GOSPODARKA ODPADAMI

ODPADY OPAKOWANIOWE
W PRZEMYLE
BUDOWLANYM
Stosowanie opakowa jest obecnie powszechne. Niejednokrotnie opakowania
staj si integraln czci produktu, czsto waniejsz od tego, co zawieraj.

Odzysk materiaowy mody kowanych odpadów
wielomateriaowych jest jednak mo liwy, ale wymaga bardziej zaawansowanych technologii przetwarzania. Przykadem tego jest opracowana w ramach
projektu badawczo-rozwojowego PBR R14 026 03
realizowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddzia Zamiejscowy
„Centrum Gospodarki Odpadami i Zarzdzania
rodowiskowego” w Katowicach i Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemysu Pyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie technologia
przetwarzania i odzysku uci liwych dla rodowiska
odpadów opakowaniowych na materiay budowlane i wyroby u ytkowe.
W badaniach nad opracowaniem ww. technologii, ukierunkowanej na produkcj materiaów
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Odpady pianki poliuretanowej sztywnej

• odpady papieru powlekane foli LDPE – cin-

budowlanych w postaci pyt, zostay wykorzystane
nastpujce rodzaje odpadów wielomateriaowych:
• odpady pianki poliuretanowej sztywnej – odpady pou ytkowe z izolacji ocieple rurocigów
ciepowniczych i produkcyjne powstajce podczas procesu piankowania (wtrysku pianki poliuretanowej w formy rur i innych elementów armatury ciepowniczej) oraz odpady polistyrenu
ekspandowanego z opakowa pou ytkowych,
• odpady folii LDPE z powok aluminiow – cinki folii wielomateriaowej LDPE-Al-LDPE wytwarzanej przez termiczne zespalanie folii polietylenowej i folii aluminiowej,

ki folii wielomateriaowej wytwarzanej przez
termiczne zespolenie pasma papieru z foli
polietylenow,
• odpady folii PVB i folii PVC zbrojone wóknem
poliestrowym,
• odpady etykiet z mycia butelek po piwie – odpady pou ytkowe papieru, którego szkielet stanowi wókna celulozy wypenione mineraami,
takimi jak tlenek wapnia (ok. 7 proc.), tlenek
krzemu (6,8 proc.), tlenek glinu (ok. 5,7 proc.)
i inne mineray (ok. 5,5 proc.) oraz zawierajce
pigmenty nieorganiczne i kleje.
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Odzysk odpadów
wielomateriaowych
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ikszo materiaów stosowanych do wytwarzania
opakowa jest produkowanych z mody kowanych
tworzyw sztucznych, tektury, papieru i drewna. Mody kacja ta polega na wytwarzaniu kompozytu wielomateriaowego, midzy
innymi przez wypenianie materiau podstawowego taszymi skadnikami, warstwowym spajaniu
kilku ró nych rodzajów materiaów, sieciowaniu,
zbrojeniu, lakierowaniu i stosowaniu innych podobnych zabiegów w celu zmiany struktury i wasnoci pierwotnych. Tak przeksztacone materiay
o specjalnie ukierunkowanych waciwociach powoduj, e wykonane z nich wyroby maj szereg
zalet i lepiej speniaj wymagania u ytkowe. Wad
mody kowanych materiaów (takich jak np. papier
kredowy, tworzywa sztuczne usieciowane, zbrojone, chlorowane, bromowane, kompozytowe i inne wielomateriaowe) jest fakt, e po stosunkowo
krótkim okresie u ytkowania staj si odpadem
uci liwym, trudnym do wtórnego przetworzenia
i wykorzystania. Jednorodne odpady opakowaniowe z materiaów niezawierajcych substancji mody kujcych s przetwarzane na drodze recyklingu materiaowego, natomiast mody kowane s co
najwy ej przedmiotem odzysku energetycznego
jako skadnik paliw alternatywnych lub unieszkodliwiane przez skadowanie.

Pyta izolacyjna do ogrzewania podogowego
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Pyta konstrukcyjna

GOSPODARKA ODPADAMI
Ponadto do wytworzenia pyt zostay wykorzystane
handlowe komponenty, takie jak ywica mocznikowa, rodek przeciwadhezyjny, rodek zmniejszajcy
palno i tkanina polipropylenowa ( zelina). Dodatki te uatwiaj wstpne formowanie arkuszy pytowych oraz nadaj wymagane waciwoci u ytkowe
pytom gotowym.

Tabela. U rednione parametry technologiczne wytworzonych pyt.
Nazwa parametru
Grubo
Ci ar powierzch.
Gsto

Jednostka

Warto

mm

30

kg/m2

15

kg/m3

500

Technologia

Spcznienie po 2 h

proc.

0,5

Proces wytwarzania pyt z odpadów wielomateriaowych sprowadza si do nastpujcych operacji
technologicznych:
• rozdrabniania i rozwókniania poszczególnych
odpadów,
• mieszania i ujednorodniania skadników mieszanki surowcowej,
• formowania i zagszczania pyt na zimno,
• formowania i zagszczania pyt na gorco,
• stabilizacji,
• obcinania gotowych pyt na wymiar oraz
pakowania.
Technika wytwarzania pyt z odpadów wielomateriaowych jest zbli ona do sposobu wytwarzania
pyt drewnopochodnych, gdzie surowiec, w tym
przypadku w postaci wytypowanych rodzajów odpadów w okrelonych proporcjach, zostaje poddany procesowi rozdrobnienia, czego wynikiem
jest otrzymanie mieszaniny wóknisto-patkowej.
Taki produkt po wymieszaniu z niewielkim dodatkiem spoiwa stanowi mieszank surowcow i jest
wstpnie formowany w formach skrzynkowych,
a nastpnie poddany prasowaniu. Dziki odpowiedniemu doborowi cinienia i temperatury niskotopliwe skadniki mieszanki surowcowej ulegaj
uplastycznieniu, stajc si spoiwem dla pozostaych
skadników. Pyty surowe po wymaganym okresie
stabilizacji s formatowane na pyty o wymaganych
wymiarach. W trakcie realizacji projektu wykonano kilka ró nych partii prototypowych pyt. Urednione parametry techniczne wytworzonych pyt
przedstawiono w tabeli.
Wprowadzenie do mieszanki surowcowej ró nych dodatków i zastosowanie odpowiednich
parametrów procesu technologicznego umo liwio uzyskanie materiaów pytowych o ró nych
waciwociach zycznych, mechanicznych, termoizolacyjnych, palnych oraz cechach u ytkowych dostosowanych odpowiednio do specy cznych wymaga budowlanych dla konkretnych

Spcznienie po 24 h

proc.

do 1,0

Nasikliwo

po 2 h

proc.

16

Nasikliwo

po 24 h

proc.

42

Max. sia zginania

N

490

Zginanie statyczne

MPa

3,4

Modu spr ysto ci

MPa

330

Przewodnictwo cieplne

W/m*K

0,09

J/m3*K

0,600 *106

m2/s

0,200 *10-6

Pojemno
Przewodno

cieplna
temperatury

zastosowa. W trakcie realizacji projektu wykonano pyty:
• o zwikszonej odpornoci na ogie (klasa E),
• o zmniejszonej gstoci waciwej
(ok. 300 kg/m3),
• o zmniejszonej przewodnoci cieplej
(ok. 0,6 W/m*K),
• o zwikszonej odpornoci na wilgo:
– o spcznienie po 2 h/24 h – 0,2 proc./0,5 proc.
– o nasikliwo po 2 h/24 h – 2 proc./10 proc.
• o powierzchniach laminowanych dekoracyjnych
i technicznych (folia Al, papier, tapeta, sklejka,
fornir itp.).

Zastosowanie
Wykonane w ramach projektu rozwojowego próby przetwarzania wybranych rodzajów odpadów
wykazay mo liwo wyprodukowania z nich pyt
o cechach konstrukcyjno-izolacyjnych, które mog
znale praktyczne zastosowanie w budownictwie
jako zamiennik lub uzupenienie asortymentu stosowanych powszechnie pyt wiórowych, pilniowych
lub w niektórych przypadkach pyt ze styropianu
czy pianki poliuretanowej. Wykonane prototypowe egzemplarze pyt maj waciwoci wskazujce na mo liwo wykorzystania ich na przykad
na ciany dziaowe, do ocieplania fundamentów,

podóg, stropów i innych podobnych zastosowa.
Sporzdzona ocena opacalnoci realizacji przedsiwzicia wskazuje, e produkowane t technologi
pyty mog by konkurencyjne cenowo w stosunku do innych rodzajów pyt oferowanych na rynku
krajowym.
Opracowana technologia zostaa zgoszona w Urzdzie Patentowym RP jako projekt wynalazczy
P-384271 pn. „Sposób wytwarzania pyt termoizolacyjnych”, a tak e w EPO DG 1 (European Patent
Of ce). Technologia ta bya równie prezentowana na wielu krajowych i midzynarodowych targach, na których zdobya m.in. srebrny medal na
58. wiatowej Wystawie Innowacji, Bada i Nowych Technologii Innova 2009 (Bruksela, 2009 r.),
medal z wyró nieniem na Ogólnopolskich Targach
Innowacji Gospodarczych i Naukowych Intarg (Katowice, 2010 r.), tytu Lidera Innowacji 2010 (Katowice, 2010 r.), brzowy medal na 108. Midzynarodowym Salonie Wynalazczoci „Concours
– Lepine” (Pary , 2010 r.), brzowy medal na targach IWIS 2010 (Warszawa, 2010 r.).
Opracowana w ramach PBR R14 026 03 nowa, innowacyjna technologia przetwarzania uci liwych
dla rodowiska odpadów wielomateriaowych na
wyroby u ytkowe w postaci pyt wychodzi naprzeciw potrzebom ochrony rodowiska, producentów
opakowa, rm budowlanych i rm dziaajcych
w sektorze odpadowym. Obecnie trwaj prace nad
wdro eniem zaprezentowanej technologii w skali przemysowej w jednej z rm na terenie województwa maopolskiego.
dr in . Ireneusz Baic
Literatura:

Pyta konstrukcyjna laminowana oklein
drewnopodobn
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Pyty konstrukcyjne z frezowanymi bokami
uatwiajcymi monta
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technologii przetwarzania i odzysku uci liwych dla rodowiska odpadów opakowaniowych na materiay budowlane
i wyroby u ytkowe”, IMBiGS, Katowice 2008.

