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LINIE GRANULACYJNE
Koltex Plastic Recycling Systems w  ofero-

wanych rozwiązaniach linii granulacyjnych 

zapewnia elastyczne dopasowanie do istnie-

jących potrzeb i  warunków przetwarzania. 

Kluczowym kryterium doboru podstawowych 

parametrów dla wytłaczarek jest: rodzaj prze-

twarzanego tworzywa (PP, PE, LDPE, LLDPE, 

PS, HDPE, ABS), jego forma (przemiały tworzyw 

twardych, płatki folii), stopień zabrudzenia 

i zawilgocenia czy wielkość i jakość uzyskiwa-

nego granulatu. W przypadku tworzyw homo-

genicznych, jednego rodzaju, z reguły wystar-

czające są wytłaczarki jednoślimakowe, które są 

ciągle najczęściej stosowanymi w wytłaczaniu 

tworzyw sztucznych. Dla potrzeb obróbki lekko 

zadrukowanych materiałów folii jak i przemiałów, 

w ofercie firmy znajdziemy linie granulacyjne serii 

KL-Z wyposażone w  jednoślimakowe wytła-

czarki z  dołączonym kompaktorem. W  przy-

padku przetwarzania wyłącznie sypkich prze-

miałów najlepszym rozwiązaniem może okazać 

się seria KL-K z wytłaczarkami z koszem zasy-

powym. Złożoność kwestii aranżacji linii granula-

cyjnych wymaga niejednokrotnie zastosowania 

kompaktowych rozwiązań, od stosunkowo 

niewielkich wydajności, tj. od 300-400 kg/h po 

rozwiązania rozbudowane o dużej wydajności 

powyżej 1500 kg/h. Należą do nich m.in. linie 

kaskadowe wytłaczarek serii KLT-Z, gdzie dla 

uzyskania łagodniejszej obróbki materiału przy 

jednocześnie mocnym stopniu zadrukowania 

i  wilgotności odpadów tworzyw sztucznych, 

układ linii granulacyjnej polega na specjalnym 

ułożeniu 2 połączonych ze sobą wytłaczarek 

oraz jego konfiguracji w jeden system z pozo-

stałymi urządzeniami linii granulacyjnej.

UKŁADY PLASTYFIKACJI  
I SYSTEMY ODGAZOWAŃ

Osiągniecie przez wytłaczarki wymaganych 

parametrów technicznych, gwarantujących 

uzyskanie odpowiedniej jakości granulatu to 

zasługa przede wszystkim właściwie zapro-

jektowanych układów uplastyczniania - szcze-

gólnie wchodzących w  ich skład ślimaków 

podających i  cylindrów. W przypadku wytła-

czarek Koltex, parametry takie jak odpo-

wiednio dobrana długość ślimaków (38:1-44:1) 

wraz z średnicą (od 80 do 200 mm), prędkości 

ślimaka oraz zainstalowane moce silników 

(od 75 kW do 500 kW) gwarantują odpowiednie 

zmiękczenie i  dostarczenie tworzywa do 

głowicy wytłaczarki przy zachowaniu stałego 

ciśnienia i  prędkości. Podział strefy upla-

stycznia układu cylindra ze względu na stero-

wane strefy grzewcze oraz wyposażenie tych 

stref w specjalne układy chłodzenia (wodnego 

lub wentylatorowego) zapewniają przetwarza-

nemu tworzywu uzyskanie właściwej tempe-

ratury i  gęstości. Przetwarzanie zadrukowa-

nych odpadów tworzyw sztucznych wymaga 

koniecznie skutecznej eliminacji gazów 

KOLTEX PLASTIC RECYCLING SYSTEMS 
– rozwiązania wytłaczania i granulacji 
w recyklingu tworzyw sztucznych

W realizowanej przez siebie misji kreowania „nowej i czystej przyszłości” firma Koltex Plastic Recycling Systems 
z Kolbuszowej na przestrzeni ponad 30 lat działalności Grupy Koltex stała się już dobrze rozpoznawalnym w Pol-
sce uczestnikiem dziedziny gospodarki odpadami i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Obecnie jest jednym 
z wiodących krajowych dostawców maszyn i urządzeń do recyklingu tworzyw sztucznych, który od ponad 10 lat 
z powodzeniem sprzedaje własne rozwiązania technologiczne. Dzięki zagranicznej współpracy handlowej z czo-
łowymi producentami maszyn i podzespołów, Koltex PRS poszerza swoją ofertę koncentrując swoją uwagę na 
zapewnieniu całkowicie kompletnej oferty linii do recyklingu odpadów PP, PE, LDPE, LLDPE, HDPE, PS, których 
najważniejszy segment stanowią linie do granulacji i wytłaczania tworzyw sztucznych. Elastyczność i przemyślane 
rozwiązania dostosowane pod konkretne potrzeby klientów to najważniejsze zalety oferty firmy.

Rys. 1   Wytłaczarka KL-Z/100 z zmieniaczem sit 
i głowicą granulującą

Rys. 2   Linia granulacyjna kaskadowa
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powstałych podczas wytłaczania. W  tym 

celu dla lepszego uplastycznienia, w  wytła-

czarkach Koltex stosuje się wielostopniowe 

systemy odgazowania, dzięki czemu eliminuje 

się ryzyko powstawania wad w postaci pęche-

rzyków powietrza na produkcie końcowym. 

FILTRACJA
Istotnym czynnikiem decydującym o jakości 

przetwarzanych w procesie wytłaczania mate-

riałów tworzyw sztucznych jest filtracja. Z troską 

o precyzję i osiągnięcie wymaganego poziomu 

czystości przetwarzanych tworzyw w  ofercie 

linii granulacyjnych Koltex PRS znajdziemy 

standardowe, jak i  specjalistyczne rozwią-

zania. Do pierwszych należą siatkowe automa-

tyczne wymienniki sit filtracyjnych zapewniające 

skuteczną filtrację tworzywa przed przejściem 

do procesu granulacji w  głowicach granula-

cyjnych. Istotną zaletą wymienników sit jest 

łatwość obsługi, która nie wymaga żadnej regu-

lacji w celu poprawy szczelności i zapewnieniu 

tym samym ciągłości procesowi wytłaczania na 

wytłaczarkach. Drugą grupę stanowią wprowa-

dzone do oferty firmy specjalistyczne bezsiat-

kowe obrotowe filtry tworzywa (samoczysz-

czące filtry automatyczne). Urządzenia te dzięki 

zastosowaniu metalowych siatek filtracyjnych, 

na powierzchni których obrotowo pracujące 

noże skrawające usuwają na bieżąco zanie-

czyszczenia, znacząco podnoszą aspekty 

ekonomiczne ich użytkowania i redukują koszty 

serwisu. Zapewniają również dłuższy czas 

przerwy pomiędzy kolejnymi serwisami oraz 

eliminują ryzyko pracy na uszkodzonej siatce, 

dzięki czemu osiąga się większe bezpieczeń-

stwo w  pracy i  zmniejsza ryzyko reklamacji. 

Dzięki zastosowaniu automatycznego rozwią-

zania filtrującego, duża powierzchnia filtracji 

pozostaje stale niezmienna przez co możliwe 

jest utrzymanie stałego ciśnienia przepływu 

i stabilności parametrów tworzywa.

GRANULACJA
Jednym z  ostatnich etapów odpowiada-

jącym za kształt i wygląd produktu końcowego 

granulatu jest granulacja. Proces ten polega 

cięciu i  formowania wytłoczonego pasma 

tworzywa w jednorodny wymiarowo i bez wad 

(np. pęcherzyki powietrza, sklejenia) produkt 

granulatu. W oferowanej przez Koltex Plastic 

Recycling Systems technologii granulacji znaj-

dziemy powszechnie stosowany i najpopular-

niejszy na rynku system granulacji w płaszczu 

wodnym o wydajności od 750 do 1300 kg/h. 

Jego zasada działania sprowadza się do prze-

puszczania gorącej masy tworzywa poprzez 

głowicę granulującą posiadającą bieżnię, 

w  której wykonano otwory umożliwiające 

przeciskanie się tworzywa o określonej wiel-

kości. Po bieżni tej w ruchu obrotowym wiruje 

zestaw noży tnących odcinających kolejne 

porcje tworzywa i tworzący odpowiedniej wiel-

kości granulki. Granulki te spadają do płaszcza 

wodnego, którego rolą jest schładzanie gorą-

cego tworzywa i  zapobieganie sklejaniu się 

granulek ze sobą. Bieżąca obsługa pracy 

systemu granulacji koncentruje się jedynie na 

kontroli stanu i wielkości granulek oraz korygo-

waniu ich cięcia.

SYSTEMY STEROWANIA
Kontrolę nad całością sprawnego funkcjo-

nowania poszczególnych urządzeń linii granu-

lacyjnych sprawuje system sterowania, który 

dla rozwiązań linii Koltex jest systemem rozpro-

szonym z użyciem sterowników PLC i paneli 

HMI OMRON. Zasada użytkowania systemu 

sprowadza się najważniejszego czynnika 

– operator na bieżąco ma możliwość podglądu 

parametrów procesu oraz zmianę online tych 

parametrów. Dodatkową opcją wyposażenia 

systemu sterowania jest umożliwienie spraw-

niejszego serwisowania i dokonywania prze-

glądów, dzięki czemu znacząco podnosi się 

ergonomię i  bezpieczeństwo w  codziennym 

użytkowaniu. Prostsza i  intuicyjna obsługa 

poszczególnych urządzeń linii granulacyjnych 

jest jedną z najważniejszych zalet sprawnego 

systemu sterowania i przekłada się na wyższy 

komfort użytkowania. Najwyższy jego stopień 

osiąga się jednak w  wyniku efektywnego 

projektowania i konfiguracji linii granulacyjnych 

od początku według indywidualnych wytycz-

nych klientów. 

Tabela 1. Konfiguracje linii granulacyjnych kaskadowych serii KLT

Model KLT-Z100 KLT-Z120 KLT-Z160 KLT-Z180
Moc silnika wytłaczarki 1 [kW] 110 160-200 200-355 355-500
Moc silnika wytłaczarki 2 [kW] 55 70-90 110-132 132-160
Moc silnika zagęszczarki [kW] 90 110 200-250 250-280
Średnica ślimaka wytłaczarki 1 [mm] 100 120 160 180
Średnica ślimaka wytłaczarki 2 [mm] 120 150 180 200
Długość ślimaka wytłaczarki 1 [L/D] 44:1 44:1 44:1 44:1
Długość ślimaka wytłaczarki 2 [L/D] 23:1 23:1 23:1 23:1
Wydajność [kg/h] 350-450 500-700 850-1100 1000-1500

Rys. 3   Zmieniacz sit filtracyjnych z systemem 
granulacji w płaszczu wodnym

Rys. 4   Podwójny obrotowy filtr tworzywa  
– samoczyszczący filtr automatyczny


