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Streszczenie 
Recykling materiałowy jest priorytetową formą procesu utylizacji 
pojazdów samochodowych. Znajdujące się w pojeździe wyroby 
wytworzone z tworzyw polimerowych stanowią cenny materiał, który po 
recyklingu może zostać poddany ponownemu przetworzeniu na 
użyteczne wyroby. Znaczna ilość stosowanych tworzyw w pojazdach 
stwarza problemy z ich recyklingiem. Takim przykładem są wyroby  
metalizowane zaliczane do grupy wielomateriałów. Przeprowadzono 
badania recyklatów uzyskanych z reflektorów samochodowych oraz 
elementów ozdobnych pod względem ich możliwości aplikacji na 
wyroby techniczne. Określono podstawowe właściwości fizyczne, 
mechaniczne i przetwórcze recyklatów. Stwierdzono, że materiały te 
mogą stanowić dodatek do modyfikacji innych polimerów. Ich 
właściwości są uzależnione od zawartości zanieczyszczeń. 

 
Wstęp 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat w pojazdach 
samochodowych dużą ilość wyrobów wytwarzanych z metali 
zastąpiono wyrobami z tworzyw polimerowych. Początkowo były 
one stosowane razem z metalowymi lecz z czasem całkowicie 
zastąpiły metal czy też szkło. Coraz to nowsze rodzaje tworzyw  
o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, korzystniejszych 
warunkach ich eksploatacji w różnych warunkach 
środowiskowych  jak i nowoczesne technologie przetwarzania 
spowodowały, że dzisiaj udział tworzyw w pojeździe 
samochodowym to ok. 10 % jego masy. Dynamicznie 
wzrastająca produkcja samochodów oraz wyższe wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności pojazdów jak 
również uwarunkowania ekonomiczne wymuszają na 
producentach poszukiwania optymalnych warunków produkcji. 
Wiążę się to z materiałami do produkcji, technologiami 
wytwarzania   oraz   dostosowaniem do późniejszej utylizacji 
pojazdu. Przez szereg lat problem utylizacji pojazdów 
w większości dotyczył tylko części metalowych zaś pozostałe 
takie jak szkło, guma czy tworzywa sztuczne stawały się 
balastem deponowanym na składowiskach odpadów 
komunalnych lub były usuwane na nielegalne miejsca odpadów. 
Wzrastająca  zagrożenie tymi odpadami dla środowiska 
spowodowało konieczność rozwiązania problemu utylizacji 
pojazdów  co znalazło potwierdzenie w szeregu  działaniach 
europejskich jak i światowych [1]. Jak wiadomo nie wszystkie  
wyroby samochodowe z tworzyw sztucznych można znanymi 
technologiami poddawać recyklingowi. W przypadku wyrobów  
wykonanych z tworzyw jednorodnych takich jak: PP, PE, PVC, 
PU istnieją duże możliwości recyklingu tych materiałów i dalszej 
aplikacji na wyroby dla np. przemysłu motoryzacyjnego. 
Znaczna ilość wyrobów stosowanych w pojazdach wykonana 
jest w układzie wielomateriałowym typu „Sandwich” z  udziałem  
różnych polimerów, włókien naturalnych czy też warstw metali. 

Najmniej rozpoznane są procesy recyklingu wyrobów 
wielowarstwowych w tym tworzyw metalizowanych. Najczęściej 
spotykane wyroby z warstwą metalizowaną to reflektory 
samochodowe oraz elementy ozdobne samochodów jak  np. 
kratki, listwy itp. Nie stanowią one dużego udziału masowego 
w pojeździe lecz ich recykling stwarza problemy. Zmieniające 
się technologie wytwarzania elementów metalizowanych 
spowodowały, że   w grupie stosowanych materiałów znajduje 
się zarówno PP, PE, PA, POM  jak i tradycyjnie stosowany ABS, 
PS. Również technologia metalizacji uległa zmianom 
a mianowicie do tradycyjnych metod napylania próżniowego  
aluminium i lakierowania zastosowano metodę IML (In-Mold 
Labeling). Naniesiona tradycyjnym sposobem (napylanie 
próżniowe) warstwa metalu wraz z warstwą zabezpieczającą 
(lakierem)  wynosi od 1 µm do 5 µm natomiast wykonana 
w technice IML grubość warstwy wynosi od 20 µm do 50 µm. 
Problem identyfikacji materiałów, recyklingu i właściwości tych 
recyklatów oraz ich aplikacji na wyroby jest tematem 
prowadzonych badań w Instytucie Inżynierii Materiałowej ZUT. 
 
1. Materiał badawczy i badania 

Dostarczony do badań materiał był mieszaniną 
rozdrobnionych metalizowanych cząstek z elementów  
wykonanych z tworzyw polimerowych różnych części pojazdów 
samochodowych. Składał się z cząstek o wielkości od 2 do 
10 mm o dość nieregularnym kształcie. Większość cząstek była 
pokryta warstwą „metalu”. Recyklat ten uzyskano z  procesu 
rozdrabniania odpadów takich jak reflektory samochodowe, 
listwy ozdobne, drobne elementy ozdobne wyposażenia 
wnętrza samochodu (rys. 1). 

Z przeprowadzonej identyfikacji materiału (badania gęstości, 
IR) wyodrębniono dwie podstawowe grupy tj. poliolefin 
(oznaczone symbolem A) oraz inne takie jak PC, ABS, PMMA  
rodzaju materiału w mieszanki (grupa A – temperatura 1900C, 
grupa B – temperatura 2300C), które posłużyły do oceny 
homogeniczności materiału. Również materiał ten po procesie 
rozdrabniania posłużył do wytworzenia metodą wtryskową 
próbek pozwalających określić właściwości mechaniczne 
(oznaczone symbolem B). Obydwie grupy materiałów  tj. A i B 
stanowiły materiał badawczy. Badania prowadzono oddzielnie 
dla każdej z grup. Przy użyciu urządzenia typu BRABENDER 
wykonano z każdego materiału próbki. Sposób ich wykonania 
był przedstawiony w publikacjach autorów [2,3,4]. 
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Rys. 1. Metalizowane elementy pojazdu samochodowego 

 
Badania właściwości fizycznych materiału obejmowały 

oznaczenie gęstości, temperaturę mięknienia. Właściwości 
mechaniczne określono na podstawie badań twardości (metoda 
Shore˙a), wytrzymałości na rozciąganie przy statycznym 
rozciąganiu, udarność wg Charpy˙ ego. Badania właściwości 
przetwórczych obejmowały oznaczenie wskaźnika szybkości 
płynięcia MVR oraz rozpływ w formie z gniazdem w kształcie 
spirali [2,3,4]. 
 
2. Wyniki badań 

Uzyskane z badań wyniki pozwoliły na zdefiniowanie 
podstawowych właściwości materiałów recyklatowych. Gęstość 
badanych materiałów wynosiła : grupa A - 0,96 – 0,98 g/cm3, 
grupa B - 1,09 – 1,12 g/cm3. Temperatura mięknienia wg Vicata  
(igła o przekroju 1 mm2, obciążenie 50N, szybkość nagrzewania 
50°C/h) dla materiału  A - 68°C, dla materiału B - 115°C. 
Twardość badanych materiałów określona przy użyciu 
twardościomierza wg. Shore˙a, wynosiła dla  materiałów z grupy 
A - 45 °Sh; grupy B - 72 °Sh. Wytrzymałość na rozciąganie dla 
badanych materiałów (szybkość rozciągania 50 mm/min) 
wynosiła odpowiednio  A - 21,6 MPa; B - 49,7 MPa. Badania 
udarności przeprowadzone na próbkach z karbem wykazały 
następujące wartości dla materiałów A - 4,3 kJ/m2, B -
 3,6 kJ/m2. Dla określenia przyszłych możliwości aplikacyjnych 
recyklatów przeprowadzono badania pozwalające określić 
wskaźnik szybkości płynięcia materiałów w zakresie 3 temperatur 
oraz 3 obciążeń (naprężeń ścinających). Wyniki badań dla 
materiałów z grupy A przedstawia rys.2 zaś z grupy B  rys. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2.  Wpływ temperatury i naprężeń ścinających na przebieg 
zmian MFR recyklatu – grupa A  
 

Analizując uzyskane wyniki można zauważyć, że wzrost 
temperatury w niewielkim stopniu wpływa na wielkość 
wskaźnika płynięcia. Dla materiałów jednorodnych ten wzrost 

MFR jest znacznie większy . Dotyczy to  obu materiałów. Można 
przypuszczać, że powodem są zanieczyszczenia pochodzące 
od warstwy metalizowanej oraz niezbyt dobra homogenizacja 
materiałów (recyklat jest wieloskładnikowy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3.  Wpływ temperatury i naprężeń ścinających na przebieg 
zmian MFR recyklatu – grupa B  
 

Badania wypełnienia gniazda formy w kształcie spirali 
okrągłej stanowią doskonałą ocenę płynności materiału 
w trakcie procesu przetwórczego. Przedstawione wyniki badań 
(rys.4) wpływu ciśnienia wtrysku na długość wypraski spiralnej 
dla materiału A w temperaturze przetwarzania 220-200-200°C 
wykazały wzrost długości wypraski spiralnej wraz z ciśnieniem 
wtrysku. Przyrost długości wypraski jest niewielki w porównaniu 
do materiału polimerowego PP – pierwotnego co jest 
podyktowane lepkością uplastycznionego recyklatu. Można 
przypuszczać, że przetwórstwo tego materiału będzie wymagało 
wyższego ciśnienia wtrysku oraz temperatury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4.  Wpływ ciśnienia wtrysku na długość wypraski spiralnej 
– materiał A , temperatura przetwarzania 220-200-200°C 
 
3. Wnioski 

Przedstawione w pracy wyniki badań dotyczą jednej z grup 
tworzyw recyklatowych pochodzących z tzw. trudno 
przetwarzalnych odpadów wielomateriałowych. Problemem jest 
tu warstwa metalizowana, która powoduje obniżenie 
właściwości materiałów i ogranicza ich możliwości aplikacyjne. 
Przeprowadzone badania wykazały możliwość recyklingu 
wyrobów polimerowych poddanych procesowi metalizacji. 
Zastosowany system ich zbiórki oraz rozdrabniania spowodował 
wymieszanie cząstek oraz problemy z ich sortowaniem. 
Przeprowadzone segregacja materiałów na zasadzie różnic 
gęstości  pozwoliła na wydzielenie dwóch grup. Badania tych 
materiałów wykazały, że pomimo istniejącej na cząsteczkach 
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warstwy metalizowanej uzyskane właściwości pozwalają na 
wykorzystanie ich do wytwarzania wyrobów technicznych 
metodą wtryskową. W przypadku materiałów grupy A istnieją 
większe możliwości aplikacyjne. Dla materiałów grupy B 
przetwórstwo prowadzone jest w zakresie wyższych temperatur 
oraz możliwości aplikacyjne są mniejsze. To tworzywo jest  
zaliczane do grupy materiałów konstrukcyjnych  zaś wszystkie 
dodatki zanieczyszczające materiał powodują obniżenie 
właściwości. Stąd też prowadzone są dalsze badania nad 
kierunkami zastosowania tego materiału. Ilość takich materiałów 
będzie wzrastała a racjonalne ich zagospodarowanie jest 
wyzwaniem dla nauki i przemysłu. 
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Recycling of metalized plastic products 
Material recycling is a priority form of the process of disposing of 
vehicles. Production of the vehicle made from plastics are a valuable 
material that can be recycled and reprocessed into useful products. A 
significant amount of materials used in vehicles pose problems for 
recycling. One such example is metallized products included in the 
group Mutlimaterial. Research was conducted recyclates obtained from 
the headlights and decorative elements in terms of their potential 
applications for technical products. It sets basic physical, mechanical 
and processing recyclates. It has been found that these materials can 
be in addition to modifying polymers . Their properties are dependent 
on the presence of impurities. 
 
Key words: metallization of plastic , recycling, ABS, PC, PP. 
 
 

 
 
 


