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Recykling odpadów wielomateriałowych
Streszczenie: Powstające odpady z produkcji wyrobów o wielomateriałowym składzie poddano proce-
sowi rozdrabniania z jednoczesnym rozdziałem poszczególnych składników. Przeprowadzono badania 
nad wpływem parametrów procesu rozdrabniania a jakością uzyskanych materiałów. analizowano 
wielkość rozdrobnionych materiałów, stopień rozdzielenia poszczególnych składników oraz procesy 
termiczne zachodzące podczas rozdrabniania. Zbadano właściwości przetwórcze wybranych frakcji 
PP o różnym stopniu zanieczyszczenia PU. Wykazano, że przy odpowiednim doborze parametrów 
procesu można uzyskać materiały o korzystnym stopniu rozdrobnienia i rozdzielenia..
Słowa kluczowe: recykling, rozdrabnianie, wielomateriały, PP,PU,,PVC.

ReCyClinG Of mUlTi-maTeRials WasTe
Abstract: The resulting waste from the production of multi-material compositions was subjected 
to a process of comminution with simultaneous separation of the individual components. Research 
on the influence of the parameters of the grinding process and the quality of the obtained materials 
was conducted. The size of the comminuted materials, the degree of separation of the individual 
components and the thermal processes occurring during the comminution were analyzed. The 
processing properties of selected PP fractions with different degrees of PU pollution were investigated. 
it has been shown that materials with an advantageous degree of fineness and separation can be 
obtained with appropriate selection of process parameters.
Keywords: Recycling, comminution, multi-material, PP, PE, PVC.

1. WproWAdzenie

Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest 
wzrost zastosowań tworzyw polimerowych 
w pojazdach samochodowych (rys.1) . Już dzisiaj 

stanowią one ok. 20 % masy pojazdu a w dal-
szej perspektywie udział ten osiągnie ok. 30%. 
wytwarza się z nich szereg elementów konstruk-
cyjnych jak również coraz częściej stosowane są 
na elementy wykończeniowe pojazdów. Nadają 

Rys. 1. Udział tworzyw sztucznych w konstrukcji pojazdu samochodowego.
fig. 1. The share of plastics in the construction of a motor vehicle. 
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one ostateczny „desing” pojazdom. wielokie-
runkowe właściwości tworzyw, duże możliwo-
ści zmian ich właściwości, nowe technologie 
wytwarzania, względy ekonomiczne i ekologicz-
ny są podstawą dla konstruktorów oraz produ-
centów do poszukiwania nowych możliwości 
w tworzeniu materiałów. 

stąd też, w nowych pojazdach coraz częściej 
stosowane są wytwory wielomateriałowe łączą-
ce w sobie materiały o różnych właściwościach 
zastępujące dotychczasowe wyroby jednorod-
ne materiałowo. z takich materiałów wytwarza 
się między innymi deski rozdzielcze (kokpit) 
boczki drzwiowe, osłony słupków itp. w proce-
sach produkcyjnych tych elementów powstają 
odpady technologiczne, które zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju powinny być 
poddawane procesom utylizacji. Najbardziej 
racjonalnym sposobem wykorzystania powsta-
jących odpadów jest ich recykling materiałowy. 
w praktyce przemysłowej jest rozwiązany re-
cykling odpadów jednorodnych a otrzymane 
recyklaty są powszechnie stosowane, jako do-
datki do surowców pierwotnych lub też wytwa-
rza się z nich nowe wytwory. również istnieje 
bogata literatura w zakresie stosowanych urzą-
dzeń oraz rozwiązań technologicznych [1-6]. 
w przypadku odpadów wielomateriałowych 
istnieją trudności w odpowiednim ich rozdrab-
nianiu, rozdziale oraz uzyskaniu materiałów 
o zdefiniowanych właściwościach. istniejące li-
nie technologiczne w większości są o skali labo-
ratoryjnej. przy wzrastającej ilości nowych wy-

Rys. 2. Odpad wielomateriałowy z produkcji elementów samochodowych
fig. 2. multi-material waste from the production of automotive components

robów wytwarzanych z wielomateriałów oraz 
powiększającej się ilości odpadów tego rodzaju 
(np. z recyklingu pojazdów samochodowych) 
rozwiązanie problemu ma coraz to większe 
znaczenie dla przemysłu jak i ochrony środowi-
ska. staje się również czynnikiem dla rozwoju 
nowych technologii, urządzeń oraz kierunków 
aplikacyjnych [8 ]. 

przedstawione w pracy badania dotyczą 
procesu recyklingu odpadu wielomateriało-
wego wytworzonego z pp,pu,pVC. Celem 
pracy było określenie parametrów procesu 
rozdrabniania i jednoczesnego rozdziału od-
padów wielomateriałowych oraz określenie 
właściwości przetwórczych pp zanieczyszczo-
nego frakcją pu. w procesie rozdrabniania za-
stosowano młyn nożowy z rotorem pionowym 
zaś urządzenie wyposażono w system odciągu 
powstających drobnych cząsteczek pianki pu. 
poprzez zastosowanie układu nożowego o róż-
nej geometrii ostrzy oraz regulację parametra-
mi procesu otrzymywano recyklat o różnym 
stopniu rozdrobnienia i rozdzielenia. wybrane 
frakcje recyklatu pp poddano badaniom prze-
twórczym określając wskaźnik płynięcia oraz 
rozpływ w formie z gniazdem spiralnym. 

2. MateRiał badawCzy

Materiałem wykorzystanym do badań był 
odpad technologiczny powstający z produkcji 
elementów wyposażenia pojazdów samochodo-
wych ( wielkość odpadu do 150 mm ) (rys. 2). 
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odpad ten składa się z:
pp (polipropylen) - (część twarda), warstwa • 
zewnętrzna o grubości 2mm.
pu (poliuretan) - tworzywo w postaci pianki. • 
Grubość warstwy 6mm. 
pVC ( polichlorek winylu) - warstwą ze-• 
wnętrzna o grubości 1,4mm. 
odpad wielomateriałowy poddano proceso-

wi wstępnego rozdrabniania uzyskując mniejsze 
cząstki o wielkości do 30mm ( i etap rozdrabnia-
nia, rys.3 ). w drugim etapie procesu następowa-
ło rozdrabnianie i rozdzielanie recyklatu .otrzy-
mane recyklaty o różnej wielkości oraz różnym 
stopniu czystości stanowiły materiał do dalszych 
badań. Badaniom poddano polipropylen o róż-
nym stopniu zanieczyszczenia pianką pu.

3. Metodyka badań

wstępnie rozdrobnione odpady poddano 
proces dalszemu rozdrabnianiu i rozdziałowi na 
poszczególne materiały przy użyciu młyna no-
żowego (młyn TryMET T4) z pięcioma nożami 
stałymi oraz trzema ruchomymi (rys.4). w młynie 

nożowym zastosowano sito rozdzielające o wiel-
kości oczek ϕ8mm. w trakcie procesu rozdrab-
niania część materiału przechodziła przez sito 
zaś pozostawała w komorze rozdrabniania. Ba-
dania przeprowadzono według opracowanego 
programu badawczego pozwalającego na anali-
zę stopnia rozdrobnienia i rozdziału materiałów.

przyjęto cztery podstawowe parametry mają-
ce podstawowy wpływ na proces rozdrabniania:

kształt i ustawienie noży względem siebie:1. 
A - ostrza ostre ( kątα=• 60°) ustawione powierzch-
niami ścinającymi do siebie,
B •	 - ostrza zaokrąglone ustawione powierzchniami 
ścinającymi do siebie ( (r- promień zaokrąglenia 
3mm),
C •	 - ostrza ostre z tym, że nóż ruchomy ma  ostrze 
odwrócone,
D •	 - ostrze ostre i ostrze zaokrąglone z tym, że nóż 
ruchomy ma  ostrze  odwrócone 
kształt i ustawienie ostrzy przedstawiono na 

rysunku 5. 
odległość między ostrzami l: 6, 10, 15 mm2. 
Czas trwania rozdrabniania t: 120, 210, 420 s. 3. 
prędkość obrotów rotora: 700, 1000, 1200 obr/min4. 

Rys. 3. materiał badawczy po pierwszym procesie rozdrabniania
fig. 3. Research material after the first grinding process
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tab. 1. parametry procesu rozdrabniania 
tab. 1. parameters of grinding process

kształt i układ ostrza
odległość pomiędzy ostrzami

l [mm]
Czas rozdrabniania

t [s]
prędkość obrotowa
n [obroty/minutę]

6

120 700

210 1000

420 1200

10

120 700

210 1000

420 1200

15

120 700

210 1000

420 1200

6

120 700

210 1000

420 1200

10

120 700

210 1000

420 1200

15

120 700

210 1000

420 1200

6

120 700

210 1000

420 1200

10

120 700

210 1000

420 1200

15

120 700

210 1000

420 1200

6

120 700

210 1000

420 1200

10

120 700

210 1000

420 1200

15

120 700

210 1000

420 1200
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Badania przeprowadzono według układu 
przedstawionego w tabeli 1. dla każdego kształ-
tu noży oraz ich wzajemnego ustawienia przyjęto 
trzy czasy procesu rozdrabniania oraz trzy pręd-
kości obrotowe rotora z nożami ruchomymi. 

dla porównania skuteczności procesu roz-
drabniania przyjęto jednakową masę odpa-
dów-1kg. Badania obejmowały pomiar ilości 
materiału po procesie rozdrabniania (część 
materiału pozostawała w komorze, część prze-
chodziła przez sito do zbiornika ). 

dla każdego układu noży oraz parametrów 
pracy młyna badano efekty termiczne określa-
jąc temperaturę nagrzewania noży ruchomych 
oraz stałych.

właściwości przetwórcze wydzielonej frak-
cji recyklatu pp ( frakcja zanieczyszczona pu ) 
określono poprzez badania wskaźnika szybko-

Rys. 5. Kształt i ustawienie noży względem siebie

Rys. 4. noże stałe i ruchome w młynie nożowym.
fig. 4. fixed and movable knives in a knife mill

ści płynięcia oraz rozpływ w formie z gniazdem 
o kształcie spirali. Metodyka badań została przed-
stawiona w literaturze [ 7 ]. Frakcję recyklatową 
pp poddawano homogenizacji przy użyciu mie-
szalnika Brabender a następnie rozdrabniano. Tak 
otrzymany materiał służył do badań wskaźnika 
płynięcia oraz rozpływu w formie z gniazdem spi-
ralnym ( wtrysk przy użyciu wtryskarki Boy 15 )

4. wyniki badań 

przeprowadzono badania 36 różnych ukła-
dów parametrów procesu rozdrabniania i roz-
działu odpadów wielomateriałowych obejmu-
jących kształt noży, ich wzajemne ustawienie, 
prędkość obrotową rotora oraz czas rozdrabnia-
nia. ze względu na dużą ilość przeprowadzo-
nych badań w pracy przedstawiono wybrane 
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wyniki badań pozwalające na analizę wpływ 
parametrów procesu rozdrabniania, na jakość 
otrzymanych recyklatów . wybrane wyniki ba-
dań przedstawiono w postaci graficznej.

Na rys.6 a i 6b przedstawiono wpływ pręd-
kości obrotowej rotora n , odległości pomiędzy 
nożami l oraz czasu rozdrabniania t przy usta-
wieniu ruchomych noży – układ A na masę 
rozdrobnionego i rozdzielonego materiału. Jak 
widać dla prędkości obrotowych 700 i 1000 obr/
min wraz ze wzrostem szczeliny między no-
żami oraz wzrost czasu rozdrabniania zmniej-
sza się ilość materiału pozostałego w komorze. 

zwiększenie prędkości obrotowej prowadzi 
do znacznego rozdrobnienia materiału, po-
wstania większego zapylenia i mniejszego 
rozdzielenia poszczególnych frakcji odpadu.

Ważnym etapem procesu było rozdzielenie po-
szczególnych składników wielomateriału. Przepro-
wadzona analiza składu materiału ( wybrano próbki 
losowe o wadze 50 g ) rozdrobnionego materiału dla 
różnych ustawień noży przy tych samych parametrach 
procesu ( prędkość obrotowa- 1000obr/min, odległość 
między nożami – 10mm, czas rozdrabniania – 210 s ) 
wykazała różny udział poszczególnych frakcji mate-
riałowych ( rys.7 ). 

Rys. 6. Wpływ odległości między nożami l i czasu rozdrabniania t na 
ilość pozostałego materiału w komorze mk (ustawienie noży a)

user
Highlight
Proszę przenieść do kolejnego wiersza.
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Rys. 7. Udział poszczególnych frakcji materiałowych po procesie rozdrabniania  z różnym ustawieniem noży 

Rys. 8. Wskaźnik szybkości płynięcia mVR recyklatu PP przy różnych ustawieniach noży (a,B,C,D) T- 2200 C

Rys. 9. Długość wypraski spiralnej recyklatu PP przy różnych ustawieniach noży (a,B,C,D) oraz ciśnienia wtrysku



PRZETWÓRSTWO TWORZYW 5 (wrzesień – pażdziernik) 2017

457

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 5 (wrzesień – pażdziernik) 2017

Recykling odpadów wielomateriałowych

Badania właściwości przetwórczych recykla-
tu pp uzyskanego z procesu rozdrabniania okre-
ślono na podstawie badań wskaźnika płynięcia 
oraz długości wypraski „spiralnej”. wybrane 
wyniki badań przedstawiono na rys. 8 i rys. 9. 
(parametry procesu: t- 210 s, n- 1000 obr/ min, 
ustawienie noży: a,B,C,d ). 

z analizy przeprowadzonych badań wyni-
ka, że wskaźniki płynięcia badanych materia-
łów MVr sa zbliżony dla tych samych obciążęń 
przy różnych ustawieniach nozy . wszystkie 
badane recyklaty pp bez względu na udkład 
noży posiadały stopień zanieczyszczenia pu 
w granicach 0,5 – 5%.wag. wyższe warto-
ści MVr badanych materiałów występowały 
przy krótszym czasie rozdrabniania i niższych 
prędkościach obrotowych noży.

zależność długość wypraski spiralnej od 
ciśnienia wtrysku przedstawia rys. 9. Jak wi-
dać przy zachowaniu tych samych parametrch 
procesu rozdrabniania ustawienie noży oraz 
kształt ich ostrzy w niewielkim stopniu wpły-
wają na długość wypraski.

5. podsuMowanie

wzrastająca ilość odpadów wielomateria-
łowych oraz racjonalna ich utylizacja stanowi 
dzisiaj jedno z ważniejszych wyzwań dla prze-
mysłu i nauki. problem rozdrabniania i rozdzie-
lania tego typu odpadów nie jest rozwiązany. 
recyklingu materiałowy przy użyciu tradycyj-
nych młynów nożowych pozwala uzyskiwać 
materiały o wysokim stopniu rozdrobnienia zaś 
o niewielkim rozdzieleniu materiałów. stwarza 
to problem z przetwarzaniem recyklatu gdyż 
w większości rozdrobniony odpad nadal po-
zostaje trójwarstwowy. podjęte próby rozdrab-

niania i rozdziału przy zastosowaniu młyna 
nożowego z różnym układem i kształtem noży 
oraz przy odpowiednim doborze parametrów 
procesu pozwalają na uzyskanie rozdrobnio-
nych i rozdzielonych recyklatów o korzystnych 
właściwościach. dotychczasowe rezultaty badań 
potwierdzają takie możliwości. uzyskanie zaś 
materiałów o powtarzalnych i zdefiniowanych 
właściwościach wymaga dalszych badań do-
świadczalnych, które są kontynuowane. 
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