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PODATNOŚĆ ENERGETYCZNA POUśYTKOWYCH 
TWORZYW POLIMEROWYCH 

ENERGETIC SUSCEPTIBILITY OF AFTER USING 
POLYMERS  

S t r e s z c z e n i e  

Praca dotyczy zagadnień podatności energetycznej pouŜytkowych tworzyw polimerowych, 
rozumianej z jednej strony jako potencjał energetyczny zawarty w tworzywie, z drugiej zaś 
określający nakłady energetyczne niezbędne w celu doprowadzenia tworzywa do dalszych 
etapów przetwórstwa. Spośród wielu operacji przygotowawczych wyodrębniono proces roz-
drabniania i określono nakłady energetyczne na jego proces.  

Słowa kluczowe: podatność energetyczna, zapotrzebowanie energii, rozdrabnianie 

A b s t r a c t  

The energetic susceptibility of polymers after using and some energy consumption issues of 
milling are presented. Material and energetic potential and some suggestions concerning con-
structional changes making improvement of energy effectiveness are also shortly described. 
The methodology includes analysis of importance of energy consumption and percentage con-
tribution of the process in whole potential of batch.  
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1.  Wprowadzenie 

PouŜytkowe tworzywa polimerowe stanowią wysoki potencjał materiałowy, który moŜe 
zostać wykorzystany jako dodatek do nowych tworzyw na kolejnych etapach przetwórstwa, 
lub podlegać spaleniu w celu odzyskania potencjału energetycznego. W kaŜdym ze scena-
riuszy etapem pośrednim jest przygotowanie tworzyw pod względem odpowiedniego 
uziarnienia. Średni potencjał energetyczny 1 kg tworzywa wynosi około 30 MJ·kg-1.  
Z punktu widzenia podatności energetycznej waŜne jest oszacowanie wydatku energetycz-
nego jaki jest niezbędny w celu jego przygotowania do dalszego procesu. Podatnością 
energetyczną określono parametr, który z jednej strony ocenia potencjał tworzywa, z dru-
giej zaś podaje nakłady energetyczne niezbędne do doprowadzenia tworzywa do dalszych 
etapów przetwórstwa. Analiza stanu wiedzy wskazuje na fakt, Ŝe zagadnienia energetyczne 
w pełnym cyklu istnienia wyrobu znajdują swoje odzwierciedlenie w wielu technologiach – 
w aspekcie przemian energetycznych. Prowadzone są prace nad poszukiwaniem energoosz-
czędnych technologii, których wdroŜenie ma kluczowe znaczenie dla gospodarki narodo-
wej. Prace te nabierają szczególnego znaczenia obecnie, kiedy poszukiwane są stabilne 
i alternatywne formy źródeł energii, związane z koniecznością wdroŜenia nowoczesnych, 
czystszych i sprawnych metod produkcji energii elektrycznej. Wzrost zapotrzebowania na 
energię obserwowany jest w róŜnych gałęziach przemysłu, m.in. w przetwórstwie tworzyw 
polimerowych. Zagadnienia podatności energetycznej brane są pod uwagę w zakresie cało-
ściowej oceny wyrobu, w ramach której moŜna wyróŜnić szereg procesów. Dotyczy to np. 
procesu skrawania [1], globalnej oceny zasobów i przemian energetycznych [2, 3], techno-
logii energetycznych, technologii recyklingu (w zakresie m. budowlanych, polimerów, 
technologii przetwórstwa Ŝywności, oceny procesów mechanicznych [4, 5, 6]. Większość 
technologii przewiduje w pełnym cyklu operacje aglomerowania i rozdrabniania. Szacuje 
się, Ŝe nawet do 8% zuŜycia energii światowej moŜe być przeznaczone na rozdrabnianie, 
granulowanie, aglomerowanie a w specyficznych warunkach (zakładach przetwórczych 
minerałów) nawet do 70% całkowitej energii przeznaczane jest na rozdrabnianie. Zasadni-
czo zuŜycie energii na rozdrabnianie jest wysokie i praktycznie kształtuje się na poziomie 
20-500 kW·h·Mg-1 [7, 8, 9, 10]. W niewielkim stopniu, z naukowego punktu widzenia, 
rozpoznane zostały warunki rozdrabniania, szczególnie materiałów nie-kruchych w porów-
naniu do materiałów kruchych. W jednym i drugim przypadku mówi się o niskiej sprawno-
ści procesu biorąc pod uwagę generowanie nowej powierzchni w powiązaniu z dostarczoną 
energią na wejściu.  

2.  Metodyka badań 

Do rozdrabniania tworzyw polimerowych stosowane są rozdrabniacze charakteryzujące 
się róŜnorodnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Spośród tej grupy przeznaczonych  
do rozdrabniania tworzyw polimerowych, zdaniem autorów, najliczniejszą grupę stanowią 
rozdrabniacze bijakowe i noŜowe o bardzo oryginalnym ukształtowaniu przestrzeni 
roboczej. ChociaŜ w oparciu o istniejące teorie oraz na podstawie patentów, aktualnie 
konstruowane i produkowane są dla róŜnych tworzyw następujące rodzaje rozdrabniaczy 
opisane w literaturze: bijakowe, noŜowe, hiperboloidalne, rębakowe, quasi-ścinające, 



207 

 

tarczowe, walcowe specjalne (młyny kulowe, wibracyjne, obrotowo-wibracyjne, toczne) 
oraz inne rozwiązania jako modyfikacje wymienionych.  

Do badań wykorzystano stanowisko rozdrabniacza laboratoryjnego, z wymiennym 
zespołem rozdrabniającym [12, 13]. Do oceny podatności energetycznej zastosowano 
system pomiarowy zbudowany na bazie miernika HIOKI model 3169-21. Zastosowano 
wariant z zestawem 3 tarcz o zróŜnicowanej postaci geometrycznej (rys. 1).  
 
 

 

Rys. 1. Widok komory rozdrabniacza tarczowego; a) tarcza nr 1 (nieruchoma) – otwór okrągły,  
b) tarcza nr 2 (ruchoma) – otwory w kształcie trójkątów, c) tarcza nr 3 (nieruchoma) – otwory  

w kształcie czworokątów 

Fig. 1. Chamber of disk grinder; a) disk number 1 (stationary) – round holes, b) disk number 2 (sta-
tionary) – triangular holes, c) disk number 3 (stationary) – square holes 

 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań rozdrabniania tworzyw polimerowych (recyklaty 
rurowe PVC, średnica zewn. – 30 mm, grubość ścianki 2,3mm) uzyskano produkt 
rozdrobnienia o średnim wymiarze 3 mm (rys. 2). Badania prowadzono dla dwóch 
prędkości: n1 = 870 obr · min-1 oraz  n2 = 570 obr · min-1. 

Zastosowany system pomiarowy umoŜliwił rejestrację zapotrze-bowania 
energetycznego podczas rozdrabniania. W tym celu dodatkowo rejestrowano cięŜar próbki 
przed rozdrobnieniem oraz czas jaki był potrzebny do całkowitego rozdrobnienia badanej 
próbki. Wyniki bdań przedstwiono na rys. 3.  

 
 
 
 
 
 
 

a) 

c) 

b) 
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Rys. 2. Widok produktu rozdrabniania (recyklaty rurowe PVC, 

Fig. 2.  Product of grinding process (PCV pipe recycle, externat diameter 30 mm, 

 

Rys. 3. Średnie zapotrzebowanie 
polimerowych (recyklaty rurowe PVC, 

Fig. 3.  Mean energy demand while griding process of polymeric materials (PCV pipe recyclate , external 
diameter – 30 mm, wall thickness 

 
Średni czas rozdrobnienia 

energii wahało sią na poziomie
200 W (przypadek II - n = 870 obr · min
tyczne na rozdrobnienie próbki do wymiarów odpowiadaj
przetwórstwa. Dla przypadku I zapotrzebowanie 
miast dla przypadku II 
uwzględniają innych procesów przygotowawczych (segregacja, mycie, suszenie, itp.).

 
2. Widok produktu rozdrabniania (recyklaty rurowe PVC, średnica zewn.  30 mm,

 grubość ścianki 2,3mm) 

Product of grinding process (PCV pipe recycle, externat diameter 30 mm, 
wall thickness: 2,3 mm) 

 
 

rednie zapotrzebowanie energetyczne podczas rozdrabniania tarczowego tw
polimerowych (recyklaty rurowe PVC, średnica zewn. – 30 mm, grubość ścianki 2,3mm)

a) n = 570 obr · min-1, b) n = 870 obr · min-1 

Mean energy demand while griding process of polymeric materials (PCV pipe recyclate , external 
mm, wall thickness – 2,3 mm); a) n = 570 rotations · min-1, b) n = 870 rotations

 

redni czas rozdrobnienia próbki o cięŜarze 10g wynosił 10 s. Średnie zapotrzebowanie 
 na poziomie 150 W (przypadek I - n =570 obr · min

n = 870 obr · min-1). Na tej podstawie oszacowano nakłady energ
tyczne na rozdrobnienie próbki do wymiarów odpowiadających oczekiwaniom 
przetwórstwa. Dla przypadku I zapotrzebowanie energii wynosiło 0,042 kWh·kg

la przypadku II 0,056 kWh·kg-1. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe nakłady energetyczne nie 
 innych procesów przygotowawczych (segregacja, mycie, suszenie, itp.).

.  30 mm, 

Product of grinding process (PCV pipe recycle, externat diameter 30 mm,  

 
rozdrabniania tarczowego tworzyw 

cianki 2,3mm);  

Mean energy demand while griding process of polymeric materials (PCV pipe recyclate , external 
rotations · min-1 

rednie zapotrzebowanie 
n =570 obr · min-1) oraz  

). Na tej podstawie oszacowano nakłady energe-
cych oczekiwaniom dalszego 

wynosiło 0,042 kWh·kg-1, nato-
e nakłady energetyczne nie 

 innych procesów przygotowawczych (segregacja, mycie, suszenie, itp.). 
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3. Podsumowanie 

Zaprezentowane wyniki badań wskazują na poziom nakładów jakie naleŜy ponieść  
w celu odpowiedniego przygotowania pouŜytkowych tworzyw polimerowych do dalszych 
etapów przetwórstwa lub na cele energetyczne. Dla przedstawionych przypadków średnie 
zapotrzebowanie energetyczne w przeliczeniu na jednostkę cięŜaru wynosiło od  
0,042 kWh·kg-1 do 0,056 kWh·kg-1. Biorąc pod uwagę średni potencjał energetyczny two-
rzyw polimerowych na poziomie 30 MJ·kg-1, co odpowiada 0,83 kWh·kg-1, moŜna okreśłić, 
o jaki procentowy udział zostanie zredukowany całkowity potencjał wsadu.  
W przypadku I (n =570 obr · min-1) stanowi zaledwie 0,5% całkowitych zasobów energe-
tycznych, natomiast  w przypadku II (n = 870 obr · min-1) stanowi 0,67% całkowitych zaso-
bów energetycznych. Prowadzone wcześniej badania wskazują na znaczne moŜliwości  
w zakresie kształtowania przestrzeni roboczej rozdrabniacza i relacje energetyczne procesu. 
Dalsze poszukiwania najlepszej konstrukcji rozdrabniacza będą przebiegały w kierunku 
znalezienia właściwego, ze względu na postać i wielkość cząstek produktu, wariantu 
zespołu rozdrabniającego gwarantującego najniŜsze nakłady energetyczne i racjonalną 
wydajność rozdrabniania. 

 
 

Praca naukowa finansowana ze środków Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa WyŜszego  
w latach 2009/2011 jako projekt badawczy. 
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