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Wstęp 
Na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrosło zainteresowanie 
zastosowaniem tworzyw  polimerowych w pojazdach 
samochodowych. Aktualnie ok. 20% wagi pojazdu stanowią 
materiały polimerowe i jak wynika z analizy producentów  udział 
ten będzie wzrastał. Na  przedstawionym rys.1 pokazano udział 
poszczególnych rodzajów materiałów w budowie samochodów 
oraz zachodzące na przestrzeni lat zmiany w ich zastosowaniu. 
Wzrastające wymagania konsumentów, konkurencja pomiędzy 
producentami, nowe materiały konstrukcyjne oraz coraz bardziej 
restrykcyjne wymagania ekologiczne zarówno w zakresie 
ochrony środowiska jak i procesów utylizacji pojazdów  
wyznaczyły nowe kierunki dalszego rozwoju motoryzacji [1,2]. 
Jednocześnie umowny podział wyposażenie pojazdów  na 
niskobudżetowy, średnich  i luksusowy spowodował , że coraz 
częściej alternatywą dla  stosowanych materiałów są ich 
zamienniki z tworzyw polimerowych oraz kompozytów  
polimerowe z udziałem napełniaczy nieorganicznych i 
organicznych. 
 

 
 
Rys. 1. Udział [ % ] poszczególnych materiałów w budowie 
pojazdów samochodowych 
 

Tworzywa polimerowe stosowane są  w pojazdach na 
elementy o różnym stopniu odpowiedzialności jak np. deski 

rozdzielcze (kokpity ),zderzaki, elementy siedzeń,elementy 
osłonowe jak również jako  materiały pokryciowe. W ostatnich 
latach szczególnie wzrosło zainteresowanie producentów  
pojazdów samochodowych materiałami pokryciowymi z tworzyw 
polimerowych gdyż one zasadniczo tworzą  „design” 
samochodu. Jest to podyktowane dużymi możliwościami 
modyfikacji tworzyw w kierunku uzyskania materiałów - powłok 
o dowolnioe wybranym kolorze oraz strukturze imitującej 
materiały naturalne jak np. skóra,tkanina,drewno. Dodatkowo 
koszty tych materiałów są znacznie niższe w porównaniu z 
materiałami naturalnymi. Wysokie wymagania w zakresie 
zwiększonej odporności na zużycie ścierne, pracy w różnych 
warunkach atmosferycznych i szerokim zakresie zmian 
temperatury,duża odporność na działanie czynników 
biotycznych ( odporność na mikroorganizmy, pleśnie, grzyby ), 
łatwość konserwacji oraz utrzymania czystości to tylko niektóre 
z korzystnych cech polimerowych materiałów pokryciowych w 
porównaniu z materiałami naturalnymi.Stosowane w 
samochodach pokrycia tkaninowe w większości wytwarzane są 
z włókien polipropylenowych, poliamidowych oraz 
poliestrowych. Wprowadzenie nowych materiałow wymusiło na 
producentach rozwój nowych technologii wytwarzania 
elementów w których podczas jednego procesu 
technologicznego następuje połączenie materiału pokryciowego 
z osnową wytworzoną z innego materiału np. z PP 
(polipropylenu) , ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-
styrenowy) lub PC ( poliwęglanu ). Przy produkcji wielkoseryjnej 
stosowana jest  technologia IMD (  In-Mould Decoration) . 
Obecnie coraz częściej spotykane są wyroby w których osnową 
jest kompozyt polimerowo-drzewny  WPC ( np. PP/Wood ) zaś 
zastosowana technologia produkcji sprowadza się do procesu 
prasowania wytworzonego prepregu ( zmieszane włókno 
polipropylenowe z rozdrobnionym, rozwłóknionym napełniaczem 
drzewnym ) z materiałem pokryciowym. Widok wytworzonego tą 
technologią wyrobu przedstawia rys. 2. 

Wzrastające wymagania w zakresie  przyszłej utylizacji 
pojazdów samochodowych wymagają od  producentów 
stosowania  na wyroby materiałów,  które będzie można poddać 
recyklingowi w sposób nie zagrażający środowisku. Stąd też 
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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono problemy recyklingu wyrobów z wielowarstwowych materiałów polimerowych stosowanych w pojazdach 
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ważnym jest już dzisiaj podjęcie tej tematyki mając na uwadze, 
że w przyszłości pojazdy będą posiadały coraz więcej wyrobów 
wielomateriałowych, wielowarstwowych wytworzonych z 
tworzyw polimerowych lub w których będą one stanowiły 
poważny udział. Problemy recyklingu wyrobów 
wielowarstwowych  są tematem niniejszej pracy.  

 

 
 
Rys. 2. Element samochodowy wytworzony z kompozytu WPC             
(PP/drewno)   
 
2. Utylizacja: spalanie czy recykling 

Problem utylizacji pojazdów samochodowych reguluje 
Dyrektywa 2000/53/EC  oraz wydawane w tym zakresie 
rozporządzenia krajowe. Ponieważ pojazd samochodowy jest 
wyrobem wieloskładnikowym znaczna część jego elementów 
zwłaszcza metalowych  bez problemów jest poddawana 
utylizacji natomiast  problem  stanowią wyroby wytworzone z 
tworzyw polimerowych zwłaszcza te wielomateriałowe. Tylko 
niektóre wyroby takie jak zderzaki, zbiorniki są odzyskiwane i 
poddawane recyklingowi. W większości wykonane są jako 
jednomateriałowe i nie przedstawiają problemu z ich dalszym 
przetworzeniem. Znacznie większym problemem dla racjonalnej 
utylizacji są wyroby które składają się z warstwy pokryciowej 
oraz osnowy tworzywowej. Dotychczasowa praktyka w tym 
zakresie sprowadza się do utylizacji termicznej odpadów                  
( spalanie ) lub też jako rozdrobniony dodatek do produkcji paliw 
alternatywnych – RDF [3]. Wysoka wartość energetyczna 
odpadów składających się z materiału pokryciowego i osnowy 
polimerowej oraz brak potrzeby rozdziału materiału na 
poszczególne składniki to główne powody takiego podejścia do 
rozwiązania problemu utylizacji tych odpadów. Jednakże 
bardziej racjonalnym sposobem utylizacji odpadów 
wieloskładnikowych jest ich recykling materiałowy pozwalający 
na otrzymanie nowych materiałów o zdefiniowanych 
właściwościach. Kompozyty WPC  znane są od wielu lat i 
istnieje bogata literatura zarówno krajowa jak i zagraniczna 
opisująca właściwości tych materiałów [5,6]. Istotny wpływ na 
właściwości materiału ma rodzaj zastosowanych włókien, ich  
postać , wielkość i ilość oraz technologia przetwarzania . 
Również prowadzone są w szeregu ośrodkach badawczych 
badania nad utylizacją odpadów z takich  materiałów przyjmując 
jako podstawowy kierunek recykling materiałowy oraz z 
otrzymanego recyklatu wytwarzane są wyrobów technicznych. 
Dlatego też podjęte zostały w ZUT w Szczecinie badania nad 
możliwością recyklingu materiałowego odpadów z wyrobów 

wielomateriałowych oraz określeniem aplikacji otrzymanych 
recyklatów na wyroby. 

 
3. Materiał badawczy i badania  

Materiał badawczy stanowiły odpady poprodukcyjne oraz 
poużytkowe z kompozytu PP/drewno w postaci uformowanych 
płyt (grubość płyt ok.2,7-3,0 mm ) wraz z warstwą pokryciową 
wykonaną z PVC. Materiał ten zawierał ok.60% rozwłóknionego 
napełniacza drzewnego o długości do 15 mm ( rys. 3). Warstwa 
pokryciowa posiadała grubość ok. 2mm i z osnową połączona 
była warstwą adhezyjną w postaci kleju.  
 

 
 
Rys. 3. Napełniacz drzewny w kompozycie PP/drewno 
 

Materiał ten poddano procesowi rozdrabniania przy użyciu 
młyna nożowego z rotorem pionowym. Otrzymano cząstki o 
wielkości do 8 mm o kształcie nieregularnym. Rozdrobniony 
materiał składał się z cząstek : 

  warstwy pokryciowej ( 8% wag.), 

 zawierających warstwę pokryciową ( 47% wag.),  

 bez warstwy pokryciowej ( 45%), które poddano 
badaniom.  

Z materiału metodą wtryskową wykonano próbki do badań 
wytrzymałości na rozciąganie oraz twardości. 

Badania wytrzymałościowe prowadzono przy prędkości 
rozciągania 50 mm/min na maszynie wytrzymałościowej Instron 
3366. Badania twardości realizowano przy użyciu 
twardościomierza Shore’a w skali d. 
 
4. Wyniki badań 

Przeprowadzone badania rozdrabniania materiału wykazały 
duże zróżnicowanie kształtu otrzymanych cząstek materiału 
oraz  ich struktury zewnętrzne. Jednocześnie krawędzie cząstek 
posiadały różny kształt oraz na ich  powierzchni  widoczne były 
odstające cząstki rozwłóknionego napełniacza drzewnego. 
Zauważono również, że w trakcie rozdrabniania powstaję duża 
ilość cząstek napełniacza  niezwiązana z osnową. Po procesie 
rozdrabniania widoczne były  trzy grupy materiałowe o różnym 
udziale wagowym z których dalszym badaniom poddano cząstki 
nie posiadające na swojej powierzchni innych materiałów           
(warstwy pokryciowej). Proces przetwarzania recyklatów 
przeprowadzono metodą wtryskową  dobierając doświadczalnie 
parametry w zakresie 1900C - 2200C. Powyżej temperatury 

Kompozyt PP/Wood ( osnowa)  

Materiał pokryciowy  PVC 
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Abstract 
 

This paper presents recycling problems of products with multi-layer polymeric materials used in vehicles. We analyzed the possibility of 
shredding and separation of individual materials and directions for their use presents a composite product recycling WPC - PP (polypropylene) 

modified wood fiber.  
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2200C można było wyczuć nieprzyjemny zapach podczas 
przetwarzania materiału co może być związane z procesami 
degradacji składników kompozytu. Otrzymane wyniki badań 
właściwości wytrzymałościowych materiału (16,7 MPa) są 
zbliżone do właściwości wcześniej badanych kompozytów z 
udziałem napełniaczy odnawialnych ( zawartość napełniacza 
60% wag.). Również twardość badanych kompozytów jest 
zbliżona do podobnych kompozytów zawierających napełniacze 
odnawialne (540Sh ) oraz osnowę polipropylenową.   
Przeprowadzono również wstępne badania przetwórcze  
rozdrobnionych cząstek zawierających na swojej powierzchni 
warstwę PVC. W zakresie temperatury przetwarzania materiału  
1900C - 2200C można było wyczuć charakterystyczny zapach 
degradowanego PVC co spowodowało konieczność przerwania 
prowadzonych prób. 
 
5. Wnioski  
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 
odpowiednio przygotowany recyklat pozbawiony innych 
dodatków jest materiałem, który można przetwarzać metoda 
wtryskową na wyroby techniczne. Właściwości mechaniczne  
materiału są zbliżone do podobnych materiałów zawierających 
napełniacze włókniste celulozowe. Odpady wielowarstwowe 
pochodzące z wyrobów dla przemysłu samochodowego 
stanowią cenny materiał, który można wykorzystać do dalszego 

przetwórstwa lub też do  wytwarzania odpowiednich 
kompozytów polimerowych. Dalszych badań wymagają  
wydzielone cząstki ,które zawierają na swojej powierzchni inne 
materiały jak np.PVC.                                                            
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