ProNOVEL granulat polipropylenu
ProNOVEL polypropylene granulate
Nasza firma oferuje wysokiej jakości granulat polipropylenu (PP)-ProNOVEL,
który otrzymujemy w procesie recyklingu spienionego polipropylenu (EPP).
Czystość granulatu ProNOVEL oraz powtarzalność procesu pozycjonuje nasz produkt
bliski orginałowi polipropylenu. ProNOVEL ma szerokie zastosowanie w opakowaniach,
pojemnikach, produktach stosowanych w budownictwie i gospodarstwach domowych.
Produkt ProNOVEL został rozwinięty w ramach prac badawczych w projekcie:
„Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o unikatowych
właściwościach funkcjonalnych” (dz.4.1.4 PO IR).

Our company offers ProNOVEL - a high-quality polypropylene (PP) granulate
that is obtained from expanded polypropylene (EPP) recycling process.
Purity of ProNOVEL granulate, combined with the repeatability of the process,
positions our product closely to the original polypropylene.
ProNOVEL has a wide range of applications: from packaging,
components used in construction works, to household products.
ProNOVEL has been developed during development research in a project named:
“Development of innovative technology of expanding the material with unique
functional values” (dz.4.1.4 PO IR)
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recykling i ekologia
recycling and ecology
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PRONOVEL MOŻE BYĆ UŻYTY DO FORMOWANIA PRODUKTÓW
Z PP LUB PRODUKCJI SUROWCA EPP

ODBIERAMY, SKUPUJEMY:
WE COLLECT AND BUY:

PRONOVEL CAN BE USED FOR PP PRODUCTS MOULDING
OR PRODUCING EPP RAW MATERIAL

surowiec EPP / produkty formowane z PP
EPP raw material / PP moulded products
surowiec EPP / produkty formowane z PP
EPP raw material / PP moulded products

WYTWARZAMY
WE PRODUCE

granulat PP - ProNOVEL
polypropylene granulate - ProNOVEL

odpady EPP z insertami metalowymi i plastikowymi
EPP waste with metal and plastic particles

kompaktowanie
compacting

O FIRMIE:
EPP Recykling zajmuje się odbiorem i recyklingiem odpadów ze spienionego polipropylenu (Expanded Polypropylene EPP) różnej
wielkości, gęstości i kształtu. Nasze doświadczenie pozwala zaoferować wysokiej jakości usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów z EPP dla organizacji z każdej branży. Polipropylen spieniony, jaki odbieramy od Klientów, poddajemy recyklingowi
wytwarzając czysty granulat polipropylenu (PP) ProNOVEL.
Posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia i decyzje administracyjne na zbieranie i przetwarzanie spienionego polipropylenu.
W zakresie odbioru odpadów ze spienionego polipropylenu (EPP) oferujemy rzetelną i długoterminową współpracę obejmującą odbiór
odpadów produkcyjnych i nieprodukcyjnych np. komponenty z EPP używane w produkcji, opakowania, boxy, tacki logistyczne, itp.
Nasza oferta skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak też firm i instytucji. Zakres naszych usług obejmuje:
- odbiór odpadu EPP,
- zorganizowanie odpowiedniego transportu,
- przetworzenie EPP na wysokiej jakości polipropylen (PP) który jest oferowany w stałej sprzedaży.
Nasza firma jest w stanie poddać procesowi recyklingu każdy rodzaj EPP pochodzący od dostawców z całego świata.
Wyniki przeprowadzonych w ramach projektu konsorcjalnego pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o
unikatowych właściwościach funkcjonalnych” prac badawczo-rozwojowych pozwoliły stwierdzić, że zastosowane w procesie
przygotowania regranulatów procedury i sprzęt pozwalają na skuteczne eliminowanie zanieczyszczeń drobinami metalowymi
mogącymi pochodzić z metalowych wzmocnień stosowanych w wyrobach z EPP.
W ramach badań osiągnięto wskaźnik poniżej 0,5% udziału frakcji metalowej w produkcie.

O PROJEKCIE:
Spółka bierze udział w: Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne)
Celem projektu jest opracowanie przez konsorcjum, którego jesteśmy uczestnikami, innowacyjnej metody produkcji
unowocześnionego tworzywa EPP metoda spieniania.
W ramach projektu przeprowadzone zostały badania nad metodyka spieniania polipropylenu z zastosowaniem CO2, oraz
wykorzystaniem w procesie produkcji regranulatu ze zużytych kształtek z EPP. Dodatkowo W zostanie opracowana autorska i
innowacyjna receptura blendu do spieniania, dzięki któremu nowy materiał cechował będzie się korzystniejszymi cechami i parametrami
funkcjonalnymi. Finalnie, opracowana innowacyjna technologia pozwoli na opracowanie i późniejsze wdrożenie innowacyjnych produktów.
W ramach Naszego etapu prac przeprowadzono badania nad przydatnością pozyskiwanych z różnych źródeł odpadowych kształtek EPP.
Przeprowadzono proces regranulacji w celu uzyskania odrębnego regranulatu każdego z wytypowanych materiałów do badań. Przebadano
przydatność zarówno regranulatów pozyskiwanych z jednego źródła, jak również wzajemny wpływ regranulatów pochodzących z różnych źródeł.
Regranulacja była prowadzona w celu uzyskania jednorodnych tworzyw oraz mieszanek tworzyw poddanych procesowi homogenizacji w
warunkach przetwórstwa tworzywa z wykorzystaniem linii technologicznej stosowanej do przetwórstwa polipropylenu.
Przeprowadzono regranulację aglomeratów wytworzonych z poużytkowych, wyformowanych wyrobów ze spienionego polipropylenu z
uwzględnieniem producenta pierwotnego granulatu EPP. Określono najkorzystniejsze parametry prowadzenia procesu regranulacji.
Przeprowadzono także regranulację mieszanek zawierających ściśle określone udziały regranulatów z uwzględnieniem producenta granulatu EPP.
Przeprowadzone badania wykazały, że mieszanki cechowały się wartościami oznaczanych parametrów, tj. masowego wskaźnika szybkości płynięcia,
temperatury topnienia, czasu indukcji utleniania, gęstością, zawartością zanieczyszczeń w postaci drobin metalowych na poziomie zbliżonymi do
wartości osiąganych przez niezmieszane regranulaty stanowiące składniki mieszanek. Przeprowadzone próby modyfikacji, pozwoliły na poprawę
właściwości materiału co pozwala zaliczyć przeprowadzone prace do kategorii upcyklingu.

About the company:
EPP Recykling collects and recycles expanded polypropylene (EPP) waste of all sizes, densities and shapes.
Our experience allows us to deliver highest quality of services in the field of collecting and managing EPP waste for organizations
from all industries. We recycle expanded polypropylene that we collect from our clients in order to obtain pure polypropylene (PP) granulate proNOVEL.
We own all of the necessary licenses and administrative permissions for collecting and processing expanded polypropylene.
When it comes to collecting EPP, our company offers solid and long-term cooperation that includes collection of productive and non-productive waste,
like: EPP components used in production, boxes, logistic trays, packages, etc. Our offer is suitable both for individual clients and for companies or
institutions. Range of our services includes:
-Collecting EPP waste
-Organization of suitable transportation
-Processing EPP into high-quality polypropylene (PP) that is a regular item in our offer
Our company is able to process and recycle every kind of expanded polypropylene, from any supplier from all over the world. Development research
has been conducted under the framework of consortium project named: “Development of innovative technique of expanding the material with
unique functional values.” The results of this research proved that procedures and equipment used during production of regranulates allow for
successful elimination of metal particles that can originate from metal reinforcements used in EPP products.
Research concluded with reaching a parameter of product's metal fraction presence below 0,5%

About the project:
EPP Recykling takes part in a project named:
Smart Growth Operational Programme 2014-2020 (action 4.1.4 Application Projects).
The aim of the project is to develop, by a consortium which we are part of, an innovative method of production of modernized EPP plastic in
the process of foaming. As part of the project, industrial research on the methodology of polypropylene (hybrid) with the use of CO2, the use of
regrind from used EPP fittings in the production process, and work on increasing the scale of the described manufacturing process will be carried out.
Within the project framework, an original and innovative recipe for foaming blend will be developed. Thanks to this blend, the material will have
better properties and functional parameters. Finally and as an outcome, the development of this modern technology will allow for later
implementation of innovative products.
Our actions included research on usefulness of waste EPP fittings that originate from various sources. A process of regranulation has been conducted,
in order to obtain a separate regranulate from each of selected research materials. What was examined was both usefulness of regranulates originating
from single source, and also mutual influence on each of regranulates that came from different sources.
With regranulation, we also aimed to obtain homogenous material, and also material mixes that were later put into homogenization process with the
technological line used in polypropylene processing, under the conditions of material's processing.
Agglomerates made from waste moulded EPP products were regranulated with the consideration of raw EPP material producer. A regranulation process
of blends that consisted of strictly determined regranulate shares has also been performed, also with the consideration of raw EPP material producer.
Conducted research has shown that the blends had parameters like: MFI, oxidation induction time, melting point, and metal fractions' pollution,
on a similar level to the parameters of non-mixed regranulates that were constituent of the blends. Modifications that have been performed improved
material parameters, which positions these actions as a process of upcycling.
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