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1. Wstęp 

Projekt polega na opracowaniu technologii oczyszczania wiórów superstopów inconel 

oraz tytanu w specjalnie zaprojektowanej maszynie oczyszczającej oraz przy 

wykorzystaniu środka chemicznego, wytypowanego w drodze testów i prób.  

 

Efektem czyszczenia jest materiał o wysokiej czystości, który znajdzie zastosowanie 

w branżach tj. lotniczej lub petrochemicznej, wymagających surowca wysokiej jakości 

oraz posiadających specjalne parametry. 

 

Wstępne badania oraz wyniki testów udowodniły, że stosując wytypowane środki 

chemiczne, możliwe jest uzyskanie surowca o niskim poziomie zanieczyszczeń 

zwłaszcza organicznych, oraz o małej zawartości wodoru, tlenu i azotu.  

 

Testy mycia przeprowadzane były ramach badań wynikających z realizacji planu 

badawczego Beneficjenta oraz prac zleconych jednostce naukowej, która wykonując 

umowę podwykonawstwa prowadziła stosowne próby i testy w ramach umówionego 

zakresu badań. 

Beneficjent próby mycia wykonywał stosując różne sposoby i techniki mycia 

wykorzystując technologie i maszyny dostępne na rynku. Jednakże testy oraz 

przegląd dostępnych rozwiązań wykazał, że nie istnieje na rynku gotowa metoda 

mycia tego typu materiałów stąd zachodzi uzasadniona konieczność opracowania 

nowatorskiej metody mycia bazując na pozyskanym w trakcie badań doświadczeniu i 

zdobytej wiedzy.  

2. Cel dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie założeń, technicznych dla 

budowanej linii demonstracyjnej oraz technologicznych dla procesu mycia, mając na 

uwadze uzyskanie pożądanych parametrów czystości wiórów tj.: 

- zawartość tlenu: wartość pożądana <0.1% lub 0.1-0.5% (poziom akceptowalny), 

- zawartość azotu: poziom pożądany <0.1% lub 0.1-0.5% (poziom akceptowalny), 

- zawartość wodoru: poziom pożądany <0.1%  lub 0.1-0.5% (poziom akceptowalny), 

- zawartość węgla: poziom pożądany <0.03% lub 0.03-0.1% (poziom akceptowalny). 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Źródła informacji 

Założenia zostały opracowane w oparciu o dane uzyskane w wyniku prac 

badawczych prowadzonych we własnym zakresie oraz w oparciu o analizy 

podwykonawcy  – Politechniki Krakowskiej. Zebrana wiedza pozwoliła na 

opracowanie technologii oraz przygotowanie wstępnych założeń do budowy linii 

technologicznej o określonych w projekcie parametrach. 

4. Założenia do budowy linii technologicznej 

Zasadniczy proces technologiczny mycia wiórów będzie opierał się o metodę 

klasyczną, zanurzeniową z użyciem 5% roztworu środka chemicznego z wodą w 

specjalnie do tego celu zaprojektowanej maszynie czyszczącej wióry. Wstępnie 

zakłada się opracowanie autorskiego urządzenia o budowie bębnowej, w której 

surowiec jest cyklicznie mieszany w gorącym roztworze usuwającym 

zanieczyszczenia pochodzące z procesu obróbki skrawaniem. 

Szczegółowe opracowanie  konstrukcji mechanicznej oraz części branżowych 

urządzenia nie jest przedmiotem analizy w niniejszym dokumencie. 

Podstawowe założenia do projektu przedstawia tabela poniżej. 

Tabela nr 1. Podstawowe założenia dla budowanej linii technologicznej. 

Lp. Parametr Jednostka Wartość 

1. Wydajność procesu mycia 1) [kg/m-c]     20 000     

2. Czas użytkowania środka chemicznego 2) [dni]             20     

3. Maksymalna moc urządzeń kW           400     

4. Zużycie środka chemicznego [litr/m-c]             75     

5. Zużycie wody [litr/dzień]             20     

6. Wielkość czyszczonej frakcji 3) mm 4-6 

 

1) Wydajność przyjęta dla wyczyszczonych wiórów na wyjściu linii  

                     technologicznej. 

2)   Czas stosowania tej samej partii środka chemicznego do momentu wymiany             

                    jej na nową, świeżą porcję środka chemicznego. W czasie pomiędzy  

                     wymianami dopuszcza się dolewanie świeżego środka chemicznego, nie  

                     więcej jednak niż 5 litrów. 

3)  Wielkość frakcji wynika z możliwości maszyn dostępnych na rynku. Większość z  

dostępnych urządzeń pozwala na rozdrobnienie wiórów do rozmiaru ok. 5mm z  

wysoką wydajnością. 

 



 

 

 

 

5. Opis proponowanej technologii i procesów 

Proces technologiczny czyszczenia wiórów ma formę potokową. Główną zaletą 

takiej formy organizacji procesu przetwórstwa wiórów jest, jak pokazują 

przeprowadzone testy i analizy, największa wydajność liczona w kg/h 

(tudzież kg/m-c) w stosunku do produkcji gniazdowej. Skupienie maszyn w 

jednym ciągu technologicznym pozwala również na redukcję kosztów budowy 

oraz oszczędność miejsca w hali, gdzie powstanie w/w linia.  Taka forma 

produkcji pozwala także na większą skalowalność procesu przy stosunkowo 

niskich kosztach z tym związanych. 

 

Na rysunku poniżej przedstawiono kolejność procesów czyszczenia, od momentu 

podania na linię wirów aż do pakowania gotowego produktu w opakowania 

próżniowe. 

 
Rys. 1. Przebieg procesów mycia wiórów 

 



 

 

 

 

 

Opis głównym elementów linii czyszczącej: 

5.1. Podajnik taśmowy skośny z koszem zasypowym. 

Realizuje podawanie surowca do kruszarki. Zakładana szerokość pasa to 

800mm. 

5.2. Kruszarka. 

Rozdrabnia i tnie wióry na mniejsze kawałki. Proces istotny z punktu widzenia 

uzyskania spodziewanej czystości materiału, gdyż skręcone wióry mają 

postać geometryczną trudną do wyczyszczenia. Pocięte i rozdrobnione przez 

kruszarkę fragmenty znacznie łatwiej poddają się czyszczeniu (łatwiejsza 

penetracja środka chemicznego) oraz powodują zwiększenie gęstości 

nasypowej przez co zwiększa się wydajność procesu czyszczenia. 

5.3. Separator magnetyczny. 

Umożliwia detekcję oraz usunięcie z masy wiórów wszelkich zanieczyszczeń 

ferromagnetycznych.  

5.4. Separator sitowy. 

Umożliwia separację rozdrobionych wiórów z uwagi na rozmiar frakcji. 

Pożądana frakcja tj. o wymiarach 4-6 mm zostanie przesłana do dalszego 

przetwarzania. Mniejsze fragmenty zostaną odrzucone jak te nie nadające się 

do procesu mycia. 

5.5. Myjka do mycia wstępnego. 

Urządzenie pracujące w kaskadzie z myjką do mycia zasadniczego. Usuwa 

większość (80-90%) drobnych zanieczyszczeń (głównie pyłów) 

pochodzących z procesu kruszenia, dzięki czemu zwiększa się żywotność i 

czas użytkowania partii środka chemicznego (możliwe uzyskanie okresu 

wymiany środka chemicznego co ok. 20 dni). 

5.6. Myjka do mycia zasadniczego. 

Główne urządzenie linii technologicznej. Jej zadaniem jest usunięcie 

zanieczyszczeń organicznych oraz pozostałości po cieczach obróbczych. W 

wyniku mycia zasadniczego możliwe będą do uzyskania parametry 

zawartości substancji organicznych oraz poziomu pierwiastków O, N, H, C. 

5.7. Suszarka do wiórów. 

Wirówka, działające na zasadzie siły odśrodkowej i tarcia. W wyniku jej pracy 

możliwe będzie usunięcie wilgoci do poziomu poniżej 1%. 

5.8. Stacja do pakowania wiórów. 

Stacja z automatycznym zasypem i ważeniem wirów oraz pakowaniem 

próżniowym. 



 

 

 

 

 

6. Projekt linii technologicznej oraz jej rozlokowanie w miejscu budowy. 

Patrz załącznik nr 1. 

 
7. Założenia projektowe dla konstruowanej maszyny czyszczącej. 

Nie są przedmiotem niniejszej analizy. Szczegółowe opracowanie założeń 

konstrukcyjnych nastąpi w kolejnym etapie prac projektowych. 

8. Uwagi końcowe. 

Niniejsze opracowanie zostanie fizycznie realizowane w II etapie badawczym  

(począwszy od 01.04.2019r.) i będzie dostosowywane do wyników badań w trybie 

ciągłym. Wynika to z faktu, że równolegle będą prowadzone prace badawcze i testy, 

które mogą ujawnić nieznane dotąd czynniki mające wpływ na konstruowaną 

technologię. Projekt linii zatem będzie wymagał ciągłych modyfikacji, dostosowując 

go do aktualnych danych.  

Właściwą realizację etapów tj. konstrukcję i budowę maszyn oraz wszelkich urządzeń  

zapewni wykwalifikowany i doświadczony zespół badawczy oraz wybrany 

podwykonawca. 

 

 


