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W³aœciwoœci mieszanin recyklatów otrzymanych w procesie
wyt³aczania œlimakowo-tarczowego
Streszczenie — Przy u¿yciu wyt³aczarki œlimakowo-tarczowej w³asnej konstrukcji sporz¹dzono
mieszaniny recyklatów tworzyw (PE-LD, PE-HD, PP, PS), o ró¿nym sk³adzie jakoœciowo-iloœciowym. Na podstawie przekrojów poprzecznych i wzd³u¿nych przeanalizowano jednorodnoœæ
wyt³oczyn uzyskanych w warunkach ró¿nej szerokoœci szczeliny czo³owej wyt³aczarki (0,3—
3 mm). Oceniono równie¿ wp³yw szerokoœci szczeliny na wyd³u¿enie wzglêdne i naprê¿enie zrywaj¹ce otrzymanych wyt³oczyn stwierdzaj¹c, ¿e w przypadku materia³ów elastycznych, uzyskiwanych z mieszanin o du¿ym udziale polietylenu, najkorzystniejsza szerokoœæ szczeliny zastosowana w procesie wyt³aczania œlimakowo-tarczowego wynosi 1 mm.
S³owa kluczowe: mieszanina tworzyw, recykling, wyt³aczarka œlimakowo-tarczowa, jednorodnoœæ, w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe.
PROPERTIES OF RECYCLED POLYMER MIXTURES OBTAINED IN THE SCREW-DISC EXTRUSION PROCESS
Summary — Quantitative and qualitative mixtures of recycled polymers (PE-LD, PE-HD, PP, PS)
have been prepared using a home-made screw-disc extruder and their properties studied (Table 1,
Fig. 2). The extrudates obtained at clearance between the screw face and cylinder head ranging
from 0.3—3.0 mm were evaluated on the basis of the degree of homogeneity in the cross-sectional
and longitudinal areas (Figs. 3—6). The influence of the dimension of the clearance between two
conical discs, a movable end face of a screw and a stationary cylinder head, on mechanical properties such as the unit elongation and stress of the obtained extrudates was also determined (Figs. 7
and 8). The results confirm, that in the case of elastic materials obtained by using a large content of
polyethylene, the most adequate dimension of the clearance die in the applied screw-disc extrusion process is 1 mm.
Keywords: polymer mixtures, recycling, screw-disc extruder, homogeneity, mechanical properties.

Zagospodarowanie ci¹gle rosn¹cej iloœci odpadów
tworzyw polimerowych nabiera dziœ szczególnego znaczenia. Podstawowymi Ÿród³ami odpadów tworzywowych s¹ przemys³, handel oraz gospodarstwa domowe.
Ponowne przetwórstwo odpadów przemys³owych, ze
wzglêdu na ich du¿¹ jednorodnoœæ i brak wiêkszych zanieczyszczeñ jest technicznie proste. Znacznie trudniejszy problem stanowi przetworzenie i powtórne wykorzystanie tworzyw zanieczyszczonych, ich mieszanin,
a zw³aszcza polimerowych materia³ów kompozytowych.
W wyniku przetwarzania mieszanin materia³ów termodynamicznie niemieszalnych otrzymuje siê niejednorodne struktury fazowe [1], zaœ oczyszczanie (mycie) i segregacja odpadów to operacje skomplikowane i kosztowne
i nie zawsze pozwalaj¹ na uzyskanie zadowalaj¹cych
efektów. Jednym z mo¿liwych rozwi¹zañ jest wytwarza-

nie produktów z mieszanin ró¿nych, nawet zanieczyszczonych tworzyw. Na krajowym rynku s¹ dostêpne
wyroby z materia³u o nazwie Syntal, sk³adaj¹cego siê
g³ównie z zanieczyszczonych recyklatów, znajduj¹cego
zastosowanie w produkcji elementów, tzw. ma³ej architektury ogrodowej, uzbrojenia nabrze¿y portowych i marin. Znane s¹ ogólne wytyczne dotycz¹ce udzia³u poszczególnych tworzyw w Syntalu oraz dopuszczalnego
poziomu zanieczyszczeñ [2, 3], natomiast firma JET Julien Environmental Technology International konstruuje
kompletne linie technologiczne do wytwarzania tego
materia³u.
W literaturze œwiatowej mo¿na znaleŸæ opracowania
na temat uzyskiwania kompozycji z ró¿nych materia³ów,
równie¿ niemieszalnych, s¹ to jednak g³ównie informacje
dotycz¹ce kompatybilizacji oraz w³aœciwoœci dwusk³ad-
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— Przemia³ zadrukowanego, ró¿nobarwnego PP
(MFR 1,45 g/10 min) oraz PE-HD (MFR 0,3 g/10 min) z firmy MPS International Ltd. Sp. z o.o. w Koszalinie.
— PS (MFR 3,3 g/10 min) z firmy MPTS Sp. z o.o.
w Poznaniu.
— Czarny regranulat PE-LD (MFR 0,65 g/10 min),
g³ówny sk³adnik mieszanin pochodz¹cy od recyklera.
— Pierwotny, bezbarwny PE-LD, FABS-23D022 Malen E, gat. I (MFR 1,62 g/10 min) z firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
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Sporz¹dzanie próbek do badañ

7

6

Rys. 1. Przekrój uk³adu uplastyczniaj¹cego wyt³aczarki œlimakowo-tarczowej [15]: 1 — lej zasypowy, 2 — zimna strefa œlimaka i cylindra, 3 — gor¹ca strefa œlimaka i cylindra, 4 —
szczelina, 5 — przek³adki izolacyjne, 6 — grzejniki elektryczne, 7 — izolacja termiczna, 8 — wa³ napêdowy
Fig. 1. Longitudinal section of the plasticizing system of the
screw-disc extruder [15]: 1 — charging hopper, 2 — cold zone
of the screw and barrel, 3 — hot zone of the screw and barrel,
4 — chink, 5 — insulating separators, 6 — electric heaters,
7 — thermal insulator, 8 — drive shaft

nikowych mieszanin uzyskiwanych zazwyczaj z tworzyw pierwotnych a nie recyklatów [4—10].
Celem naszych badañ by³o przetwarzanie mieszanin
recyklatów polimerowych z zastosowaniem oryginalnej
wyt³aczarki œlimakowo-tarczowej skonstruowanej wg
pomys³u pracowników Politechniki Koszaliñskiej (rys. 1)
umo¿liwiaj¹cej, m.in. intensywne mieszanie, dobre ujednorodnienie i równomierne przetwarzanie [1, 11—15].
Na podstawie wczeœniej uzyskanych wyników oraz literaturowych informacji dotycz¹cych w³aœciwoœci wyt³aczarek tarczowych przewidywano, ¿e wykorzystana
przez nas wyt³aczarka œlimakowo-tarczowa pozwoli na
otrzymanie mieszanin o lepszej jednorodnoœci ni¿ w klasycznym wyt³aczaniu œlimakowym, oraz ¿e zmieniaj¹c
wymiar szczeliny czo³owej wyt³aczarki bêdzie mo¿na
wp³ywaæ na stopieñ ujednorodnienia tworzywa. Wyt³aczaniu poddano mieszaniny z³o¿one z polietylenu
(PE-LD, PE-HD) i polipropylenu (PP) — poliolefin wymagaj¹cych zbli¿onych warunków przetwórstwa — oraz
polistyrenu (PS), jako sk³adnika termodynamicznie niemieszalnego. Uzyskane wyt³oczyny oceniano w zakresie
jednorodnoœci i w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych.

Przygotowano piêæ mieszanin tworzyw o ró¿nym
sk³adzie, zarówno jakoœciowym, jak i iloœciowym (tabela
1). Dobrane sk³adniki mieszano wstêpnie w mieszalniku
bêbnowym. Próbki tak przygotowanych do wyt³aczania
materia³ów pokazuje rys. 2.

T a b e l a 1. Jakoœciowo-iloœciowy sk³ad przygotowywanych do
wyt³aczania mieszanin tworzyw
T a b l e 1. Qualitative/quantitative components of the prepared
mixtures prior to extrusion
Symbol
mieszaniny

Udzia³ masowy, %
PE-LD-rec.

PE-LD

PE-HD

PP

PS

M1

60

0

10

20

10

M2

40

20

10

20

10

M3

50

0

0

30

20

M4

50

0

0

25

25

M5

25

25

0

30

20

Mieszaniny tworzyw wyt³aczano we wspomnianej
ju¿ wyt³aczarce œlimakowo-tarczowej. Œlimak wyt³aczarki obraca³ siê z prêdkoœci¹ obwodow¹ 0,1 m/s, co odpo-

M1

M3

M2

M4

M5

CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
Do sporz¹dzania mieszanin wykorzystano przemys³owe odpady tworzywowe.

Rys. 2. Wygl¹d próbek mieszanin przygotowanych do wyt³aczania
Fig. 2. View of the samples of mixtures prepared for extrusion
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wiada 15 obr./min. Nastawiona szczelina strefy tarczowej
by³a równa 0,3; 1,0 lub 3,0 mm. Temperatura w strefie tarczowej wynosi³a 200 °C, g³owicy — 170 °C.
Wyt³oczyna w postaci prêta o œrednicy 15 mm, po
opuszczeniu dyszy g³owicy wyt³aczarskiej by³a przemieszczana przez dwie strefy ch³odzenia strumieniem
powietrza. Strefy te, ka¿da d³ugoœci 30 cm wykonano
z elastycznych rur, do których przeciwpr¹dowo doprowadzano ch³odne powietrze z wentylatora.
Po wyt³oczeniu i och³odzeniu prêtów pobierano
z nich próbki o d³ugoœci ok. 0,5 i 1 cm. W celu uzyskania
przekrojów poprzecznych wypolerowano powierzchnie
ciêcia, przekroje wzd³u¿ne otrzymano przecinaj¹c próbki
wzd³u¿ osi. Do polerowania rêcznego u¿yto papieru
i p³ótna œciernego o gradacji ziarna 800—2500. Do badañ
wytrzyma³oœciowych, w trakcie wyt³aczania pobierano
próbki gor¹cego prêta, które umieszczano nastêpnie pomiêdzy wypolerowanymi stalowymi p³ytami (zaopatrzonymi w przek³adki dystansowe o gruboœci 1,5 mm)
dociskanymi z si³¹ 100 kN. Ze sporz¹dzonych w ten sposób folii wycinano standardowe wiose³ka 1B.
Metody badañ
— Przekroje poprzeczne i wzd³u¿ne próbek wyt³oczonych mieszanin obserwowano pod mikroskopem optycznym Nikon Eclipse 2000.
— Badania wytrzyma³oœciowe, zgodnie z EN-ISO
527-2:1998 przeprowadzano stosuj¹c uniwersaln¹ maszynê wytrzyma³oœciow¹ Instron 3367, w temp. 20 °C,
z prêdkoœci¹ rozci¹gania równ¹ 100 mm/min.
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Rys. 3. Przekroje poprzeczne wyt³oczyny: a — pe³ny przekrój
wyt³oczyny z zaznaczonym polem widzenia mikroskopu; b, c, d
— mieszanina M1: b — szczelina czo³owa 0,3 mm, c — szczelina czo³owa 1,0 mm, d — szczelina czo³owa 3,0 mm
Fig. 3. Cross section of extrudate: a — full cross-section with
marked field of the microscope view; b, c, d — mixture M1: b —
0.3 mm screw-disc crevasse, c — 1.0 mm screw-disc crevasse,
d — 3.0 mm screw-disc crevasse
a

b

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Widoczne na zdjêciach (rys. 3, 4) okrêgi odpowiadaj¹
po³owie œrednicy prêta (œrednica pola widzenia mikroskopu to ok. 7 mm). Na przekroju poprzecznym wyt³oczyny mo¿na wyró¿niæ trzy koncentryczne strefy ró¿ni¹ce siê stopniem homogennoœci. Na rys. 3d, 4b oraz
rys. 5 wyraŸnie widaæ warstwow¹ strukturê. W centrum
pe³nego przekroju wyt³oczyny (rys. 3a) znajduje siê ko³owy obszar charakteryzuj¹cy siê dobrym zdyspergowaniem i wymieszaniem tworzyw. Na przekrojach poprzecznych w tej strefie obserwuje siê liczne drobne i bardzo drobne ko³owe jasne obszary PS. Na przekrojach
wzd³u¿nych, równie¿ s¹ widoczne sferolityczne jasne
wtr¹cenia. Zewnêtrzna czêœæ o kszta³cie pierœcienia stanowi obszar z drobnymi i bardzo drobnymi fragmentami
polistyrenu w postaci d³ugich, cienkich w³ókien (patrz
rys. 4 i 6c, d). Warstwa œrodkowa, tak¿e o kszta³cie pierœcienia, to obszar, gdzie bia³e ziarna wystêpuj¹ w postaci
du¿ych, owalnych skupisk otoczonych pasmami innych,
niewymieszanych tworzyw (rys. 3d, 6b), na przekrojach
poprzecznych wystêpuj¹ jako grube, niezbyt d³ugie pasma i w³ókna (rys. 4d i 6d).
We wczeœniejszych badaniach mieszanin pierwotnego, bezbarwnego PE-LD z czarnym recyklatem PE

1 mm
c

d

Rys. 4. Przekroje wzd³u¿ne wyt³oczyny: a — pe³ny przekrój
wyt³oczyny z zaznaczonym polem widzenia mikroskopu; b, c, d
— mieszanina M1: b — szczelina czo³owa 0,3 mm, c — szczelina czo³owa 1,0 mm, d — szczelina czo³owa 3,0 mm
Fig. 4. Longitudinal section of extrudate: a — full longitudinal
section with marked field of the microscope view; b, c, d — mixture M1: b — 0.3 mm screw-disc crevasse, c — 1.0 mm
screw-disc crevasse, d — 3.0 mm screw-disc crevasse

stwierdzono, ¿e najefektowniejsze wymieszanie uzyskuje siê wówczas, gdy szczelina czo³owa jest równa 1 mm
[4]. Na obecnym etapie prac dotycz¹cych ró¿nych kompozycji tworzyw, w tym tak¿e termodynamicznie nie-
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1 mm

Rys. 5. Wycinek trójwarstwowej struktury wyt³oczyny M4,
szczelina 1 mm
Fig. 5. Fragment of triple-layered structure of extrudate M4,
crevasse 1 mm

wyd³u¿enie wzglêdne, %

siê mieszanina M3 uzyskana przy szczelinie czo³owej
równej 0,3 mm (rys. 6a i c), najgorsz¹ zaœ mieszanina M2
wytworzona przy szczelinie 3 mm (rys. 6b i d). Widoczne
na rys. 6a i 6b rozwarstwienia wyt³oczyny wystêpuj¹ce
pomiêdzy opisanymi trzema warstwami oraz w bezpo220
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Rys. 7. Maksymalne wyd³u¿enie wzglêdne badanych mieszanin recyklatów: ¢ — M1,¢ — M2, ¢ — M3, ¢ — M4, ¢ —
M5
Fig. 7. Results of unit elongation measurements of the tested
mixtures: ¢ — M1,¢ — M2, ¢ — M3, ¢ — M4, ¢ — M5

mieszalnych, zgodnie z przewidywaniami najlepsz¹ jednorodnoœæ mia³y mieszaniny otrzymywane w przypadku zastosowania najmniejszej szczeliny równej 0,3 mm.
Kszta³t widocznych na przekrojach ziaren oraz ich
otoczenie sugeruje w jaki sposób nastêpuje mieszanie w
strefie tarczowej wyt³aczarki. Du¿e, jasne, spiralne
wtr¹cenia (rys. 5, 6b i d) wskazuj¹, ¿e tworzywo ulega
rozcieraniu pomiêdzy sto¿kowymi powierzchniami strefy tarczowej a jednoczeœnie rolowaniu pomiêdzy tarczami.
Oceniaj¹c struktury przekrojów próbek mo¿na
stwierdziæ, ¿e najlepsz¹ jednorodnoœci¹ charakteryzuje

25

naprê¿enie zrywaj¹ce, MPa

Rys. 6. Przekroje wyt³oczyny: a i b — przekroje poprzeczne,
c i d — przekroje wzd³u¿ne: a i c — mieszanina M3, szczelina
czo³owa 0,3 mm; b i d — mieszanina M2, szczelina czo³owa
3,0 mm
Fig. 6. Sections of extrudate, a and b — cross-sections, c and d
— longitudinal sections: a and c — M3 mixture, 0.3 mm
screw-disc crevasse; b and d — M2 mixture, 3.0 mm screw-disc
crevasse

œrednim s¹siedztwie wtr¹ceñ tworzywa niemieszalnego
— polistyrenu, powsta³y prawdopodobnie w trakcie mechanicznej obróbki próbek.
Na podstawie wyników badañ w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych (rys. 7) mo¿na stwierdziæ, ¿e mieszaniny
M1 i M2 wykazuj¹ wiêksze œrednie wyd³u¿enie wzglêdne ni¿ pozosta³e kompozycje, co niew¹tpliwie jest skutkiem du¿ej (70 %) zawartoœci PE-LD i PE-HD. Wp³yw
zmiany szerokoœci szczeliny na wytrzyma³oœæ tych materia³ów jest znaczny, zw³aszcza w przypadku mieszaniny
M1. Mieszaniny M1 i M2 wyt³aczane przy szczelinie równej 0,3 b¹dŸ 3 mm s¹ najbardziej elastyczne, przy czym
zwiêkszenie szerokoœci szczeliny do 3,0 mm powoduje
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Rys. 8. Naprê¿enie zrywaj¹ce badanych mieszanin recyklatów:
¢ — M1,¢ — M2, ¢ — M3, ¢ — M4, ¢ — M5
Fig. 8. Results of stress at break measurements of the tested
mixtures: ¢ — M1,¢ — M2, ¢ — M3, ¢ — M4, ¢ — M5
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nieznaczny spadek wartoœci œredniego wyd³u¿enia
wzglêdnego.
Przebieg naprê¿enia zrywaj¹cego (rys. 8) œwiadczy
o tym, ¿e najmniejsz¹ wytrzyma³oœæ na zerwanie wykazuj¹ równie¿ mieszaniny M1 i M2. Przy szczelinie równej
0,3 mm œrednie naprê¿enie zrywaj¹ce wynosi ok. 6 MPa,
a wraz ze zwiêkszaniem szczeliny do 1 mm wartoœæ naprê¿enia odpowiadaj¹ca mieszaninie M1 wyraŸnie
wzrasta (o ok. 100 %), zaœ w przypadku M2 utrzymuje siê
na sta³ym poziomie, ok. 5,5 MPa. Naprê¿enie zrywaj¹ce
odpowiadaj¹ce pozosta³ym mieszaninom zwiêksza siê
wraz ze zmian¹ szerokoœci szczeliny, najwiêksz¹ wartoœæ
(18,6 MPa) wykazuje mieszanina M3 wyt³oczona przy
szerokoœci szczeliny 3 mm.
Analizuj¹c otrzymane wyniki mo¿na stwierdziæ, ¿e
w przypadku elastycznych wyt³oczyn wytwarzanych
z mieszanin o du¿ej zawartoœci PE, najkorzystniejsza szerokoœæ szczeliny czo³owej wynosi 0,3 mm, w takich warunkach bowiem uzyskuje siê najlepiej zhomogenizowan¹ próbkê charakteryzuj¹c¹ siê du¿¹ wartoœci¹ wyd³u¿enia wzglêdnego. Gorsze zdyspergowanie uzyskane przy
szczelinie 1 mm powoduje wzmocnienie materia³u,
w strukturze zwiêksza siê udzia³ krótkich w³ókien œredniej gruboœci, naprê¿enie zrywaj¹ce wzrasta a wyd³u¿enie maleje. Zastosowanie szczeliny o szerokoœci 3 mm
skutkuje s³abym rozdrobnieniem a obecnoœæ w wyt³oczynie grubych i d³ugich pasm tworzyw wp³ywa na wzrost
naprê¿enia zrywaj¹cego.
WNIOSKI

— Homogenizowana w strefie tarczowej wyt³aczarki
wyt³oczyna ma trójwarstwow¹ strukturê.
— Warstwa wierzchnia wyt³oczyn charakteryzuje siê
równ¹ i g³adk¹ powierzchni¹ dziêki bardzo dobremu
zdyspergowaniu i ujednorodnieniu mieszaniny stosowanych tworzyw.
— Œrodkowa warstwa wyt³oczyny — rdzeñ — tak¿e
stanowi dobrze zhomogenizowan¹ mieszaninê sk³adników.
— Najmniejsz¹ jednorodnoœci¹ charakteryzuje siê
obszar znajduj¹cy siê pomiêdzy rdzeniem a zewnêtrzn¹
warstw¹ wyt³oczyny.
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— W przypadku badanych mieszanin ró¿nych tworzyw najkorzystniejsze ujednorodnienie uzyskuje siê,
gdy szczelina czo³owa wyt³aczarki ma najmniejsz¹ szerokoœæ równ¹ 0,3 mm.
— Wartoœci wyd³u¿enia wzglêdnego i naprê¿enia
zrywaj¹cego zale¿¹ od jednorodnoœci wyt³oczyny, a wiêc
tak¿e od wymiaru szczeliny czo³owej. Wzrost szerokoœci
szczeliny do 1 mm powoduje spadek wyd³u¿enia
wzglêdnego i wzrost naprê¿enia zrywaj¹cego.
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