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Recykling tworzyw 
sztucznych w przygotowaniu 
regranulacji
Firma Koltex Plastic Recycling Systems na przestrzeni ponad 30 lat działalności w ramach Grupy Koltex stała się dobrze roz-
poznawalnym w Polsce uczestnikiem branży gospodarki odpadami i przetwórstwa tworzyw sztucznych, który od ponad 10 lat  
z powodzeniem sprzedaje własne rozwiązania – zaawansowane technologicznie kompletne linie do recyklingu odpadów tworzyw 
sztucznych. W stawianej przed sobą misji kreowania „nowej i czystej przyszłości” firma doskonale rozumie kwestie rosnącego 
znaczenia recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i w tym celu szczególną uwagę poświęca etapom przygotowania procesu 
recyklingowego (rozdrabniania, mielenia, mycia i suszenia oraz aglomeracji odpadu) pod najważniejszą fazę – regranulacji  od-
padu w procesie wytłaczania. 

F
rakcje z tworzyw sztucznych zawarte w zmieszanych stru-
mieniach odpadów mogą nie być wystarczająco łatwe do 
sortowania i dostępne w wystarczających ilościach tak, 
aby recykling mechaniczny był realnym rozwiązaniem.  

Z tego względu czynnościami niemal zawsze rozpoczynającymi 
proces recyklingu odpadów są rozdrabnianie i mielenie. Czynności 
te oprócz tego, że redukują wielkość odpadów, likwidują przestrze-
nie zamknięte i trudno dostępne oraz powodują, że materiał może 
być dalej dowolnie przetwarzany, transportowany i składowany. 
Najbardziej uniwersalnymi urządzeniami służącymi do rozdrabnia-
nia odpadów tworzyw sztucznych są rozdrabniacze. Maszyny te 
umożliwiają kruszenie szczególnie twardych odpadów tworzyw, 
a funkcja ta możliwa jest dzięki zwartej i zoptymalizowanej kon-
strukcji, gdzie wdrożone rozwiązania techniczne zapewniają osią-
gnięcie najwyższej efektywności działania. Zastosowanie szufla-
dy dopychającej umożliwia sprawniejsze przesuwanie materiału  
w kierunku rotora, a użycie hydraulicznego docisku jego łatwiejsze 
rozdrabnianie. 

Firma Koltex Plastic Recycling Systems jest przedstawicielem 
na Polskę rozdrabniaczy marki SOYU. Oferta firmy Koltex PRS  
w tym zakresie występuje w wielu konfiguracjach, począwszy od 
rozdrabniaczy jedno-, dwu-, czterowałowych po wysokowydajne 
kruszarki serii SPC z różnymi wirnikami i koszami zasypowymi oraz 
małej serii kruszarek SPG o zwartej i mobilnej konstrukcji.  

Poza zastosowaniem w sortowaniu wstępnym, do których ideal-
nie nadają się rozdrabniacze, uzupełnieniem oferty firmy w zakre-
sie rozdrabniania są młyny do tworzyw sztucznych. Młyny do two-
rzyw sztucznych znajdują zastosowanie w rozdrabnianiu zarówno 
miękkich, jak i twardych tworzyw takich jak: PP, PET, PVC, folii czy 
gumy. Dzięki zastosowanej zwartej, stalowej konstrukcji oraz sys-
temowi smarowania łożysk, oferowane przez Koltex PRS  młyny 
serii SWP (22–160 kW) zapewniają niski poziom hałasu przy dość 
niewielkim zużyciu mocy. Wykorzystanie odpowiedniego doboru 
sit i systemów noży (z niewielkim odstępem między nimi) umoż-
liwia uzyskanie powtarzalnej, drobno zmielonej frakcji materiału.

Tworzywa sztuczne poddane mieleniu i kruszeniu są często 
mocno zanieczyszczone i obciążone ciałami obcymi. W celu 
pozbycia się zanieczyszczeń materiału w procesie recyklingu 
koniecznie jest zastosowanie dobrze zaprojektowanej technolo-
gii mycia, skutecznie oddzielającej materiały ścierne i przygo-
towującej materiał do kolejnych procesów. Konfiguracja układu 
urządzeń linii mycia zależy przede wszystkim od stopnia zanie-
czyszczenia odpadów, rodzaju materiału, jakości uzyskiwanego 
granulatu oraz możliwości adaptacyjnych urządzeń linii recyklin-
gu w przestrzeni użytkowej u przetwórcy. W oferowanych przez 
firmę Koltex PRS własnej produkcji urządzeniach linii mycia znaj-
dują się myjki wstępne, myjki dynamiczne (również w układzie 
kaskadowym) oraz wanny flotacyjne.

Myjki wstępne są urządzeniami używanymi do mycia więk-
szości ciężko zabrudzonych i rozdrobnionych odpadów tworzyw 
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sztucznych. Oferowane przez firmę myjki wstępne serii KL-MW to 
niskie w zużyciu energii (5,5 kW), proste w obsłudze i niezawod-
ne urządzenia, dające możliwość konfiguracji w efektywniejszy 
w myciu wstępnym – system kaskadowy (tandem) (2 x 5,5 kW). 
Dzięki specjalnej budowie, myjki charakteryzują się wysoką od-
pornością na zużycie naturalne.

Myjki dynamiczne pozwalają na skuteczniejsze oddzielenie za-
nieczyszczeń i są urządzeniami używanymi do mycia większości 
lekko i średnio zabrudzonych i rozdrobnionych odpadów tworzyw 
sztucznych. Oferowane przez Koltex PRS myjki dynamiczne se-
rii KL-MD wyposażone są w wielopunktowe dozowanie wody do 
spryskiwaczy sit (system oczyszczania) oraz czynne odprowadza-
nie zanieczyszczeń zapewniające skuteczniejszą pracę, a dyna-
miczny ruch wsadu możliwy jest dzięki wyposażeniu w rotujące 
łopatki wirnik. Przedłużona część sita (1400 mm) znacząco wpły-
wa na jakość mycia, a odprowadzenie nadmiaru wody odbywa 
się dzięki zastosowaniu sita ze stali kwasoodpornej. Użycie 2 
segmentów sit zapewnia myjkom lepszą obsługę techniczną. 

W recyklingu tworzyw sztucznych, aby przetwarzany materiał 
był właściwy do dalszego użycia, proces mycia wymaga niejed-
nokrotnie wielokrotnego użycia. Szerszy zakres urządzeń myją-
cych – wanien flotacyjnych pozwala na skuteczniejsze oddziele-
nie zanieczyszczonych odpadów. Produkowane przez Koltex PRS 
wanny flotacyjne to wykonane ze stali nierdzewnej zbiorniki prze-
znaczone do oddzielania mocno zabrudzonych, rozdrobnionych 
odpadów z tworzyw sztucznych od innych materiałów o różnych 
gęstościach (np. płatków foliowych od tonących cząstek butelek 
PET) oraz zanieczyszczeń takich jak piasek, kamienie, metale 
itp. Wanny flotacyjne wstępnie myją i oddzielają materiał pływa-
jący od tonącego. Przemieszczanie pływającego, rozdrobnionego 
materiału na powierzchni zbiornika możliwe jest dzięki zastoso-
waniu układu mieszadeł (flotowników) i zamontowanych na nich 
sit i łopatek. Wyposażenie w odpowiednie podajniki ślimakowe 
poziome i pionowe umożliwia bieżące wybieranie zanieczyszczeń 
z dna zbiornika, a oczyszczony materiał odprowadzany jest wraz 
z wodą do wirówek, co dodatkowo umożliwia bieżącą cyrkulację 
wodną zbiornika.

Procesy suszenia przetwarzanego odpadu tworzyw sztucznych 
mają ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu 
wytłaczania i granulacji. Brak uzyskania odpowiedniego poziomu 
wysuszenia materiału i poziomu wilgotności skutkuje bowiem 
„zniszczeniem” przerabianej partii materiału i niezdolności wy-
produkowania należytej jakości granulatu. Wirówki suszące  
w procesie recyklingu są urządzeniami pozwalającymi uzyskać 

odpowiednią wilgotność rozdrobnionego materiału (nawet do 5% 
dla folii i 2 % dla tworzyw twardych) i zapewniające skuteczne 
jego odwirowanie z wody i dopuszczenie do dalszego etapu prze-
twarzania. 

Produkowane przez Koltex PRS wirówki suszące serii KL-WIS 
to proste w obsłudze, wydajne i niskie w zużyciu energii urządze-
nia. Proces osuszania zapewnia zamontowany wewnątrz wirnik 
o dużej wytrzymałości, wyposażony w wymienne łopatki i sita. 
Wirnik wirówki przenosi materiał przez urządzenie ze strony wlo-
towej do portu wylotowego, a obracając się z dużą prędkością 
skutecznie odwirowuje go z wody. Zanieczyszczenia i brudna 
woda są następnie wyrzucane przez sito z otworami i gromadzo-
ne w leju wyładowczym. 

Innym typem urządzeń wykorzystywanych podczas procesów 
suszenia w recyklingu są instalowane są na końcach linii my-
cia i suszenia folii – kompaktory ślimakowe. Przeznaczone są 
one do usuwania wilgoci przez prasowanie i podniesienie tem-
peratury rozdrobnionego, poddanego myciu odpadu foliowego. 
Pracujący w urządzeniu układ ślimakowy umożliwia zagęszcze-
nie i wyciśnięcie materiału z zawartej wody przez obudowujący 
układ – perforowany cylinder oraz transport do znajdującej się 
u wylotu urządzenia – hydraulicznej prasy ślimakowej. Wysoka 
siła zacisku prasy i zastosowanie specjalnych szczęk przytrzymu-
jących powodują, iż uzyskiwane z kompaktora ślimakowego płatki 
folii są odpowiednio osuszone i zagęszczone. W naszej ofercie 
znajdą Państwo kompaktory ślimakowe serii KLM-P. Oferowane 
przez firmę urządzenia charakteryzują się cichą pracą oraz niskim 
zużyciem energii (moc zainstalowana 22 kW–55 kW).

Podstawowym atutem oferty Koltex Plastic Recycling Sys-
tems są elastyczne i przemyślane rozwiązania dostosowane 
pod konkretne potrzeby poszczególnych klientów, zapewniające 
niezawodność, dopasowanie oraz duży komfort użytkowania. Tę 
indywidualność w podejściu firma zawdzięcza sprawnie funkcjo-
nującemu działowi R&D, dzięki czemu realizacja zamówień na-
stępuje dopiero po opracowaniu projektu urządzenia w postaci 
wizualizacji 3D, a wdrożenie do produkcji odbywa się po szcze-
gółowej analizie i możliwej optymalizacji projektu. 

Koltex Plastic Recycling Systems Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa 
tel. 17 227 36 82 
biuro@koltexprs.com, www.koltexprs.com 
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