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Streszczenie 
W artykule przedstawiono projekt wirówki do wstępnego osuszania tworzyw sztucznych ze zuży-

tych części samochodowych poddanych recyklingowi. Omówiono występujące w wirówkach zjawiska 
sedymentacji i filtracji oraz dokonano ogólnej klasyfikacji tego rodzaju urządzeń. Także scharaktery-
zowano ich budowę i zasadę działania. W systemie SolidWorks zaprojektowano poziomą wirówkę 
wykorzystywaną na linii technologicznej w recyclingu tworzyw sztucznych do ich wstępnego odwad-
niania. W konstrukcji maszyny wprowadzono wiele uniwersalnych rozwiązań, które charakteryzują się 
prostotą, a także funkcjonalnością. Przeprowadzono analityczne obliczenia wytrzymałościowe priory-
tetowych podzespołów poziomej wirówki. Analizę naprężeń i odkształceń wybranych elementów wyko-
nano w programie CosmosWorks.  
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WSTĘP 
Recykling samochodów to przetwarzanie zużytych i rozbitych pojazdów. Prawidłowo 

prowadzony umożliwia odzyskanie cennych surowców pochodzenia naturalnego.  
Rosnący udział tworzyw w konstrukcjach przemysłu motoryzacyjnego stanowi ogromny 

problem w przypadku ich utylizacji. Wymyślony przez firmę Fiat recykling kaskadowy, pole-
ga na wielokrotnym wykorzystaniu starych zużytych i popsutych tworzyw sztucznych części 
samochodowych, jako surowiec do produkcji nowych elementów pojazdu. Ze starego poła-
manego zderzaka wykonuje się przewody wentylacyjne do nowego auta. Po drugim recyklin-
gu z tego materiału produkuje się progi do samochodu.  

Proces recyklingu starych części samochodowych wykonanych z plastiku rozpoczyna się 
od ich wstępnego rozdrobnienia w młynie nożowym na frakcje o średnicy 30 mm. Kolejnym 
etapem jest mycie surowca w celu jego dokładnego oczyszczenia z zanieczyszczeń w postaci 
błota, piasku, papieru itp. Rozdrobniony plastik podczas procesu technologicznego trafia do 
wanien myjących. Tworząc w ten sposób mieszaninę dwóch faz. Najskuteczniejszym urzą-
dzeniem mogącym efektywnie rozdzielić obydwie fazy jest wirówka. Proces oddzielania ciał 
stałych od cieczy, lub cieczy o różnych ciężarach właściwych zachodzi w wirówkach znacz-
nie szybciej niż w odstojnikach i filtrach. W porównaniu z rozdziałem grawitacyjnym zdolno-
ści rozdzielcze tych maszyn są od kilkuset do kilku tysięcy razy większe. Ostatecznym eta-
pem recyklingu tworzyw sztucznych jest jego przemiał na frakcje o średnicy ok. 8 mm. Płatek 
tworzywa w tej postaci to gotowy surowiec do produkcji nowych części samochodowych. 
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1. WPROWADZENIE TEORETYCZE 

Wirowanie to operacja jednostkowa, w której pod działaniem siły odśrodkowej następuje 
rozdzielenie niejednorodnego układu na co najmniej dwie frakcje. W zależności od właściwo-
ści wirowanego materiału, konstrukcji wirówki i charakteru otrzymanych frakcji wirowanie 
można traktować jako [1, 2, 3]:  
– proces rozdziału emulsji – polegający na rozdzielaniu dwóch cieczy wzajemnie nieroz-

puszczalnych; 
– proces klaryfikacji – polegający na rozdzieleniu zawiesiny o stosunkowo niedużym (do 

10% obj.) stężeniu fazy stałej; 
– proces odszlamowania – polegający na rozdzieleniu zawiesiny o dużym stężeniu fazy stałej;  
– proces filtracji w wirówce.  

Oddzielanie cząstek fazy rozproszonej od nadmiaru fazy rozpraszającej cieczy lub gazu, 
zatężanie zawiesin można realizować następującymi dwiema metodami:  
– sedymentacja, 
– filtracja.  

Rozdzielanie zawiesin i emulsji w wyniku działania sił odśrodkowych prowadzi się w wi-
rówkach sedymentacyjnych i filtracyjnych. W wirówkach filtracyjnych rozdzielanie odbywa 
się na przegrodzie filtracyjnej (na zasadzie filtracji), natomiast w sedymentacyjnych (na zasa-
dzie sedymentacji) w polu działania sił odśrodkowych. Bębny wirówek filtracyjnych są perfo-
rowane, tj. mają otwory na powierzchni bocznej, natomiast w sedymentacyjnych są pełne [2].  

2. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI POZIOMEJ WIRÓWKI  
W SYSTEMIE SOLIDWORKS 

Przystępując do modelowania poziomej wirówki pracę rozpoczęto od budowy korpusu 
(rys. 1a i 1b), będącego podstawowym zespołem maszyny. W kolejnych etapach przyłączane 
zostały części i podzespoły tworząc kompletny model wirówki (rys. 1c i 1d).  

Poszczególne elementy widoczne na rys. 1a, są ze sobą łączone za pomocą połączeń spa-
wanych, tworząc w ten sposób ramę wirówki.  

Widoczne na rys. 1c stopy wraz z klinami podporowymi są, za pomocą połączeń spawa-
nych, montowane do przedniej oraz tylniej ściany korpusu, dzięki czemu cała konstrukcja jest 
stabilna (rys. 1d).  

a) 

 

b) 

 

c) d) 

Rys. 1. Model korpusu poziomej wirówki: a) elementy składowe korpusu wirówki, b) złożenie 
korpusu, c) rozstrzelony widok przyłączanych stóp, d) korpusu wraz z przyłączonymi 
stopami 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wirnik poziomej wirówki obraca się z prędkością ponad 2000 obr/min. Wytwarzane pod-
czas pracy urządzenia drgania niwelowane są za pomocą poduch tłumiących (rys. 2a i 2b).  

Sposób montażu wirnika poziomej wirówki przedstawiono na rys. 2c i 2d. Przez właz 
montażowy do wnętrza korpusu wstawiony zostaje wirnik, następnie przy użyciu połączeń 
śrubowych do przedniej ściany korpusu przykręca się pokrywę. Łatwy montaż podzespołów 
i jednocześnie prosta konstrukcja jest charakterystyczną cechą budowanego urządzenia.  
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a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

Rys. 2. Montaż poszczególnych części i zespołów maszyny: a) rozstrzelony widok poduch 
tłumiących drgania, b) widok korpusu z zamontowanymi poduchami, c) montaż wirnika, 
d) złożenie po operacji montażu 

Źródło: Opracowanie własne. 

Model złożenia korpusu łożyska wraz z elementami ustalającymi, regulatorem wypozio-
mowania korpusu oraz osłoną odrzutnika przedstawiono na rys. 3.  

a) 
 

b) 
 

Rys. 3. Model korpusu łożyska wraz z łożyskowaniem wału: a) łożysko dwurzędowe wraz 
z elementami korpusu, b) model korpusu z osłoną odrzutnika 

Źródło: Opracowanie własne. 

Montaż sit do korpusu wirówki za pomocą połączeń śrubowych przedstawiono na rys. 4a 
i 4b. W pierwszej kolejności zamontowano dolne sito, następnie górne. Sita wykonano ze stali 
St3S i posiadają one otwory o średnicy 5 mm. Podczas rozdziału mieszanin przez sita wydo-
staje się ciecz wraz z bardzo drobnymi frakcjami surowca. Jest to zjawisko wymuszonej fil-
tracji mechanicznej.  

Górną pokrywę przyłącza się za pomocą połączeń śrubowych (rys. 4c) montowanych do 
ramy wirówki.  

Na zewnętrznej powierzchni sit w trakcie osuszania plastiku pochodzącego ze zużytych 
części samochodowych odkłada się pył. Priorytetowym zadaniem dysz myjących (rys. 4d) 
jest usunięcie zgromadzonego pyłu z zewnętrznej powierzchni sit. 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

Rys. 4. Montaż sit, pokrywy korpusu maszyny oraz rozdzielacza z dyszami myjącymi: a) rozstrzelony 
widok montażu sit, b) sita zamontowane w wirówce, c) model wirówki z zamontowaną 
pokrywą korpusu, d) centryfuga z przyłączonym rozdzielaczem i dyszami myjącymi 

Źródło: Opracowanie własne. 

Boczne włazy (rys. 5a) montuje się do korpusu wirówki za pomocą połączeń śrubowych 
(rys. 5b). Włazy wykorzystuje się podczas prac obsługowo-remontowych. 

Silnik elektryczny przeznaczony do napędu wirówki posiada moc 55 KW. Łączy się go za 
pomocą przekładni pasowej z wałem wirnika (rys. 5c). Naciąg pasków klinowych reguluje się 
podczas okresowych kontroli wirówki. Osłonę pasków klinowych mocuje się do korpusu za 
pomocą połączeń śrubowych (rys. 5d). Osłona składa się z dwóch części, (górnej i dolnej) 
połączonych śrubowo. Wsporniki przyspawane do każdej z części umożliwiają montaż osłony 
do przedniej ściany korpusu.  
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a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

Rys. 5. Montaż włazów bocznych i napędu: a) widok pokrywy, b) widok korpusu z zamontowanymi 
włazami c) przyłączenie silnik z przekładnią pasową, d) montaż osłony przekładni 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wlot surowca w całości jest konstrukcją spawaną, jedynie górne osłony przewodu wloto-
wego są przykręcone do kołnierza wlotu (rys. 6a). Za pomocą połączeń śrubowych montuje 
się do korpusu wirówki wlot surowca (rys. 6b). Model wylotu surowca zaprezentowano na 
(rys. 6c). Montuje się go do korpusu wirówki za pomocą połączeń śrubowych, co zapewnia 
łatwy montaż i demontaż w przypadku prac obsługowo-remontowych (rys. 6d). 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

Rys. 6. Montaż wlotu i wylotu surowca, a także model 3D gotowej wirówki: a) model wlotu, 
b) wirówka z wlotem, c) wylot surowca, d) widok zaprojektowanej wirówki 

Źródło: Opracowanie własne. 

3. ANALIZA WARUNKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH  
W SYSTEMIE COSMOSWORKS 

Analizę naprężeń i odkształceń przeprowadzono w systemie CosmosWorks. Wał wirówki 
to priorytetowy zespół, który jest obciążony stałą siłą o wartości 5000 N oraz dodatkową ze-
wnętrzną siłą 3208 N. Poszczególne obciążenia przyłożono do wybranych powierzchni pod 
odpowiednim kątem, zgodnym co do wartości z rzeczywistym. Maksymalne naprężenia są 
skupione pomiędzy poszczególnymi stopniami wału i nie przekraczają 6 MPa (rys. 7). Nato-
miast gdyby ta wartość była znacząco większa to w celu zmniejszenia współczynnika spię-
trzenia naprężeń należy zastosować większy promień zaokrąglenia.  

 

 
 

Rys. 7. Rozkład naprężeń w wale wirówki 
Źródło: Opracowanie własne. 

Przemieszczenia wału poziomej wirówki przedstawiono na rys. 8. Ich maksymalna war-
tość wynosi 15 μm Największe odkształcenie występuje w środku wału, ale nie należy się 
tym przejmować ponieważ jest to niewielkie, praktycznie znikome, odkształcenie. Z obliczeń 
teoretycznych średnica środkowego odcinka wynosi 79 mm, natomiast praktycznie należało-
by ją zwiększyć do 85 mm. Z przyczyn technologicznych średnica środkowego odcinka wy-
nosi 130 mm, jest więc praktycznie o 50% większa.  
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Rys. 8. Rozkład przemieszczeń w wale wirówki 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Priorytetem pracy było wykonanie projektu wirówki do wstępnego osuszania tworzyw 
sztucznych ze zużytych części samochodowych poddanych recyklingowi. Przedstawiono po-
szczególne etapy projektowania centryfugi w systemie SolidWorks. Widoczne kroki budowa-
nia maszyny podkreślają jej podstawowe cechy. Przede wszystkim rama poziomej wirówki 
jest w całości konstrukcją spawaną wykonaną ze stali St3S. Poszczególne elementy tworzące 
korpus nie są zbytnio skomplikowane. Natomiast w procesie technologicznym do ich wytwo-
rzenia nie są potrzebne kosztowne technologie. Rama oraz wirnik poziomej wirówki są kon-
strukcjami w całości wykonanymi za pomocą połączeń spawanych. To prosta i jednocześnie 
najbardziej rozpowszechniona metoda wytwarzania. Reszta podzespołów tworzących całe 
urządzenie jest za pomocą połączeń śrubowych montowana do korpusu poziomej wirówki. 
Uniwersalne rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia proste i skuteczne oczyszczanie sit z pyłu 
odkładającego się na ich zewnętrznych powierzchniach. Ciecz wytrącona z osuszonego two-
rzywa odprowadza się na zewnątrz poziomej wirówki. Zapewniają to boczne ściany urządze-
nia, które wyprofilowano w odpowiedni sposób. Do niwelacji drgań generowanych w trakcie 
pracy urządzenia zastosowano poduchy tłumiące. Uszczelnienie wirnika poziomej wirówki, 
za pomocą odrzutnika to nietypowe rozwiązanie charakteryzujące się funkcjonalnością oraz 
łatwym montażem i demontażem w trakcie prac obsługowo remontowych. Nisko umieszczo-
ny silnik elektryczny w poziomej centryfudze pozwolił obniżyć środek ciężkości urządzenia. 
Konstrukcja ramy zapewnia tylko takie rozwiązanie montażu pędnika. Prędkość obrotowa 
silnika elektrycznego ponad 2000 obr/min przyczyniła się do zastosowania wąsko profilo-
wych pasów. Natomiast miejsce jego umieszczenia wymusiło użycie długich pasów w prze-
kładni pasowej.  

Trójwymiarowe modelowanie w systemach CAD, skutecznie wspomaga pracę konstrukto-
rów. Ponieważ szybko oraz skutecznie można generować modele prostych, a także skompli-
kowanych maszyn i urządzeń. Kolejno na tak wirtualnie stworzonych konstrukcjach są prze-
prowadzane wszelkiego rodzaju analizy naprężeń i odkształceń, badania przepływowe gazów 
oraz cieczy, a także symulacje pracy takich urządzeń. Otrzymuje się w ten sposób konkretne 
wyniki bez potrzeby tworzenia prototypów, których koszt wykonania jest bardzo duży.  

Przeprowadzone wstępnie obliczenia wytrzymałościowe priorytetowych elementów po-
ziomej wirówki, zapewniają ich wytrzymałość. Technologiczne rozwiązanie montażu łopat na 
obwodowej powierzchni wału, w decydujący sposób wpływa na zwiększenie teoretycznych 
średnic poszczególnych stopni. W skutek czego wzrasta jego wytrzymałość, natomiast prze-
noszone siły mogą być większe od założonych. Przeprowadzona analiza naprężeń 
i odkształceń w systemie CosmosWorks potwierdziła analityczne obliczenia wybranych ele-
mentów konstrukcji wirówki. Uzyskane w analizie wyniki potwierdziły fakt prawidłowego 
doboru materiału, ponieważ wartości naprężeń wału nie przekroczyła wartości dopuszczal-
nych, a wszelkiego rodzaju odkształcenia są sprężyste. Siły poosiowe na wale wirnika oraz 
prędkość obrotowa ponad 2000 obr/min pracującej w sposób ciągły poziomej wirówki wpły-
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nęła na dobór łożysk o dużej nośności. Zastosowane dwurzędowe łożyska baryłkowe spełniły 
warunek trwałości wirówki.  

Wykorzystany w konstrukcji poziomej wirówki silnik elektryczny o mocy 55 KW użyty 
w celu napędu wirnika urządzenia, potwierdza fakt iż tego rodzaju urządzenia są bardzo energo-
chłonne. Jednakże najskuteczniej osuszają tworzywa w trakcie recyklingu surowców wtórnych. 
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PROJECT OF THE CENTRIFUGE 
FOR PRELIMINARY DEHUMIDIFICATIONS  

OF PLASTICS FROM USED CARS PARTS  
SUBJECTED TO THE RECYCLING 

Abstract 
In the article was described a project of the centrifuge for preliminary dehumidifications of plas-

tics from used cars parts subjected to the recycling. The thesis discusses the phenomena  
of sedimentation and filtration, which appear in centrifuges, and makes a general classification of this 
kind of appliances. It also characterizes their construction and their operating rules. The horizontal 
centrifuge, used in the plastic recycling technological line for preliminary dehumidification  
of plastics, has been designed in the SolidWorks system. Many universal solutions, characterized by 
simplicity and functionality, have been introduced into the construction of the machine. The analytic 
strength calculations of the priority horizontal centrifuge subassemblies have been performed. The 
analysis of the stresses and strains of the selected elements has been carried out in the CosmosWorks 
program. 

Key words: plastics, recycling, centrifuge, strength analysis. 
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