
www.elbi.com.pl

 Temat wydania  RECYKLING 

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym
Wyjątkowe właściwości tworzyw sztucznych sprawiają, że materiały te mogą mieć znaczny wkład w dojście do
zrównoważonej gospodarki europejskiej efektywnie wykorzystującej zasoby i chroniącej środowisko naturalne.
Lekkie, odporne i wszechstronne tworzywa przyczyniają się do oszczędności energii i zasobów naturalnych
w strategicznych sektorach gospodarki, takich jak m.in. handel, budownictwo, ochrona zdrowia, motoryzacja, czy
produkcja energii odnawialnej. Dodatkowo, opakowania z tworzyw zapewniające bezpieczeństwo i higienę, przyczyniają się do zmniejszenia strat i marnotrawienia żywności. Jednak, aby urzeczywistnić te dążenia, należy zwiększyć poziom recyklingu i odzysku tworzyw – odchodząc od składowania odpadów.

 Dr inż. Edyta Wielgus-Barry 
 Fundacja PlasticsEurope Polska 

O

głoszona w 2018 r. przez Komisję Euro-

rzystanie ich potencjału wymaga dokładnej

PlasticsEurope pod koniec ub. roku. Publi-

pejską Strategia dla tworzyw w gospo-

analizy, co dzieje się z wyrobami z tworzyw po

kacja zawiera szczegółowe dane dotyczące

darce obiegu zamkniętego, prezentuje wizję

zakończeniu ich użytkowania. Dlatego jednym

produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych

inteligentnego, innowacyjnego i działającego

z kluczowych zobowiązań „Plastics 2030” było

oraz zbiórki i zagospodarowania odpadów,

w zgodzie zasadami zrównoważonego rozwoju

zwiększenie zakresu zbierania danych doty-

a także – po raz pierwszy – zagadnienia zwią-

przemysłu tworzyw, który „przynosi wzrost

czących odpadów tworzyw oraz kompleksowa

zane z produkcją recyklatów i ich zastosowa-

gospodarczy i nowe miejsca pracy w Europie,

analiza obiegu zamkniętego tworzyw sztucz-

niem w różnych aplikacjach.

a także przyczynia się do zmniejszenia emisji

nych w Europie.

gazów cieplarnianych w UE i zależności od

Podsumowaniem przeprowadzonych badań

Tworzywa w obiegu zamkniętym

importowanych paliw kopalnych”1. Europejski

był raport „Tworzywa sztuczne w obiegu

Koncepcja obiegu zamkniętego tworzyw

przemysł tworzyw sztucznych popierając tę stra-

zamkniętym – analiza sytuacji w

Europie”4,

sztucznych zakłada promowanie powtórnego

tegię od początku jest mocno zaangażowany

opublikowany

stowarzyszenie

i wielokrotnego użycia plastikowych wyrobów,

przez

gospodarki tworzywami sztucznymi. Zamknięcie
obiegu gospodarczego tworzyw poprzez ich
ponowne wykorzystanie i recykling przyczynią

Surowce
pierwotne
(virgin)*
Produkcja

się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki

tworzyw sztucznych
w formie podstawowej

europejskiej, zmniejszenia skutków zmian klima-

Wytworzenie

plastikowych
wyrobów lub części

Faza użytkowania

wyrobów z tworzyw
i zawierających tworzywa

tycznych oraz umożliwią realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ2. Realizując te idee

Surowce

Ponowne użycie
i naprawa

otrzymane
w recyklingu
chemicznym

stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope ogłosiło dobrowolne zobo-

Zbiórka
odpadów

wiązanie „Plastics 2030”, zawierające ambitne
Regranulat

cele i inicjatywy, mające na celu m.in. zmniej-

do produkcji
nowych wyrobów

szenie strat granulatu poprzez zapobieganie
przedostawaniu się go do środowiska (program
Operation Clean Sweep®)3, zwiększenie stopnia

Odzysk energii

powtórnego wykorzystania i recyklingu odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz
zwiększenie efektywności tworzyw w różnych
zastosowaniach poprzez podejście obejmujące
cały cykl życia wyrobów.
Jednak pełne zrozumienie roli tworzyw
w gospodarce obiegu zamkniętego oraz wyko-

Recykling**

Sortowanie

* Surowce do produkcji tworzyw otrzymywane z surowców kopalnych, CO2 lub surowców odnawialnych
** Recykling łącznie, w tym recykling mechaniczny, chemiczny oraz metody rozpuszczalnikowe

Rys. 1  Obieg zamknięty tworzyw sztucznych
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Składowanie
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w przyspieszenie przejścia do zasobooszczędnej

CZY WIESZ, ŻE
CZAS PRACY lub UŻYTKOWANIA wyrobów z tworzyw
i wyrobów zawierających elementy z tworzyw może
wynosić PONAD 50 LAT, co oznacza, że tak długi czas
może upłynąć ZANIM STANĄ SIĘ ONE ODPADAMI.
RURY Z TWORZYW stosowane w budownictwie mogą
wytrzymać PONAD 100 LAT, co oznacza, że tworzywa to
niezwykle TRWAŁY materiał.

W roku 2018, PONAD 9 MLN TON pokonsumenckich
odpadów tworzyw sztucznych zostało PRZEZNACZONYCH
DO RECYKLINGU.

ZEBRANE ODPADY TWORZYW przekazane do recyklingu
NIGDY NIE ZAWIERAJĄ 100% TWORZYW. W rzeczywistości
odpady tworzyw bardzo często zawierają resztki żywności,
części metalowe, naklejki papierowe itp.
Co roku 25% ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH
w UE28+2 w dalszym ciągu trafia na składowiska.
Zostało stwierdzone, że restrykcje dotyczące
składowania sprzyjają recyklingowi.

Raport
„Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym. Analiza sytuacji w Europie.”
dostępny na www.plasticseurope.org

 Temat wydania  RECYKLING 
unikanie składowania odpadów tworzyw

ponad 80% zebranych odpadów opakowa-

na wysypiskach oraz traktowanie odpadów

niowych. Niemal 20% (3,3 mln ton) odpadów

tworzyw jako cennego zasobu, z którego

opakowań z tworzyw trafiło na składowiska

można uzyskać surowiec do produkcji nowych

(spadek o 54% w porównaniu do 2006 r.).

4 mln ton

wyrobów, bądź odzyskać energię, gdy recy-

Dla odpadów opakowaniowych średni

kling jest niemożliwy (rys 1). Obecnie prze-

wskaźnik rocznego wzrostu na przestrzeni lat

mysł tworzyw sztucznych intensywnie poszu-

2006-2018 wyniósł 5,5% dla recyklingu i 5,3%

kuje innych niż kopalne surowców do produkcji,

dla odzysku energetycznego (rys. 2). W tym

takich jak dwutlenek węgla (CO2), surowce

samym czasie wskaźnik spadku dla składo-

odnawialne czy odpady. Nowy sposób myślenia

wania wyniósł -6,3%.

0 mln ton

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Średni wskaźnik rocznego wzrostu
2006-2018
Recykling

5,6%

Odzysk energii

5,3%

-6,3%

Składowanie

2018

na wszystkich etapach – od projektu wyrobu do

Decydującym krokiem w kierunku zwięk-

recyklingu – koncentruje się na zwiększeniu stru-

szenia poziomu recyklingu jest doprowadzenie

mienia odpadów do recyklingu, maksymalnej

do tego, aby zebrane odpady tworzyw w całej

wydajności zasobów oraz zmniejszeniu emisji

Europie nie trafiały na wysypiska. Potrzebne są

gazów cieplarnianych.

konkretne działania na poziomie krajów człon-

Tworzywa są materiałem trwałym – 60%

kowskich, m.in. wprowadzenie zakazu skła-

wyrobów z tworzyw i innych zawierają-

dowania odpadów tworzyw, gdyż zostało

cych tworzywa jest w użytkowaniu przez

udowodnione, że tego rodzaju restrykcje

długi czas, czasami nawet do 50 lat i więcej,

sprzyjają recyklingowi.

SKŁADOWANIE
18,5%

Recykling
42%

2018

i dopiero po tym czasie stają się odpadem.
(fazie użytkowania) tworzywa sztuczne są

Selektywna zbiórka kluczowa
dla recyklingu

tak atrakcyjne pod względem wnoszonej

Najwięcej odpadów poddawanych recyklin-

wartości, oszczędności zasobów i realizacji

gowi pochodzi z selektywnej zbiórki z gospo-

zasad zrównoważonego rozwoju.

darstw domowych bądź z handlu, mimo to

Właśnie dzięki długiemu czasowi życia

w Europie ponad połowa pokonsumenc-

Postęp w zagospodarowaniu
odpadów tworzyw sztucznych
Analiza wszystkich strumieni odpadów
pokonsumenckich wykazała, że odpady

Odzysk
energii
39,5%

ODZYSK
81,5%

Rys. 2  P
 ostępy w zagospodarowaniu
pokonsumenckich odpadów opakowań
z tworzyw sztucznych

kich odpadów tworzyw sztucznych zbierana
jest w różnych strumieniach odpadów zmieszanych, w których udział odpadów tworzyw

w efekcie wyprodukowano niemal 5 mln ton

wynosi od 2% do 8%.

regranulatu. Z tej ilości co najmniej 4 mln ton

tworzyw stanowią jedynie małą część wszyst-

Aby uzyskać wymagane przez KE wysokie

zostało wykorzystane w UE do produkcji nowych

kich odpadów – w 2018 r. odpady tworzyw

poziomy recyklingu odpadów niezbędna jest

wyrobów, zaś 0,9 mln ton regranulatu trafiło na

zebrane w krajach UE28, Norwegii i Szwaj-

poprawa systemów selektywnej zbiórki i techno-

rynki poza UE.

carii ze wszystkich strumieni zawierających

logii sortowania. Jednocześnie bardzo ważne jest

W przypadku recyklingu opakowań z tworzyw

tworzywa5

to 29,1 mln ton, czyli zaledwie

zwiększanie świadomości ekologicznej konsu-

Dyrektywa ws. Opakowań i Odpadów Opakowa-

ok. 1% wszystkich odpadów wygenerowanych.

mentów oraz zaangażowanie organizacji handlo-

niowych zmienia metodologię liczenia poziomów

Z tej ilości w 2018 r. do recyklingu prze-

wych i konsumentów w prowadzenie selektywnej

recyklingu odpadów opakowaniowych. Obecny

kazano 9,4 mln ton odpadów tworzyw (dwa

zbiórki. Analiza wykazała, że dla odpadów zbie-

poziom 42% recyklingu opakowań z tworzyw

razy więcej w porównaniu z 2006), co stanowi

ranych selektywnie poziom recyklingu może być

sztucznych może zmniejszyć się do około

32,5% zebranych odpadów. Odzyskowi ener-

nawet 10 razy większy niż dla odzyskanych ze

29%, gdy zastosowana zostanie nowa metoda

getycznemu poddano 12,4 mln ton odpadów,

strumienia odpadów zmieszanych.

liczenia6. Pokazuje to, jak wiele trzeba jeszcze
zrobić, aby osiągnąć założone cele 55% dla

(42,6% zebranych odpadów). Ilość tworzyw
składowanych na wysypiskach zmniejszyła się

Wydajność recyklingu

opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2030

o 44% w porównaniu z rokiem 2006, jednak

80% odpadów tworzyw sztucznych oddanych

zawarte w nowych dyrektywach unijnych i euro-

w dalszym ciągu wiele odpadów tworzyw trafia

do recyklingu w 2018 roku zostało przetworzone

na wysypiska – w roku 2018 było to 7,2 mln ton,

w zakładach europejskich, natomiast pozostała

W zwiększeniu wydajności procesów recy-

co stanowi niemal 25% zebranych odpadów.

pejskiej strategii dla tworzyw.

ilość (1,9 mln) została wysłana do recyklingu poza

klingu i zmniejszaniu ilości pozostałości proce-

W przypadku odpadów opakowaniowych

UE. Uwzględniając zanieczyszczenia oraz pozo-

sowych kluczowe jest ulepszenie systemów

od roku 2006 ilość odpadów przekazanych do

stałości procesowe, takie jak wilgoć, resztki orga-

zbiórki i technik sortowania odpadów tworzyw,

recyklingu podwoiła się – w 2018 r. do recyklingu

niczne, czy resztkowe tkaniny, kleje, metale, czy

w połączeniu z innowacjami w całym cyklu

trafiło 42% tych odpadów, czyli 7,5 mln ton.

drobne fragmenty tworzyw (np. folii) odrzucone

życia tworzyw (w tym opracowanie wytycznych

Wraz z odzyskiem energii (39,5%) stanowi to

w procesach recyklingu, stanowiące 2,6 mln ton,

ekoprojektowania) – nie tylko dla odpadów
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8 mln ton

 Temat wydania  RECYKLING 
opakowaniowych. Będzie to miało pozytywny

klatów otworzy nowe rynki dla tworzyw z recy-

wartości – od producentów i przetwórców

wpływ również na jakość tworzyw z recyklingu.

klingu o ujednoliconych i powtarzalnych właści-

tworzyw, po właścicieli marek, od konsumentów

wościach przy jednoczesnym zapewnieniu

aż po firmy zagospodarowujące odpady. Ma

Drugie życie tworzyw

dobrej charakterystyki, jakości i bezpieczeń-

temu służyć m.in. inicjatywa Komisji Europej-

Recyklaty, w zależności od swojej jakości,

stwa wyrobów. Będzie to prawdziwy przełom

skiej – Circular Plastics Alliance, w ramach której

w dążeniu do zamknięcia obiegu tworzyw.

ponad 100 organizacji publicznych i prywatnych

znajdują zastosowanie w różnego rodzaju
wyrobach dla budownictwa, przemysłu

z łańcucha wartości tworzyw zadeklarowało

opakowaniowego, rolnictwa, motoryzacji,

Zamknięcie obiegu

współpracę na rzecz wspierania tworzyw z recy-

sprzętu E&E, AGD oraz innych.

Obecnie niektóre rodzaje odpadów tworzyw

klingu na rynku UE7. Połączenie środków legisla-

Największym odbiorcą tworzyw z recyklingu

sztucznych, takie jak np. materiały kompozy-

cyjnych, inwestycji w innowacyjne technologie

na rynku UE, z udziałem 46%, jest budownictwo,

towe i odpady wielomateriałowe mogą być

oraz działań przemysłu jest niezbędne, aby wyko-

gdzie potrzebne są wyspecjalizowane wyroby

poddane odzyskowi jedynie w procesach

o dużej trwałości (rys. 3). Regranulaty są używane

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

rzystać w pełni potencjał tworzyw w gospodarce
obiegu zamkniętego. 

do produkcji m.in. elementów konstrukcji drogo-

Jednak najnowsze odkrycia i badania poka-

wych, rur, płyt i profili, paneli izolacyjnych, okien,

zują, że w bliskiej przyszłości coraz więcej tego

wykładzin podłogowych. Ich średnia zawartość

typu odpadów będzie można poddać recyklin-

1 A European Strategy for Plastics in a Circular Economy

w wyrobach dla budownictwa to 14%.

gowi chemicznemu lub procesom rozpuszczal-

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Na drugim miejscu znajduje się sektor opako-

nikowym, w których odpady tworzyw prze-

waniowy, który jest odbiorcą 24% tworzyw

kształcane są w nowe źródła surowców. Dalszy

3 www.opcleansweep.eu

z recyklingu. Regranulaty stosowane są w licz-

rozwój i inwestycje w te innowacyjne techno-

4 Raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym

nych konsumenckich i przemysłowych wyro-

logie jako uzupełnienie recyklingu mechanicz-

– analiza sytuacji w Europie” jest dostępny

bach opakowaniowych, takich jak worki na

nego, pozwolą w przyszłości osiągnąć wyższe

na www.plasticseurope.org w zakładce Publikacje

odpady, folie transportowe i bąbelkowe, palety,

wskaźniki recyklingu i w zdecydowany sposób

5 Strumienie odpadów zawierające tworzywa oznaczają

kanistry, beczki, wiadra, czy butelki, a ich średni

zmienić zagospodarowanie odpadów.

sustainable-development-goals/

te strumienie, w których tworzywa stanowią istotny

udział w wyrobach opakowaniowych wynosi

Jednakże, aby osiągnąć ambitne cele dla prze-

5%. Wykorzystanie recyklatów do produkcji

mysłu tworzyw wskazane w europejskiej stra-

opakowań może wzrosnąć, gdy zostaną przy-

tegii dla tworzyw, w tym m.in. wspieranie i zwięk-

jęte uregulowania prawne wynikające z pakietu

szenie poziomu recyklingu, tak aby możliwe było

opakowaniowych poddanych recyklingowi będzie się

gospodarki obiegu zamkniętego oraz gdy

wprowadzenie na rynek europejski co najmniej

mierzyć w momencie wprowadzenia odpadów do

poprawi się jakość recyklatów - większa ilość

10 milionów ton tworzyw z recyklingu do 2025 r.,

procesu wytłaczania (granulacji)

wytwarzanego regranulatu spełniać będzie

konieczne jest zaangażowanie całego łańcucha

składnik, zmieszany z innymi odpadami (np. zmieszane
odpady pokonsumenckie, ZSEE itp.).
6 Wg Dyrektywy (EU) 2018/852 masę odpadów

7 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36361

Do produkcji wyrobów dla rolnictwa trafia

Budownictwo

13% regranulatów, ale w tych wyrobach
udział tworzyw z recyklingu jest najwyższy
i sięga 20%. Regranulaty są wykorzystywane
m.in. do produkcji różnego rodzaju pojemników
(na rozsady, kompost), beczek na deszczówkę,

46%

AGD, wypoczynek, sport

Opakowania

rur i systemów irygacyjnych, folii ogrodniczych
i rolniczych. Rolnictwo znajduje się na trzecim
miejscu, po budownictwie i sektorze opakowaniowym, pod względem wykorzystania tworzyw
z recyklingu. Pozostałe 17% recyklatów stoso-

4 mln ton

1%

24%

E&E
Recyklaty
wykorzystane
w nowych
wyrobach

wane jest w motoryzacji, produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w szerokiej
gamie innych wyrobów.
Rozwój innowacyjnych technologii recy-

2%

Rolnictwo

Motoryzacja

klingu i sortowania pozwoli poprawić jakość

Inne

tworzyw z recyklingu, co zwiększy popyt na
rynku na te materiały oraz zakres ich zasto-

13%

3%

sowań – w stosunku do polimerów pierwot-

11%

nych. Standaryzacja i certyfikacja jakości recy-
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Rys. 3  Wykorzystanie
regranulatu
tworzyw
sztucznych
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wymogi wynikające ze specyfikacji produktu.

 Temat wydania  RECYKLING 

Dodatki do regranulatów
Nie każdy lubi regranulaty, ale każdy lubi niską cenę. W takiej sytuacji chętnie sięga się po regranulaty. Jeśli nawracane jest tworzywo z własnej produkcji, to można mieć pewność tego, co jest przetwarzane zarówno, jeśli chodzi o jakość oraz o to, ile razy ten materiał został przetworzony. Jednak, gdy dokonywane są zakupy regranulatów z zewnątrz… Mogą pojawić się problemy. Niejednolity kolor, a nawet wszystkie jego odcienie, różne MFI, jedne
kawałki kruszą się w rekach, jeszcze inne nie pachną zbyt przyjemnie. Są to znane problemy i aby ułatwić przetwórstwo tworzyw stosuje się dodatki dedykowane dla tworzyw pochodzących z odzysku.

 Magda Sumera 

Zapaszki…

mogą być niewystraczające, a potrzebne będą

Niska udarność…

Aby wyeliminować nieprzyjemne zapaszki,

neutralizatory. Jak sama nazwa wskazuje,

Z każdym procesem parametry mecha-

na rynku do wyboru są same granulki nazwane

neutralizuje nieprzyjemne zapachy, ponieważ

niczne tworzyw termoplastycznych spadają.

dezodorantami/perfumami lub masterbaczami

wprowadza zmiany w budowie polimeru.

Aby poprawić parametry mechaniczne, jednak

(kolor + zapach). Jeśli chodzi o dozowanie to

zawsze kosztem odporności termicznej (HDT).

Wilgoć i gazy…

Modyfikatory do poliolefin bazują na kauczu-

od grubości ścianki i wielkości powierzchni

Regranulaty często przechowywane są… pod

kach EPDM i EPM. Do styrenów stosuje się

całego wyrobu. W zależności od przezna-

chmurką. A poprzez to, chłoną wilgoć. Wiadomo,

kopolimery butadien, styren i etylen lub octan

czenia produktu, np. do palarni, można dodać

nie wszystkie, ale potem i tak trzeba je suszyć.

winylu. Natomiast dla POM-u dedykowany

wybrany zapach nawet do 20%. Dane doty-

Co pomoże? Absorber wilgoci i gazu. Eliminuje

jest termoplastyczny poliuretan. Cała sztuka

czące zapachów pokazują, że zapach utrzymuje

wtrącenia i bąble spowodowane, np. źle wysu-

w poprawie udarności tkwi w małym szcze-

się 3-4 tygodnie. Wybór na rynku zapachów jest

szonym lub wielokrotnie przetworzonym mate-

góle. W matrycy polimerowej musi wytworzyć

duży: wanilia, cytryna, cynamon, lawenda czy

riałem. Dodatkowo wpływa pozytywnie na elimi-

się druga miększa faza, dzięki której nie tworzą

np. czekolada.

nacje tworzących się gazów, pochodzących

się rysy naprężeniowe. I tak sprawdzają się:

waha się ono w granicach do 1% w zależności

Należy pamiętać, że tworzywo może pocho-

np. z drukowanych powierzchni tworzyw. Jak

Fusabond do PA6 i PA66, Sulryn do pozosta-

dzić z różnych źródeł. Nie do końca wiadomo,

dobrze wiadomo cienkie warstwy druku łatwo

łego typu poliamidów, Elvaloy dla PBT i PET.

czy przechowywano w nich produkty rolne, rybne

ulegają degradacji, jednak nie oczyszcza się

czy chemię gospodarczą. Tutaj ww. produkty

tworzyw z nadruków przed mieleniem.

Tabela 1

Kompatybilizatory
do wytwarzania mieszanin
polimerowych
Większość polimerów nie rozpuszcza się
i nie miesza ze sobą, ponieważ maja różną
masę cząsteczkową i strukturę chemiczną.
I tworzą w efekcie końcowym niejednorodny
produkt. Można oczywiście oceniać kompatybilność danych tworzyw ze sobą (tab. 1).
Można jednak ustabilizować proces za
pomocą dodatków kompatybilizujących:
– polymer TK firmy Kuraray Co. Ltd. – można
dzięki niemu mieszać poliolefiny z mieszaninami liniowych poliestrów nasyconych,
– Hostamont TPAR 504 firmy Clariant umożliwia kompatybilizowanie PA z PP,
– TOTALBOND oferowany przez Bedeko
Europe Sp. z o.o. daje możliwość kompatybilizacji PE z PA. 
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W ostatnich miesiącach czołowi producenci maszyn do recyklingu zaprezentowali szereg
nowych rozwiązań przygotowanych z myślą o branży tworzyw
sztucznych.

 Michał Krajkowski 

Nowości w maszynach
do recyklingu tworzyw sztucznych
EREMA
Firma Erema zaprezentowała niedawno

z chłodzeniem powietrznym oraz ulepszony

recyklingu, przy czym nieuchronnie spada

system transportu granulatu. Oprócz zopty-

jakość materiału wsadowego, który staje

recyklingu

malizowanej konstrukcji cały proces został

się coraz mniej homogeniczny. Z jednej

odpadów z produkcji folii PE i PP pod nazwą

ulepszony dzięki analizie komputerowej, co

zatem strony oczekuje się coraz lepszego

INTAREMA ZeroWastePro. Umożliwia on

poprawiło efektywność chłodzenia i trans-

produktu końcowego, przy coraz gorszych

zawrócenie do produkcji do 100% odpadów

portu. Rozwiązanie to stosowane jest także

parametrach wsadu. Wyjątkowość tech-

i został stworzony ze szczególnym uwzględ-

w innych maszynach, jak np. INTAREMA K

nologii VACUNITE polega na tym, że dzięki

nieniem trzech punktów: stabilności procesu,

współpracująca z liniami do rozdmuchu.

połączeniu technologii VACUREMA z poli-

nowy

system

służący

do

wysokiej jakości produktu oraz wysokiego

Innym nowym rozwiązaniem firmy Erema

kondensacją w stanie stałym w warunkach

stopnia automatyzacji. Urządzenie wyko-

jest technologia przetwarzania PET zgodnie

próżniowych (Solid State Polycondensation,

rzystuje opatentowaną technologię Counter

z zasadą bottle-to-bottle pod nazwą

SSP) udało się opracować proces, w którym

Current oraz system Smart Start, w który

VACUNITE. Umożliwiać ona ma wysoce efek-

wszystkie fazy termiczne zachodzą w atmos-

wyposażone są wszystkie maszyny INTA-

tywną dekontaminację, zachowanie koloru,

ferze azotowej lub w próżni. Dzięki temu

REMA. Dodatkowo urządzenie zaopatrzone

stabilność oraz niski pobór energii w czasie

można wyeliminować zjawisko odbarwiania

jest w specjalne rozwiązania opracowane

całego procesu; dodatkowo urządzenie

płatków oraz granulatu oraz usunąć dodatki,

z myślą o producentach folii, jak np. zopty-

wyróżniają kompaktowe wymiary przy zacho-

które mogłyby powodować niekorzystne

malizowana geometria ślimaka czy system

waniu najwyższych standardów dla rPET

reakcje w mieszance. Inną zaletą techno-

kontroli jakości. Dzięki temu uzyskiwany

przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

logii jest to, że azot używany w procesie

granulat może mieć bardziej jednolitą gęstość

VACUNITE stanowi odpowiedź na wyzwania

SSP może być ponownie wykorzysty-

oraz kształt. Ponadto celem producentów

stojące przed recyklingiem PET, ponieważ

wany w innych fazach cyklu, dzięki czemu

było maksymalne uproszczenie procesu,

uzyskiwany w wyniku tego procesu mate-

zmniejsza się zużycie surowca. Przedsta-

począwszy od instalacji i integracji z istniejącą

riał przeznaczony do kontaktu z żywnością

wiciele firmy wskazują ponadto, że linia jest

linią produkcji folii, po nowoczesne systemy

musi spełniać bardzo rygorystyczne kryteria.

znacznie bardziej kompaktowa aniżeli porów-

wspomagające. Kontakt z serwisem może

Z drugiej strony, wzrasta zapotrzebowanie na

nywalne rozwiązania na rynku, co przekłada

odbywać się w sposób zdalny. Przedstawi-

materiał pochodzący z recyklingu ze względu

się na niższy pobór energii w porównaniu do

ciele firmy podkreślają krótki okres dostawy,

na wymagania prawne lub dobrowolne inicja-

większych instalacji. Warto dodać, że tech-

który jest możliwy dzięki standaryzacji

tywy podejmowane przez czołowych graczy

nologia VACUNITE znalazła się wśród fina-

komponentów. Innym rozwiązaniem zastoso-

na rynku. Ten trend wpływa na stopniowe

listów konkursu Platics Recycling Awards

wanym w maszynie jest granulacja na gorąco

zwiększanie poziomu zbiórki odpadów do

Europe 2020.
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STARLINGER

Multiplex. Dzięki specjalnemu układowi noży

nika, gdzie pod wpływem ciągłego tarcia efek-

Firma Starlinger zaprezentowała niedawno

tnących, maszyna może rozdrobnić niemalże

tywnie i delikatnie usuwane są zanieczysz-

nową linię do recyklingu odpadów tworzywo-

każdy rodzaj odpadu z tworzyw, a produk-

czenia. Na koniec woda jest usuwana i trafia

wych i pokonsumenckich pod nazwą reco-

tywność może być nawet o 40 proc. wyższa

do oczyszczenia w osobnym procesie.

STAR dynamic. Urządzenie charakteryzuje

w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami.

się wysoką efektywnością w zakresie zużycia

Oprócz ulepszeń mechanicznych, nowa

energii oraz znacznym stopniem automaty-

maszyna posiada także gruntownie odmie-

Firma Sesotec rozszerzyła swoją ofertę

zacji, co przekłada się na pewność procesu,

nione oprogramowanie oraz system kontrolny.

separatorów metali o nowe urządzenie Rapid

duży wolumen produkcji oraz szerokie zasto-

Dzięki rozwiązaniu Lindner Mobile HMI (Human

Pro Sense 6. System został przygotowany

sowanie. Technologia recoSTAR dynamic

Machine Interface), obsługa urządzenia

między innymi z myślą o branży tworzyw

jest pierwszym rozwiązaniem w ofercie firmy

została znacznie uproszczona. Mobilny panel

sztucznych, zwłaszcza o compounderach.

pod szyldem rECO. Dzięki użyciu napędu

kontrolny może być umieszczony zarówno

Urządzenie oferuje dużą dokładność detekcji

o wysokich parametrach zużycie energii

z przodu, jak i z tyłu urządzenia i wyświetla

i dzięki temu doskonale zabezpiecza przed

oraz ślad węglowy technologii zostały

jedynie najważniejsze funkcje. Dzięki nowemu

zanieczyszczeniem cząstkami metali. Detektor

znacznie zredukowane. Niższy pobór energii

systemowi sterowania rozdrabniacz może

Rapid Pro Sense 6 charakteryzuje się aper-

jest również efektem stosowania odzysku

komunikować się z innymi urządzeniami

turą w zakresie 50–250 mm i zbudowany jest

energii oraz użycia podczerwieni w procesie

i może służyć jako element dozujący lub prze-

w taki sposób, aby zminimalizować koniecz-

grzania. Linia recoSTAR dynamic szcze-

kazywać dane na temat jakości materiału do

ność konserwacji – nie zawiera na przy-

gólnie nadaje się do przetwarzania higro-

wytłaczarki.

kład żadnych części wchodzących w kontakt

SESOTEC

skopijnego, mokrego, wstępnie zmielonego

Innym ciekawym rozwiązaniem jest nowy,

z materiałem. Urządzenie wpisuje się w ocze-

lub spienionego materiału. Podajnik SMART

trójfazowy system do mycia w gorącej wodzie.

kiwania producentów compoundów, którzy

przygotowuje materiał do ekstruzji poprzez

Rozwój technologii w tym zakresie podykto-

muszą często zmieniać kolor, separator umoż-

szereg współbieżnych operacji. Urządzenie

wany jest coraz powszechniejszym użyciem

liwia bowiem szybkie czyszczenie urządzenia.

jest dostępne w sześciu rozmiarach o wydaj-

recyklatów, zwłaszcza przez wiodące marki na

Ponadto zaopatrzony jest w interfejs Ethernet

ności od 150 do 2600 kg/h.

rynku. Aby sprostać ich wymaganiom, suro-

i może łatwo być zintegrowany ze środowi-

wiec musi odznaczać się wysoką jakością, a do

skiem cyfrowym klienta.

LINDNER

największych wyzwań należy usunięcie niepo-

Firma Lindner zaprezentowała w ostatnich

żądanych zanieczyszczeń z odpadów folio-

miesiącach najnowszy model rozdrabniacza

wych oraz pozbycie się przykrego zapachu.

Firma Hosokawa Alpine zaprezentowała

z serii Micromat. Aby zaspokoić zapotrzebo-

W procesie opracowanym przez firmę Lindner

niedawno urządzenie Polyplex PPC 50/120,

wanie ze strony rynku firma wprowadziła do

rozdrobnione i wstępnie umyte odpady trafiają

łączące zalety rozdrabniacza oraz granulatora

swojej oferty rozdrabniacz o rozmiarze wirnika

najpierw do reaktora, gdzie są myte w gorącej

w jednej maszynie. Wyjątkowość konstruk-

1500 mm, zaopatrzony w nowy system cięcia

wodzie. Następnie przenoszone są do zbior-

cyjna polega na pionowym umiejscowieniu

HOSOKAWA ALPINE

wirnika, z zamontowanym na szczycie
rozdrabniaczem oraz umieszczonym pod nim
granulatorem. Zasada działania urządzenia
jest prosta: materiał jest automatycznie dozowany i załadowywany do maszyny, przy czym
prędkość podawania może być dostosowywana do bieżących potrzeb. Po opuszczeniu
strefy rozdrabniania materiał trafia do układu
granulatora i jest tam dalej przetwarzany do
osiągnięcia odpowiednich parametrów.
Urządzenie Polyplex jest przeznaczone
zwłaszcza do recyklingu na terenie zakładu
przetwórczego. Dzięki wyjątkowej budowie
różne elementy mogą trafić do ponownego
przerobu. Układ wertykalny daje dodatkową
zaletę podczas czyszczenia, ułatwia bowiem
dostęp do wirnika i noży tnących. W ten
sposób przyspiesza się proces czyszczenia
oraz znacząco ogranicza czas przestoju.
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Natomiast dzięki zastosowaniu jednego

wieni. Rozwiązanie nie wykorzystuje kosz-

Zestaw składa się z podajnika wibracyj-

napędu znacznie można było zmniejszyć

townej technologii próżniowej i może być

nego, magnetycznego separatora bębno-

zużycie energii.

zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi

wego (separującego metale żelazne) oraz

wymaganiami klienta, zarówno jako osobne

separatora wiroprądowego (odzyskują-

KREYENBORG

urządzenia, jak i element linii do ekstruzji.

cego metale nieżelazne, takie jak aluminium,

Niemiecka firma Kreyenborg GmbH jest

Jedno z niedawno przedstawionych urzą-

miedź mosiądz, cynk i ich stopy). Separator

znanym producentem bębnów obrotowych

dzeń – IRD B 180/270-135 – posiada śred-

wiroprądowy dostępny jest w trzech wykona-

z podczerwienią, które znajdują zastoso-

nicę 180 cm, długość 2,7 m i wydajność do

niach, wyposażony w szybkoobrotowy rotor

wanie w recyklingu PET. Zasada ich dzia-

800 kg /h. Ważnym dopełnieniem techno-

dostosowany do typu surowca, aby uzyskać

łania jest następująca: płatki PET pocho-

logii bębnów obrotowych z podczerwienią

maksymalną czystość produktu.

dzące z odpadów pokonsumenckich za

jest rozwiązanie IR-CLEAN do recyklingu

Zestaw uzupełnia wysokoindukcyjny

pomocą

wolumetrycznego

PET, w którym geometria, parametry procesu

separator magnetyczny do separacji stali

trafiają do bębna obrotowego. Umoco-

oraz specjalna jednostka sterująca sprawiają,

nierdzewnej, a końcowej kontroli surowca

wana w jego wnętrzu spirala przy ciągłym

że uzyskiwane w wyniku procesu tworzywo

dokonuje przesypowy detektor metali, który

ruchu obrotowym zapewnia homogeniczny

może być wykorzystywane do produkcji

wykrywa i separuje najmniejsze zanieczysz-

przepływ materiału i jego odpowiedni czas

opakowań do żywności, co zostało potwier-

czenia metaliczne o wielkości poniżej 1 mm.

przebywania w bębnie, w którym mate-

dzone przez agencje FDA i EFSA.

dozownika

riał jest mieszany i jednocześnie równomiernie podgrzewany za pomocą podczer-

Dla surowców silnie pylących dostępne
jest wykonanie w obudowie przeciwpyłowej,

MAGNETIX

przystosowanej do podłączenia instalacji

Polski producent systemów detekcji i sepa-

odciągowej.

racji metali, firma Magnetix Sp. z o.o. w roku
2019 wprowadziła do sprzedaży kompak-

Vecoplan

tową instalację przeznaczoną do oczysz-

Firma Vecoplan AG stworzyła nowy

czania przemiałów i granulatów tworzyw

rozdrabniacz VEZ 3200 w celu produkcji

sztucznych z zanieczyszczeń metalicznych.

paliw alternatywnych. Producent położył

Urządzenie znajduje zastosowanie w insta-

duży nacisk na nowoczesny wygląd maszyny.

lacjach produkcji i przetwarzania płatka PET,

Konstrukcja urządzenia VEZ to znacznie

granulatów PVC, PE oraz innych tworzyw

więcej niż tylko kolor i kształt – przede

sztucznych pochodzących z recyklingu.

wszystkim ułatwia ona jego użytkowanie.

Instalacja może zostać zastosowana także

Projekt zmodyfikowano tak, aby niszczarka

do odzysku metali z innych surowców, takich

była łatwiejsza w obsłudze dla operatora.

jak stłuczka szklana, odpady gumowe, prze-

Zamknięta konstrukcja sprawia, że wszystkie

miały AGD i elektroniki itp.

strefy

niebezpieczne

są

niedostępne

z zewnątrz, a czujniki oraz przewody mediów
są chronione przed większymi zanieczyszczeniami, spadającym materiałem wejściowym
i oddziaływaniami mechanicznymi. Ponadto
wzmocniono wszystkie miejsca narażone na
wpływ dużych sił i obciążeń.
Producent zintegrował nową konstrukcję
z ogólną koncepcją firmy, a następnie opracował serię VIZ (rozdrabniacze Vecoplan
Infinity). Zaletą tego wysoce efektywnego rozdrabniacza do recyklingu tworzyw
sztucznych jest możliwość rozbudowanej
regulacji geometrii cięcia: można go precyzyjnie dostosować do wymagań wejściowych i wyjściowych za pomocą zespołu
wirnika i noża oraz odpowiedniego wyboru
sita. Maszyna imponuje również dużą
dostępnością i przepustowością oraz niskimi
kosztami eksploatacji. 

21 

PlastNews 4’2020

 Temat wydania  RECYKLING 

Artykuł sponsorowany

Linie do recyklingu
Firma Dopak proponuje obszerny asortyment urządzeń i całych linii technologicznych marki Neue Herbold przeznaczonych do odzysku tworzyw sztucznych. Są to solidne i sprawdzone rozwiązania, które podołają najcięższym
warunkom.

N

iemiecka firma Neue Herbold od ponad 20 lat projektuje

wanie wyłącznie najwyższej jakości materiałów i podzespołów,

i konstruuje wysokowydajne maszyny oraz urządzenia do recy-

a także produkcja wykonywana w 100% we własnej fabryce w Niem-

klingu tworzyw sztucznych wyróżniające się na tle konkurencji niskim

czech zapewniają długi okres eksploatacji i bezusterkową pracę linii.

zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz wodę. Zastoso-

Młyny nożowe są odporne na uderzenia i wstrząsy, a przy tym proste
w konserwacji. Dzięki zastosowanym opatentowanym rozwiązaniom
wymiana noży może być wykonywana w bardzo prosty sposób i nie
wymaga dużo czasu w porównaniu z młynami firm konkurencyjnych.

Młyn nożowy serii SM
Wśród specjalistycznych urządzeń do rozdrabniania wstępnego
produkcji Neue Herbold, znajdują się np. kruszarki, gilotyny, stanowiska do rozcinania bel z odpadowymi butelkami PET, czy sprasowanymi odpadami foliowymi. W tym obszarze dostępne są różnorakie
wersje transporterów taśmowych i specjalne konstrukcje lejów zasypowych umożliwiające przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych.
Zaawansowane technologicznie młyny nożowe w zależności od przeznaczenia dostępne są z rotorami w wersji otwartej lub zamkniętej oraz
w różnych konfiguracjach noży rotujących i noży stałych. Pozwalają
one na sprawny przemiał kanistrów, skrzynek, płyt i profili z PVC, rur,
wiązek kablowych, zlepów, arkuszy foliowych, rolek z folią itp. Standardowe młyny mogą być wykonane również w wersji do mielenia
na mokro, co umożliwia zastosowanie ich do odpadów zabrudzonych. Dzięki bogatej ofercie wyposażenia każdy użytkownik otrzymuje
młyn dostosowany do indywidualnego zapotrzebowania i dzięki temu
gwarantujący wysoką wydajność pracy i idealną jakość przemiału.
Wszystkie młyny cechują się wyjątkowymi zaletami, takimi jak: duża
wydajność napędu istotna przy chwilowych obciążeniach szczytowych, szybkie ustawianie noży przy pomocy specjalnych narzędzi poza
komorą mielenia, co istotnie skraca czas przestoju młyna, swobodny
dostęp do rotora oraz noży stałych w celu czyszczenia i konserwacji,
precyzyjnie zamocowane noże dla gwarancji jednorodnej frakcji przemiału bez pyłu, solidne zamocowanie noży typu sandwich, łożyska
rotora poza komorą mielenia, aby uniknąć ich zapylenia, czy geometria
cięcia podwójnie skośnego, która pozwala na uzyskanie jednorodnej
frakcji przemiału.
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Artykuł sponsorowany

Firma oferuje wysokiej klasy pulweryzatory, które doskonale radzą

i LM z obudową wodoszczelną i wzniesioną platformą roboczą. Po

sobie z proszkowaniem różnorodnych tworzyw sztucznych. Najczęściej

wstępnym umyciu i rozdrobnieniu w młynie dalsze operacje myjące

stosowane są one do pulweryzacji granulatów z PE, PVC oraz PC. Mate-

i separacyjne prowadzi myjka frykcyjna. Bardzo często składnikiem

riał wsadowy powinien mieć postać granulek o średnicy max. 6-8 mm.

linii myjących są też wanny flotacyjne, w których materiał jest dodat-

Pulweryzatory Neue Herbold zapewniają bardzo wysokie wydajności

kowo myty i segregowany według gęstości. Wanny flotacyjne wyko-

przetwarzania. Mogą być dostarczane z separatorem metalu, urządze-

nane są wyłącznie ze stali szlachetnej, co zapewnia długą żywotność

niami intensywnie chłodzącymi do automatycznej kontroli temperatury

i skraca czas zabiegów konserwacyjnych do minimum. Umyte płatki

i innym wyposażeniem dodatkowym.

są osuszane w suszarkach mechanicznych, a w przypadku odpadów
foliowych również w prasach ślimakowych lub suszarkach termicz-

Linia technologiczna do recyklingu

nych. Gotowy produkt jest następnie pakowany do big-bagów lub

Firma Neue Herbold dostarcza również kompletne linie techno-

przesyłany do konstruowanych przez firmę Neue Herbold specjalnych

logiczne do recyklingu opakowań z PE, PP, folii, a także butelek PET

silosów magazynujących. Klienci firmy Dopak mogą liczyć na fachowe

o różnej konfiguracji i wydajności. Do odpadów szczególnie zanie-

doradztwo w zakresie doboru komponentów linii do recyklingu, sprawny

czyszczonych zalecane są systemy mycia wstępnego wyposażone

montaż i uruchomienie linii, a także profesjonalną obsługę posprzeda-

w detektory metalu. Sercem każdej linii myjącej jest młyn wodny. Neue

żową z firmy Dopak. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej. Firma serdecznie zaprasza. 

Herbold stosuje sprawdzone wysoko wydajne młyny nożowe serii SM

Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
tel.: (71) 35 84 000
e-mail: dopak@dopak.pl, www.dopak.pl
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Linie do recyklingu:
od myjek po kompandery
Recykling tworzyw sztucznych od dawna stosowany jest przez zakłady przetwórcze jako jeden ze sposobów
ograniczenia wydatków związanych z zakupem surowca. W ostatnich latach zyskuje jednak na znaczeniu także
w innych sektorach przemysłu – a to za sprawą wzrostu popularności polimerów i ich recyklatów jako alternatywy
dla komponentów z metali. To zaś sprawia, że rośnie także popyt na linie do odzysku tworzyw sztucznych.

 Agata Świderska 

R

ynek recyklingu tworzyw nigdy nie miał się

walnej z tą, którą uzyskalibyśmy, usuwając

kich linii do recyklingu folii i tworzyw twardych.

tak dobrze, jak w ostatnich latach. Według

z ulic 360 tys. pojazdów.

Należą do nich: myjki i wanny flotacyjne, młyny

W tej sytuacji przetwórcy tworzyw coraz

i rozdrabniacze, suszarki (wirówki) oraz silosy

arch w latach 2016-2022 jego wartość wzro-

częściej stają się także ekspertami od ich recy-

i stacje pakowania. Budowa poszczególnych

śnie o 6,4% – z niecałych 35 mld do ponad

klingu. Popyt na linie do odzysku polimerów

z nich może być różna, ale wszystkie reali-

50 mld dolarów. Największy udział w tym wzro-

skokowo rośnie, a wraz z nim wzrasta także

zują te same funkcje: umożliwiają dokładną

ście będzie miał sektor opakowaniowy, który od

potrzeba uzyskania praktycznej wiedzy nie

selekcję, oczyszczenie i rozdrobnienie odpadu.

dawna znajduje się w czołówce innowatorów,

tylko na temat aktualnej oferty rynkowej, ale

Aby uzyskać jednorodny, wysokiej jakości

jeśli chodzi o ponowne wykorzystanie zuży-

także kryteriów, którymi należy kierować się

regranulat, należy najpierw poddać go sorto-

tego plastiku. Dołączą do niego jednak także

przy wyborze danego rozwiązania. Mimo że

waniu. Proces ten może być realizowany

inne branże, w tym przede wszystkim przemysł

systemy takie składają się z pewnego podsta-

ręcznie, magnetycznie (w celu wychwycenia

motoryzacyjny i produkcji elektroniki. Już dziś

wowego zestawu komponentów, ich dobór

drobinek metali) lub aerodynamicznie. W przy-

PCR (ang. Post-Consumer Recycled) stosują

i ewentualna konieczność uzupełnienia o dalsze

padku odpadów zmieszanych najlepsze efekty

w swoich pojazdach m.in. Chrysler, Ford, Honda,

elementy zależy bowiem od wielu czynników,

przynosi selekcja ręczna, w trakcie której różne

General Motors, Nissan i Toyota. Wszystkie

m.in. formy surowca, stopnia jego zabrudzenia

typy tworzyw, transportowane na taśmociągu,

zadeklarowały również zwiększenie udziału recy-

oraz pożądanego poziomu przetworzenia.

są rozdzielane na poszczególne strumienie

firmy analitycznej Markets & Markets Rese-

klatów w produkcji w kolejnych latach. Podobną

o jednorodnym składzie materiałowym.

strategię w sektorze elektroniki stosują Dell, HP,

Linie do recyklingu folii

Lenovo, Lexmark, Canon, Samsung czy Sony.

Aby ułatwić klientom rozeznanie w ofercie

następnie wieloetapowemu procesowi mycia,

Posortowany materiał poddawany jest

Pod względem materiałowym rynek recy-

rynkowej, duża część producentów linii do recy-

oczyszczania i rozdrabniania. Proces ten

klatów zdominowany jest przez PET, a to ze

klingu tworzyw sztucznych dzieli je na trzy podsta-

można prześledzić na przykładzie linii do recy-

względu na łatwość jego odzysku oraz liczne

wowe typy: linie do przetwórstwa folii i tworzyw

klingu marki NEUE HERBOLD dystrybuowanej

walory użytkowe, takie jak biokompatybilność

twardych, systemy do recyklingu butelek PET

w Polsce przez firmę Dopak. Jej pierwszym

i wysoka przejrzystość. Na drugim miejscu

oraz – największe i najbardziej złożone – linie do

elementem jest myjka wstępna (bęben), która

znalazł się HDPE, dostępny głównie w formie

odzysku opon samochodowych.

umożliwia oddzielenie najcięższych zanie-

pojemników i opakowań zbiorczych. Jak

Pierwszy typ może być stosowany w proce-

czyszczeń, takich jak kamienie czy metale.

podkreśla firma Markets & Markets Research,

sach recyklingu szerokiej gamy polimerów

Takie wstępne czyszczenie ma na celu przede

już sam recykling tych dwóch tworzyw może

– począwszy od najpopularniejszych PP i PE,

wszystkim ochronę urządzeń rozdrabniają-

przynieść gospodarce i środowisku wymierne

przez PVC, ABS i HDPE, po PA i PS. Zdol-

cych i myjących przed uszkodzeniem na skutek

korzyści: zaoszczędzona w ten sposób

ność do przetwarzania poszczególnych z nich

dostania się do nich dużych i twardych przed-

energia wystarczyłaby do zasilania przez rok

zależy przy tym po części od rodzaju dobra-

miotów. W kolejnym kroku materiał jest cięty na

750 tys. gospodarstw domowych, nie wspo-

nego wyposażenia. Generalnie można jednak

mniejsze fragmenty. W zależności od typu młyna

minając już o redukcji emisji CO2 – porówny-

wyróżnić pewne elementy wspólne dla wszyst-

cięcie może być realizowane na sucho lub na
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CZY WIEDZĄ PAŃSTWO, ŻE OPAKOWANIE DO LODÓW MOŻE BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI
I PODLEGAĆ KOMPOSTOWANIU?

Coraz częściej, do produkcji pojemników na żywność, stosuje się biodegradowalne i kompostowalne surowce pozyskiwane
z włókien naturalnych. Ta wielka szansa, w połączeniu z dużymi możliwościami całkowitego recyklingu najczęściej używanych
polimerów, daje tej transformacji tworzyw sztucznych, wiodącą pozycję w produkcji pojemników do żywności i zastosowań
medycznych, bez negatywnego wpływu na środowisko.

THE INJECTION MOULDING MACHINE

BMB HP to nowa seria maszyn BMB,
perfekcyjna synergia prędkości i precyzji.

ULTRA WYSOKA PRĘDKOŚĆ WTRYSKU. W świecie, gdzie wciąż rosnąca ilość żywności i leków musi być przechowywana

i transportowana, firma BMB stworzyła niedoścignioną maszynę o ultra wysokiej wydajności. Hybrydowy charakter serii HP, dzięki napędom
elektrycznym z silnikami bezpośrednimi, sprzyja niskiemu zużyciu energii.
Jednocześnie oferuje bardzo dużą siłę wtrysku, kontrolowaną przez serwozawór z akumulatorem. Ciśnienie specyficzne 2500 kg/cm2
i prędkości wtrysku powyżej 1500 mm/s są gwarancją wysokiej wydajności i doskonałej jakości dla cienkościennych, głębokich i trudnych
do wtryśnięcia pojemników, takich jak opakowania spożywcze lub medyczne.

www.bmb-spa.com

Wyłączny agent
dla Polski:

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl
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mokro – w tym drugim przypadku tworzywo jest

jednocześnie rozdrabniany i suszony w celu

nentów. Dopiero wówczas trafia do pochła-

jednocześnie rozdrabniane i myte. Następnie

przygotowania do pakowania i magazynowania.

niacza, który usuwa resztki surowców innych niż

przechodzi przez kolejne myjki, gdzie jest

Niekiedy po takim zmieleniu recyklat jest podda-

tworzywo, zapewniając wysoką czystość gumo-

dokładnie oczyszczane z resztek zabrudzeń,

wany jeszcze jednemu, końcowemu myciu oraz

wego recyklatu – na poziomie blisko 100%.

aby na koniec trafić do wanny flotacyjnej, która

separacji polietylenu wysokiej gęstości, z którego

Co istotne, w procesie tym odzyskiwana

ma za zadanie odseparować i odfiltrować

wykonane są nakrętki. Aby uzyskać równomierny

jest nie tylko guma, ale również stal i włóknina,

uwolniony brud. Jeśli tworzywa były pokryte

rozkład materiału, można go bezpośrednio

które również mogą zostać poddane wtór-

papierem (np. zawierały papierowe etykiety),

przed pakowaniem poddać także procesowi

nemu przetworzeniu i wykorzystanie ponownie.

najpierw poddaje się je myciu w myjce frykcyjnej

tzw. mieszania uśredniającego.

z szybko rotującym ślimakiem, a następnie
gorącej kąpieli w myjce intensywnej.

Linie do recyklingu opon

Tłoczenie i kompandowanie
Efektem każdego z opisanych procesów jest

Na koniec oczyszczone tworzywo jest

O ile linie do recyklingu PET należą do najbar-

rozdrobniony, oczyszczony i osuszony recy-

suszone mechanicznie w wirówce, a niekiedy

dziej rozbudowanych pod względem liczby

klat praktycznie nieróżniący się pod względem

dodatkowo także termicznie – przy zastoso-

komponentów (stacji), o tyle te do odzysku

właściwości od swojego materiału bazowego

waniu suszarki termicznej. Gotowy przemiał

materiału ze zużytych opon samochodowych są

(odpadu). Jest on poddawany wyłącznie

trafia na stację pakowania, gdzie jest przygo-

zdecydowanie największe pod względem gaba-

obróbce mechanicznej, a tym samym nie

towywany do magazynowania lub ponownego

rytów. |ch budowa zostanie przedstawiona na

może zostać odgazowany czy odfiltrowany, co

wykorzystania w procesie produkcyjnym.

przykładzie linii tureckiej firmy Recycling Lines.

pogarsza jego właściwości użytkowe. Dlatego

Pierwszym jej elementem jest niskoobrotowy

część przetwórców uzupełnia linie do recy-

Linie do recyklingu butelek PET

rozdrabniacz dużej mocy tnący opony na pasy.

klingu także o wyposażenie umożliwiające

Najważniejsza różnica między odpadem PET

Tak przygotowany materiał jest transportowany

obróbkę plastyczną recyklatu, łącznie z prze-

a pozostałymi tworzywami polega na tym, że

na przenośniku do młyna, który rozdrabnia

tworzeniem go do formy regranulatu.

plastikowe butelki są zwykle wstępnie praso-

tworzywo na płatki o średnicy ok. 12 mm,

Podstawowym elementem takiego układu

wane i dostępne w formie zwartych, odpo-

jednocześnie umożliwiając oddzielenie do 98%

plastyfikacji jest wytłaczarka, podgrzewająca,

wietrzonych bel materiału. Dlatego pierwszym

drutów stalowych. To jednak nie wszystko: aby

odgazowująca i filtrująca materiał pozyskany

elementem linii do recyklingu PET jest specjalny

zapewnić dokładne oddzielenie wszystkich

w procesie recyklingu. Na jej końcu zamon-

rozdrabniacz (zwany targarką lub skubarką do

elementów opony, w tym zawartej w nich włók-

towany jest granulator, który – wyposażony

bel), którego zadaniem jest rozdzielenie bel na

niny, tworzywo musi przejść jeszcze dwie fazy

w zestaw wirujących ostrzy – odcina upla-

poszczególne frakcje. Niekiedy jest on także

mielenia, pomiędzy którymi poddawane jest

stycznione, tłoczone z maszyny tworzywo.

uzupełniany o dodatkowe sito, które umożliwia

separacji uwolnionych w tym procesie kompo-

Pocięty materiał wpada do wody, która chłodzi

wstępną separację zanieczyszczeń stałych,
takich jak piasek czy kamienie.
Rozdzielone butelki są następnie myte
w gorącej wodzie z dodatkiem środków
chemicznych, które ułatwiają usunięcie etykiet
i pozostałości kleju. Po osuszeniu poddawane są manualnej lub automatycznej selekcji
służącej usunięciu niepożądanych odpadów
innego typu (głównie PVC) oraz wyodrębnieniu
poszczególnych frakcji kolorystycznych.
Dalej materiał jest naprzemiennie mielony i myty
aż do uzyskania całkowicie czystego, jednorodnego recyklatu. W zależności od producenta
poszczególne linie mogą różnić się kolejnością
i typem zastosowanych urządzeń. Przykładowo
system produkcji „METAL-CHEM” wyposażony
jest w młyn z podajnikiem ślimakowym, który
rozdrabnia butelki na płatki. Następnie materiał
jest transportowany do wanny myjącej, ponownie
myty, suszony w wirówkach, a na koniec podajnikiem ślimakowym wprowadzany do młyna
z odciągiem pneumatycznym, w którym jest

Rys. 1  Wytłaczarka i kompander, zintegrowane z linią do recyklingu, umożliwiają uplastycznianie
i modyfikację tworzyw w celu nadania im pożądanych właściwości mechanicznych i użytkowych
Źrodło: IPM
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go i utwardza, a na koniec jest osuszany

procesowi wyciskania w kompaktorze ślima-

sprawdzi się zarówno w procesach rozdrabniania

w wirówce i pakowany do worków.

kowym (zagęszczarce). Urządzenie odsącza

dużych pojemników, jak i odpadów komunalnych, medycznych czy niebezpiecznych.

Plastyfikacja tworzywa stanowi także

i osusza umytą wcześniej i rozdrobnioną folię,

okazję do jego modyfikacji i uszlachetnienia,

jednocześnie zwiększając gęstość odpadu.

Na tym jednak nie koniec: znakomita więk-

a tym samym zwiększenia jego wartości użyt-

Tego typu kompaktor może stanowić także

szość linii do recyklingu tworzyw projektowana

kowej w stosunku do polimeru bazowego

integralny element linii do granulacji.

jest bowiem na zamówienie i może obejmować

(odpadu). Aby uzyskać taki efekt, wytłaczarkę

W linii takiej zamiast standardowego granu-

najróżniejsze typy i konfiguracje urządzeń –

można zastąpić lub uzupełnić o dodatkowy

latora można także zastosować granulator

w zależności od rodzaju, stopnia zabrudzenia,

kompander, który dozuje odpowiednie dodatki

do cięcia w płaszczu (pierścieniu) wodnym.

twardości i docelowego poziomu przetworzenia

i wypełniacze, a także odgazowuje gotowe

Rozwiązanie takie umożliwia efektywne cięcie

odpadu. Co więcej, można je także doposażyć

tworzywo. W przypadku mocno zabrudzonego

całego szeregu materiałów, w tym tworzyw

w automatyczne systemy sortowania mate-

odpadu warto zastosować podwójny zestaw

trudnych do obróbki standardowymi meto-

riału, łącznie z robotami typu pick & place. A to

kompanderów, z których jeden wstępnie odga-

dami (ABS, masterbaczy i compoundów).

sprawia, że samodzielny dobór poszczegól-

zowuje i filtruje uplastycznioną mieszankę,

Z kolei do rozdrabniania szczególnie dużych

nych komponentów linii jest niezwykle trudny

a drugi realizuje właściwy proces kompan-

czy niebezpiecznych odpadów niezastąpiony

i obarczony dużym ryzykiem błędu. Dlatego

dowania. W efekcie można uzyskać nie tylko

okaże się rozdrabniacz czterowałowy składający

najlepiej skorzystać z usług doradczych firm

zwykły granulat czy różne rodzaje compo-

się z zestawu wirników o różnej prędkości obro-

specjalizujących się w projektowaniu i budowie

undów (napełniane, wzmacniane i barwione),

towej. Przykładem może być rozwiązanie polskiej

systemów do recyklingu. Usługi takie oferuje

ale także blendy polimerowe i masterbacze.

firmy Koltex, które – dzięki możliwości sterowania

zdecydowana większość producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku. 

Proces kompandowania tworzyw w trakcie

prędkością obrotową poszczególnych wałów –

ich recyklingu oferuje szereg korzyści
– zarówno natury ekonomicznej, jak i technologicznej. Pozwala bowiem znacznie skrócić
czas i obniżyć koszty przetwarzania materiału w porównaniu z obróbką dwuetapową,

CIEKAWOSTKI RYNKOWE

tj. recyklingiem i wtórnym kompandowaniem,
a jednocześnie, niwelując konieczność wielo-

GRANULATOR PODWODNY

krotnego ogrzewania polimeru, sprzyja mniej-

Cięcie tworzyw o wysokim wskaźniku szybkości płynięcia (MFI) i niskiej
lepkości (takich jak PET, PA czy nylon) przy użyciu konwencjonalnych
granulatorów nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Rozwiązaniem
może być zastosowanie specjalnego granulatora podwodnego firmy Gamma
Meccanica, w którym proces cięcia realizowany jest w całkowitym zanurzeniu,
dzięki czemu materiał po opuszczeniu wytłaczarki zyskuje od razu docelową
konsystencję.

szej degradacji jego struktury. Co więcej,
umożliwia dokładne odgazowanie i wymieszanie materiału, przyczyniając się do poprawy
właściwości i ogólnej jakości recyklatu.

Wyposażenie do zadań
specjalnych
Oprócz typowych elementów linii, takich
jak myjki czy rozdrabniacze jednowałowe,
w ofercie producentów tego typu instalacji
znaleźć można cały szereg rozwiązań przystosowanych do pracy z tworzywami „trudnymi”
– czy to ze względu na wysoki stopień zabrudzenia, dużą twardość czy nietypowe gaba-

ODZYSK I KOMPANDOWANIE W JEDNYM
Wytłaczarko-kompander COREMA formy EREMA oferuje możliwość
plastyfikacji, odgazowania, filtracji i kompandowania tworzyw sztucznych
w jednym urządzeniu. Maszyna powstała na zlecenie i we współpracy
z firmą Interseroh – spółką córką ALBA Group zajmującą się produkcją
wysokogatunkowego recyklatu. Innowacyjność systemu doceniło jury
konkursu Plastics Recycling Awards Europe, przyznając mu w ubiegłym
roku tytuł najbardziej innowacyjnego rozwiązania do recyklingu polimerów
dostępnego na rynku europejskim.

ryty. W pierwszym przypadku zamiast tradycyjnej myjki warto zastosować wariant dyna-

NA PIERWSZY OGIEŃ

miczny pracujący w systemie kaskadowym.

Jeśli odpady zmagazynowane są w workach, linię do ich recyklingu warto
uzupełnić o rozrywarkę do worków. Rozwiązanie firmy Protechnika,
nagrodzone złotym medalem na targach Ekotech 2019, otwiera worki,
opróżnia ich zawartość i przenosi ją na podnośnik taśmowy. Co więcej,
wstępnie rozdrabnia materiały kruche, jednocześnie pozostawiając
w nienaruszonym stanie opakowania szklane. Dodatkowo dysponuje funkcją
wycofania noży sterowaną hydraulicznie oraz możliwością nastawy progu
zadziałania.

Urządzenie to stanowi de facto połączenie
dwóch myjek dynamicznych, dzięki czemu
zapewnia dokładne czyszczenie rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych
o bardzo wysokim stopniu zabrudzenia.
Przed wprowadzeniem do wytłaczarki
odpady foliowe warto dodatkowo poddać
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Poznaj Brixia Plast
Brixia Plast S.r.l. została założona 18 marca 2003 roku, poprzez połączenie się trzech różnych ﬁrm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych,
zajmujących się dystrybucją części maszyn różnych producentów. Motywacją do połączenia sił, była chęć stworzenia produktów własnej marki,
charakteryzujących się najwyższą jakością i unikalnością w konkurencyjnej cenie. W osiągnięciu tego celu pomógł im wyspecjalizowany i
doświadczony zespół pracowników. I udało się. Dziś, Brixia Plast jest liderem w dziedzinie projektowania i produkcji podzespołów układów
plastyﬁkujacych, takich jak ślimaki, cylindry, końcówki ślimaków i dysze. Aby rozwinąć handel zagraniczny, w 2013 roku powstała bliźniacza
ﬁrma Brixia Exp S.r.l., wspierająca eksport produktów Brixia Plast. W 2014 roku, Brixia Plast uzyskała certyﬁkat korzystania z normy
zarządzania jakością ISO:9001. 12 grudnia 2018 roku, Brixia Plast wykonała pierwszy krok w kierunku dołączenia do grupy ﬁrm Przemysłu 4.0,
poprzez zakup zawansowanych technologicznie, sterowanych cyfrowo maszyn do obróbki wiórowej i pomiarów 3D maszyny pomiarowej.
Mnogość projektów, ciągłe udoskonalanie produkcji i metod przetwórczych oraz bezkonkurencyjnie wyższa jakość oferowanych produktów,
pozwoliła Brixia Plast na zgromadzenie ponad 4 tysięcy klientów na całym świecie. NTQ s.c. rozpoczęło dystrybucję produktów tej marki w 2012
roku. Ich produkty można znaleźć w największych polskich parkach maszynowych.

2003

Powstanie Brixia Plast

2012

Dlaczego warto wybrać podzespoły
marki Brixia Plast od NTQ s.c.?
Jedną z największych zalet zakupu układów i podzespołów
plastyﬁkujących marki Brixia Plast, dystrybuowanych przez NTQ
s.c., jest indywidualny dobór układu pod wymagania użytkownika.
Odpowiednio dobrany układ pozwala zwiększyć wydajność
plastyﬁkacji i skrócić czas cyklu. Dzięki doborowi najlepszych
materiałów i technologii wykonania (ich przetwarzania),
podzespoły Brixia Plast charakteryzują się odpowiednią
odpornością na zużycie korozyjne i ścierne, co pozwala na
zwiększenie żywotności układu. Zaletą skorzystania z usług NTQ
s.c. jest również dział serwisowy, oferujący usługi w zakresie
diagnostyki,
pomiarów
zużycia
i
montażu
zespołów
plastyﬁkujących.

Rozpoczęcie współpracy z

2013

Powstanie Brixia Exp

2014

Uzyskanie certyﬁkatu
ISO:9001

2018

Przemysł 4.0

Poznaj produkty marki Brixia Plast
Ślimaki plastyﬁkujące

Brixia Plast oferuje ślimaki umożliwiające plastyﬁkację wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych. Rozpoczynając
od ślimaków standardowych, które sprawdzą się wszędzie tam, gdzie brak jest szczególnych wymagań
dotyczących plastyﬁkacji, po ślimaki o proﬁlu specjalnym, gwarantujące znaczny wzrost wydajności dla
konkretnych grup tworzyw lub trudnych (materiałów), wymagających aplikacji. Jednymi z nich są ślimaki
barierowe, idealne do przetwórstwa polietylenu i polipropylenu. Ślimaki te zaopatrzone są w zwój barierowy,
oddzielający uplastycznione tworzywo o stałej lepkości, pozwalając lepiej kontrolować temperaturę tworzywa
oraz proces plastyﬁkacji. Wpływa to na znaczne zwiększenie wydajności, dzięki skróceniu czasu cyklu bez
konieczności zwiększania prędkości obrotowej ślimaka. Ponadto, dzięki optymalnie obniżonej temperaturze
plastyﬁkacji, uzyskujemy najwyższą możliwą jakość tworzywa, a co za tym idzie, wysoką jakość wypraski. Wśród
ślimaków specjalnych, możemy wyróżnić ślimaki o proﬁlu turbo i MultiCompound. Ślimaki turbo, charakteryzują się
standardowym proﬁlem wzbogaconym o strefy miksująco-mieszające, znacznie zwiększające jakość homogenizacji oraz
wydajność mieszania polioleﬁn. Dzięki ich użyciu, możliwe jest uzyskanie do 5 razy większej wydajności mieszania w porównaniu do ślimaków
standardowych. Na szczególną uwagę zasługują nowatorskie ślimaki MultiCompound. Nie są to standardowe ślimaki barierowe, ale ewolucja
sprawdzonej już koncepcji. Nadal jest strefa zasilania, gdzie dzięki grzałkom elektrycznym zostaje natychmiast utworzona pierwsza porcja
stopionego materiału. Gdy obszar zasilania kończy się, zaczyna się drugie barierowe uzwojenie aż do początku strefy dozowania, tworząc dwa
oddzielne kanały - niestopionego oraz stopionego tworzywa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pierwsza część uplastycznionego materiału
zdecydowanie przyspiesza podczas plastyﬁkacji, przemieszczając się do strefy dozowania. Ta "delikatna" i jednocześnie bardzo wydajna
metoda uplastycznienia pozwala na zastosowanie niższych temperatur obróbki, nawet do 10%. Ponadto, dzięki unikatowej architekturze
uzwojeń powstaje mniejsze tarcie granulek tworzywa o powierzchnię ślimaka, a tym samym potrzebny jest mniejszy moment obrotowy,
co przekłada się na oszczędność kosztów energii do 5%. Brixia Plast posiada w swoim asortymencie również inne ślimaki specjalnie,
dedykowane większości komercyjnych tworzyw sztucznych. Warto zaznaczyć, że specjaliści NTQ s.c indywidualne dobiorą rozwiązanie dla
każdego projektu.

Końcówki ślimaków

Brixia Plast oferuje szeroki zakres końcówek ślimaków, również o wysokiej odporności na ścieranie i korozję.
W swojej ofercie posiada końcówki standardowe, mieszające oraz zawory kulowe. Standardowa końcówka
wykonana jest w technologii Tri-Metalicznej: materiał grotu to chrom-molibden (1.6511/ 39 Ni Cr Mo 7),
elastyczny i odporny na skręcanie, co zapobiega pękaniu. Tuleja i pierścień zaworu wykonane są ze stali
narzędziowej K55, na wskroś hartowanej, a skrzydełka grotu pokrywane są stellitem VT100 metodą
napawania plazmowego. Takie rozwiązanie skutecznie zabezpiecza przed uszkodzeniem w miejscu
współpracy z tuleją. Taka konﬁguracja pozwala na przetwarzanie tworzyw z zawartością włókna szklanego
nawet do 30%. Celem podwyższenia odporności na ścieranie, korozję lub polepszenia migracji
powierzchniowej tworzywa stosowana jest szeroka gama powłok PVD. Dla wyjątkowo agresywnych w
przetwórstwie tworzyw, proponujemy wykonanie końcówki ze stali BOCHLER M390, charakteryzującą się
wysoką odpornością zarówno na zużycie cierne (40-60% GF) jak i korozję. Końcówki mieszające w stosunku
do końcówek standardowych wpływają na poprawę jednorodności topionego surowca. Detale wyprodukowane na
maszynie wtryskowej z tą końcówką charakteryzują się lepszą jakością powierzchni poprzez eliminacje smug i plam.
Zawory kulowe (końcówki z zamykaniem kulowym) idealnie sprawdzają się pracując ze ślimakami o średnicy powyżej 70 mm.
Pozwalają one na zwiększenie precyzyjności dozowania masy tworzywa, co zwiększa powtarzalność procesu.

Cylindry wtryskowe
Brixia Plast w swojej ofercie posiada szeroką gamę cylindrów bimetalicznych. Najnowsze technologie produkcji
pozwalają na uzyskanie równomiernych powłok o wysokiej twardości i niewielkiej porowatości powierzchni na
poziomie 0,15-0,8µm. Dzięki temu, cylindry bimetaliczne charakteryzują się od 5 do 10 razy większą żywotnością
w porównaniu do cylindrów azotowanych. W zależności od metalu bazowego i składu chemicznego, cylindry
bimetaliczne sprawdzą się w szerokim zakresie zastosowań i wymagań. Nadają się do pracy ze wszystkimi
rodzajami tworzyw sztucznych. Są idealne do przetwórstwa trudnych materiałów, takich jak silikony, tworzywa
o wysokiej temperaturze topnienia i silnie korozyjnych. Brixia Plast oferuje również cylindry azotowane.
W zależności od rodzaju obróbki, charakteryzują się twardością 950-1100 HV (azotowanie gazowe)
i 1000-1100 HV (azotowanie jonowe).
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Artykuł sponsorowany

Rozwiązania do recyklingu folii od Plasmac
Włoski producent maszyn do recyklingu Plasmac zakończył niedawno uruchomienie kolejnej maszyny wspólnie zainstalowanej z nowym partnerem
firmą Kanitech. Maszyna Alpha 45 chłodzona powietrzem ze zintegrowanym koszem do trymu oraz zespołem podawania materiału z rolek będzie
używana przy recyklingu odpadu z trzech linii do wytłaczania folii bąbelkowej. Zainstalowana również została najnowsza wersja pneumatycznego
systemu transportu trymu Powerfeed firmy Plasmac. Pozwoli to na pracę
in-line, a w razie konieczności istnieje możliwość dodatkowego zaciągania
materiału z rolek.

P

rzed instalacją producent folii pęcherzykowej zbierał i wysyłał swój odpad do

zewnętrznej firmy recyklingowej. Ponieważ
produkt jest z natury nieporęczny, to koszty
transportu były problemem, podobnie jak
zapewnienie, że otrzymany regranulat będzie
w całości z ich odpadu i nie jest przypadkowo zanieczyszczony innymi materiałami.
Dlatego też wprowadzenie procesu recyklingu
do własnej siedziby było logicznym krokiem
w celu zapewnienia jakości regranulatu,
a dalej folii, zaś usunięcie kosztów obsługi
i transportu zapewniło zwrot kosztów inwestycji poniżej 12 miesięcy.
Seria maszyn Alpha firmy Plasmac wykorzystuje unikalną technologię SST (Short Screw
Technology), która zapewnia wiodącą na rynku
wydajność energetyczną na poziomie zaledwie 0,19 kW/Kg. Dzięki niskiej temperaturze
topnienia zapewnia, że obróbka cieplna materiału jest ograniczona do minimum, a dzięki
niskiemu poziomowi ścinania przez odpowiednią konstrukcję ślimaka, degradacja
materiału jest również ograniczona do absolutnego minimum.
Pneumatyczny system transport Powerfeed
pozwala firmie Plasmac na dostarczenie unikalnego rozwiązania „pod klucz" przez transport
materiału do recyklingu, a jego konstrukcja
oznacza minimalną ilość powietrza potrzebną
do przenoszenia trymu. Zapewni to, że odpad
trafia do kosza Alpha z najmniejszą możliwą
ilością powietrza, co również zmniejsza zakłócenia w koszu i pozwala na bezproblemowe
regranulowanie odpadu.

O firmie
Plasmac jest częścią Syncro Group
i EREMA Group, z siedzibą w Busto Arsizio,
Mediolan, Włochy. Plasmac oferuje zarówno
maszyny do bezpośredniego wytłaczania, jak
Alpha oraz rozwiązanie w zakresie recyklingu
z wbudowaną kruszarką – Omega. 

KANITECH Michał Królik
ul. Warszawskie Przedmieście 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: 697 429 434, fax: (25) 740 42 43
biuro@kanitech.pl, www.kanitech.pl
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ROLA GRANULATORÓW W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW

Ostatni etap recyklingu tworzyw
Granulacja jest jednym z najbardziej zaawansowanych procesów recyklingu tworzyw sztucznych, m.in. PE, PP
czy PS. Pozwala na odzyskanie zużytego tworzywa i jego ponowne wykorzystanie do produkcji nowych elementów. Granulowanie (densyfikacja) polega na przetwarzaniu i zagęszczaniu materiałów, w wyniku czego powstaje
tzw. regranulat, który może być ponownie wykorzystany do produkcji. Proces ma wiele zalet.

 Marta Lenartowicz-Klik 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz - IMPiB Toruń 

U

jmując bardziej fachowo, proces ten polega na sklejkowaniu cząste-

riałów. Jest ona zbudowana z poszczególnych sekcji związanych z:

czek podczas kompresji w wysokiej temperaturze. Jakość powsta-

dozowaniem, naważaniem, rozdrabnianiem, uszlachetnianiem, miesza-

łych granulek zależy przede wszystkim od siły i wytrzymałości wiązań
między cząsteczkami surowca (czyli jakości surowca). Wpływa na nią
również rodzaj maszyny granulującej, granulatora i jej parametry pracy.

niem, utwardzaniem, czyszczeniem, pakowaniem itd.
Jak już zostało wspomniane, regranulat musi być dokładnie oczyszczony, dlatego do bardzo zabrudzonych tworzyw stosuje się filtr, który

Granulacja jest końcowym etapem procesu recyklingu, a granulator
stanowi ostatni element linii technologicznej. Uplastyczniony materiał

umieszczony jest przed systemem odgazowania próżniowego, zwiększając tym samym efektywność oczyszczania zabrudzonego materiału.

wychodzi z otworów w płycie głowicy i jest odcinany przez zespół wirujących ostrzy granulatora. Pocięty materiał wpada do wody chłodzącej po
czym jest suszony w wirówce. Na tym etapie materiał przybiera postać

Ogólne przykłady zastosowań granulatorów
Poprzez granulowanie „plastikowych” odpadów wytwórczych producent przetwarza tworzywa do formy ziarna, które może powrócić do

regularnych granulek.
Granulowanie składa się z 3 podstawowych etapów:

procesu formowania. Granulatory mogą pracować z odrzuconymi arty-

1. Poszczególne cząstki surowca są przekształcane do postaci masy

kułami z tworzyw sztucznych, dużymi i grubymi odpadami pochodzą-

o stałym składzie i parametrach, w której większość zachowuje swoje

cymi z technologii wtryskowej. I tak:

oryginalne właściwości. Energia masy jest rozproszona poprzez tarcie

– Firmy recyklingowe przetwarzające tworzywa sztuczne: recyklerzy
odpadów z tworzyw przetwarzają szeroką gamę materiałów: odpady

wewnątrzcząsteczkowe oraz tarcie cząstek o ściany.
2. Tu cząstki surowca są ściskane ze sobą i znacznie zwiększa

produkcyjne, opakowania, odpady komunalne, jak butelki PET, PE, folie

się ich wzajemne oddziaływanie. Wtedy zaczyna się proces deformacji

LDPE. Produktem finalnym jest ziarno, granulat lub plastikowe formy,

plastycznej, który odbywa się w matrycy granulatora. Cząstki łączą się

np. tuby, arkusze i folie. Granulatory wykorzystywane są w pierwszym
etapie każdej linii i technologii recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

przez siły elektrostatyczne oraz siły van der Waalsa.
3. Na końcu następuje redukcja objętości surowca, której skutkiem jest
wzrost gęstości i masy usypowej surowca, teraz już w postaci granulatu.
W czasie granulowania około 40% mocy granulatora jest zużywane na
kompresję surowca, a reszta na przezwyciężenia tarcia podczas kompresowania. Dodanie odpowiedniej ilości wody, w celu zwiększenia wilgotności,

– Firmy recyklingowe przetwarzające odpady gumowe: recyklerzy
odpadów gumowych zbierają i przetwarzają gumowe odpady produkcyjne, opony samochodów. Produkują gumę w postaci ziarna lub
proszku, które są wykorzystywane jako surowiec wtórny w przemyśle.
– Przetwórcy kabli: kable są rozdrabniane i granulowane. Ze zgranulowanych kabli odseparowywane są granulki miedzi i aluminium za pomocą

obniża całkowitą moc niezbędną do granulowania.
Granulatory, o których będzie mowa niżej, bo to o nich jest ten artykuł,

wyspecjalizowanego separatora. Jest to bardzo intratny interes.

skanują oraz separują wymaganą frakcję materiału, dzięki czemu jakość
regranulatu spełnia wymagane normy. Uzyskany regranulat jest także

Kto się tym zajmuje?

oczyszczony ze wszystkich zanieczyszczeń, a proces jego produkcji

GAMMA MECCANICA

przebiega w sposób neutralny dla środowiska naturalnego.

Firma GAMMA MECCANICA zajmuje się produkcją linii do recy-

Należy pamiętać, że o jakości granulatu decyduje cały obszar techno-

klingu i granulacji tworzyw sztucznych. Dostarczane linie mogą prze-

logiczny, na który składa się linia do granulacji tworzyw lub innych mate-

twarzać wszystkie aktualnie obecne na rynku gatunki tworzyw sztucz-
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nych m.in.: LLDPE, HDPE, LDPE, HWMPE, EVA, PP, BOPP, OPP, PS,

– linia granulowania tworzyw sztucznych musi zawierać zespół rozdrab-

EPS, XPS, ABS, PC oraz PET. W ostatnich latach GAMMA MECCA-

niania, który zredukuje rozmiar surowca pierwotnego dla wymogów

NICA poszerzyła swoją ofertę o linie do recyklingu tworzyw biodegra-

technologicznych granulowania.

dowalnych.
Granulatory Gamma Meccanica mogą być używane jako niezależnie urządzenia i współpracować z dowolnymi liniami do granulacji

ING. CASTULIK
Firma dostarcza granulatory w dwóch wariantach: serii MN i SG
W granulatorze serii MN materiał rozdrabniany jest przez krawędzie

i compoundingu.

tnące noży zamontowanych na rotorze i statorze. Na statorze znajdują się

Koltex Plastic Recycling Systems

dwa płaskie noże. Trzy takie noże przymocowane są również do uchwytów

Koltex Plastic Recycling Systems dostarcza skuteczne rozwiązania

rotora. Noże statora i rotora zamocowane są pod określonym kątem, co

oferując szeroki zakres maszyn i urządzeń na poszczególnych etapach

optymalizuje ich właściwości tnące. W porównaniu z konwencjonalnym

recyklingu w tym m.in. maszyn do granulowania (o szerokim wachlarzu

układem równoległym, powoduje to zmniejszenie poboru energii i poziomu

urządzeń firmy przeczytać odnosząc się do literatury). W swojej ofercie

hałasu. Sito umieszczone pod rotorem służy do określenia żądanego

posiada m.in. linie granulacyjne z koszem zasypowym, które przezna-

rozmiaru ziarna przetworzonego materiału. Może ono posiadać średnicę

czone są do granulacji rozdrobnionych, lekko zadrukowanych sypkich

8,10,12 lub 15 mm. Materiały, które mogą być rozdrabniane w granulatorze

tworzyw, jak PP, PE, PS, ABS, EPS w postaci przemiałów, czy też linie

do żądanych rozmiarów to m.in. butelki z tworzyw sztucznych, doniczki,

granulacyjne kaskadowe przeznaczone do granulacji rozdrobnionych

folie, rury, płyty, belki; odpady z tworzyw sztucznych w postaci wypływek

w postaci folii i przemiałów, mocno zadrukowanych (o dużym stopniu

z form, odrzutów, lamówek, pianek oraz gumy, skór, kości, keratyny itp.

zabrudzenia) i większej wilgotności odpadów tworzyw jak PP, PE, LLDPE,

Granulatory serii SG reprezentują już trzecią generację granulatorów

LDPE, PS czy ABS. W zależności od przetwarzanych materiałów, linie

produkowanych przez firmę Ing. Castulik. Seria SG bezpośrednio

kaskadowe mogą posiadać różne konfiguracje wyposażenia.

wywodzi się z poprzedniej serii granulatorów MN. Ten rodzaj granulatorów jest przeznaczony do przetwarzania m.in. tworzyw sztucznych i

MACHTEK – maszyny do recyklingu

w rozmaitych formach, np. z wtryskarek, rur, profili i płyt.

Firma MACHTEK produkuje maszyny przeznaczone m.in. do recyklingu kabli, tworzyw sztucznych. Wszystkie posiadają europejski certy-

KONGSKILDE

fikat bezpieczeństwa CE.

Firma Kongskilde Industries A/S w swojej ofercie posiada Inline Granu-

Granulatory plastiku MACHTEK Serii MG zapewniają produkcję granu-

lator KG, który został stworzony z myślą o granulacji tworzyw sztucznych

latu tworzywowego o najwyższej jakości, charakteryzującego się stabilną

umożliwiając ponowne przetworzenie odpadu i wprowadzenie go ponownie

wielkością i brakiem pyłu w granulacie. Serie od MG10 do MG20 służą

do procesu produkcji. Typowym jego zastosowaniem jest połączenie z urzą-

do odzysku tworzyw sztucznych przy liniach produkcyjnych wykorzy-

dzeniami produkującymi folię oraz ekstruderami. Przy jego użyciu ryzyko

stujących wtryskarki. Serie od MG25 do MG40 to granulatory tworzyw

zanieczyszczenia materiału obniżone jest do minimum ze względu na to, że

przeznaczone do recyklingu (rozdrabniania i granulacji) wszelkiego

cały proces odbywa się w zamkniętym systemie rurociągu.

rodzaju tworzyw sztucznych w zakładach przerobu odpadów. Używane
są także w dużych zakładach używających wtryskarek do rozdrabniania

Podsumowanie
Granulowanie tworzyw sztucznych jest kluczową, najbardziej technolo-

wadliwych wyprasek oraz odpadów produkcyjnych.

gicznie zaawansowaną fazą w procesie recyklingu tworzyw sztucznych.

NPT

Otrzymane jako finalny produkt granulacji i będące podstawą wyjściową

NPT to polski producent granulatorów z matrycą pierścieniową

dla wielu różnych produktów regranulaty, aby mogły być ponownie zasto-

i płaską. Projektuje fabryki oraz linie produkcyjne, w tym dla tworzyw

sowane, muszą być odpowiednio oczyszczone od wszelkich zanieczyszczeń i spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe. 

polimerowych, ale nie tylko.
Odpady z tworzyw sztucznych można granulować podobnie jak inne

Literatura

surowce. Cechą charakterystyczną jest bardzo niski stopień sklejko-

1. http://www.pol-service.pl/blog/blog/czym-polega-granulowanie-tworzyw-sztucznych/

wania, co wymusza konieczność zastosowania wysokich mocy granu-

2. https://www.swiat-uslug.pl/handel-i-przemysl/granulacja-tworzyw-charakterystyka-procesu/

latorów. Przykładowo granulator GRB2 850.264 wyprodukuje około

3. https://www.pomysly-na.pl/technologie/jak-dzialaja-linie-do-granulacji

1,0-1,5 t/h granulatu z tworzyw, a około 3 t/h granulatu z trocin drzew-

4. http://centrum-wiedzy.eu/przebiega-granulacja-tworzyw-sztucznych/

nych. Czemu tak się dzieje? Otóż:

5. http://www.ipmtc.com.pl/GAMMA_MECCANICA_granulatory_do_tworzyw_sztucznych.html

– niższa wydajność jest spowodowana pierzastą strukturą zmielonego

6. http://machtek.pl/pl/maszyny-do-recyclingu-plastiku/granulatory-plastiku-serii-mg/

tworzywa, która bardzo obniża masę usypową i powoduje niską
wydajność granulatora,

centralne/65-granulatory-plastiku-serii-mg30-i-40
7. https://koltexprs.com/maszyny/granulowanie-wytlaczanie/

– opracowanie koncepcji linii produkcyjnej dla granulatu z tworzyw wymaga

8. https://koszalin.lento.pl/granulator-plastiku-tworzyw-sztucznych,2439498.html

przeprowadzenia testów granulowania w laboratorium firmy NPT. Test

9. http://www.drvice.sk/index_pl.htm#

wymaga minimum 1 tony surowca, aby uzyskać wiarygodne informacje,

10. https://kongskilde-industries.com/pl/product/granulator-liniowy-kg/
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Artykuł sponsorowany

VECOPLAN OTRZYMUJE NAGRODĘ RED DOT AWARD
ZA NOWY ROZDRABNIACZ WSTĘPNY VEZ 3200

Ergonomia na pierwszym miejscu
Firma Vecoplan AG zdobywa tegoroczną nagrodę Red Dot Award za urządzenie VEZ 3200 w kategorii Projektowanie Produktu. Rozdrabniacz ten został zaprojektowany z myślą o produkcji paliw alternatywnych. Vecoplan
położył duży nacisk na nowoczesny wygląd konstrukcji. Ponadto design urządzenia VEZ to znacznie więcej niż
tylko kolorystyka i forma – to przede wszystkim wygoda użytkowania. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się
22 czerwca w Essen.

– Jeśli chodzi o rozdrabniacz VEZ 3200, to zależało nam nie tylko

sprawia, że rozdrabniacz jest łatwiejszy w obsłudze dla operatora

na jego wyglądzie, ale przede wszystkim na ergonomii – mówi Werner

– tłumaczy Berens. – Rynek docenia decyzje, które podjęliśmy, co widać

Berens, członek zarządu (CEO) Vecoplan Group. Rolę partnera pełnił

w wynikach sprzedaży naszego nowego rozdrabniacza. Już 15 urzą-

producent maszyn Design Tech, wiodąca na świecie firma zajmującą

dzeń pracuje u naszych klientów na całym świecie – dodaje zadowo-

się projektowaniem maszyn zorientowanych na cel. – Nowa konstrukcja

lony Berens.
Nowa konstrukcja urządzenia firmy Vecoplan sprawia, że wyróżnia się
ono na tle konkurencji kolorem oraz geometrią. W międzyczasie firma
dokonała już przeglądu kilku zespołów maszyn i wdrożyła konstrukcję
w ogólną koncepcję firmy. – Dzięki naszym nowym, odpowiednio zoptymalizowanym rozdrabniaczom firma wyraźnie wzmacnia swoją wiodącą
pozycję na rynku – podkreśla Berens. – Aby wspierać naszych klientów,
musimy oferować im zaawansowane urządzenia, które pomagają generować znaczną wartość dodaną.
Nagroda Red Dot Award w kategorii Projektowanie Produktu daje
projektantom i producentom platformę do oceny ich produktów.
W tym roku projektanci i firmy z 60 krajów zgłosiły do konkursu ponad
6500 produktów. Międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą
doświadczeni eksperci z różnych dziedzin, testowało i oceniało
każdy produkt z osobna, samodzielnie i na miejscu. Oprócz estetyki

Rys. 1  Rozdrabniacz VEZ 3200 wyróżniony nagrodą Red Dot Award
w kategorii Projektowanie Produktu

oceniano również zastosowane materiały, jakość wykonania, strukturę
powierzchni, ergonomię i funkcjonalność. 

Zdjęcia: Vecoplan AG

O firmie
Firma Vecoplan AG jest wiodącym producentem
maszyn i systemów z zakresu gospodarki
zasobami i recyklingu przeznaczonych do
rozdrabniania, transportu i przetwarzania drewna,
biomasy, tworzyw sztucznych, papieru, innych
cennych surowców, takich jak odpady komunalne
i przemysłowe. Vecoplan projektuje, produkuje
i sprzedaje na całym świecie systemy i komponenty
w sektorach przetwarzania drewna i materiałów
odpadowych. W oddziałach własnych w Niemczech,
USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polsce pracuje
obecnie około 380 pracowników.
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Rys. 2  N
 agrodę Red Dot Award w kategorii
Projektowanie Produktu przyznają
międzynarodowi eksperci, którzy oceniają
każdy projekt z osobna, samodzielnie
i na miejscu

Vecoplan Polska sp. z o.o.
kom.: +48 500 839 219
maciej.kamola@vecoplan.com
www.vecoplan.com

It takes real giants to handle
wastemonsters
Rozdrabniacz Vecoplan do tworzyw sztucznych – niezawodnie
rozdrabnia najbardziej różnorodne i wymagające odpady
z tworzyw sztucznych
Maszyny i rozwiązania VECOPLAN zaprojektowane w celu maksymalnego wykorzystania
w Twoim procesie produkcji. Przekonaj się!

Vecoplan AG | Vor der Bitz 10 | 56470 Bad Marienberg | Germany
Phone: +49 2661 62 67-0 | welcome@vecoplan.com | www.vecoplan.com
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Młyny w recyklingu tworzyw
Przetwarzanie tworzyw sztucznych wiąże się z wytwarzaniem dużej ilości „odpadów” poprodukcyjnych. Mimo
zaawansowanej technologii zdarzają się podczas przetwórstwa wadliwe detale, produkcja zimnokanałowa wiąże
się najczęściej z produkcją wlewków, które należy w jakiś sposób zagospodarować itp. Do tego dochodzą pokonsumenckie odpady z tworzyw sztucznych. Wszystkie te odpady powinny być odpowiednio posegregowane
i przekazane do recyklingu.
Niektóre zakłady produkcyjne wykorzystują odpady, przemielone jako dodatek do tworzywa pełnowartościowego, inne po segregacji odsprzedają zakładom recyklingowym. Mielenie odpadów wykonuje się w młynach.
W zakładach recyklingowych używa się młynów o dużej wydajności mielenia, w zakładach – mniejszych, najczęściej stanowiskowych.

 Joanna Troska-Grudzień 

Przykładowe młyny
oferowane na rynku

9 szt., ilość noży stałych: 2 szt., wydajność:

wykonane są z wysokiej jakości stali narzę-

150-200 kg/h, rozmiar wsypu: 300x200 mm,

dziowej T10, są trudne do złamania i znisz-

Seria MQ (Machtek)

średnica oczek sita: 8 mm, waga (bez silnika):

czenia, konstrukcja podstawy noży jest

Używane do rozdrabniania i granulowania

270 kg, wymiary (dł. x szer. x wys.): 1120 x

stabilna i wytrzymała, noże mogą być wielo-

740 x 1000 mm.

krotnie ostrzone i ponownie użyte, podwójna

rożnych miękkich i twardych materiałów
o różnych kształtach (podłużnych, kulistych

warstwa dźwiękochłonna, by zmniejszyć natę-

i innych). Niezbędne w zakładach recyklingu

MQ-700

żenie hałasu, łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu

tworzyw sztucznych.

Dane techniczne młyna serii MQ-700: moc

– pojemnik na przemiał, komora rozdrabniania,

silnika: 22 kW, prędkość obrotu noży: 493 obr./

noże oraz sito można łatwo wymontować

MQ-300

min, średnica rotatora: 360 mm, ilość noży rucho-

i zamontować z powrotem.

Młyn do tworzyw sztucznych MACHTEK

mych: 21 szt., ilość noży stałych: 4 szt., wydaj-

MQ-300 używane do rozdrabniania i granulo-

ność: 800 kg/h, rozmiar wsypu: 685x430 mm,

wania różnych miękkich i twardych materiałów

średnica oczek sita: 12 mm, wymiary (dł. x szer. x

o różnych kształtach (podłużnych, kulistych

wys.): 1780 x 1250 x 1960 mm.

i innych). Niezbędne w zakładach recyklingu
tworzyw sztucznych.

Seria TF (Kanitech)
Seria młynów zaprojektowana do przetwarzania inline odpadów z procesu termoformo-

Zalety: solidna konstrukcja stalowa malo-

wania. Pełnych arkuszy podczas rozruchu,

wana proszkowo, łatwy w obsłudze, niski

pełnych arkuszy z kubkami oraz ażurów z PP,

Dane techniczne: moc silnika: 5,5 kW,

pobór prądu, może być długo użytkowany

PS, PET i PLA jedno- i wielowarstwowych.

prędkość obrotu noży: 610 obr./min, śred-

w ciężkich i ciągłych warunkach eksplo-

Mielenie wyprasek o wysokości do 120 mm.

nica rotatora: 213 mm, ilość noży ruchomych:

atacji, wyposażony w noże schodkowe, noże

Kompaktowa budowa zapewnia dogodny
montaż w obrębie linii do termoformowania,
a odpowiednie wyciszenie umożliwia bezpro-

Tab 1. Parametry serii młynów GB do butelek PET
Model
Waga [kg]
Wymiary [mm]
Wymiary wlotu [mm]
Moc silnika [kW]
Podajnik
Noże rotora
Noże stałe
Regulacja noży
Rozmiar sita [mm]
Długość rotora [mm]
Średnica rotora [mm]

GB700/700
4800
1800x2100x2900
600x800
55
3
5x2
3x1
tak
10
700
700

700/1000
7900
3200x2960x3420
700x1000
75
6
5/7x2
3x1
tak
10
1000
700

blemową pracę w obszarze przeznaczonym
700/1200
8900
3200x2300x3450
700x1200
90
6
5/7x2
3x2
tak
10
1200
700
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700/1400
11600
3500x2500x3500
700x1400
110
9
5/7x2
3x2
tak
10
1400
700
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dla operatorów.

Młyny WWEkochem
Seria GP – przeznaczona jest głównie do
zgniatania rur PE, PP, PVC o średnicy od
16 do 450 mm, szerszych drzwi i arkuszy.
Zaletą młyna jest stosowanie prawie poziomego kosza zasypowego, który umożliwia
podawanie długich detali. Nie istnieje ryzyko
zablokowania.

Od 22 lat na rynku w branży maszyn
do odpadów i surowców wtórnych.
Kompletne linie do recyklingu tworzyw sztucznych
od renomowanych producentów.

WENDE Recyclingtech s.c., Kościerzyce 41 E, 49-314 Kościerzyce, tel./fax: +48 77 416 96 66, wende@wende.pl, www.wende.pl
Biuro Regionalne w Łodzi: ul. Wacława Kondka 6, 91-177 Łódź, tel.: +48 501 282 926, kcuper@wende.pl
Baza Techniczna w Brzegu: Ciepłownicza 10, 49-305 Brzeg
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Seria ML XC (Rec-Tech)

w jednym przebiegu. Urządzenia sprawdzają

młynów Genox GC to V, S, C oraz specjalny

Młyny do tworzyw sztucznych serii ML XC

się dla zderzaków samochodów, folii, obszer-

wirnik CS. Nie tylko sama konstrukcja młynów

nych detali z tworzyw, kanistrów, gumy.

Genox jest wyjątkowa, materiały użyte do

wyróżnia efektywność rozdrabniania nawet
bardzo twardych i zwartych detali. Zlepy PP,
PVC, ABS, HDPE, LDPE.

Linia młynów do tworzyw Genox obej-

produkcji to stale wysokiej jakości. Gatunki

muje dwie serie, średnich (GC) i dużych

AISI D-2 to wysokiej jakości stop poddany

Seria XC przeznaczona jest do rozdrabniania

(GXC) jednostek. Seria GC to młyny o wyso-

obróbce cieplnej, ostrza wykonane z tego

miękkich, jak i twardych tworzyw sztucznych.

kiej prędkości obrotowej rotora. Zaprojekto-

materiału wykazują dobre właściwości anty-

PP, PVC miękkiego i twardego, gumy, PA,

wane specjalnie dla efektywnego rozdrab-

ścierne. Każdy rotor montowany do maszyny

wszelkich zlepów, rur, drewna czy folii opako-

niania różnych materiałów w pojedynczym

jest komputerowo testowany i wyważany

waniowej oraz folii przemysłowej. Cała seria

cyklu mielenia. Są odpowiednie do prze-

dynamicznie.

ma 8 typów maszyn o różnej konfiguracji wiel-

twarzania wielu materiałów, w tym tworzyw

kości komory, średnicy rotora, mocy silników

sztucznych, gumy, włókien, kabli miedzianych

i ilości noży obrotowych.

i lekkich metali nieżelaznych. Charakteryzują

Seria kaskadowych młynów
Ming Lee (PHU Wartacz)

się wysoką sprawnością, małym zużyciem

Zalety: przeznaczone przystosowane do

Młyny Genox (Rec-Tech)

energii elektrycznej i niskim poziomem gene-

rozdrabniania zarówno tworzyw sztucz-

Młyny serii Genox GC Gran Calibur zostały

rowanego hałasu dla modeli dźwiękoszczel-

nych miękkich, jak i twardych. Sprawdzają

zaprojektowane specjalnie do rozdrabniania

nych. Rotor napędzany jest przez przekładnię

się w rozdrabnianiu m.in: PP, PS, PVC mięk-

różnych materiałów o określonym rozmiarze

pasową dużej mocy. Wirniki dostępne w serii

kiego, jak i twardego, gumy, poliamidu, wszelkich zlepów, rur, drewna, PET oraz folii.
Wytrzymała i niezawodna obudowa ze stali

Tab. 2. Parametry przykładowych młynów serii ML XC
XC-5HP
230x200
100-150
2
6
4
5
97x61x120
337

Komora tnąca [mm]
Wydajności [kg/H]
Noże stałe
Noże obrotowe
Moc [kW]
Moc [hp]
Wymiary LxWxH
Waga

XC-10HP
360x260
200-400
2
18
7.5
10
106x83x144
546

nierdzewnej. Dźwiękoszczelna osłona, system
XC-75HP
910x820
850-1300
4
30
55
75
236x192x370
5500

XC-100HP
1050x820
1000-1500
6
33
75
100
251x206x370
6500

smarowania łożysk zapewnia cichą i stabilną
pracę. System awaryjnego wyłączenia oraz
napęd zapobiegający przed przeciążeniem.
Bezpieczna praca w szczególności podczas
czyszczenia ostrzy. Unikalny system mocowania noży wykonanych z wysokogatunkowej
stali NC 11LV (60-63 HRC) pozwala łatwo
rozdrabniać wszelkie plastikowe materiały.

Tab. 3. Parametry techniczne przykładowych młynów firmy Genox
Komora tnąca
Śred. rotora
Długość rotora
Obroty rotora
Noże stałe
Noże obrotowe
Moc
Sito

mm
mm
mm
rpm

Wymiary LxWxH

mm

kW
mm

Waga

kg

GC600
562 x 498
260
600
580
2x1
3x2
15
12
1114 x 1330 x
1829
1000

Możliwość regulacji, ostrzenia oraz ponow-

GC800T
762 x 615
420
800
580
2x1
3x2
37
12

GC1000
962 x 615
420
1000
580
2x1
3x2
45
12

137x98x179

156x132x200

300

3500

nego użycia noży.

Młyny Turbo (AZOTAS)
Młyny do recyklingu z serii Turbo są kolejnym
z elementów wyposażenia profesjonalnych linii
recyklingowych. Firma GUIDETTI zastosowała w nich innowacyjną koncepcję rozdrabniania na sucho. Zapewnia ona automatyczną
redukcję przetwarzanej frakcji surowców
poprzez uderzanie i tarcie między częściami

Tab. 4. Parametry techniczne młynów Ming Lee
Moc
kW

Przestrzeń
krusząca
[mm]

Noże
stałe
[szt]

ML-SC 5
ML-SC 10

3, 72
7,45

240 x 180 x Φ 180
360 x 250 x Φ 250

2x1
2x2

ML-SC 15
ML-SC 50

11,2
37,2

420 x 270 x Φ 300
720 x 510 x Φ 500

2x2
2x2

ML-SC 60
ML-SC 75

44,8
55,0

910 x 660 x Φ 650
1050 x 800 x Φ 700

2x3
2x3

Noże
Wydajność
Obroty
obrotowe
[kg/h]
[obr/min]
[szt]
MŁYNY KASKADOWE MAŁE
3x4
100-250
650
3x6
200-400
650
MŁYNY KASKADOWE ŚREDNIE
3x7
300-500
550
3 x 12
800-1200
410
MŁYNY KASKADOWE DUŻE
3 x 13
900-1300
400
3 x 15
1000-1400
340
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Wielkość
przemiału
[mm]

Wymiary
[cm]

Waga
[kg]

6,0
8,0

980 x 635 x 1250
1100 x 785 x 1435

370
610

8,0
12,0

1320 x 900 x 1540
1970 x 1410 x 2530

720
3200

12,0
12,0

2495 x 1810 x 3055
2940 x 2090 x 3060

4800
5700

Do 50%
włókien
drzewnych

DuraSense Biocomposites
- economical and sustainable
®

Szukasz silnego, trwałego i bardziej zrównoważonego rozwiązania do produkcji artykułów gospodarstwa
domowego i akcesoriów kuchennych?
Produktu do formowania wtryskowego, który jest łatwy w procesie produkcji i obróbce ?
Produktu, który może być stosowany w wielu aplikacjach domowych (przybory kuchenne, sztućce, zabawki,
artykuły rekreacyjne, meble), ale także w zastosowaniach takich jak wieszaki, tace i skrzynki oraz produkty
przemysłowe?
DuraSense może być Twoim wyborem. Nasz zespół DuraSense jest gotowy cię wesprzeć!
Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o swoich potrzebach.

Kontakt
Robert Chudzik
Sales Manager
Stora Enso Biocomposites
Phone +48 503 481 449
robert.chudzik@storaenso.com
www.storaenso.com/biocomposites

 Temat wydania  RECYKLING 
Tab 5. Parametry młynków LMN
Parametr
Masa
Zasilanie
Pobierana moc
Prędkość obrotowa
Ziarno wstępne
Ziarno końcowe
Wydajność

LMN-100
80 kg
230 V/400V
2,2 kW
2800 obr./min (opcjonalny regulator:
750; 1400; 2800 obr/min)
< 40 mm
zależne od sit: 0,425 mm; 0,5mm;
1 mm; 2 mm; 3 mm
(zależna od sit) do 10 kg/h

LMN-240
220 kg
400 V
5,5 kW

riał, a zęby frezujące granulują go. Bezpieczeństwo pracy młynów zapewnione jest
przez zastosowanie szeregu wysokiej jakości
zabezpieczeń oraz funkcji obrotów wstecz-

700 obr./min.

nych (w przypadku zablokowania noży nastę-

< 100 mm
zależne od sit:
5 mm; 10 mm; 15 mm; 20 mm;
(zależna od sit) do 90 kg/h

puje chwilowa zmiana kierunku obrotów).
Przezroczysta obudowa zbiornika pozwala
dodatkowo na stałą kontrolę pracy młyna.
Urządzenia wykorzystywane są głównie jako
młyny stanowiskowe zaopatrywane przez
manipulator. Model 24N posiada napęd

(cząstkami) wywołane wirami, zmianami

młynami serii MAS i serii MC. Wielkość komory

bezpośredni (silnik umieszczony pionowo bez

ciśnienia i płynnymi wibracjami. Pozwala to na

mielenia (300x300mm) pozwala na mielenie

pasa transmisyjnego).

stopniowe zmniejszanie się rozmiaru odpadu,

wlewków i detali o średnich rozmiarach.

bez potrzeby używania urządzeń mielących,
które są narażone na ścieranie.

Charakterystyka: moc silnika: 7,5 kW,
sygnalizator stanu napełnienia, systemy

Seria SG-23/30/36
– młyny szybkoobrotowe

Możliwości zastosowania tych urządzeń

opróżniania, systemy odpylania, płyty zabez-

Młyny serii SG-23/30/36 przeznaczone są

w recyklingu jest naprawdę wiele, począwszy

pieczające, sygnalizator stanu napełnienia,

do centralnego mielenia odpadów produkcyj-

od odzysku surowców z części lub opon

systemy opróżniania, systemy odpylania, płyty

nych. Zastosowano w nich dwa rodzaje ostrzy:

samochodowych, a skończywszy na prze-

zabezpieczające.

schodkowe i łopatkowe. Ostrza schodkowe
zaprojektowane są do twardych tworzyw oraz

robie odpadów biodegradowalnych.
Cechy młynów recyklingowych Turbo: małe
zużycie wymiennych elementów i łatwość
konserwacji. Zalety tych urządzeń to również

Młyny Testchem

innych ciężkich materiałów – łatwo rozcinają

Jednym z prostszych młynków jest młynek

materiał i osiągają wysoką wydajność przy

wolnostojący nożowy

niewielkim zużyciu energii. Ostrza łopatkowe

niewielkie wymagania w kwestii obsługi

Charakterystyka: średnica wirnika – 400 mm,

z kolei przeznaczone są do przemiału cienkich

oraz kompaktowe wymiary, które pozwalają

długość wirnika 2×250-500 – 500 mm, wlot

arkuszy, rur czy profili. Młyny tej serii charak-

ustawić maszynę w zakładzie dysponującym

do młyna nożowego – 490 x 350 mm, wydaj-

teryzują się dużą wydajnością i zredukowaną

ograniczoną przestrzenią.

ność (w zależności od rodzaju rozdrabnia-

do minimum konsumpcją energii elektrycznej.

nych odpadów i wielkości oczek w sicie) – do

Regulowany kąt wlotu materiału pozwala

Młyny Metal-Chem

800 kg/h, napęd młyna: moc silnika 18,5 KW

na łatwy załadunek (również przenośnikami

Seria UR-250

na życzenie klienta 22 kW, masa urządzenia

taśmowymi), a w pełni zamknięty układ oraz

Parametry: średnica wirnika – 250 mm,

– 1340 kg, wymiary gabarytowe: szerokość

dźwiękochłonna konstrukcja sprawiają, że

długość wirnika – 500 mm, wlot do młyna

– 1840 mm długość –1660 mm wysokość

praca młynów jest bardzo cicha. W urządze-

nożowego – 500 x 200 mm, wydajność

– 2280 mm, stopień rozdrobnienia: (max. wiel-

niach zastosowane zostały antywibracyjne

(w zależności od rozdrabnianego tworzywa

kość ziarna w zależności od wielkości oczek

stopy, zapobiegające przenoszeniu drgań

oraz średnicy oczek w sicie – do 200 kg/h,

w sicie) – 3-25 mm, stan odpylenia krajanki

z silnika na całe urządzenie (standard w serii

moc silnika napędowego – 7,5 kW, moc

– zawiera pyłu poniżej 2%.

SG-36). Urządzenia zasilane są trójfazowo.

silnika układu odpylającego – 0,18 kW,

Jeżeli tego typu młynek jest zbyt duży

Młyny zostały wyposażone w silniki o podwyż-

stopień rozdrobnienia – 3-12 mm, wymiary

w stosunku do produkcji – można się

szonej klasie sprawności IE2, zgodnie

urządzenia (łącznie ze skrzynką sterowniczą)

pokusić o zakup małych młynków o wydaj-

z rozporządzeniem WE. Modele SG 30/36

– 1700x1120x1670 mm, masa urządzenia

ności 10 lub 90 kg/h. Są to młynki typu LMN

posiadają w standardzie chłodzenie tylnej

– 700 kg, stopień odpylenia krajanki – zawar-

(typ 100 lub 240).

płyty komory tnącej. Współpracuje z przeno-

tość pyłu poniżej 2%.

śnikiem taśmowym.

Młyny z oferty Plastigo
ML 33 (WITTMANN Battenfeld)
Młyn ML33 może być stosowany jako młyn

Seria bezsitowych młynów
SG-14/24N/24T

Seria SG-43 – centralny młyn
przemysłowy

stanowiskowy lub w małej instalacji centralnej.

Urządzenia te pracują na wolnych obro-

Młyny z serii SG-43 zostały zaprojektowane

Odpowiedni do obróbki miękkich i średnio

tach wału, dzięki czemu w trakcie pracy nie

do celów centralnego mielenia odpadów

twardych tworzyw sztucznych z wtrysku,

powstaje pył. Zasilane trójfazowo urządzenia

z wtryskarek i wytłaczarek. Zoptymalizo-

rozdmuchu lub wytłaczania.

przeznaczone są do rozdrabniania cienko-

wana konstrukcja i w pełni zamknięta, dźwię-

Model ML33 jest nożowym młynem, który

ściennych odpadów z produkcji lub wlewek.

koszczelna obudowa skutecznie zmniejszają

w całej gamie umiejscowiony jest pomiędzy

Łapy kruszące wstępnie rozdrabniają mate-

poziom generowanego hałasu. Noże tnące
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 Temat wydania  RECYKLING 
wykonane zostały z wysokiej jakości japońskiej stali SKD11, dzięki czemu zapewniają

Przykładowe modele:

długą pracę bez konieczności ich częstej

Komora mielenia: 134 x 114 mm, moc:

wymiany lub ostrzenia. Liczne zabezpie-

0,55 kW.

czenia czynią jednostkę bezpieczną w użyt-

wszystkich materiałów, które mogą podlegać
cięciu.

– Mini Goliath 1

Specjalna konstrukcja wirnika oraz możliwości zastosowania dodatkowych noży
stałych sprawia, że seria SM sprawdza się przy

– Mini Goliath 4

kowaniu. W standardzie młyn wyposażony

Komora mielenia: 134 x 300 mm, moc:

mieleniu: zlepów rozruchowych i detali grubo-

jest w wyciąg tworzywa oraz chłodzenie tylnej

0,55 kW.

ściennych, włókna, pakietów folii, odpadów

płyty komory tnącej. Młyny zostały wyposa-

z okablowania, a także lekkie wydrążone

żone w silniki o podwyższonej klasie spraw-

Seria Goliath TwinPlus

ności IE2, zgodnie z rozporządzeniem WE.

Zaprojektowane do rozdrabniania więk-

Ponadto dzięki wielorakim dodatkowym

szych elementów przy dużych wydajnościach,

opcjom wyposażenia i urządzeniom pomocni-

czemu służy podwójna komora mielenia.

czym wszystkie młyny serii SM można zinte-

Młyny z oferty Dopak

Konstrukcja dwóch wirników z rozdrabnia-

grować z różnymi systemami recyklingu

Seria Goliath Plus Mini

czami wstępnymi i wałami nożowymi, które

i procesami produkcyjnymi.

Współpracuje z przenośnikiem taśmowym.

przedmioty, takie jak beczki i skrzynki.

Najbardziej kompaktowy młyn walcowy

obracają się w przeciwnych kierunkach,

Zalety: szerokie spektrum zastosowań, niskie

dedykowany do małych wlewków i detali

pozwala na pewne wprowadzenie detali do

zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydaj-

wykonanych z wysokiej jakości tworzyw

komory mielenia i bardzo dobre rozdrobnienie.

ności, szybka wymiana noży, noże umieszczone

sztucznych, a także wzmacnianych włóknem

Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne.

pod kątem w celu uzyskania efektu cięcia, duża

szklanym. Innowacyjne rozwiązania konstruk-

Wolnoobrotowy rotor zapewnia uzyskanie

skuteczność załadunku, niski poziom hałasu,

cyjne. Niska konstrukcja pozwala na usta-

wysokiej jakości przemiału i praktycznie nie

wysoka zdolność przerobowa, ograniczone

wienie młyna bezpośrednio pod wtryskarką.

powoduje pylenia. Materiał nie jest narażony

zużycie noży, wysoka gęstość zasypowa prze-

Wolnoobrotowy rotor zapewnia uzyskanie

na uszkodzenia termiczne, młyn podczas

miału, niewielki udział pyłu.

wysokiej jakości przemiału i praktycznie nie

pracy wydziela małą ilość ciepła.

Regulacja noży wirnika oraz stojana odbywa

powoduje pylenia. Materiał nie jest narażony

Zalety: duża wydajność pracy przy wyso-

się poza młynem, co znacząco zwiększa

na uszkodzenia termiczne, młyn podczas

kiej jakości przemiału, lej z izolacją dźwiękową,

bezpieczeństwo operatora oraz skraca do

pracy wydziela małą ilość ciepła.

niskie zużycie energii (mała prędkość i moment

minimum czas konserwacji.

Zalety: stała jakość granulatu, bardzo

obrotowy), ograniczenie wydzielania ciepła

cicha praca, niewielka masa młyna, niskie

przy rozdrabnianiu, sprawdzone mechanizmy

zużycie energii, łatwa obsługa i czyszczenie,

tnące: wałki zębate, grzebienie i przeciwgrze-

Ustawienie skośne noży wirnika i noży

najmniejsza wysokość młyna to 490 mm.

bienie, rozdrabnianie bezpyłowe, antybloku-

stałych skutkuje powstaniem stałej niezmiennej
szczeliny cięcia na całej szerokości noża.

Ponadto posiadają zintegrowany system

jący system ABS, kompaktowa konstrukcja,

IMD został opracowany w celu zabezpieczenia

podwójna powierzchnia podziału dla szyb-

komory mielenia. Wykrywa wszystkie metale

szego i prostszego oczyszczania, dwukrotnie

przewodzące prąd. Po wykryciu cząstki metalu

dłuższa żywotność, elementy tnące mogą

wał młyna zostaje natychmiast zatrzymany

być obracane, co dwukrotnie wydłuża okres

(w 40 ms), a informacja o lokalizacji wykrycia

między ostrzeniami.

pokazana na wyświetlaczu tekstowym sterownika. Po oczyszczeniu urządzenia można

Posiadają zintegrowany system IMD oraz
Masher jest dostępny jako opcja dla młynów

IMD efektywnie chroniony jest nie tylko młyn,

serii Goliath Plus i w standardzie dla Goliath

lecz także jednostka plastyfikacji wtryskarki,

TWIN Plus oraz Goliath Titan.

System Masher – to funkcja automatycz-

Młyny wahadłowe serii SPCII
HARMO
Urządzenie

Dostępny model:
Komora mielenia: 504 x 457 mm, moc:

do zmielenia detali. Specjalne noże zbierające

2 x 2,2 kW.

kanały

żonych do oryginalnego granulatu za pomocą
wahadłowego

mechanizmu

tnącego.
Opatentowana technologia cięcia kołyszącego „Swing-Press”, zastosowana w młynkach serii SPCII rozwiązuje większość problem
występujących

– Goliath Twin

nego wciągania szczególnie dużych i trudnych

przekształcające

wlewowe i wlewki w granulki o wymiarach zbliunikalnego

funkcje Masher.

szybko wznowić produkcję. Dzięki systemowi

gorące kanały oraz forma wtryskowa.

Młyny Neue Herbold są zaprojektowane do
cięcia w podwójnym skosie.

przy

konwencjonalnym

mieleniu.
Ten unikatowy mechanizm minimalizuje
przyczynę tworzenia pyłu, ciepła oraz elek-

na obracającym się wale Masher chwytają
detale i wciskają wprost do komory mielenia.

Młyny nożowe serii SM

tryczności statycznej tworzywa i pozwala

Doprowadzanie i przerób materiału są stale

Młyny Neue Herbold serii SM zostały zapro-

uzyskać czyste cięcie wlewków.

regulowane i kontrolowane za pomocą

jektowane specjalnie do zastosowań uniwer-

sterownika, gdyż kierunek obrotów, jak i prze-

salnych. Wszechstronne i wytrzymujące duże

się:

rywanie pracy wirników komory mielenia i wału

obciążenia. Ciężkie młyny serii SM z powo-

– znikomym zapyleniem przemiału - ostrza

Masher mają tutaj decydujące znaczenie.

dzeniem stosuje się w procesie rozdrabniania

tnące nie powielają cięcia wlewka w tym
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Na tle innych młynów to urządzenie wyróżnia

 Temat wydania  RECYKLING 
Tabela 6. Dane techniczne rozdrabniarek Antares
PARAMETRY*
Wymiary (LxWxH)
Lej zasypowy (DxF)
Wysokość ładowania
Objętość
Szerokość wysypu (I)
Masa
ELEMENT TNĄCY*
Długość
Prędkość
Narzędzie tnące
(standard)

mm
mm
mm
m3
mm
kg

ANTARES 1300
3084 x 2628 x 2998
1668 x 2486
2425
2.5
1305
7200

ANTARES 1600
3393 x 2628 x 2998
1977 x 2486
2425
3.1
1605
8000

ANTARES 1900
3701 x 2628 x 2998
3290 x 2486
2425
3.7
1915
8800

mm
min-1

1258
99

1567
99

1875
99

nóż

nóż

nóż

ności od materiału wsadowego i następnego
procesu, rozdrobniony materiał na frakcję
określaną za pomocą użytego rozmiaru sita
może być użyty bezpośrednio lub przejść
do następnego etapu zmniejszenia rozmiaru
w młynie, np. serii GE.
Inne rozdrabniacze oferuje firma LINDNER
RECYCLINGTECH

za

pośrednictwem

swojego wieloletniego partnera w Polsce firmy
Wende Recyclingtech s.c. Jedną z najmniejszych serii urządzeń dedykowanych m.in.

Rodzaj
noży
Liczba
noży
Ilość sit
Frakcja
Napęd*
Typ
Silnik

43P
szt.

48

szt.
mm

4
10-80

kW

43PX 65P 65PX
56

32

przekładnia
1 x 75

43P

32

60

43PX 65P 65PX
70

40

40

5
10-80

43P
72

43PX 65P 65PX
84

48

48

6
10-80

przekładnia
1 x 90

przekładnia
1 x 90

*Podane wartości odnoszą się do standardowych wersji maszyny ze standardowym lejem i stopami.
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.

do tworzyw sztucznych jest rozdrabniarka
Lindner ANTARES 1300. Jest to wolnoobrotową jednowałową rozdrabniarką zapewniającą dużą wydajność rozdrabnianego materiału. Charakteryzującą się niskim poborem
mocy, niskimi kosztami eksploatacji i bardzo
wysoką odpornością na uszkodzenia, m.in.
dzięki zastosowaniu tzw. sprzęgła bezpieczeństwa. Zoptymalizowane zostały pod
kątem łatwości i szybkości obsługi, dzięki
czemu ich eksploatacja nie wiąże się z długimi

samym miejscu, minimalizując w ten sposób

prowadnic. Kruszarka jednowałowa jest

przestojami technologicznymi. Lindner oferuje

pył, elektrostatyczność oraz powstawanie

bardzo uniwersalna i może być używana do

szeroki zakres opcji, aby dostosować to urzą-

ciepła,

rozdrabniania wszelkiego rodzaju materiałów

dzenie do rozdrabniania praktycznie każdego

– jednorodnością przemiału - mechanizm

wsadowych, a zatem nadaje się do wielu apli-

rodzaju materiału. Zastosowanie wewnętrz-

wahadłowy tnie wlewki do określonej wiel-

kacji. Rotory o średnicy od 240 do 600 mm

nego docisku bez prowadnic, daje możliwość

kości, zbliżonej do nominalnego granulatu,

i szerokości w zakresie od 600 mm do

dowolnej jego konfiguracji i dostosowania do

– niską ścieralność elementów tnących - uni-

2500 mm są napędzane przez jedną lub dwie

rozdrabniania nawet bardzo przestrzennych

kalny mechanizm tnący zapobiega szyb-

potężne przekładnie. Agregat hydrauliczny

materiałów. Najnowsza instalacja wytwórcza

kiemu ścieraniu i tępieniu się noży tnących,

jest tak wbudowany w obudowę maszyny,

i dopracowana produkcja seryjna w zakładzie

niwelując do minimum powstawanie opiłków

aby zaoszczędzić przestrzeń i chronić go

firmy w Spittal gwarantują najwyższe stan-

metalu podczas cięcia,

przed uszkodzeniem, zapewniając jedno-

dardy jakościowe.

– małą emisją hałasu - poziom hałasu podczas pracy i mielenia jest bardzo niski,

cześnie łatwy dostęp lub demontaż w celu

Z tego krótkiego opisu widać, że rynek

konserwacji. Standardowy rotor typu „V”

oferuje bardzo wiele urządzeń do mielenia

– łatwością czyszczenia - ponieważ urzą-

posiada sprawdzoną konstrukcję noży

odpadów z tworzyw sztucznych. Wszystko

dzenie zmniejsza elektryczność statyczną,

i uchwytów noży, jak również zewnętrzne

pył nie przywiera do ścianek wewnętrz-

łożyska i hydrauliczną ramę sita. Kruszarki

uzależnione jest od potrzeb zakładu i rodzaju
wykonywanej produkcji. 

nych komory tnącej. Wyposażony w drzwi

mogą być dostosowane do różnych zasto-

z dwóch stron otwierane w dół, co znacznie

sowań w opcji z chłodzeniem, ponadto

skraca czas czyszczenia (5 do 7 min).

dodatkowo wzmocnione rotory – dodatko-

Literatura:

Młyny serii SPCII – S znajdują zastosowanie

wymi wysokościernymi napoinami i innymi

1. https://www.mojetworzywa.com/maszyny-do-tworzyw/

do cięcia wlewków z tworzyw miękkich, takich
jak TPE, TPU, PP, PVC (SOFT), HDPE, UP,

opcjami zapobiegającymi zużyciu.

recykling/m%C5%82yny-do-tworzyw-nowe/

Rozdrabniacze jednowałowe przeznaczone

2. http://wwekochem.com

są do szerokiego zakresu zastosowań, takich

3. https://www.rec-tech.pl

jak recykling wewnętrzny i ogólny, obsługa

4. https://azotas.pl

Rozdrabniacze

odpadów elektronicznych i odpadów komu-

5. http://www.metal-chem.com

Przykładowe rozdrabniacze z oferty

nalnych. Materiałami wsadowymi mogą być

6. https://www.wittmann-group.com/pl

WW EKOCHEM charakteryzują się mocną

wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, takie

7. https://www.plastigo.pl/

konstrukcją szuflady dociskowej z dwiema

jak bryły, rury, folia, worki tkane, odpady elek-

8. http://machtek.pl/pl

prędkościami docisku, eliminującą ryzyko

troniczne, np. kable i płytki drukowane, papier,

9. http://www.dopak.pl

blokowania i zużywania wewnętrznych

drewno i inne materiały organiczne. W zależ-

10. http://www.wende.pl

LDPE, LLDPE, SI, PUR, NBR, PFA.
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Artykuł sponsorowany

Rozwiązania dla recyklingu tworzyw od firmy EREMA
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. ma swoją główną siedzibę w Ansfelden koło
Linz w Austrii i specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji systemów oraz komponentów do recyklingu tworzyw
sztucznych. Firma została założona w 1983 r. i obecnie jest liderem na rynku światowym.

Obecnie na całym świecie stosuje się około 6500 systemów recyklingu EREMA. Dzięki spółkom zależnym w USA, Chinach i Rosji oraz
około 50 innym przedstawicielom na wszystkich pięciu kontynentach

nych i włókien w celu wytworzenia granulatu z recyklingu, który spełnia
najwyższe wymagania jakościowe.
Bogaty asortyment produktów można podzielić na następujące

firma ma niezawodną sieć do wdrażania niestandardowych rozwiązań

główne segmenty:

w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych dla klientów na całym

– systemy recyklingu tworzyw dla standardowych aplikacji i odpadów

świecie i promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Opiera się to

produkcyjnych,

na innowacyjnych technologiach recyklingu do przetwarzania tworzyw

– systemy recyklingu mocno zadrukowanych/zanieczyszczonych

sztucznych w postaci odpadów wewnętrznych, PET, pokonsumpcyj-

odpadów poużytkowych, np. do produkcji zatwierdzonego przez
FDA PCR HDPE,
– system recyklingu PET VACUREMA®, VACUNITE® (zatwierdzone
przez FDA, efsa i właściciela marki, np. do recyklingu butelek),
– zastosowania PET inline (np. włókna, folie czy taśmy, preformy),
– COREMA® system recyklingu tworzyw produkujące wysoce napełnione, dostosowane do potrzeb klienta compoundy,
– w pełni automatyczne, samoczyszczące filtry do stopów tworzyw,
– systemy paletyzacji. 
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Gran cutter od Harmo – czyste cięcie wlewków
Najczęściej postrzeganymi problemami młynów konwencjonalnych są
nierówne wielkości rozdrobnionego
materiału, pył, elektrostatyka i trudność w mieleniu miękkich materiałów.

materiału twardego jest PC (Polycarbonate)

jest poważną wadą. Ponadto, pył w przemiale

a miękkiego TPE (Elastomer.) Odnośnie PC,

powoduje przypalenia w procesie plastyfikacji,

przemiał z młyna konwencjonalnego wygląda

co objawia się czarnymi wtrąceniami. Korzyści

jakby był rwany, a nie cięty, a kolor zmienia

z urządzenia Gran-Cutter to: znikoma ilość

barwę na białą. Przemiał uzyskany z urządzenia

pyłu , czyste cięcie i jednorodność przemiału

Gran-Cutter ma niewielkie pęknięcia, kolor
pozostaje jasny i końcowe cięcie jest czyste.

Jednorodność przemiału

Dla elastomeru TPE przeprowadzono porównanie jak powyżej. Ponad 80% przemiału

Odnośnie jednorodności przemiału porów-

uzyskana z urządzenia Gran-Cutter była z prze-

Porównując (tab. 1-2). przemiały uzyskane

nując uzyskane wyniki (tab. 1) można

działu wielkości 2,8-4,0 mm. Natomiast przemiał

z standardowego wolnoobrotowego młyna

zauważyć że wielkości granulatu z konwen-

od firmy B był nierówny i większy niż 5,6 mm.

grzebieniowego i oferowanego przez firmę

cyjnego młyna wolnoobrotowego jest rozło-

Zatem system cięcia z oferty firmy Darsta umoż-

Darsta urządzenia Gran-Cutter SPCII można

żona od 1 do 5,6 mm. Przemiał z urządzenia

liwia uzyskanie bardziej jednorodnego przemiału.

zauważyć jego wyższość nad konwencjo-

firmy Harmo w 70% ma optymalną wielkość

nalnym młynem wolnoobrotowym. Przykładem

w przedziale 2,8-4 mm. Różnica ziarnistości

Kolejnym problemem konwencjonalnych

Tabela 1. PC [Jednostka: g]
Rozmiar granulki
HARMO
Producent A

0-1
0.7
10.6

Korzyści z modelu do cięcia
elastomerów

1-2
11.5
57.5

2 - 2.8
57.5
97.5

2.8 - 4
361.5
222.4

4 - 5.6
68.8
112.0

Powyżej 5.6
0.0
0.0

młynków jest trudność w mieleniu miękkich
materiałów. Niektóre młyny wolnoobrotowe
mogą mielić PP (polipropylen) i PE (polietylen),
ale nie potrafią mielić starannie drogich TPE
(elastomer termoplastyczny) i PUR (poliuretan).
Gran-Cutter umożliwia cięcie elastomerów
z wysoką jakością. Gran-Cutter może ciąć bez
problemów elastomery o twardości powyżej
40° Shore .

Bezpyłowość
Wahadłowy system tnacy zastosowany
w młynkach serii SPCII umożliwia uzyskanie
przemiału zbliżonego do oryginalnego granulatu z śladową ilością pyłu.

Tabela 2. TPE [Jednostka: g]
Rozmiar granulki
HARMO
Producent B

0-1
0.3
1.0

1-2
7.4
5.0

2 - 2.8
36.6
29.5

2.8 - 4
414.7
176.4

4 - 5.6
40.5
247.0

Powyżej 5.6
0.5
41.1

Elektyczność statyczna
Nie zostały przedstawione w tym artykule żadne
dane, ale należy zdać sobie sprawę, że materiały
cięte przez Gran-Cutter mają najmniejszą elektryczność statyczną. Elektryczność statyczna
w konwencjonalnych młynach jest dużo większa
na skutek tarcia materiału ciętego powstałego
w wyniku wielokrotnego cięcia. Znikoma ilość
pyłu w przemiale uzyskanym z oferownaego urządzenia może zarazem świadczyć o bardzo małej
elektryczności statycznej
Darsta zaprasza do przetestowania oferowanego urządzenia. 

Dystrybutor:
DARSTA-HARMO EUROPE
ul. Gen. K. Pułaskiego 2, 64-600 Oborniki
tel.: 608 489 327, e-mail: ds@darsta.pl, www.darsta.pl
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GRAN CUTTER: TO NIE MŁYN  TO GRANULATOR

Nasza opatentowana technologia, cięcia kołyszącego, zastosowana w granulatorach
serii SPCII, rozwiązuje problemy nierównej wielkości przemiału, powstawania pyłu
i ładunków elektrostatycznych. Pozwala na czyste cięcie wlewków z tworzyw
miękkich, twardych i bardzo twardych.

Wyłączny przedstawiciel firmy HARMO:
DARSTA ul. Gen. K. Pułaskiego 2, 64-600 Oborniki
Tel. +48 608 48 93 27, e-mail: ds@darsta.pl, www.darsta.pl

 Temat wydania  RECYKLING 

Skuteczna separacja metali to czyste produkty
i ograniczona ilość awarii linii produkcyjnych
Firma MAGNETIX projektuje i produkuje systemy separacji i detekcji metali dla instalacji przemysłowych już od
ponad 20 lat. Nowoczesne układy separacji metali polskiego producenta znalazły uznanie w firmach produkcji
i recyklingu tworzyw sztucznych na terenie całej Europy.

P

rodukcja urządzeń odbywa się w Toruniu,

– Oczyszczone tworzywa sztuczne pod-

gdzie mieści się siedziba firmy. Na prze-

dawane recyklingowi to cenny surowiec,

strzeni 20 lat istnienia firma ciągle się rozwija

a przede wszystkim powrót surowców

i wdraża nowe, innowacyjne rozwiązania,

do obiegu produkcyjnego, a nie na wysy-

które zabezpieczają procesy technologiczne

pisko. Dodatkowo uzyskany jest odzysk

oraz gotowe produkty przed zanieczyszcze-

metali, z którymi tworzywa są zmieszane,

niami metalowymi.

np. butelki PET z puszkami, tworzywa

– Czyste granulaty i komponenty do produkcji

pochodzenia branży automotive, odpady

tworzyw to ograniczona liczba przestojów
na naprawy i remonty uszkodzonych
maszyn przez zanieczyszczenia metalowe.

poprodukcyjne PVC itp.
– Kontrola finalnych produktów pod kątem
obecności metali za pośrednictwem bardzo

Rys. 3  D
 etekcja metali w opakowaniach
przeznaczonych do produktów
spożywczych

czułych wykrywaczy metali to bezpieczeństwo końcowego klienta. Szczególnie
ważne w produkcji opakowań dla produkcji
spożywczej.
W gamie produktów Magnetix znajdują
się urządzenia do instalacji na przenośnikach taśmowych oraz rozwiązania montowane w zsypach grawitacyjnych i rurociągach
z transportem pneumatycznym.
Separatory magnetyczne pozwalają na

Rys. 4  Instalacja do separacji metali
w procesie recyklingu tworzyw
sztucznych

separację metali żelaznych ferromagnetyczRys. 1  Detekcja metali w workach z granulatami

Rys. 2  Separator wiroprądowy SWP odzyskujący
aluminium w procesie sortowania tworzyw
sztucznych z selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

nych. Magnetix opracował specjalne, rozwiązania umożliwiające separację także stali

i wykrywaczy metali testowych, umożliwiają-

nierdzewnych.

cych dokonywanie prób i analizy osiąganych

Inną gamę produktów stanowią separa-

wyników. Możliwość taka bardzo ułatwia opty-

tory wiroprądowe SWP, które przeznaczone

malny dobór urządzeń na etapie projekto-

są do separacji aluminium, miedzi, mosiądzu

wania i planowania inwestycji.

i innych metali kolorowych z przemiałów

Modelowanie 3D podczas projektowania urzą-

różnych surowców. Do budowy separatora

dzeń umożliwia wirtualne skomponowanie całej

zastosowano materiały najwyższej jakości,

instalacji i dopracowanie najmniejszych szcze-

w tym materiały kompozytowe, co umożli-

gółów, aby uniknąć późniejszych problemów

wiło uzyskanie bardzo wysokiej skuteczności

z funkcjonowaniem i obsługą instalacji.

urządzenia.

Każdy klient traktowany jest indywidualnie

Dla potrzeb klientów firma Magnetix
posiada zestaw różnego typu separatorów

i otrzymuje produkt najwyższej jakości, dokładnie
dostosowany do jego instalacji i potrzeb.

Magnetix Sp. z o.o.
ul. Poznańska 9, Cierpice, 87-103 Toruń 5
tel.: (56) 659 17 77, fax: (56) 658 31 19
poczta@magnetix.com.pl, www.magnetix.com.pl
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SEPARATORY I WYKRYWACZE METALI
DO TWORZYW SZTUCZNYCH

SWP

STM

DMD

DMR

SM

SMB
Cierpice, ulica Poznańska 9
87-103 Toruń

+48 56 653 94 40

poczta@magnetix.com.pl
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SEPARACJA I FILTRACJA W RECYKLINGU ODPADÓW TWORZYWOWYCH

Warunek konieczny dalszego
przetwórstwa odpadów
Dla wielu rodzajów tworzyw sztucznych korzystny jest szczególnie recykling materiałowy, którego produkty
(tzw. recyklaty, reglanulaty) mogą stanowić z jednej strony surowce samodzielne (do wytwarzania nowych wyrobów) lub uzupełniające do tworzywa wyjściowego. Należy pamiętać, że o jakości wyrobów końcowych decyduje jakość recyklatu użytego do ich wytwarzania. Uzyskanie dobrej jakości recyklatu jest poprzedzone operacjami, takimi jak zbiórka i magazynowanie odpadów, segregacja i oczyszczanie wstępne, rozdrabnianie, sortowanie, mycie i suszenie. Ze względu na niemieszalność tworzyw polimerowych na poziomie cząsteczkowym, sortowanie jest jedną z podstawowych operacji recyklingu materiałowego, a odpowiednio dokładne jej wykonanie jest
warunkiem koniecznym do dalszego wykorzystania odpadów tworzywowych.

 Justyna Pawłowska 

I

stnieje wiele problemów, którym recykling musi

gęstościach (np. PVC, PP), natomiast polimery

W ciągu ostatnich kilku lat wprowadzono oraz

stawić czoło. Głównie dotyczą się one separacji

o podobnym ciężarze właściwym (np. PVC

ulepszono wiele metod rozdziału materiałów

i oczyszczania. Podstawowy problem związany

i PET) nie mogą być oddzielone za pomocą

odpadowych. Odpowiedni dobór techniki sepa-

jest z dużą różnorodnością polimerów występu-

tych metod. Flotacja pianowa wykorzystuje

racji jest kluczem do otrzymania surowców wtór-

jących w odpadach oraz złymi właściwościami

różnice we właściwościach powierzchnio-

nych o pożądanym stopniu czystości. Wybór

mechanicznymi wyrobów powstałych z prze-

wych cząstek materiałów i może być używana

skutecznej techniki zależy od różnicy we właści-

tworzenia takiej mieszanki. Wprawdzie techno-

do rozdzielania mieszanin tworzyw sztucz-

wościach ﬁzycznych pomiędzy poszczególnymi

logie separacji bazują na różnicy w fizycznych lub

nych. Flotacja pianowa, jak również metody

składnikami. Interesującą odmianą mikrosorto-

chemicznych właściwościach tworzyw sztucz-

mokrego oddzielania grawitacyjnego, napo-

wania jest separacja.

nych, (w tym automatyczne sortowanie, sepa-

tykają problemy związane z: oczyszcza-

racja grawitacyjna, flotacja pianowa i rozdzielanie

niem ścieków, ceną odczynników służą-

elektrostatyczne) i mogą być stosowane do ich

cych do chemicznego zwilżania i wstępnej

skutecznego oddzielania, jednak posiadają one

obróbki tworzyw sztucznych, czy odwadnia-

Urządzenie to służy do oddzielenia grup

na ogół ograniczenia. Zautomatyzowane systemy

niem (suszeniem). Oddzielanie elektrostatyczne

tworzyw różniących się gęstością (progiem

sortowania bazują na promieniach Rentgena

wykorzystuje różnice w przewodności elek-

jest gęstość wody, tzn. 1 g/cm3). Przykładem

(fluorescencji rentgenowskiej (XRF) używanej do

trycznej, tarciach ładunków i właściwościach

może być poliwęglan ρ = 1,2 [g/cm3] i polie-

sortowania butelek zrobionych z PVC), analizie

dielektrycznych pomiędzy składnikami miesza-

tylen ρ = 0,92 [g/cm3]. Lżejszy z nich pływa po

bliskiej podczerwieni (NIR) spektroskopii (sorto-

niny. Chociaż metoda ta posiada ograniczenia,

powierzchni, cięższy opada na dno. Flotację

wanie na podstawie typu żywicy) lub metodach

należy ją stosować, zwłaszcza w suchym

statyczną zazwyczaj przeprowadza się

optycznych (sortowanie na podstawie koloru)

środowisku. Techniki suchej separacji elek-

w wannach do separacji, która składa się z trzech

są drogie, a ich skuteczność jest ograniczona

trostatycznej mają wyraźną przewagę nad

komór. W pierwszej zamontowane jest sito

przez odchylenie charakterystyki procesu, pod

sposobami mokrymi dzięki niewystępowaniu

zanurzone w wodzie wyposażone dodatkowo

wpływem wielkości, kształtu zanieczyszczenia

ścieków, braku konieczności suszenia mate-

w mieszalnik, mający na celu wstępne oczysz-

powierzchniowego tworzywa sztucznego.

riału po procesie separacji, mniejszemu zużyciu

czenie odpadów oraz zainicjowanie ich rozdziału.

energii, mniejszemu występowaniu korozji,

Kolejnym krokiem jest przesypanie odpadów do

niskim kosztom eksploatacji i amortyzacji.

komory numer dwa, gdzie następuje właściwa

Metody oddzielania grawitacyjnego są
skuteczne do oddzielania materiałów o różnych
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Separacja metodą
pływa-tonie (flotacja statyczna)
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separacja. Frakcja lekka jest potem zrzucana

Każdy element ze stali magnetycznie miękkiej,

się za pomocą separatorów elektrostatycznych.

do turbowirówki usuwającej nadmiar wody oraz

który znajdzie się w polu magnetycznym wytwa-

Najważniejsze fazy separacji elektrostatycznej

wyprowadzającej materiał do pojemnika zsypo-

rzanym przez separator magnetyczny jest przeni-

obejmują elektryzowanie odpadowej miesza-

wego. Frakcja ciężka po spuszczeniu wody

kany polem magnetycznym i staje się magnesem,

niny, a następnie rozdzielanie jej w polu elektro-

ląduje w następnym pojemniku. Otrzymane

dlatego też jest przyciągany. Po oczyszczeniu

statycznym. Separatory elektrostatyczne wyko-

poszczególne frakcje należy wysuszyć.

separatora magnetycznego wszystkie elementy,

rzystując zasadę różnych potencjałów elektrycz-

które wcześniej były przyczepione rozmagneso-

nych pojedynczych tworzyw sztucznych odse-

Separator metali

wują się. W zależności od zastosowania sepa-

parowują od siebie dwie czyste frakcje tworzyw

Separator metali przeznaczony jest do oddzie-

ratora, powinien on być czyszczony z materiału

sztucznych A i B. Najczęściej stosowane są dwie

separowanego częściej lub rzadziej.

grupy separatorów: separatory swobodne lub

lania porcji poużytkowych tworzyw sztucznych, zanieczyszczonych wtrąceniami meta-

Separatory magnetyczne płytowe, belkowe

separatory z wirującą elektrodą walcową. Sepa-

lowymi, przed ich podaniem do układu upla-

oraz separacyjne bębny magnetyczne wyko-

rator swobodny (ang. freefallelectrostatic sepa-

styczniającego maszyny przetwórczej. Zanie-

rzystywane są przeważnie do separacji

rator), którego podstawowe elementy konstruk-

czyszczenia metalami mogą dostać się na linię

elementów dużych (śruby, nakrętki, druty),

cyjne to: rozdzielacz zbudowany z dwóch

produkcyjną w różnoraki sposób. Kawałki żelaza

ale można je stosować także do materiałów

równoległych, pionowych (lub pochylonych)

lub stali w surowcu, zszywki, gwoździe i wkręty

sypkich (opiłki). Natomiast separatory magne-

elektrod (P) i (N) w postaci metalowych płyt znaj-

z opakowań, wykręcone śruby i nakrętki, zużyte

tyczne rusztowe i kanałowe służą do wychwy-

dujących się w odległości d, pomiędzy którymi

elementy części poruszających się, drobiny rdzy

tywania drobnych materiałów magnetycznie

wytwarzane jest pole elektrostatyczne pod

lub skorodowanego materiału itp. — takie ciała

miękkich, takich jak opiłki żelaza, śruby, nakrętki

wpływem napięcia stałego o wartości i elektry-

obce mogą zanieczyścić gotowy produkt, a także

czy druty, z sypkich materiałów (proszki, granu-

zator wraz z funkcją dozowania naelektryzo-

spowodować poważne uszkodzenia maszyn.

laty, ziarna). Urządzenia te z powodzeniem

wanej mieszaniny. Naelektryzowane w elek-

Odrzucenie partii produkcyjnych zanieczyszczo-

mogą być stosowane w przemyśle spożyw-

tryzatorze elementy mieszaniny odchylane są

nych jest kosztowne, a jeszcze większe koszty

czym, przetwórstwie tworzyw sztucznych,

w strefie rozdzielacza w kierunku odpowiednich

mogą wiązać się z niewykryciem i nieusunięciem

przemyśle drzewnym, ceramice i wielu innych.

elektrod, po czym wpadają do pojemników ze

zanieczyszczenia ze strumienia odpadów, co
może skutkować koniecznością naprawy urządzeń przetwórczych, gdyż temperatury właściwe

składnikiem A, B lub z mieszaniną A+B.

Separator magnetyczny
czy detektor metalu?

Innym przykładem jest separator z wirującą elektrodą walcową. Może być stosowany

przetwórstwu tworzyw sztucznych nie pozwa-

Separator magnetyczny, jak już wspo-

zarówno do rozdziału mieszaniny tworzyw od

lają uplastycznić metali, które mogą uszkodzić

mniano, filtruje (i usuwa na późniejszym etapie)

cząstek metali, jak i rozdziału mieszanin tworzy-

elementy urządzeń przetwórczych. Separator

lub natychmiastowo usuwa zanieczyszczenia

wowych. Jedną z elektrod stanowi uziemiony,

metali mogą być instalowane w układach prze-

metalami ze strumienia odpadów. Zastoso-

wirujący walec metalowy. Druga elektroda (wyso-

sypu grawitacyjnego, bezpośrednio nad zasypem

wanie separatorów magnetycznych skutkuje

konapięciowa), w zależności od zastosowania,

maszyny, w jej obrębie bądź przy młynkach.

w praktyce brakiem strat produktu i jest odpo-

może mieć postać pręta, płaskownika, kształtow-

wiednie do usuwania regularnych i dużych

nika w kształcie walca lub elipsy. Rozdrobniona

Separator magnetyczny

ilości zanieczyszczeń metalami ze strumienia

mieszanina odpadów dostarczana jest trans-

W separatorze magnetycznym w sposób

odpadów tworzyw sztucznych i nie tylko.

porterem na powierzchnię elektrody walcowej.

bardzo racjonalny wykorzystuje się energię

Natomiast detektor metalu jest wykorzy-

Nad elektrodą walcową znajduje się elektroda

magnesu. Separatory magnetyczne służą do

stywany przede wszystkim jako urządzenie

jonizacyjna tworzona przez cienki drut podłą-

oczyszczania różnych materiałów sypkich

kontrolne dla sporadycznie występujących

czony do źródła wysokiego napięcia. Elektroda

i lejnych z zanieczyszczeń ferromagnetycz-

zanieczyszczeń metalami. Detektor metalu

generuje tzw. wyładowania koronowe powodu-

nych, takich jak opiłki, druty, śruby czy nakrętki.

pozwala tylko na wykrywanie. Jeżeli wykryta

jące jonizację warstwy powietrza znajdującego

Z powodzeniem znajdują zastosowanie

cząsteczka metalu ma być usunięta, należy

się nad elektrodą, co w następstwie powoduje

m.in. w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucz-

zatrzymać linię produkcyjną lub wykorzystać

powstawanie elektronów i jonów elektryzujących

nych, spożywczym, tytoniowym, drzewnym,

mechanizm odrzucania do usunięcia cząsteczki

elementy mieszaniny A i B. Ładunki elementów

ceramice i recyklingu materiałów odpadowych.

metalu — skutkuje to utratą dużej ilości produktu

wykazujących dużą przewodność elektryczną

oraz znacząco wydłuża proces produkcyjny.

są odprowadzane przez elektrodę uziemioną,

Separatory magnetyczne można podzielić
na dwie podstawowe grupy:
– stosowane do separacji precyzyjnej – do

podczas gdy ładunki elementów odznaczają-

Separatory elektrostatyczne

cych się małą przewodnością pozostają na ich

System separacji elektrostatycznej jest najbar-

powierzchni. Zastosowanie wysokonapięciowej

– uniwersalne – do odbierania dużych ele-

dziej innowacyjną technologią dla efektywnej

elektrody odchylającej powoduje powstawanie

mentów, można je zastosować także do

separacji materiałów na ostatnim etapie procesu

pola elektrostatycznego między elektrodami,

separacji precyzyjnej.

recyklingu. Separację elektrostatyczną prowadzi

które indukuje ładunki elektrostatyczne w elemen-

wychwytywania drobnych elementów;
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tach mieszaniny tworzyw odchylając ich trajek-

wymagania oraz ewentualne dalsze procedury

informację, przeprowadza identyfikację każdej

torię lotu. Zastosowanie metody wykorzystującej

postępowania. Dzięki tak dokładnej analizie

cząsteczki mieszanki tworzyw sztucznych,

zjawisko elektryzowania za pomocą wyładowań

powyższych danych możliwy jest właściwy

wyznacza ich położenie na taśmie przenośni-

koronowych znajduje szczególne zastosowanie,

wyboru siatki w odniesieniu do wielkości

kowej i podejmuje decyzję o usunięciu niektó-

gdy podstawowym celem rozdziału jest odzysk

oczek, splotu, powierzchni otwartej, stabil-

rych cząsteczek mieszanki tworzyw sztucz-

cząstek metalu podczas separacji mieszaniny

ności i materiału, z którego jest wykonana.

nych. Eżektory systemu pneumatycznego

tworzywowo – metalowej. Efektywność separacji

Sposób filtracji stopionej masy tworzywa

skierowują powietrze na cząsteczki, które

elektrostatycznej uwarunkowana jest od wielu

często pomijany w opracowaniach sprawia

mają ulec usunięciu. Firma w swoim portfolio

czynników, wśród których do najważniejszych

znaczne problemy natury technologicznej.

posiada również separator optyczny, który

zalicza się czystość powierzchni, zawartość

Źle dobrany system filtrujący może zmuszać

przeznaczony jest do sortowania różnego

wilgoci oraz jednorodność pod kątem zawartości

do zatrzymywania linii produkcyjnej w celu

rodzaju sypkich materiałów pod względem

plastyfikatorów i innych dodatków rozdzielanej

wymiany siatki filtracyjnej. Powoduje to

koloru, tekstury i formy. W ofercie firma posiada

frakcji tworzywa.

znaczne niepotrzebne koszty.

również separatory tryboelektryczne i elektro-

Systemy filtracji tworzywa polimerowego

statyczne do rozdzielania materiałów za właści-

Filtracja

można podzielić na:

wościami elektrycznymi. Separator elektro-

Roztopione tworzywa sztuczne oraz ich

– stale zabudowaną podporę filtracyjną,

statyczny typu EBS-T (tryboelektryczny) prze-

roztwory zawierają zanieczyszczenia różnej wiel-

– wymienny przesuwny wkład filtracyjny

znaczony jest szczególnie do suchej separacji

kości. Do zanieczyszczeń tych zaliczyć można:

jedno- lub wielogniazdowy wykonany jako

mieszanek poużytkowych tworzyw za właści-

płyta lub trzpień,

wościami elektrycznymi ich składników, np:

formy pochodzące od katalizatorów, zużycia
się części mechanicznych, oderwane i przypalone resztki materiału znajdujące się pomiędzy

– system auto-screen z przesuwną siatką fil-

PVC + guma (rozdrobnione wyroby okienne)
itd. Separator ten wykorzystywany jest także

tracyjną,

cylindrem a ślimakiem, korozje i inne. Najwięcej

– system rotacyjny – tarczowy,

do odzyskiwania diamentów z odpadów sepa-

zanieczyszczeń można jednak znaleźć w regra-

– systemy bez i z samooczyszczeniem.

racji rentgenowsko-fluorescencyjnej. Ofero-

nulatach oraz dodatkach do tworzyw, takich jak

wany separator charakteryzuje się wydajnością

barwniki, pigmenty i włókna. Dodatkowo jako

Co oferuje rynek?

do 1000 kg/h, umożliwia oddzielenie drob-

zanieczyszczenia w tworzywie należy nazwać:

Firma ENES Magnesy Paweł Zientek Sp. k.

nych części metali, z minimalną stratą poży-

nie do końca spolimeryzowane tworzywo, nieroz-

specjalizuje się w produkcji separatorów

tecznych materiałów z odpadów, indywidu-

topione granulaty oraz łatwo deformowalne żele.

magnetycznych z magnesami stałymi różnych

alne ustawienie parametrów procesu sepa-

Powyższe zanieczyszczenia powinny być

wielkości i typów, służących do oczyszczania

racji według konkretnego materiału oraz auto-

wyeliminowane lub wyodrębnione z tworzywa,

materiałów sypkich i lejnych z zanieczysz-

matyzację procesu technologicznego. Zasto-

ponieważ powodują pogorszenie jakość

czeń ferromagnetycznych. W swojej ofercie

sowanie separatorów umożliwia szybki zwrot

wyrobu końcowego, obniżają szczelność

handlowej firma posiada separatory płytowe,

inwestycji, suchy proces separacji (bez użycia

i jakość folii, pogarszają wytrzymałość elek-

belkowe, stożkowe, zsypowe, rusztowe i szufla-

płynów), wysoki poziom czystości korzystnego

tryczną w osłonach kablowych, obniżają właści-

dowe, a także separacyjne bębny magnetyczne

składnika w mieszance (> 97%), niskie zużycie

wości wytrzymałościowe włókien i folii oraz

i wałki magnetyczne. Wykonuje także nietypowe

elektroenergii niskie zapotrzebowanie siły robo-

innych wyrobów, zwiększają chropowatość

uchwyty i chwytaki magnetyczne.

czej oraz łatwość w obsługiwaniu i ekspłuatacji

powierzchni, przyspieszają starzenie się mate-

Firma naukowo-produkcyjna „Prodekologia”

riału, zmieniają własności optyczne (kolor) oraz

specjalizuje się w projektowaniu i produkcji

mają wpływ na zużycie części maszyn prze-

separatorów magnetycznych, wiroprądo-

Firma UNIROB dostarcza urządzenia do

twórczych, takich jak dysze, pompy tworzywa

wych i elektrostatycznych do usuwania metali

wykrywania i separacji zanieczyszczeń w oparciu

i wiele innych. Dlatego stosowanie systemów

z produktów niemetalowych i rozdzielania

o współpracę z firmą Sesotec GmbH (dawniej

filtracji podczas przetwórstwa tworzyw sztucz-

materiałów za właściwościami elektrycznymi.

S+S). W zakresie separacji magnetycznej firma

nych jest nieodzowne, aby zapewnić najwyższą

Oferuje także separator NIR Sterkh przezna-

proponuje skuteczne systemy firmy Sesotec

jakość końcowego produktu.

czony do sortowania mieszanek tworzyw

GmbH oraz Premium Magnets. W ofercie

oraz brak szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne.

Wybór siatki o optymalnych parametrach ma

sztucznych według gatunków z użyciem

posiada proste magnesy rusztowe koszowe,

rozstrzygający wpływ na proces produkcyjny.

promieniowania bliskiej podczerwieni. Zasada

jak i systemy w obudowach do montażu np.

Dlatego wynik powinien być dokładnie zdefi-

działania separatora NIR polega na tym, iż

na liniach zasypowych do podawania mate-

niowany, a wpływ wielkości także ściśle okre-

materiał wejściowy zostaje naświetlony źródłem

riału grawitacyjnie i w kolumnie. Oferuje także

ślony. Należy pamiętać, aby dokładnie okre-

bliskiej podczerwieni. Taśma przenośnikowa

konstrukcje dostosowane do bezpośredniej

ślić zakres stosowania, pożądaną dokładności

transportuje materiał wejściowy do linii promie-

współpracy z separatorami wszystkich metali,

filtracji, warunki procesu produkcji (tempera-

niowania. Kamera podczerwieni nagrywa,

np. na wtryskarkach, wytłaczarkach itp. Ruszt

tura, ciśnienie itd.), chemiczne i mechaniczne

a mikroprocesory blok analizuje nagrywaną

obrotowy – ROTOBOX stosowany do oddzie-
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lania drobnych i najdrobniejszych zanieczysz-

rodzaju materiału do sortowania. Sortery Next

bolcami. Rotacyjne zmieniacze sit typu F repre-

czeń żelaznych z materiałów sypkich, które

mogą być oferowane w konfiguracji z jedną

zentują najnowszą generację filtrów dla stałoci-

mają tendencję do „mostkowania” lub zbry-

lub maksymalnie z 7 sekcjami, które mogą

śnieniowych procesów.

lania. Magnetyczna matryca prętowa napę-

pracować niezależnie od siebie i umożliwiać

Magnetix Sp. z o.o. projektuje i produ-

dzana silnikiem elektrycznym zapobiega bloko-

dwa przejścia separujące w jednym urządzeniu.

kuje urządzenia przeznaczone do separacji

waniu się separatora i zawsze zapewnia opty-

Odzysk czystego surowca wtórnego bez

i detekcji metali w instalacjach przemysłowych.

malny kontakt produktu z magnesem. Sepa-

zanieczyszczenia jest złożonym zadaniem.

rator LiquimagAuto Clean pozwala na oddzie-

Osiągnięcie dobrego wyniku, wymaga, żeby

doświadczona kadra inżynierów umożliwiają

lenie nawet lekko magnetycznych cząstek stali

nawet najmniejsze elementy zostały właściwie

realizację indywidualnych projektów poza

nierdzewnej od pompowanych produktów.

rozpoznane po rodzaju i kolorze. UniSort Flake

standardową ofertą.

Funkcja „ograniczonej konserwacji” oraz zauto-

jest właściwym wyborem dla drobnoziarni-

W ofercie znajduje się cała gama urządzeń,

matyzowane działanie tego systemu magne-

stych materiałów. Separator optoelektroniczny

takich jak: separatory magnetyczne, separatory

tycznego pozwalają na wydajną i ekonomiczną

UniSort Flake firmy STEINERT Elektromagne-

wiroprądowe (eddy current separators), detek-

pracę. Kolejny oferowany separator dla prze-

tbau GmbH został specjalnie zaprojektowany

tory metali, elektroniczne separatory metali,

mysłu tworzyw sztucznych to Pneumag, czyli

do sortowania zmielonych tworzyw sztucz-

transportery magnetyczne, które znajdują

separator magnetyczny o dużej intensywności

nych, surowców skalnych, złomu elektronicz-

zastosowanie na różnych etapach produkcji,

użycia stosowany głównie do instalacji w pneu-

nego po rodzaju i po kolorze.

przetwarzania i recyklingu surowców.

Nowoczesny

park

maszynowy

oraz

matycznych liniach transportowych z prędko-

Firma Stokkermill opracowała serię separa-

Dostępne układy separacji i detekcji

ścią materiału do 25 m/s. Specjalna konstrukcja

torów elektrostatycznych łatwych w obsłudze,

metali przeznaczone są zarówno dla dużych

obudowy pozwala produktowi przejść przez

które ograniczają koszty zakupu i obsługi.

zakładów przemysłowych, jak i małych przed-

urządzenie w obu kierunkach. Zastosowanie

Oferowane separatory elektrostatyczne ESor-

wysokoenergetycznego materiału z neodymo-

ting oparte są o nowoczesną technologię

siębiorstw o dużo mniejszych wydajnościach
produkcyjnych. 

wego magnesu zapewnia bardzo dobry wynik

separacji materiałów o różnej przewodności.

separacji.

Znalazły one zastosowanie do:
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Firma Bagsik w swojej ofercie posiada różnego

sztucznych, profili okiennych z tworzywa sztucz-

rodzaju siatki oraz sita o oczkach kwadratowych,

nego, nakrętek z butelek, butelek z tworzyw

bezoczkowe, wykonane z różnych gatunków

sztucznych, innych materiałów.

stali w postaci jedno- lub wielowarstwowej

Jak już wspomniano separator sortuje

(wielowarstwowość siatki dodatkowo poprawia

ww. tworzywa na sucho bez zbędnych

homogenizację tworzywa sztucznego). Dodat-

kosztów wtórnych oraz pozwala osiągnąć

kowo firma oferuje zarówno nowe, jak i używane

czystość materiału powyżej 98%.
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z najszybszych wyrzutników pneumatycznych

obsługą techniczną oraz częściami zamien-

(100 cykli/min rozmieszczonych co 5 mm)

nymi. Firma posiada wszystkie systemy filtracji
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dostępnych na rynku w połączeniu z kame-

w zależności od zapotrzebowania klientów, m.in.:

13. https://magnetix.com.pl/separator-wiropradowy-swp-

rami CCD o rozdzielczości 2048 pixeli, które

proste, półautomatyczne, automatyczne i samo-

pozwalają osiągnąć czułość <0,1 mm. Pamięć

czyszczące, suwakowe płytowe 1- i 2-gniaz-
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Nexta pozwala również na przechowywanie
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systemy-magnetyczne/filtrowanie-magnetyczne

do 600 różnych programów sortujących, które

bolcowe 1- i 2-gniazdowe z siatkami okrągłymi

można szybko zmieniać, w zależności od

lub owalnymi, bolcowe z jednym lub wieloma

Oferowane

sortery

NEXT
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KOMPAKTORY

Aby zmniejszyć
objętość odpadów...
Proces recyklingu rozpoczyna się od segregacji materiałów polimerowych. Kolejnym etapem zwykle jest rozdrabnianie odpadów w specjalnych młynach. Dodatkowo rozdrobnienie materiału ułatwia jego transport. Kolejnym etapem jest mycie i suszenie odpadów, a następnie wytłaczanie gotowego wyrobu. Jedną z metod fizycznego przekształcania odpadów przed umieszczeniem ich na składowisku jest kompaktowanie, czyli zmniejszenie objętości
zgromadzonych odpadów poprzez sprasowanie i rozdrobnienie. Używa się w tym celu kompaktora, czyli maszyny
przeznaczonej do zgniatania i rozdrabniania materiałów poddawanych recyklingowi.

 Edyta Gibas 

M

ateriały polimerowe stosowane są

Optymistyczną wiadomością jest to, że

wiec. Zmniejszanie objętości odpadu przed jego

powszechnie w wielu dziedzinach

od roku 2006 ilość odpadów opakowań

magazynowaniem lub transportem jest korzystne

gospodarki. Istotnym problemem do rozwią-

z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi

ekonomicznie i ekologicznie. Skompaktowane

zania w recyklingu tych odpadów jest duża

wzrosła o 92%. Dane za rok 2018 potwier-

odpady doskonale nadają się do recyklingu.

różnorodność

dzają pozytywny trend wzrostu dla recyklingu

Dodatkowo z mokrych odpadów kompaktor

(42%), w dalszym ciągu jednak 18% odpadów

wyciska wodę, więc można je przetworzyć

trafiło na wysypiska.

lub spalić. Proces kompaktowania jest istotny

tworzyw

stosowanych

sztucznych

gatunków

szerokiej

gamy

substancji dodatkowych mających wpływ
na właściwości tworzyw i ich cechy prze-

Dzięki coraz lepszej gospodarce zużytymi

z punktu firmy zbierającej odpady, ponieważ

twórcze. Światowe dane wskazują, że ilość

tworzywami sztucznymi oraz rosnącej świado-

pozwala oszczędzić powierzchnię magazynową,

produkowanych i zużywanych tworzyw

mości społecznej ilość tworzyw kończących swój

koszty transportu oraz energię elektryczną zuży-

sztucznych we wszystkich krajach wzrasta.

cykl życiowy na składowiskach odpadów syste-

waną na gospodarowanie odpadami. Co ważne

W 2018 r. światowa produkcja tworzyw

matycznie maleje. Ilość odpadów poddanych

kompaktowanie odpadów tworzywowych daje

sztucznych osiągnęła ok. 360 mln ton, nato-

recyklingowi wzrosła o 8,7%, dzięki większej

gwarancję, że produkty wycofane z użytku nie

miast w Europie wyprodukowano 62 mln ton

aktywności firm zajmujących się recyklingiem,

będą ponownie sprzedane.

tworzyw.

a także dzięki programom zbiórki opakowań,

Łączne zapotrzebowanie producentów na

zwiększającym aktywność obywateli (dane wg

Rynek kompaktorów

tworzywa sztuczne w Europie w 2018 r. osią-

PlasticsEurope). Aby zapewnić sprawny i efek-

Podczas wytwarzania lub przetwarzania

gnęło 52,1 mln ton. W roku 2018 w Europie

tywny przebieg recyklingu, niezbędne są nowe

folii i opakowań foliowych powstają wycinki

poprzez oficjalne systemy zbiórki zebrano

pomysły dotyczące zbiórki odpadów i nowe

i taśmy brzegowe. Powstałe odpady to czysty

29,1 mln ton odpadów tworzyw sztucz-

technologie ich przetwarzania. Recykling mate-

materiał lub kompozyt, który można ponownie

nych przeznaczonych do dalszego zago-

riałowy zużytych materiałów polimerowych jest

wykorzystać. Kompaktory oferowane przez

spodarowania. Eksport odpadów poza UE

z pewnością jednym z największych i jednocze-

firmę Pavel (modele KP 101/200/2000) są

w roku 2018 zmniejszył się o 39% w porów-

śnie najciekawszych wyzwań w dziedzinie stoso-

bezpośrednio podłączone poprzez system rur

naniu z rokiem 2016. W roku 2018 zebrano na

wania i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

do urządzeń wytwarzających odpady. Mate-

naszym kontynencie 17,8 mln ton odpadów

Zwrócone produkty, nadwyżki materiałowe,

riał wyjściowy jest automatycznie wciągany do

opakowań tworzyw sztucznych przeznaczo-

odpady poprodukcyjne mogą zostać ponownie

kanału ssącego i sprężającego. Następnie folia

nych do recyklingu.

wykorzystane jako pełnowartościowy suro-

jest transportowana przez kanał grzewczy,
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w którym następuje nadtopienie i zgrzanie

nego tworzywa, np. dla EPS w stosunku

po wirówce (centryfudze) lub bezpośrednio

materiału w większe bloki. Powstałe bloki

50:1. Dodatkowo mechaniczna technologia

po wannie flotacyjnej. Płatek folii po umyciu

są cięte na mniejsze kawałki. Jak zapewnia

kompresji zapewnia bezpieczeństwo, brak

zostaje odwodniony oraz skompaktowany.

producent kompaktory te są w stanie bezpo-

spalin i zmniejsza koszty eksploatacji. Firma

średnio u źródła samodzielnie przyjąć odpady

oferuje również kompaktory do polistyrenu

wysuszenia

z taśm brzegowych i wycinków i bez żadnej

spienionego i niespienionego. Seria urządzeń

w procesie recyklingu tworzyw sztucznych jest

pomocy poddać je sprężeniu. Rezultatem są

Poseidon to natomiast kompaktory ślimakowe

kluczowym, ale dość kosztownym energe-

kompaktowe pręty.

przeznaczone do kompaktowania (zagęsz-

tycznie etapem, który decyduje o jakości uzyska-

Osiągnięcie

odpowiedniego
przetwarzanych

stopnia
odpadów

INTCO działa w zakresie recyklingu styro-

czania) oraz odwadniania materiałów, takich

nego produktu końcowego podczas całego

pianu, zapewniający kompleksowe rozwią-

jak płatek folii PE, PP, butelek PET i kubków po

procesu granulacji na liniach granulacyjnych.

zanie w zakresie recyklingu EPS oraz innych

jogurtach. Zaletą zastosowania odpowiedniej

Kompaktory ślimakowe firmy KOLTEX pozwa-

spienionych tworzyw. Firma INTCO produ-

prasy ślimakowej GreenMax jest niski nakład

lają w efektywny sposób zaoszczędzić energię

kuje i sprzedaje kompaktory EPS GREENMAX

energetyczny oraz wysoka wydajność.

poniesioną na uzyskanie wymaganego stopnia

i maszyny do recyklingu. W swojej ofercie ma

Istotą zastosowania prasy ślimakowej

wilgotności przetwarzanego materiału. Kompak-

kompaktory serii APOLO do recyklingu styro-

w oferowanych maszynach jest wyelimino-

tory serii KLM-P to urządzenia przeznaczone do

pianu. Do topienia pianki z tworzywa sztucz-

wanie rozwiązań do osuszania folii używa-

usuwania wilgoci przez prasowanie i podnie-

nego przeznaczona seria kompaktorów

jących grzanie, np. w formie grzałek elek-

sienie temperatury rozdrobnionego, poddanego

MARS, natomiast do odzysku i przerobu pianki

trycznych. Mechaniczne kompaktowanie folii

myciu odpadu foliowego i instalowane są na

z tworzyw sztucznych przeznaczona seria

PE, PP w prasie ślimakowej serii Poseidon

końcach linii mycia oraz suszenia folii. Wyposa-

ZEUS. Kompaktor pianek tworzyw sztucznych

GreenMax umożliwia zmniejszenie wilgot-

żone są w lej zasypowy, który umożliwia grawi-

Zeus Z-C200 przeznaczony do tworzyw: EPE,

ności do wartości poniżej 9%. Zastosowane

tacyjne przedostanie się płatków do wbudowa-

EPP, PUR, EPS, XPS. Jak zapewnia produ-

rozwiązania umożliwiają zmniejszenie kosztów

nego wewnątrz układu ślimakowego. Specjalna

cent powierzchniowa technologia topienia

energii procesu osuszania do 30% kosztów

śruba pracująca w tym układzie umożliwia

zapewnia twarde ściany powstającego bloku.

systemów z grzaniem elektrycznym. W przy-

zagęszczenie i wyciśnięcie materiału z zawartej

Uzyskuje się wysoką kompresję spienio-

padku folii PE, PP urządzenie można stosować

wody przez obudowujący układ – perforowany
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cylinder. Dzięki ruchowi obrotowemu ślimaka,

– papieru;

pustych big-bagów zbudowany jest z koryta ze

materiał transportowany jest do znajdującej się

– metalu (puszki aluminiowe, cynkowe i stalowe).

stali miękkiej albo stali nierdzewnej 304L i316L.

u wylotu urządzenia, stanowiącej podstawę

Urządzenia pracują samodzielnie lub w połą-

Kompaktor worków COM firmy WAMGROUP

pracy urządzenia – hydraulicznej prasy ślima-

czeniu z kruszarką wstępną rozdrabniającą

nadaje się do likwidacji dużych ilości pustych

kowej. Wysoka siła zacisku prasy i zastosowanie

wielkogabarytowe odpady oraz systemem

worków, jako wysokowydajne, a jednocześnie

specjalnych szczęk przytrzymujących powodują,

silosów gromadzących odpady spływające

ekonomiczne rozwiązanie. Worki są ściskane

iż uzyskiwane z kompaktora ślimakowego płatki

z produkcji lub zbiórki.

do niewielkiej części swojej początkowej obję-

folii są odpowiednio osuszone i zagęszczone.

Kompaktor SK120 umożliwia zmniejszanie

tości, dzięki czemu miejsce pracy utrzymy-

Uprzednio po odpowiedniej konfiguracji

objętości styropianu o gęstości 10 g/l to 50 g/l

wane jest w czystości. Kompaktor COM do

kompaktorów, istnieje również możliwość ich

w skali 50 : 1, natomiast modele SK240 i SK370

rozerwanych worków składa się z koryta ze

pracy z materiałami, takimi jak PS.

przeznaczone są do kompaktowania styropianu

stali węglowej z odpowiednim wykończeniem

Kompaktory do tworzyw sztucznych

o gęstości 10 g/l to 100 g/l. Urządzenia wypo-

powierzchni. Koryto w kształcie litery U jest

CB-4925P oferowana przez WasteCare Corpo-

sażone dodatkowo w wzmocnioną kruszarkę

wzdłużnie podzielone na połowę, aby ułatwiać

ration mają unikalne funkcje dedykowane do

wstępną przeznaczoną do obróbki grubego

wymianę okładziny SINT, która pomaga wpro-

przerobu odpadów z tworzyw sztucznych.

i gęstego styropianu z opakowań elektroniki.

wadzać i następnie kompresować opróżnione

Obejmuje to automatycznie kontrolowany

Model SK370 to urządzenie przeznaczone

worki. Kompaktor worków wyposażony jest

element grzewczy, który ogrzewa odpadowy

do kompaktowania wytłoczonego polistyrenu

w odpowiedni moduł napędu bezpośredniego.

materiał z tworzywa sztucznego do tempe-

w skali ok. 10 : 1, przy czym wydajność może

Drugi koniec koryta połączony jest z rurą stoż-

ratury, która umożliwia zagęszczanie, ale nie

zależeć od jakości XPS. Seria SK370 dedyko-

kową, która ułatwia postęp kompaktowania

narusza struktury polimeru, dzięki czemu można

wana jest prasowaniu pianek PE, PP i PUR.

opróżnionych worków. Na końca stalowej rury

go poddać recyklingowi. Ponadto zagęsz-

Sprasowane cylindry otrzymane z pianki PUR

można przymocować worek polietylenowy do

czarka do tworzyw sztucznych może pracować

pakowane są w worki, dzięki czemu zmniejsza

usuwania zużytych worków.

w sposób ciągły, dzięki czemu można ją łatwo

się emisja pyłu. W przypadku prasowania folii

Firma BERGMANN oferuje uniwersalny roto-

dostosować do ciągłego transportu, zrzu-

PE możliwe jest zmniejszenie zawilgocenia

kompaktor. Specjalny walec obrotowy rozrywa

cania lub wdmuchiwania tworzyw sztucznych

z 40% do 10%, przy użyciu 24 kW na każde

odpady i utrzymuje je pod ciągłym naciskiem,

w celu dalszego usprawnienia procedur prze-

1000 kg folii PE.

co znacznie zwiększa stopień zagęszczenia.

twarzania odpadów. Podobnie jak inne serie

Kompaktory SK240 i SK370 można wyko-

kompaktorów CB-4900, w przypadku modelu

rzystywać do opróżniania i kompaktowania

Zgodnie z informacją producenta urządzenie to
zagęszcza ok. 140 kg folii/m3 oraz 60 kg styro-

CB-4925P, kompaktor sygnalizuje pełne obcią-

butelek PET nawet o pojemności 3 litry, redu-

pianu/m3. Rotokompaktory BERGMANN są

żenie. Odpady umieszczone w CB-4925P są

kując ich objętość w skali 8:1.

bardzo wytrzymałe oraz łatwe i tanie w utrzy-

zagęszczone i znajdują się w wytrzymałej torbie

Zgniatarka polistyrenu Mil-tek EPS 1000

maniu, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem

z tworzywa sztucznego. Worki stosowane

to odpowiednie rozwiązanie do zgniatania

dla wymagających zadań przy dużym natężeniu

w CB-4925P są chronione przed przebiciem

tworzywa EPS. Mil-tek EPS 1000 rozrywa poli-

przez metalowy mechanizm osłony. Kompak-

styren na małe ziarenka. Następnie są one

pracy. Maszyny te wyposażone są w trawały
napęd hydrauliczny lub silny napęd elektryczny. 

tory CB-4925P do tworzyw sztucznych mają

topione w celu usunięcia powietrza i znacznego

Literatura:

wiele wbudowanych funkcji bezpieczeństwa,

zmniejszenia rozmiarów. EPS jest następnie

1. https://www.plasticseurope.org/pl

takich jak niedziałająca maszyna, jeśli drzwi

zgniatany w zwarte, łatwe do przenoszenia

2. http://epsrecycling.com.pl/pages/kompaktor_pianek_

blokujące są otwarte, przycisk zatrzymania

i transportu brykiety, które można sprzedawać

tworzyw_sztucznych_zeus_z_c200_greenmax.php

awaryjnego, zabezpieczenie silnika przed prze-

i przerabiać na elementy z tworzyw sztucznych,

ciążeniem oraz opcja blokowania drzwi ładun-

takie jak obudowy urządzeń elektronicznych,

kowych podczas pracy zagęszczarki.

zabawki, opakowania płyt DVD. Przetwarzanie

3. http://epsrecycling.pl/pages/kompaktory-prasaslimakowa-do-odwadniania-folii-platka-PP-PE-puszekkompaktor-slimakowy.php

MT Recykling jest dystrybutorem szero-

odpadów EPS za pomocą kompaktora Mil-tek

kiej gamy kompaktorów duńskiej firmy RUNI.

EPS 1000 umożliwia nie tylko uzyskanie znacz-

Kompaktory ślimakowe produkowane przez

nych oszczędności w porównaniu do przewo-

RUNI A/S wykorzystywane są do zmniejszania

żenia niesprasowanych odpadów na wysy-

Compactors/Trash_Compactors/Compactor_Bins/

objętości odpadów:

pisko, ale pozwala uzyskać przychody ze sprze-

Plastics_Compactor-CB.htm

– tworzyw sztucznych – styropian i innych

daży poszukiwanego surowca wtórnego.

postaci EPS, pianek XPS, EPP, EPE, PUR,
folii PE, butelek PET;

PALAMATIC PROCESS oferuje kompaktory do big-bagów. Kompaktory obsługują

4. https://koltexprs.com/maszyny/mycie-suszenie/
kompaktory-slimakowe/
5. https://www.wastecare.com/Products-Services/

6. https://www.miltek.pl
7. https://www.palamaticprocess.pl/maszynyprzemyslowe/big-bag/kompaktory-big-bag

– kartonów po sokach i mleku – składających

i zgniatają wszystkie typy worków w zbior-

8. http://www.recykling-styropianu.pl

się z papieru, folii aluminiowej i tworzyw

niku odbiorczym i usuwają jednocześnie więk-

9. https://wamgroup.pl/pl-PL/WAMPL/company-profile

sztucznych;

szość powstałego pyłu. Kompaktor ślimakowy

10. https://bergmann-polska.pl
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Utrzymywanie stałej temperatury form wtryskowych
za pomocą urządzenia easitemp 95

Innowacyjnie – niezawodnie – tanio
 Wyjątkowo kompaktowy termostat o mocy grzewczej
6 kW do eksploatacji ciągłej w temperaturze do 95 °C
 Doskonała moc chłodzenia 45 kW przy temperaturze
początkowej 80°C i temperaturze cieczy chłodzącej 15 °C
 Solidna pompa zanurzeniowa o parametrach
maksymalnych 40 l/min oraz 3,8 bar
 Wysokogatunkowe komponenty znanych producentów
 Wtyczka z przełączaniem biegunów trybu
zatrzymywania wycieków i opróżniania narzędzia, fi ltr
zanieczyszczeń
 Skrzynka sterownicza z osłoną przeciwbryzgową, klasa
ochrony IP54
 Niezawodna sprawność i wysoka dostępność przy
łatwej obsłudze

DOSTĘPNE Z MAGAZYNU

 Najlepszy na rynku stosunek ceny do jakości

Sterowany mikroprocesorem regulator
z czytelnym wyświetlaczem cyfrowym oraz
funkcją samooptymalizacji jest bardzo
wygodny w obsłudze.

Model easitemp 95 może być opcjonalnie
wyposażony w mechaniczny wskaźnik
przepływu z obciążanym sprężynowo
pływakiem.

Standardowe chłodzenie za pomocą
płytowego wymiennika ciepła ze stali
szlachetnej z zaworem elektromagnetycznym
zapewnia najwyższą wydajność nawet przy
nieznacznych różnicach temperatur oraz
obniża zużycie energii.

Wytrzymałe na korozję podzespoły, jak
np. wykonany ze stali szlachetnej zbiornik
lub grzałka rurowa z wysokogatunkowego
materiału Incoloy sprawiają, że
easitemp 95 pracuje niezawodnie,
bezawaryjnie i niemal bezobsługowo.
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