Využitie závitovkového lisu
RUNI pri recyklácii PE fólií
Posledným krokom pri pracom procese je odstránenie čo najväčšieho množstva vody z už vypratej podrvenej fólie.

V Čechách a na Slovensku sa recyklácii PE fólií venuje niekoľko spoločností.
Ako vstupnú surovinu na výrobu regranulátu tieto recyklačné závody využívajú viac či menej znečistenú odpadovú fóliu z rôznych oblastí priemyslu,
poľnohospodárstva, ale aj zo separácie z komunálnej sféry.
Závitovkové lisy dánskej firmy RUNI A/S spoľahlivo zabezpečujú odvodnenie fólie mechanickým
spôsobom jej kontinuálnym intenzívnym stláčaním. Voda je z lisovaciej komory vytláčaná cez
dierovanú nerezovú matricu a zberaná pod samotným zariadením do nádrže.
Masívna konštrukcia, vodotesnosť a špeciálne
upravená závitovka sú zárukou spoľahlivej kontinuálnej prevádzky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Účinnosť takéhoto mechanického odvodnenia
vypratej fólie je prekvapivo vysoká. Podľa druhu
fólie a obsahu vody na vstupe do lisu sa zvyčajne
»» RUNI SK370
Aby mohla byť znečistená fólia recyklovaná,
musí prejsť procesom prania. Tento proces začína podrvením znečistenej fólie v drviči či mlyne
a následnom praní v rôznych typoch starších či
novších pracích liniek, ktoré sú tvorené zvyčajne viacerými vzájomne prepojenými zariadeniami, či stupňami.
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dosahuje zníženie obsahu vody až pod 5  %. To je
už materiál, ktorý môže aj bez akéhokoľvek ďalšieho dosušovania byť priamo spracovaný na regranulát vo väčšine používaných extrudérov.
Čo je však najdôležitejšie, lisy RUNI napriek ich
vysokej účinnosti odvodnenia nepotrebujú ani
zďaleka toľko elektrickej energie ako konvenčné zariadenia ako sú odstredivky, či teplovzdušné sušičky.

Nezáleží na tom aký typ pracej linky je pri recyklácii používaný, závitovkové lisy RUNI môžu
byť veľmi jednoducho začlenené do línie zariadení medzi mokrú a suchú časť recyklačného
procesu, nahradiť používané sušiace zariadenia
a v priebehu jedného dňa vylepšiť ziskovosť recyklačnej prevádzky výrazným znížením nákladov na elektrickú energiu.
Podľa požadovanej kapacity je možné inštalovať
dve veľkosti lisov:
»» SK240 s kapacitou do 250 kg/h
»» a SK370 s kapacitou od 300 do 700 kg/h fólie
na vstupe.
Lisy sú vyrábané v Dánsku v mestečku Tarm
a sú dodávané do celého sveta pre rôzne oblasti spracovania a recyklácie odpadových materiálov a surovín.
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RUNI SK370 pri stabilnom hodinovom výkone
odvodnenia až do 700 kg PE fólie spotrebuje len
okolo 12–13 kWh. Hlavný motor má totiž nominálny príkon iba 15  kW.
Pri tomto výkone sú zvyčajne používané odstredivky s odbemi od 40 do 80  kW a teplovzdušné
sušiarne často až okolo 100 a viac kW za hodinu
neporovnateľne väčšou záťažou pre peňaženku
majiteľa recyklačnej prevádzky. Podotýkame, že
pri tom istom výsledku.
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