
Przetwarzanie odpadowych  tworzyw 
sztucznych w technologii termo katalitycznego
krakingu poliolefin KLINOTECH CR®

Utylizacja polietylenu, polipropylenu 
oraz ich pochodnych 



Co to jest KLINOTECH CR®?
KLINOTECH CR® to technologia  wytwarzania 

syntetycznego oleju o właściwościach paliwowych w 
procesie termicznym prowadzonym w 
temperaturach rzędu 400 ⁰C w obecności 
katalizatora. W tych temperaturach dochodzi do 
termicznej depolimeryzacji długich łańcuchów 
polimerowych PE (polietylenu) i PP (polipropylenu). 
W ciele stałym łańcuchy te zawierają od 20 000 do 
30 000 monomerów – CH₂ - , natomiast po procesie 
depolimeryzacji otrzymuje się wiele łańcuchów 
polimerowych krótszych zawierających od kliku 
monomerów (czysty gaz pirolityczny zawierający 
metan, etan, propan i ich pochodne oraz wodór) do 
kilkunastu monomerów w łańcuchu (benzyna 
syntetyczna, olej syntetyczny) aż do kilkudziesięciu 
(parafina). 



W technologii KLINOTECH CR® powstają 
trzy produkty:               
Ok. 80% wagowo to olej syntetyczny w 

którego skład wchodzą frakcje 
benzynowe, olejowe oraz parafina 
syntetyczna. Są one czyste ekologicznie, 
gdyż poza atomami C i H₂ nie ma w 
budowie tych  związków chemicznych 
innych atomów.
Ok. 10% to czysty gaz energetyczny, który 

może być wykorzystany w instalacji.
Ok. 10% to pylisty węgiel pirolityczny nie 

zawierający metali, siarki i minerałów, bo 
w tworzywie tych związków po prostu nie 
ma w wyrobach wykonanych z PP i PE. 

Co to jest KLINOTECH CR® i co powstaje w wyniku jej 
stosowania.
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 Jest przyjazna dla środowiska.
 Umożliwia otrzymywanie programowalnej ilości frakcji produktu.  Możliwa do 

otrzymania ilość frakcji wynosi od 3 do 10. 
 Istnieje możliwość dowolnego mieszania ze sobą poszczególnych frakcji w celu 

otrzymywania produktów o zakładanych właściwościach. 
 Umożliwia budowę urządzeń o wydajnościach od 50 do 450 kg/h przetwarzanych 

odpadowych tworzyw sztucznych.
 Pozwala na budowę instalacji mobilnych w zabudowie kontenerowej.
Może być samowystarczalna energetycznie.
 Zapewnia skuteczną utylizacje odpadowych tworzyw sztucznych. 
 Umożliwia recykling przepracowanych olejów różnego pochodzenia w tym silnikowych i 

przekładniowych. 
 Umożliwia recykling rozdrobnionych odpadów gumowych.

KLINOTECH CR® to technologia która:



Examples of 8 oil 
fractions with the 
properties of fuel

• próbka frakcji benzyny lekkiej

• próbka frakcji benzyny

• próbka frakcji benzyny ciężkiej

• próbka frakcji oleju lekkiego

• próbka frakcji olejowej

• próbka frakcji oleju ciężkiego

• próbka frakcji parafiny miękkiej

• próbka frakcji parafiny stałej
Średnia wartość opałowa wynosi od 40 do 43 MJ/kg



The MKX distiller - dimensions



Destylarka typ MKX - widok zamontowanego 
urządzenia
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Emisja jednostkowa toksycznych składników spalin
test C1 wg. ISO 8178-4 dla badanych paliw
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Positive PositivePositive

Procentowa różnica w jednostkowych emisjach toksycznych 
składników spalin w teście C1 wg ISO 8178-7 dla oleju 

syntetycznego w porównaniu z olejem napędowym

Negative

Wyniki testu C1 wg ISO 8178-7 dla oleju 
syntetycznego w porównaniu z olejem napędowym



Porównanie dwu parametrów oleju 
przepracowanego i destylatu z niego otrzymanego. 
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Dziękujemy za uwagę

www.klinotech.eu


