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Recykling materiałowy liĘch poliuretanów o dużej twardości
MATERIAL RECYCLING OF HIGH HARDNESS SOLID POLYURETHANES
High hardness cast polyurethanes (PURM) filled with waste polyesterurethane powder hardness similar to new PURMs were investigated. A process

for manufacturing'such recycled products without micropore defects was developed. Effect of recycled material content (up 20% by weight) and grain size
of waste (non-fractionated with grain size under 1.5 mm and fractionated 0.4
1.0 mm, see Table 1) on mechanical properties (Young's modulus, tearing
-strength,
tensile strength, abrasive weal elongation at break, and number of
Figs. 3-14) was determined. Results show that recycled
cycles to break
PURMs may be treated as powder compositions. Low disintegration and logistics costs of the investigated waste allow reduction of PURM manufactu-

ring costs by 74-79%.
Key words: material recycling, duroplastic polyurethane, high hardness solid
polyurethane, mechanical and useful properties.

Na podstawie ogólnego zużycia materiałów polimerowych [1] mozna szacować, że roczne zużycie poliuretanów (PUR) w Polsce
sprzedawanych w postaci
miękkich, półtwardych i -twardych pianek' klejów, powłok lakierowych oraz litych poliuretanów lózniących
się twardością wynosi 100 tys. ton, z czego ok. 30%
- lite PUR [2]. Większośćtych materiazużycia stanowią
łów poliuretanowych po wykorzystaniu trafia na vvysypiska śmieci, chociaż w ostatnich latach odbiorry części
maszyn z PUR Zwracająje po prary do ich producentów.
Poliuretany są jednymi z droższych polimerów o powszechnym zastosowaniu
cena kilograma PUR wynosi 20-60 zł' Podejmowanie
problemu recyklingu
PUR jest więc celowe ze względu na ich Cenę/ rosnące
koszty składowania odpadów oraz koniecznośćzmniejszania stopnia zanieczy szczenia środowiska.
W Polsce produkuje się poliuretany i poliuretanomoczniki o twardości od 60oShA do 7OoShD. Zewzg|ędu
na specyfikę technologii wytwarzania poliuretanów konieczne jest opracowanie procesów przetwarzania mieszanin PUR zawierających recyklaty w odniesieniu do
każdej grupy tych materiałów
Spośród trzech znanych metod recyklingu
materialowego, chemicznego i termicznego [2-81 - recykling materiałowy budzi największe zainteresowanie.
Technologie z nim związane nie wymagają bowiem
znacznych inwestycji i nie wzbudzają sprzeciwów społecznych, a ponadto jest on najbardziej opłacalny [5' 6l
w przypadku polimerów drogich, jakimi są, jak już
wspomnieliśmy, poliuretany.

Jakośćwyrobów, do których wprowadzono odpady

(np. PUR) w znacznej mierze za|eży od stopnia rozdrob-

nienia tych odpadów. Największych problemów przysparza rozdrabnianie poliuretanów elastycznych. W celu
rozwiązaniatego zagadnienia prowadzi się wiele badań,
gdyż wlaśnie koszty rozdrabniania decyduja w znacz-

nym stopniu o stronie ekonomicznej recyklingu elastycznych PUR [9]. Dotychczasowe wyniki krajowych
Prac Poz\Ą/alają sądzić, ze uda się obnizyć koszty roz-

drabniania poliuretanów [10-12].
Zmielone odpady od lat stosuje się z powodzeniem
w przetwórstwie termoplastów, dodajac do nowego surowca 70-30% odpadów Dotychczas jednak takiego
sposobu postępowania nie stosowano w odniesieniu do
duroplastów poliuretanowych. Niniejszy artykuł zawiera łlyniki naszych badań poświęconychopracowaniu
technologii wytwarzania poliuretanów z zastosowa-

niem zmielonych odpadów PUR. Przedmiotem badań
były lite PUR o duzej twardości, zawartej w przedziale
40o-70o ShD. Są to materiały, które mog4 zna|eźć zastosowanie we wszystkich dziedzinach techniki i gospodarki.
Otrzymano serie poliuretanomoczników (PURM)
zawieraj1cych 5, 10, 15 lub 207o masowych zmielonych odpad6w różniących się wymiarami ziaren
(0,4-1,5 mm). Zbadano wpływ składu tych PURM na
jednorodność ich struktury, twardość,odbojność,
właściwościprzy statycznym rozciąganiu, wytrzymałośćna rozdzieranie oraz odpornośćna zużycie
ścierne.
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Strukfurę powierzchni kruchych przełomów obser-

Materiały

Materiałem do badań były lane elastomeryczne
PURM o nazwie handlowej ,,Epunif' [13]' Ich syntezę

wowano Za pomocą skaningowego mikroskopu elektro_
nou/ego (SEM),,BS-300 Tesla". Napięcie przyspieszajace
wynosiło 24kv, prąd próbki był równy 200 pA. Zdjęcia
wykonywano stosując nachylenie próbki pod kątem 600.

Kruche przełomy próbek do obserwacji mikroskopowych uzyskiwano z płytek o ]Mymiarach nie większych
niz 2 mm x 2 mm x 50 mm. Płytki chłodzono przed
łamaniem w ciekłym azocje w ciągu 3 minut, po czym
natychmiast je łamano' Z tak vzyskanych próbek odciwej ,,Purite 6ź0;' o średnimciężarze cząsteczkowym IvI,
nano paski, których jedna powierzchnia była kruchym
przełomem, napylanym następnie w napylarce próznio=2040,
cyjanoguanidynę (DCDA), firmy PoCh Gliwice'
wejwaistwą miedzi grubościok.20 nm.
-Rozdrobnione
odpady poliestrouretanów wprowaWłaściwościmechaniczne badano Znolmalizowanydzane do PURM miały twardość 509 ShD i gęstość1',3045 mi metodami doĘczącymi gumy |14). oznaczano twarkgldm3.
dość(rł w o ShD, elastyczność (r1),vłytrzymałośćnazerwanie (Rn) i na rozdzieranie (R i, moduł spręzystości
(E), Wdłużenieprzy zerwaniu (er) oraz zużycie ścierne
otrzymywanie próbek
(LlĄ.Względne błędy pomiarów wynosiły: 6(H) = + Ż"/",
Próbki wytwarzano z mieszanin zawiera1ących 1 mol 6(l) = t5%,6(Rn) =+6o ,6(Rra) = +70ok,6(E)=+ 6o6,
oAE, 4 mole MDI, 2,9276 mola DCDA oraz określoną 6(er) = + 7o/", 6(LV) = + 5"k.
Badanie odporności na zmęczenie (liczba cykli do
ilośćodpadów.
zerwantia, N") polegało na cyklicznym rozciąganiu próbWykonano trzy serie polimerów, w których oceniano
ki, z częstotliwością 1,7 Hz, pod obciązeniem 1 kN i z
wpływ: a) zawartości odpadów o wymiarach ziaren <1,5
mm (ziarna nieselekcjonowane), b) wymiarów ziaren wydłuzeniem 50o/o, do chwili zerwania. Badanie przeodpadów oraz c) zawartości odpadów w postaci selek- prowadzono zgodnie z normą PN-88/C-04225.
Lepkośćmieszanin odlewniczych oceniano wzrokocjonowanych ziaren o wymiarach 0,+-0,63 mm (tabehzyczne
iwytrzymalościowe
otrzywo
na podstawie obserwacji przebiegu procesów techla 1) na właściwości
nologicznych.
mywanych materiałów.

prowadzono stosując:
diizocyjanian difenylenometanu (MDI) o nazwie
handlowej,,Isonate M125" firmy Dow Chemical (USA),
oligo(adypinian etylenu) (OAE) o nazwie handlo-

e l a'l". Zawattość i charakterystyka odpadów w próbkach
elastomerycznych PURM
T a b I e 1. Content and characteristics of waste in elastomeric

WYNIKI BADAŃ

Tab

PURM samples

Wymiary

Numer
próbki

mm
0
5

<1,50

(nieseńcjonowane)

10

<1,50 (jw.)

15

<1J0 (jw.)
0,40-0,63
0,63-0,80
0,80-1,00

10
10
10

i5
20

0,40--4,63

0,40_Ą,63

Mieszaninę oligodiolu z DCDA i z recyklatem odoC,
wadniano, intensywnie mieszając, w temp. 150+5
pod ciśnieniem < 5 hPa, następnie schładzano do temperatury 60+5oC i dodawano MDL
Próbki do dalszych badań otrzymywano metodą odlewania, stosując wielogniazdową formę. Utwardzanie
prowadzono w temp' 120oC w ciągu 16 h'
Metody badań
Gęstość(p) oznaczano metodą hydrostatycznego ważenia, błąd względny tejmetody wynosi A(p) = + 0,04o/".

I

DYSKUSJA

Jak )uż wspomniano, badano trzy serie,,Epunitów".
Pierwsza z nich zawierala odpady nieselekcjonowane,
po jednokrotnym mieleniu, o wymiarach <1,5 mm, druga
- odpady selekcjonowane o wymiarach 0,+-0,63
mm; \^/ obu tych seriach zmieniano zawartośćWprolvadzanych odpadów Trzecia seria ,,Epunitów" zawterała
10% mas' odpadów rózniących się wymiarami ziaren.
Przykład obrazu struktury przełomu ,,Epunitów" z odpadami przedstawia rys. 1. odpady rozlożyły się równomiernie w masie polimeru we wszystkich badanych
seriach PURM.
Przedstawiona na rys. 2 zależnośćpozwala na
stwierdzenie, ze gęstośćPURM rośnie proporcjonalnie
ze zwiększaniem zawartości odpadów, zgodnie zregulą
addytywności.Podobnie zmieniała się gęstośćpolimerów z pozostałych serii. Zateml zaproponowany sposób
wytwarzania PURM zawierających odpady pozwala na
wytwarzanie wyrobów bez defektów w postaci mikro-

porów.

,,Epunity" bez odpadów charakteryzują się twardością55+2ShD i odbojnością 36+Ż"/o, twatdośćzaś
PURM z odpadami wynosi 58ot2shD' a odbojność
34+20/"' Dodatek odpadów nie wpływa więc w istotny
sposób na zmianę twardości i odbojności badanych
materiałów.
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Moduł spręzystościelastomerycznych PURM zawie-

rajacych odpady zwtększa się wraz ze wzrostem ich za-

wartości(rys. 3)' Jak widać zrys' 4, ilustrującego wpływ
wprowadzania stałejilościodpadów różniących się wy-

miarami ziaren na wartośćE, wartośćta wzrasta
o25-10'/" w stosunku do PURM bez odpadów, natomiast w przypadku PURM z nieselekcjonowanymi odpadami

(<1,5 mm)

wzrost E wynosi 70-72%.

Rys. 1.Przykład obrązu przełomu PURM zawitrającego odpady (10% odpadów o wymiarach zinren 0,4-0,63 mm)
Fig. 1. Ępical t'racture image ot' PURM with zuaste grain
(10oń wąste, grain sŁe 0.4-0.63 mm)
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Rys.2. Zależnośćgęstości (p) od zawartościodpadów (c) o wyminrach ziaren <1',5 mm; L
wyniki doświndcząlne, 2
wąrtośćp obliczona z reguły addytywności
Fig. 2. Dependence of density (p) on waste content (c) with
grain sŁe <1.5 mm; 1
ądditiae
experimental results; 2
calculatian results
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Rys. 4. Wpływ wyminrów ziąren na moduł sprężystości(E)
,,Epunitów" o stałej ząwartości odpadów 0.0%)
Fig. 4' Effect of grain sŁe on Young's modulus (E) of ,,Epuni-
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W badanych materiałach zaobserwowano efekt
wzmocnienia PURM ziarnisĘmi odpadami, podobnie
jak w przypadku materiałów kompozytowych Wzmacnianych proszkami.
Wytrzymało śćna r ozdzieranie,,Epunitów" zawier ajacych nieselekcjonowane odpady o uziarnieniu <1.,5
mm jest większa niż w przypadku,,Epunit6w" zawier ających odpady selekcjonowane (rys. 5 i 6). Bardzo wyraźny wzrost Rrd następuje w przypadku próbki PURM
zawierającej 5% nieselekcjonowanych odpadów o uziarnieniu <1',5 mm (rys. 5). WartośćRzd nieco maleje ze
zmniejszeniem wymiarów ziaren odpadów selekcjonowanych (rys.6).
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W'. 3.Wpływ zawąrtości odpadóro (c) iwyminrów zinren
'.

moduł sprężystości(E) ,,Epunitów": 1
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ziarną nieselekcjo-

zi^ąrna 0 ,4_4 ,63 mm
,5 mm, 2
Fig. 3. Effect of wąste content (c) ąnd grain sŁe on Young's
modulus (E): 1- non fractinnated grain <1.5,2
A.4-4.63
mm grain
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Rys. 5.Wpływ zawartości odpadórł (c) iwyminrów zinren na
wytrzymałośćna rozdzieranie (R il ,,Epunitów"; oznączen'in
słupków jak na rys. 3
Fig. 5. Effect of waste content (c) and grain sŁe on tearing
strength (R il of ,,Epunites": bar captbns as in Fig. 3
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Zuży cie ścierne,,Epunitów" zawier ających odpady
rośnieze zwiększaniem ich zawartości (rys. 9). Minimal-

ny przyrost zużycia ściernego ,,Epunitów" zawierających 15 i 20% odpadów wynika prawdopodobnie z małej wytrzymałości połączenia ziaren odpadów zmatrycą
materiału pierwotnego; w trakcie ścierania dochodzi tu
do wyrywania całych ziaren. Wymiary ziaren odpadów
niemal nie wpływaj4 natomiast na zmianę wartości AV
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Rys. 6. Wpływ wyminrów zi'ąren ną wytrzymałośćna rozdzieranie (R il ,,Epunitów" o stałej zawartościodpadów (10%)
Fig.6. Effect of grain sŁe on tearing strength (R il of ,,Epunites" with fiłed waste content (10oń)
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Wytrzymało śćna r ozciąganie,,Epu nitów" z odpada-
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mi maleje o około 70-20% niezaleznie od wymiarów
ziaren (rys.7,8).

90

c,0ń mas.

Ws. 9.Wpływ zawartości odpadów (c) iwyminró'w zinren ną
zużycie ścierne (LV) ,,Epunitów" ; oznączenin słupków jak na
rys.3
Fig. 9' Effect ot'wąste content (c) and grain sŁe on ąbrąsirle
weąr (LV) of ,,Epunites" ; bar captians as in Fig. 3
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Ws. 7. Wpływ ząwąrtościodpadów (c) i rłyminrów zinren ną
ułytrzymałość
na rozciąganie (R-),,Epunitów" ; oznaczenin
słupków jaknarys.3
Fig.7. Effect of waste content (c) and grain size on tensile
strength (Ril of ,,Epunites" ;bar captions as in Fig.3
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Wpływ wymiarów zinren ną zużycie ścierne (LV)
,,Epunitów" o stałej zawartości odpadów (L0%)
Fig.10. Effect of grain size on tearing strength (LV) o1 ,,prr-
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Wartośćwydłuzenia przy Zerwaniu po wprowadze5% nieseklekcjonowanych odpadów (uziarnienie
<1,5 mm) gwałtownie maleje (rys. 11), natomiast dalsze
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niu

a< l8

0

0,4-0,6 0,6-0,8 0,8
.

1,0

<1,5

wyrnrary zraren, mm

na rozciąWs. 8.Wpływ wyminrów ziaren na rłytrzymałość

ganie

(Ril

,,Epunitów"

Fig. 8. Effect

o stałej ząwąrtościodpadów (10%)

on tensile strength
tes" with fiłed waste content (1'0%)
of grai'łt size

(Ril

of ,,Epuni-

zwiększanie udziału odpadów powoduje pewien
wzrost poziomu er. }ednakze próbki z dodatkiem 15
i 20% odpadów maja wydłużenie przy zerwaniu wciąz
jeszcze o 30-35% mniejsze niz materiał bez odpadów.
Podobne zmiany wydłuzenia towarzyszące napręZeniom niszczącym obserwo'Wano w kompozytach proszkowych [15]' Poziom wydłuzenia przy zerwaniu nie
zmienia się ze zmianą wymiarów ziaren odpadów i wy_
nosi około 70"/o (zawartość odpadów 70%) (rys' 12)'
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cy powoduje zmianę wielu właściwości
kompozytu, np'
modułu spręzystości|ub wytrzymałości na rozciąganie.
Poziom zmian właściwości
za|eży zarówno oci rodzaju
użytego proszku, jak i od jego ilości,zdyspergowania
w układzie oraz stopnia rozwinięcia powierzchni ziaren. Zmiana charakterystykii zawartości proszku wpły-

c\

oi.

wa równiez na cechy technologiczne uzyskiwanych
mieszanin.

1600
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r2:0
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Ęs' 1'1. Wpływ ząwartościodpadórł (c) iwymiarów zinren ną
wydłużenie przy zerwaniu (e) ,,Epunitóza"; oznaczenin słupków jak na rys. 3
Fig. 11. Effect of waste content (c) and grain sŁe on elongatian
ąt break G) of ,,Epunites";bar capti'ons as in Fig.3
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(c) iwyminrów zi^ąren ną

liczbę cykli do zerwąnin (Nr) ,,Epunitów"; oznaczenin słupków jak na rys. 3
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Fig.13. Effect of rłaste content (c) and grain size on number ot'
cycles to break (Nr) of ,,Epunites" ;bar captians as in Fig. 3
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Ęs' Wpływ wyminrów zinren ną rnydłużenie przy zerll)aniu (e,) ,,Epunitów" o stałejząwnrtościodpadózu (10%)
1-2.

grain size on elongatinn ąt
nites" with fiłed waste content (10%)

F ig. 12. Effect of

br eak

(e,) of ,,Epu-

Ziarna odpadów stanowią barierę rozwoju peknięcia

w badanych materiałach. Mozna przypuszczać, ze większa wytrzymałośćna rozdzieranie i rozciąganie materiałów z odpadami o uziarnieniu <1,5 mm w stosunku do

materiałów z odpadami o wymiarach ziaren 0,40,63 mm wynika przede wszystkim z różnicy energii,

jaką w trakcie odkształcenia pochłaniają ziarna większe
i ztarna mniejsze. Drugą z prawdopodobnych przyczyn

stanowi Zmiana drogi pękania w trakcie odkształcania

próbek zawieraj4cych odpady nieselekcjonowane
(<1,5 mm) co sprzyja

rialu.

zwiększeniu wytrzymałościmate-

Wprowadzenie odpadów powoduje gwałtowny spadek nytrzymałościzmęczeniowej wszystkich serii badanych materiałów z odpadami (rys' 13, 14). Taka zmiana
jest prawdopodobnie spowodowana małą wytrzymałością na granicy ziarno odpadów
- matryca z materiału
pierwotnego
PURM wypełniane sproszkowanymi odpadami
mozna traktować jak rodzaj kompozytu proszkoWego.
|ak wiadomo [15, 16], wprowadzenie proszku do matry-

i

8oo

400

0

Ęs, 14.

o

o'4

''ir_J:*:,,..0'' ''n

<']'5

Wpływ wyminrów zi'ąren ną liczbę cykli do zerwanią

(N,),,Epunitów"

o stałej zawartości odpadów (1'0%)
Fig. 14. Effect of grain size on number of cycles to breąk (Nz)
of ,,Epunites" with fixed raaste content (1,0%)

W ramach opisywanej tu pracy oceniano tez lepkość
mieszanin matrycy materiału pierwotnego z proszkiem
recyklatu. Lepkośćmieszaniny zawieraj4cej 15% nieselekcjonowanego proszku o uziarnieniu <1,5 mm jest
znacznie większa niz lepkośćmieszaniny zawierającej
20o1o proszku selekcjonou/anego w postaci ziaren o wymiarach 0,+-0,63 mm' }est to niezgodne z zawartąw Literaturze zależnością,że im drobniejsze ziarno, tym
większa lepkośćmieszaniny [15]. Rozbieżnośćta prałVdopodobnie wynika z faktu, ze zastosowane przez nas
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odpady o wymiarach ziaren <1,5 mm były nieselekcjonowane t zawierały ok. 30% mas. ziarna o wymiarach
<0,63 mm.
Lepkośćomawianych tu mieszanin rośnieze wzrostem ilościwprowadzonych proszków, podobnie jak
w przypadku kompozytów proszkovvych.
PODSUMOWANIE

I

WNIOSKI

Wartości vłytrzymałościna zerwanie i na rozdzieranie oraz wydłuzenia przy zerwaniu PURM zawierające-

go 75"/" nieselekcjonowanych odpadów o wymiarach
ziaren <1',5 mm są zblizone do odpowiednich wartości
PURM bez odpadów, natomiast moduł spręzystości
wzrasta o około 1'5o/o; zużycie ściernespada o około 10%.
}eśliw zastosowaniu nie jest wymagana duza wytrzymałośćzmęczeniowa, można polecać wybór takich elas-

tomerycznych PURM do wytwarzania wyrobów używanych w doĘchczasowych zastosowaniach pierwotnych PURM. Wyroby te ze wzgIędu na dużą lepkość
mieszaniny odlewniczej powinny mieć mało skomplikowane ksztalty, aby ustrzec się przed niebezpieczeństwem niewypełnienia formy.
W przypadku wyrobów o skomplikowanym kształcie mozna polecać zastosowanie mieszanin zawieraj4cychŁ}"/" selekcjonowanych odpadów o wymiarach ziaren 0,4-0,63 mm' Moduł spręzystości takich ,,Epunitów'' jest o25-30o/o większy niz materiału pierwotnego,
wzrasta o ok. 1'7%. ich odpornośćna zużycie ścierne
i maleje o ok.20"/o łvytrzymałośćnarozciąganie.W wielu zastosowaniach elastomerycznych PURM o duzej
twardościtaka zmiana zużycia ściernego iwytrzymalości na rozciąganie nie wpływa na ich walory uzytkowe,
a wzrost modułu spręzystości jest wręcz poządany. Podobnie jak w przypadku ,,Epunitów" z odpadami
o większych wymiarach ziaten, nie należy ich stosować
do wytwarzania wyrobów, w których o przydatności
poliuretanu decyduje znaczna wytrzymało śćzmęczeniowa.
Zastosowanie odpadów obniza koszty,,Epunitów"
o około 14-19% w zależnościod ilości wprowadzonego
recyklatu
z założeniem, że koszt kilograma poliuretanu o duzej- twardości wynosi 40 zł, koszt proszkowego
odpadowego PUR o badanych M/ pracy wymiarach ziaren powinien wynosić około 2 zł z pominięciem kosztów
logistycznych. Podstawą do tego ostatniego zaŁożenia
jest fakt, że zużyte części maszyn są dostarczane do łv)z_
twórni poliuretanu jednocześnie z odbiorem nowych
części, aurządzenia do rozdrabniania będą zainstalowane w wytwórni poliuretanu.
Zpowyższych ustaleń wynika, ze odpady fwardych
poliuretanów mozna wprowadzać do mieszanin słuzących do wytwarzania wyrobów w większościdotychczasowych zastosowań materiałów pierwotnych. Jedyny problem to wzrost lepkości mieszanin odlewniczych
i wyraźny spadek wytrzymalości zmęczeniowej'
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Poliuretany o duzej twardości mozna traktować jak
rodzaj kompozytu proszkowego, ponieważ przebieg
procesów odkształcania i parametry technologiczne są
w obydwu przypadkach podobne. Zaobserwowane
w niniejszej pracy prawidłowościbędą analizowane
w trakcie dalszych badań duroplastów poliuretanowych
zawieral4cych odpady.
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