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S

tanowisko do wytwarzania wyrobów porowatych, warstwowych i kompozytowych może być zastosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych, którego produkty znajdują obecnie zastosowanie we wszystkich
branżach przemysłowych.

Stanowisko doświadczalne służy do wytwarzania wyrobów porowatych, warstwowych i kompozytowych
otrzymywanych z odpadów: kompozytów włókienniczo-polimerowych, tworzywowych, tekstylnych oraz pianki
PUR, pochodzących z recyklingu. Stanowisko pozwala na otrzymanie na drodze rozdrabniania i termoprasowania
gotowych produktów. Do przeprowadzania prób technologicznych wykorzystywane są urządzenia do rozdrabniania wstępnego i właściwego badanego materiału oraz urządzenia do termoprasowania. Stanowisko doświadczalne składa się z urządzenia formującego, które pozwala otrzymywać pilotażowe wyroby gotowe. Urządzenie
jest wyposażone w odpowiednią płaską formę, dzięki której można uzyskiwać wyroby gotowe w postaci płaskiej.
Na stole prasy i jej suwaku istnieje możliwość zamontowania matrycy i stempla do kształtowania wyrobów trójwymiarowych. Stanowisko umożliwia dobór parametrów termoformowania gotowych produktów z odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz tworzyw
spienionych (poliuretanowych). Urządzenie może
także znaleźć zastosowanie dla konsolidowania wyrobów kompozytowych warstwowych i zbrojonych.
Urządzenie jest sprzętem testowym do pilotowego
ustalania parametrów procesu technologicznego
przed uruchomieniem produkcji na urządzeniach
o wysokiej wydajności. Stanowisko doświadczalne
pozwala na przeprowadzenie prób badawczych
w skali półtechniki.
Typ prasy:

hydrauliczna

Zakres temperatury:

0–400°C

Siła nacisku:

0–600 ton

Sterowanie:

ręczne i automatyczne

Produkty warstwowe z odpadów polimerowych otrzymane metodą
termoprasowania
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Wyroby porowate otrzymane z odpadowej pianki PUR metodą
termoprasowania
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T

he stand can be used in the processing of plastics, whose products are currently used in all industries.

The stand is intended for the production of porous, layered and composite goods obtained from the
recycled textiles and polymers as well as polyurethane foam. The device enables one to obtain, by means
of grinding and thermal pressing, final products. The stand is equipped with a forming device with the use
of which these end products are manufactured. The device has the form of a flat press, however it is also possible
to mount a stamp which would facilitate the manufacture of 3D objects. Using the stand, appropriate parameters
of thermal pressing can be set. Additionally, the device can also be used for the consolidation of layered composites.
The stand is a pilot test equipment determining parameters of a technological process before launching the final
device with high efficiency.

Press type:

hydraulic

Temperature range: :

0–400°C

Pressing force:

0–600 ton

Control modes:

manual and automatic

Layered foods obtained from recycled polymers by means of thermal
pressing
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Porous foods obtained from the recycled polyurethane foam by means
of thermal pressing
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