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JELÖLÉS ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 
 

 

 

 

A jegyzetben felhasznált jelölések 
 
 
E [MPa]  húzó rugalmassági modulus 

F [N]  erő 

m [g]  tömeg 

MFI [g/10 perc] folyási mutatószám (Melt Flow Index)  
p [Pa]  nyomás 

t [s]  idő 

T [°C]  hőmérséklet 

Tg [°C]  üveges átalakulási hőmérséklet 

V [m3]  térfogat 

w [m/s]  közeglégáram 

∆vi [m/s]  süllyedési sebességvektor 

∆si [m/s]  eredő süllyedési vektor 

ε [mm]  nyúlás 

η [Pa∙s]  viszkozitás 

θ [°]  peremszög 

ρ [g/cm3] sűrűség 

σ [MPa]  húzószilárdság 
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A jegyzetben alkalmazott anyagok rövidítései 
 
 

ABS akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer 

BPA biszfenol-A monomer 

CaCl2 kalcium-klorid 

CaLS kalcium-lignoszulfonát 

CaO kalcium-oxid (mész) 

CB-A, CB-D primer antioxidáns stabilizátor 

CO szénmonoxid 

CO2 széndioxid 

COCl2 foszgén 

EtOH etanol 

EVA etilén-vinilacetát kopolimer 

H2O víz 

H2SO3 kénessav 

H2SO4 kénsav 

HCl hidrogén-klorid 

HD hidroperoxid bontó szekunder antioxidáns 

HDPE nagysűrűségű polietilén 

kPVC kemény polivinilklorid 

LDPE kissűrűségű polietilén 

lPVC lágy polivinilklorid 

MIBC metil-izobutil-karbinol 

Na2CO3 nátrium-karbonát (mosószóda) 

NaCl nátrium-klorid 

NaOH nátrium-hidroxid (nátronlúg) 

NOx különböző nitrogénoxidok 

PA poliamid 

PBT poli(butilén-tereftalát) 

PC polikarbonát 

PE polietilén 

PET polietilén-tereftalát 

PIB poliizobutilén 
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PMMA poli(metilmetakrilát) 

POM polioximetilén 

PP polipropilén 

PS polisztirol 

PTFE politetrafluoretilén 

PUR poliuretán 

PVA polivinil-alkohol 

PVAc polivinilacetát 

PVC polivinilklorid 

PVDF polivinilidén-fluorid 

SEBS-g-MA maleinsav-anhidriddel ojtott sztirol-etilén-butadién-sztirol kopolimer 

SO2 kéndioxid 

UP telítetlen poliészter 

ZnCl2 cink-klorid 
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A jegyzetben alkalmazott kifejezések rövidítései 
 
BMC üvegszállal erősített „alaktalan” kompozit előimpregnátum (Bulk 

Moulding Compound) 

DSC differenciál pásztázó kalorimetria (Differential Scanning Calorimetry) 

E+E elektromos és elektronikai ipar 

FF fenntartható fejlődés 

FTIR Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy) 

GPC gél permeációs kromatográfia (Gel Permeation Chromatography) 

LCA életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment) 

MÉH melléktermék és hulladékhasznosító vállalat 

MIR középső infravörös tartomány (Middle Infrared) 

NIR közeli infravörös tartomány (Near Infrared) 

OGyHT országos gyűjtési és hasznosítási terv 

OIT indukciós idő (Oxidative Induction) 

pH hidrogénion-kitevő (pondus Hidrogenii) 

ppm milliomodrész (Parts Per Million) 

SEM pásztázó elektronmikroszkópia (Scanning Electron Microscopy) 

SMC lemezformájú prepreg kompozit előgyártmány (Sheet Moulding 
Compound) 

TGA termogravimetria (Thermo-Gravimetric Analysis) 

UV ultraviola sugárzás 

XRF transzmissziós és karakterisztikus röntgensugárzás (X-ray 
fluorescence) 
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Bevezetés 
 
 
 
 
Napjainkban a szintetikus polimerek, vagyis a műanyagok az élet minden területén 

nélkülözhetetlenné váltak, hiszen számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek: pl. 
alacsony a feldolgozási hőmérsékletük, ezért viszonylag kevés energia kell a termékek 
gyártásához; kis sűrűségük miatt olyan könnyű alkatrészek gyárthatók belőlük például 
járművek számára, amelyek kisebb üzemanyag-fogyasztást eredményeznek.  

A műanyag elnevezés egyfajta – a természettől idegen – pót-anyagra utal, holott a 
műanyagok is szerves molekulaláncokból épülnek fel, így sok tulajdonságban 
hasonlóságot mutatnak az élő szövetekkel. A tapintásuk (vagyis a hővezetésük és a 
keménységük), a szilárdságuk és a merevségük mind-mind jóval közelebb áll az 
emberhez, mint például a kerámiák, vagy a fémek hasonló tulajdonságai. Ennek 
köszönhető a műanyag termékek gyors terjedése a háztartási cikkek, az orvostechnika, 
vagy a csomagolóipar területén, hiszen ezek kézzelfogható közelségben vannak az 
emberekhez. 

Mindezek ellenére számos támadás éri a műanyagokat, amelyek hatására 
használatukat sokan ellenzik a hétköznapi életben, igaz ettől függetlenül az ő életük is 
elképzelhetetlen lenne műanyagok nélkül. Az ellenérzés fő oka a műanyaghulladék – mint 
problémaforrás – kérdése, amelyről számos téves információ kering, a „sosem bomlik le” 
véleménytől, a „lebomlás során mérgező anyagok szivárognak belőle” megállapításig. Az 
ehhez hasonló laikus vélemények gyorsan terjednek, és nagyfokú érzelmi reakciót képesek 
kiváltani az emberekből, ezért sajnálatos módon a törvényhozásért felelős vezetőket is 
befolyásolhatják, nehezítve a szakszerű hulladékkezelési eljárások kidolgozását és 
bevezetését. 

Magyarországon a műanyaghulladék ma még jellemzően a többi kommunális 
hulladékkal keveredve kerül kezelésre, így nagy részét lerakják, illetve elégetik. A 
környezet védelme és a nyersanyagforrások megóvása érdekében azonban ezen a területen 
is törekedni kell a nagyobb mennyiségű újrahasznosításra, hasonlóan a régebb óta használt 
anyagoknál (pl. papír, fém, üveg) kialakult példákhoz. 

A műanyaghulladék hasznosítási lehetőségeinek elemzése tehát aktuális kérdés, 
amelynek megválaszolásához megfelelő ismeretanyag és környezettudatos hozzáállás, 
megvalósításához pedig megfelelő piaci háttér, és jogi szabályozás szükséges. A jegyzet 
célja ezen feltételek előremozdítása a témában felhalmozódott ismeretanyag 
összefoglalásával és rendszerezésével. 

A jegyzetet elsősorban műszaki BSc és MSc képzésben résztvevő hallgatóknak szól, 
ám praktizáló anyagmérnökök és tervezők munkájához is segítséget adhat. 
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1. Az újrahasznosítás környezetvédelmi kérdései 
 
 
 
 
A környezetvédelem egyik legfontosabb területe a hulladékkezelés kérdésköre: 

közvetlen, illetve közvetett úton ugyanis a hulladékok jelentős hatást gyakorolhatnak a 
talaj, a víz és a levegő állapotára, valamint az élővilágra. A mezőgazdaságban, az iparban 
és a háztartásokban keletkező szilárd hulladékok és a szennyvizek mellett tágabb 
értelemben akár a szennyező gázok is tekinthetőek hulladéknak, hiszen ezek is olyan 
keletkező termékek, amelyet kibocsátójuk már nem tud, vagy nem akar felhasználni. A 
műanyag-felhasználás növekedése és a polimer termékek rövidnek tekinthető élettartama 
miatt ez az anyagtípus egyre nagyobb mennyiségben és arányban jelenik meg a szilárd 
hulladékok között. 

 
 
 

1.1. A keletkező műanyaghulladék mennyisége 
 
 

Ahhoz, hogy a keletkező műanyaghulladék mennyisége becsülhető legyen, először 
érdemes áttekinteni a teljes hazai keletkező hulladékmennyiséget ágazatonként, illetve 
fajtánként. Az 1.1. táblázatban összefoglalt hulladékfajták közül az ipari, az építési és a 
települési szilárd hulladékban található nagyobb mennyiségű műanyaghulladék.  

 
1.1. Táblázat Magyarországon keletkezett hulladékfajták mennyisége [1.1] 

Ágazatok 

Mennyiség 
[ezer tonna] 

2004 2008 2012 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék 6 220 1 190 800 

Ipari és egyéb gazdálkodói hulladék 9 640 7 390 5 800 

Építési-bontási hulladék  4 060 4 880 3 810 

Veszélyes hulladék 970 710 780 

Települési szilárd hulladék 4 590  4 550 3 990 

Összesen a lakosságnál és a vállalatoknál 
keletkező hulladék 

25 480 18 720 15 180 

 
Az elmúlt évtizedben Magyarországon keletkezett hulladék mennyisége a statisztikai 

adatok szerint erőteljes csökkenést mutat, ennek azonban módszertani okai is vannak (pl. 
2008-tól a mezőgazdasági hulladékok csoportja már csak a ténylegesen hulladéknak 
minősülő trágya, állati és növényi melléktermékeket tartalmazza, ami több millió tonnával 
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kisebb mennyiséget jelent a korábbinál). A keletkező ipari hulladék szintén csökkenő 
tendenciát mutat, köszönhetően a nagy hulladéktermelő ágazatok (pl. bányászat, kohászat) 
leépülésének, a kisebb alapigényű ágazatok arányának növekedésének, valamint a 
korszerűsödő gyártási technológiáknak. A feldolgozóipar szintén törekszik a gyártásközi 
hulladék minél nagyobb arányú visszaforgatására az egyre kiélezettebb piaci 
versenyhelyzet miatt. A települési szilárd hulladék mennyisége ugyancsak csökken, 
amiben jelentős szerepet játszik a hazai lakosság környezettudatos gondolkodásának 
fejlődése is. 

A kommunális szilárd hulladék mennyiségéből megállapítható, hogy a 2010-es 
években Magyarországon – 10 millió lakossal számolva –, egy fő átlagosan 400 kg 
hulladékot termelt. Ez a szám nemzetközi összehasonlításban a középmezőnyt jelenti, 
messze elmaradva a jóléti államoktól (USA, Kanada, Ausztrália, Svájc, Dánia, 
Németország, Hollandia: 600-800 kg/fő/év), azonban meghaladva az európai régiós 
országokban keletkező mennyiséget (Csehország, Lengyelország, Szlovákia: 320-350 
kg/fő/év). 

Magyarországon kommunális szilárd hulladéknak minősül egyfelől a háztartási 
hulladék, vagyis az emberek mindennapi élete során a lakásokban és intézményekben 
keletkező hulladék; másfelől a közterületi hulladék, vagyis a közforgalmú és zöldterületen 
keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék; végül pedig a 
gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. A 
kommunális szilárd hulladék anyagfajtánkénti átlagos összetételét az 1.2. táblázat foglalja 
össze. A műanyag aránya növekszik, a közel 16 tömeg% éves szinten mintegy 600-650 
ezer tonna keletkező hulladékot jelent. 

 
1.2. Táblázat A hazai kommunális hulladék átlagos összetétele [1.1] 

Hulladéktípus Tömeg arány [%] 

2006 2012 

Bomló szerves anyag (bio) 22,0 20,3 

Műanyag 11,8 15,9 

Papír 12,7 13,2 

Üveg 3,7 4,3 

Textil 3,4 3,5 

Fém 2,8 3,3 

Lomtalanítási 3,1 2,6 

Egyéb 40,5 36,9 
 
A hulladékok összetételét statisztikai módszerekkel szokták követni, emiatt a kapott 

eredmények nem teljes pontossággal mutatják a valós értékeket. Régiónként és település 
típusonként a keletkező hulladék mennyiségében és összetételében nagy eltérések 
lehetnek, ami tovább fokozza a statisztikák bizonytalanságát. A fővárosi hulladékban 
például a lebomló szerves anyag tartalom kisebb (15% körüli), a műanyagtartalom 
azonban nagyobb (meghaladja a 20%-ot), mint az országos átlag. 
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A települési szilárd hulladék és az iparban keletkező hulladék műanyagtartalma 
összegezve, évente 700-800 ezer tonnára becsülhető. Ez az összes keletkező hulladéknak 
csupán 6-7 tömegszázalékát jelenti, ám a műanyag relatív kis sűrűsége és a belőle készülő 
sok nagy térfogatú termék miatt ennél lényegesen többnek tűnik.  

A keletkező műanyaghulladék becslésének másik lehetősége, hogy feltérképezzük az 
éves műanyag-felhasználást ipari szegmensenként, és az adott terület termékeinek átlagos 
élettartamát figyelembe véve közelítjük az évente hulladékká váló mennyiséget. 

Magyarországon – a világ többi részéhez hasonlóan – évről évre növekszik a hőre 
lágyuló műanyagok felhasználása, 2013-ban mintegy 815 ezer tonnát dolgoztak fel. Ennek 
a mennyiségnek jelentős része, több mint egyharmada csomagolóanyagként kerül a piacra, 
ami rövid életciklusából adódóan gyorsan hulladékká válik (1.1. ábra) [1.2]. 

 

 
1.1. ábra A magyar műanyag-felhasználás területenkénti megoszlása 2012-ben [1.2] 

 
Ha a termékek átlagos élettartamát megbecsüljük, akkor megállapítható, hogy egy 

éven belül a csomagolóanyagok csaknem 100%-a hulladék lesz, a háztartási cikkek kb. 
35%-a, a mezőgazdasági cikkek kb. 70%-a, az építőipari cikkek 3%-a, járműipari, 
valamint elektromos és elektronikai (E+E) termékeknek pedig kb. 10%-a használódik el 
egy év alatt. A gondolatmenet alapján évente hozzávetőlegesen 350-400 ezer tonna 
műanyag hulladék keletkezik Magyarországon előállított műanyagtermékekből. Ez 
lényegesen kisebb – gyakorlatilag feleakkora – mennyiség, mint amit a hulladékok 
keletkezésének elemzéséből lehet kiszámolni. A különbség elsősorban az importált 
műanyagtermékek, illetve a behozott árucikkek csomagolásának nagy mennyiségével 
magyarázható. 

A Magyarországon felhasznált műanyagok típusonkénti összetételét az 1.2. ábra 
mutatja [1.2]. Látható, hogy az öt tömegműanyag: a polipropilén (PP), a kis- és 
nagysűrűségű polietilén (LDPE és HDPE), a kemény és lágy polivinilklorid (kPVC és 
lPVC), a polisztirol (PS) és a polietilén-tereftalát (PET) összeadva a teljes műanyag-
feldolgozás 87%-át adják, így a keletkező műanyaghulladék is döntő többségében ezen 
anyagfajtákat tartalmazza. A műszaki műanyagokat, például: az akrilnitril-butadiénsztirolt 
(ABS), a polimetil-metakrilátot (PMMA), a polioximetilént (POM), a polikarbonátot (PC) 
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és a poliamidot (PA) elsősorban hosszabb élettartamú alkatrészek gyártásánál használják, 
jóval kisebb mennyiségben. 

 

 
1.2. ábra Magyarország műanyag-feldolgozása főbb típusok szerint 2012-ben (ezer tonna) [1.2] 

 
A tömegen és térfogaton túlmenően a hulladék fontos fizikai jellemzője a 

térfogatsúly (t/m3), amely jelenleg hazánkban 0,20–0,25 t/m3 között változik. A külföldi és 
hazai vizsgálatok azt igazolják, hogy a települési szilárd hulladékok tömege kismértékben, 
térfogata viszont rohamosan nő. Ezzel együtt – világszerte – a térfogatsúly fokozatosan 
csökken. Ezt a jelenséget a hulladék fellazulásának nevezik, amely a hulladék-összetevő 
(hulladékminőség) változásával (papír, műanyag, csomagolóanyagok növekedése, a salak 
és hamu csökkenése) függ össze [1.3].  
 
 
 
 
1.2. A fenntartható fejlődés elve a műanyagok vonatkozásában 
 
 

A fenntartható fejlődés elvének talán legegyszerűbb megfogalmazása: „a jelen 
szükségleteinek kielégítése anélkül, hogy a jövendő generációk képessége csökkenne a 
saját szükségleteik kielégítésére”. Ez az elv három alappilléren nyugszik, amelyek közül a 
környezetvédelem csupán az egyik, jelentős szerepe van még a társadalmi és gazdasági 
tényezőknek is (1.3. ábra). A kifejezés ENSZ 1987-es jelentésében szerepelt először, s 
azóta is sokat hivatkozott és sokféleképpen értelmezett fogalom. 
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1.3. ábra A fenntartható fejlődés (FF) összetevői 

 
Megvizsgálva a környezetvédelem fogalmát megállapítható, hogy maga a környezet 

kifejezés elválaszthatatlan a rendszer fogalmától. A környezet a rendszerre ható tényezők 
összessége, vagyis a rendszer elemeinek és a köztük lévő kapcsolatok összessége. Ha az 
embert tekintjük „rendszer”-nek, akkor a környezete a körülvevő világ azon része, 
amelyben az ember él és tevékenységeit kifejti. Ez gyakorlatilag megegyezik az élővilág 
életterével (bioszférával) [1.4]. A környezet elemei egymással szorosan összefüggenek, 
kölcsönhatások vannak köztük – egyes elemek károsak a többire, ami végső soron az 
emberre is kihat. Ezen felismerés készteti egyre határozottabb környezetvédelmi lépések 
megtételére az országok vezetői mellett, a világ fejlődésében szintén fontos szerepet játszó 
nagyvállalatokat is. A környezet és az ember kapcsolatában több szintet lehet 
megkülönböztetni: 

• környezetterhelésről beszélünk bármely anyag vagy energia környezetbe 
történő kibocsátásakor; 

• a környezetszennyezés a környezet valamelyik elemének kibocsátási 
határértéket meghaladó terhelése; 

• a környezetkárosítás során pedig a szennyezés a környezet valamelyik 
elemének a tulajdonságait annyira megváltoztatja, hogy azok korábbi 
állapotba csak beavatkozással hozhatók, vagy egyáltalán nem állíthatók 
helyre. 

Fontos leszögezni, hogy a környezetvédelem nem öncélú tevékenység, alapvető értelme a 
megfelelő életkörülmények révén az ember egészségének és fennmaradásának biztosítása 
[1.4]. A környezetvédelem alatt a következő tevékenységek összessége értendő: 

• károkat megelőző preventív védelem; 
• okozott károk megszüntetése; 
• emberi környezet fejlesztése; 
• erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás. 

A műnyaghulladékok kérdésköre elsősorban nem a környezeti károk, hanem az 
erőforrás-gazdálkodás szempontjából számottevő.  

Bár a műanyagok helytelen és felelőtlen kezelése miatt (pl. illegális szemétlerakók) 
sok műanyag termék kerül ki kontrolálatlanul a környezetbe, ezek elsősorban csupán 
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„esztétikai szennyezést” jelentenek: a műanyag termékek kis sűrűségük és jellemzően 
vékony falvastagságuk miatt tömegükhöz képes igen nagy térfogatú termékek formájában 
jelennek meg, ami miatt rendkívül szembetűnőek. Emiatt alakult ki az a sajnálatos 
gyakorlat, hogy a média számára a hulladékká vált műanyagok sok esetben a 
környezetszennyezés szimbólumát jelentik. Ez a kép azonban több szempontból is 
megtévesztő, amit jól szemléltet a következő két példa: a sörétes vadászfegyverekhez 
használt töltény 24 gramm ólmot tartalmaz, amelynek java része a talajba kerül, ám ez 
jóval kevésbé látványos, mintha ugyanekkora tömegű műanyagszatyrot (kb. 10 db) 
szórnának szét a területen, holott utóbbi veszélyessége elhanyagolható az ólomhoz képest. 
A vízi hulladékok megítélése hasonlóan sarkított: mivel sok műanyag a víznél kisebb 
sűrűségű, a folyók által a tengerekbe/óceánokba sodort hulladékok szigetekké állnak 
össze, ami rendkívül látványos jelenség, szemben a víznél nagyobb sűrűségű 
hulladékokkal, amelyek a tengerfenékre süllyednek, vagy a mérgező hatású vegyszerekkel 
– holott utóbbiaknak az élővilágra gyakorolt káros hatásuk jóval jelentősebb.  

A műanyagok ugyanis anyagukban nem mérgezőek, élő szervezetbe kerülve nem 
okoznak betegséget vagy halált, bár a gyártásukhoz felhasznált vegyi anyagok 
jelenthetnek kockázatokat. A műanyagokat monomerekből, vagyis kismolekulájú 
kőolajszármazékokból állítják elő, amelyek között vannak mérgező hatásúak. Mivel a 
polimerizációs reakció során sosem 100%-os a konverzió, elenyésző mennyiségű 
monomer kimutatható a műanyagokban, ami adott esetben kioldódhat belőlük.  

Például a polikarbonát (PC) gyártásához felhasznált biszfenol-A (BPA) monomer 
mérgező hatású, nagymértékű kitettség esetén károsíthatja a hormonháztartást, illetve 
rákkeltő hatása lehet. A világ több pontján ezért korlátozásokat vezettek be a polikarbonát 
élelmiszeripari alkalmazásával kapcsolatban, az Európai Unióban például nem készülhet 
cumisüveg ezen anyagból, mivel a BPA vegyület a csecsemők szervezetéből lassabban 
ürül ki, mint a felnőttekéből, ezért rájuk nézve nagyobb kockázatot jelent. A PC 
hulladékból azonban olyan csekély mértékű ez a kioldódás, hogy az élővilág károsításának 
kockázata elenyésző. 

A tömegműanyagok közül a PVC alkalmazása, illetve hulladékkezelése a 
legkritikusabb. Monomere a vinil-klorid (másnéven klór-etén) rákkeltő hatású. A PVC 
égésekor pedig hidrogén-klorid (HCl) keletkezik, ami vízben jól oldódik, vizes oldata a 
sósav. Az égéskor dioxinok is keletkezhetnek, amelyek rendkívül veszélyes vegyületek. A 
több, mint 200 féle dioxin hasonló kémiai felépítésű, változó számú klóratomot és aromás 
gyűrűt tartalmazó vegyület, amelyek vízben elhanyagolható mértékben, viszont szerves 
oldószerekben és zsiradékokban (többek között zsírszövetekben is) kiválóan oldódnak, 
ezért jellemző rájuk, hogy felhalmozódnak az élő szövetekben. Egyesek közülük 
karcinogének, mások az immunrendszert károsítják. További problémát jelenthetnek a 
PVC feldolgozása során alkalmazott lágyítók (elsősorban ftalát vegyületek), amelyek az 
anyagból a környezetbe migrálva és onnan emberi szervezetekbe jutva szintén 
károsíthatják a reproduktív szervrendszert. Mindezek ellenére megfelelően kiválasztva az 
anyag felhasználási területeit is újrahasznosításának módját, a kockázatok 
minimalizálhatóak. Az élelmiszercsomagolásban legelterjedtebben használt műanyagoknál 
(PE, PP, PET, PS) ilyen kockázatok nem ismertek. 

Gyakori vád a műanyagok ellen alapanyaguk, a kőolaj „elfogyasztása”, ami a 
folyamatosan növekvő mennyiségű műanyag-gyártással indokolható. Bár a világon 
felhasznált kőolajnak jelenleg csupán 7 százalékából gyártanak műanyagot, az évi mintegy 
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250 millió tonna szintetikus polimer előállítása így is jelentős nyersanyagot és energiát 
igényel. Ezek azonban a hulladék hasznosítása során nagy részben visszanyerhetőek, így 
csökkentve a természeti erőforrások kimerülését.  

 
 
 
 

1.3. Hulladékkezelési prioritások 
 
 

Az Európai Unió hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályozása (amely a 98/2008/EK 
sz. irányelven alapul) a kezelési szinteket sorrendbe állító prioritásokon alapszik, ezt egy 
ún. fordított piramissal lehet szemléltetni (1.4. ábra). A fordított piramis azt az elvet 
szimbolizálja, amely szerint optimális esetben a hulladék-keletkezés megelőzése kapja a 
legnagyobb hangsúlyt, és az anyag-, illetve energia visszanyerés nélküli ártalmatlanítás a 
legkisebbet. A cél a hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése valamint a 
képződő hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása. 

 

 
1.4. ábra Hulladékkezelési prioritások  

 
Ez az irányelv tehát kötelező jellegű hierarchiát vezet be a hulladékkezelési 

módszerek meghatározásához. A lista első helyén a hulladékképződés megelőzése áll, 
eszerint tehát mind a termékek-, mind a folyamatok tervezése során kiemelt figyelmet kell 
fordítani a felhasznált anyagok mennyiségének és minőségének helyes megválasztására, 
vagyis az anyagtakarékos, hulladékszegény gyártási technológiák és termékek 
fejlesztésének ösztönzésére, valamint a tartós, illetve újrahasználható termékek 
előállításának és fogyasztásának ösztönzésére. 

Ezen elv sok tekintetben szemben áll a XXI. század elejére jellemző fogyasztói 
társadalommal, ahol az egyre növekvő számú árucikkek birtoklása és használata az 
elsődleges törekvés, ez az egyéni boldogsághoz és társadalmi státuszhoz vezető 
legbiztosabb út [1.5]. A fogyasztói kultúra azonban egyenes úton vezet az „eldobható” 
termékekhez, hiszen a rövid élettartalom garancia az ismételt, további fogyasztáshoz. Az 
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Unió hulladékkezelési irányelve arra tesz kísérletet, hogy ezt a folyamatot visszatérítse az 
újrahasználat irányába. Ennek értelmében a tagországokat abba az irányba terelné, hogy 
olyan tisztítási, javítási, valamint ellenőrzési műveleteket végezzenek (pl. újratölthető PET 
palackok, gépjárműabroncsok újrafutózása, vagy elektronikai cikkek megjavítása), 
amelynek során a hulladékká vált termék vagy alkatrész ismét az eredeti céljára 
használhatóvá válik. 

Alacsonyabb szintű, de még mindig kedvező hulladékkezelési eljárásnak minősül az 
újrafeldolgozás, vagy más néven „anyagában történő” újrahasznosítás, amelynek során a 
hulladékot annak eredeti használati céljára, vagy más célokra termékké vagy anyaggá 
alakítják át (pl. műanyagok esetében ez elsősorban a reciklálást jelenti). 

Az újrafeldolgozás az Unióban számos termékcsoportnál egyedileg szabályozott, 
ilyen termék, illetve hulladékcsoportok a következők: 

• csomagolóanyagok és eszközök;  
• gépjárművek; 
• hulladék olajok; 
• elektromos és elektronikai berendezések; 
• poliklórozott bifenilek és terfenilek; 
• elemek és akkumulátorok; 
• gumiabroncsok. 

Az „egyéb hasznosítások” kategóriájában jelentős szerepet foglal el a termikus 
hasznosítás, azaz az energia-visszanyeréssel összekötött hulladékégetés, azonban ide 
tartozik például a pirolízis és a komposztálás is, amelyeknél a hulladék anyaga – bár a 
kémiai folyamatok során átalakul – hasznosítható. Az energetikai hasznosítással 
egybekötött hulladékégetés ugyanazokkal a környezeti hatásokkal jár, mint a hulladék 
ártalmatlanítási célú égetése. Terhelést jelent a környezeti elemek, így a talaj, az élővizek, 
a táj, de leginkább a levegő számára. A környezetterhelés minimalizálása érdekében az EU 
szabályozza az égetőművek létesítésének és üzemeltetésének feltételeit, és előírja az 
égetés során képződő füstgázok kibocsátási határértékeit, különös tekintettel a dioxinok és 
savképző gázok (NOX, SO2, HCl) még elfogadható koncentrációját. Ezek biztosítása 
érdekében az égetőműveket megfelelő füstgáztisztítókkal és folyamatos mérő, ellenőrző 
berendezésekkel kell ellátni. 

A lerakással történő ártalmatlanítás a legkevésbé szolgálja a fenntartható fejlődés 
céljait. Egyfelől a környezetterhelés miatt: mivel nehézfémek és más toxikus összetevők 
kimosódásához, üvegházhatású gázok kibocsátásához és értékes területek elvesztéséhez 
vezet, másfelől a deponálás során sem a hulladékká vált termékek anyaga, sem a bennük 
rejlő energia nem hasznosul. Ennek ellenére a legelterjedtebb hulladékkezelési eljárás, 
mert a fajlagos költségei általában alacsonyabbak, mint az égetésnek vagy a 
visszaforgatásnak. A hulladék-lerakással kapcsolatban az EU nagyon szigorú szabályokat 
hozott, amelyek között megtiltja a használt gumiabroncsok lerakását és előírja a biológiai 
úton lebomló hulladékok lerakásának hosszú távú csökkentését. Magának a lerakásnak a 
biztonsága érdekében részletesen meghatározza a hulladéklerakók kialakításának és 
működtetésének feltételeit.  

Az 1.5. ábrán összehasonlítható, hogy 15 év alatt hogyan változtak az EU-27 
tagállamaiban szilárd kommunális hulladékból begyűjtött, egy főre eső 
hulladékmennyiség kezelési módszerei, illetve láthatóak ugyanezen arányok hazánkban, 
Németországban és Romániában. Az EU-27-eknél az egy főre eső éves szilárd 
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kommunális hulladékmennyiség 500 kg körül stagnál, Németországban ennél nagyobb, 
Magyarországon és Romániában pedig lényegesen kisebb. Az EU-ban a lerakás aránya 
folyamatosan csökken, az 1995-ös 60%-ról, már 40% alá esett, Németországban 2006 
után gyakorlatilag megszűnt ez a hulladékkezelési módszer, itthon azonban még mindig 
domináns (70% körüli), Romániában pedig ennél is magasabb. A komposztálás az EU-ban 
lassan bővül, várhatóan a jövőben itthon is növekedni fog az aránya. A termikus 
hasznosítás Uniós szinten stagnál, Németországban növekszik ezen hulladékkezelési mód 
aránya, Magyarországon pedig az egyetlen kommunális hulladék-égetőműnek 
köszönhetően tartósan 4-5% közötti. Az anyagában történő hasznosítás arányának 
növekedése Európa többi országához hasonlóan Magyarországon is megfigyelhető. 

 

 
(a)      (b) 

 

 
(c)      (d) 

1.5. ábra A keletkező hulladékmennyiség és kezelési módszerei (►Lerakás; ►Komposztálás; 
►Energetikai hasznosítás; ►Anyagában hasznosítás) az Európai Unióban és néhány tagországában 

(a) EU-27, (b) Németország, (c) Magyarország, (d) Románia) [1.6] 
 

Az Európai Unió álláspontja szerint a hulladék keletkezésének megelőzéséért, a 
keletkezett hulladékok hasznosításáért és ártalmatlanításáért minden gazdasági 
szereplőnek – beleértve a hulladékot eredményező termék gyártóit, forgalmazóit és a 
fogyasztókat is – viselnie kell a ráeső felelősséget a „szennyező fizet” és a „megosztott 
felelősség” elveinek megfelelően. Az elsődleges felelősség a hulladék mindenkori 
birtokosát, ezen belül alapvetően annak „megtermelőjét” terheli, aki köteles hulladékát 
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környezetkímélő módon kezelni, ártalmatlanítani vagy hasznosítani, illetőleg az arra 
feljogosított hulladékkezelőnek azt átadni és a kezelés költségeit megfizetni [1.7]. 

A hulladékkezelési eljárások alapvető célja a környezetterhelés minimalizálása, ezért 
az 1.4. ábrán bemutatott EU-irányelvek csak irányadó jellegűek. Előfordulhatnak olyan 
esetek, amikor az újrahasználat vagy az anyagában történő újrahasznosítás a járulékos 
energiafelhasználás és szennyezések miatt (szállítás, tisztítás, ismételt forgalomba 
helyezés stb.) összességében jobban terheli a környezetet, mint például ugyanazon 
hulladék energetikai hasznosítása. A legjobb eredményeket az adott ország/régió 
körülményeinek figyelembevételével, többféle módszer párhuzamos alkalmazásával lehet 
elérni. 

Ahhoz, hogy a különféle hulladékkezelési módszerek racionális szempontok szerint 
összehasonlíthatóak legyenek, szükséges volt egy olyan módszer kidolgozása és 
alkalmazása, amely figyelembe veszi a technológiák energiafelhasználását és környezeti 
terhelését. Erre a célra alkalmas a termékek és szolgáltatások környezeti szempontok 
szerint történő elemzésére szolgáló ún. életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) 
módszer. Az életciklus-elemzés a technológia vagy termék-életút során az input és output 
adatok összegyűjtésén és elemzésén alapul [1.8].  
A teljes életút lépései: 

• nyersanyagok kitermelése és feldolgozása;  
• gyártás; 
• szállítás; 
• használat; 
• újrafelhasználás, újrahasznosítás; 
• hulladék elhelyezés. 

A vizsgált rendszer határainak kijelölése után lehetőség nyílik a felhasznált erőforrások 
(anyagok, energia stb.), illetve a kibocsátott szennyezők összegyűjtésére, ezáltal a 
technológiák/termékek környezetterhelése számszerűsíthető, összehasonlítható [1.9]. 
 
 
 
 
1.4. A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban 
 
 

Magyarország Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozása megköveteli hazánk 
részéről a hulladékgazdálkodás terén a jogharmonizációt és az EU-s irányelvek átvételét. 
A hulladékgazdálkodás, valamint az ezzel kapcsolatos környezeti hatások vizsgálata az 
elmúlt évtizedekben az EU egyik központi kérdéskörévé vált a környezeti éghajlatváltozás 
és a káros anyagok által okozott egészségügyi kockázatok miatt. Az Európai Uniós 
jogrend megkülönbözteti a tagállamok által kötött szerződéseket (elsődleges jog), 
valamint az alapszerződéseken alapuló, a közösség intézményei által alkotott származtatott 
(másodlagos) jogot. A Római Szerződések 189. cikke [1.10] rögzíti a másodlagos 
jogforrások típusait, és a köztük lévő sorrendet, az alábbi hierarchia alapján: 

 
• rendelet (regulation), amely általános hatállyal bír és teljes egészében 

kötelezően alkalmazandó és betartandó minden tagállam számára; 
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• irányelv (directive), amely tartalmazza a kötelezően elérendő célokat a 
címzett tagországok számára, azonban a célkitűzések megvalósulásának 
formáját és eszközét a tagállamok határozhatják meg; 

• határozat (decision), amely a címzettekre nézve teljes egészében kötelezően 
és közvetlenül alkalmazandó;  

• ajánlás (recommendation) és vélemény (opinion) esetében a címzettek 
számára nem keletkezik semmilyen kötelezettség, de útmutatást adhat az 
uniós jog tartalmára és annak értelmezésére vonatkozóan. 

A hulladékkezeléssel kapcsolatos törvényi szabályozásra az Európai Unió 
leggyakrabban irányelveket alkalmaz, amelyeket az Európai Parlament, a Tanáccsal 
egyetértésben közösen alkot meg. Az irányelvektől eltérni a tagországoknak csak a 
szigorúbb szabályozás irányába megengedett. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos első 
átfogó rendelkezéseit az Európai Unió Tanácsa a 75/442/EGK direktívában határozta meg, 
amelyet később a hulladékokról szóló 2008/98/EK keretirányelv váltott fel. 

A következőekben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek legfontosabb 
céljai és rendelkezései kerülnek bemutatásra, különös tekintettel azok a területek, ahol a 
műanyaghulladékok jelenléte jelentős. 

 

2008/98/EK irányelv a hulladékokról 

A 2008/98/EK direktíva [1.11] keretbe foglalja a hulladékokkal kapcsolatos általános 
érvényű rendelkezéseket, amelyeknek mindenkor érvényesnek kell lenniük egyéb 
hulladékkezelési tevékenység során, illetve speciális hulladékokra vonatkoztatva is. 
Általános rendelkezések terén kiemelendő a hulladék megelőzésére és a fenntartható 
fejlődésre irányuló törekvés, valamint a „szennyező fizet” elv, amelynek értelmében a 
keletkező hulladék hasznosításának, vagy ártalmatlanításának költségeit a gyártónak kell 
fedeznie. Ennek értelmében csökkenteni kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
mennyiségét, viszont támogatni kell az újrafeldolgozott anyagok használatát, és 
ösztönözni kell a gyártókat és a felhasználókat a többször használható termékek 
alkalmazására, az Európai Unióban elfogadott hulladékhasznosítási hierarchia 
követelményeivel összhangban. Az irányelv megköveteli, hogy a hulladékgazdálkodással 
foglalkozó cégekről a tagállamok vezessenek nyilvántartást, és bizonyos 
hulladékhasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek esetén a tevékenység legyen 
engedélyhez kötött (pl. hulladékégetés, veszélyes hulladékok). A hulladékgazdálkodás 
nem jelenthet jelentős kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, valamint a növény- és 
állatvilágra; valamint ne okozzon kellemetlen szagokat és zajokat.  

A tagállamok kötelesek évente hulladékgazdálkodási tervet készíteni, amely 
Magyarországon az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT). A tervnek 
tartalmaznia kell a termékdíj köteles cikkekből képződő hulladékok becsült mennyiségét, 
valamint célszámokat kell megfogalmazni minimális hasznosítási arányukra vonatkozóan. 
Mindezek figyelembevételével a tagállamoknak, így Magyarországnak is egy olyan 
begyűjtő, hulladék feldolgozó és ártalmatlanító rendszert kell kiépíteni, amelynek 
keretében lehetőség nyílik a veszélyes hulladékok és a szerves biohulladékok elkülönített 
gyűjtésére. A tagállamoknak 2015-ig ugyancsak elkülönített hulladékgyűjtési rendszert 
kell felállítani a papír, a fém, az üveg és a műanyag szelektív gyűjtésére, annak érdekében, 
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hogy 2020-tól a háztartásokból származó papír-, fém-, üveg- és műanyaghulladék 
újrahasznosítási aránya legalább 50% legyen, a hulladék tömegére vonatkoztatva. A 
hulladékok szállításával kapcsolatos követelményeket és előírásokat a 1013/2006/EK 
számú rendelet szabályozza [1.12]. 

 

91/689/EGK irányelv a veszélyes hulladékokról 

Az irányelv célja [1.13] a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó 
egységes szabályozás létrehozása, ugyanis speciális jellege miatt szigorúbb szabályozás 
szükséges. A direktíva előírja, hogy a veszélyes hulladékokról nyilvántartást kell vezetni, 
szállításuk és lerakásuk során a hulladéktípusokat megfelelően kell csomagolni és 
jelölésekkel ellátni az azonosíthatóság érdekében. Veszélyes hulladéknak minősülnek pl. a 
kórházi hulladékok, a gyógyszerek, a halogénezett szerves anyagok, a különböző tinták, 
lakkok és gyanták, a vegyi anyagok, az akkumulátorok, a robbanásveszélyes anyagok, 
valamint azok az összetevők, amelyeket az irányelv meghatároz. Összetételük és 
veszélyességük alapján ezeket a hulladéktípusokat különböző csoportokba lehet besorolni. 
Az irányelv értelmében tilos a veszélyes hulladékok egyéb kommunális hulladékkal való 
elegyítése. 

 

94/62/EK irányelv a csomagolási hulladékokról 
(módosítva és kiegészítve a 2004/12/EK és a 2005/20/EK irányelvekkel) 

Az irányelv célja [1.14] a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzése, továbbá 
a csomagolóanyagok újrahasználatának ösztönzése, illetve anyagában történő 
hasznosításuk, a csomagolt termékek biztonságára és higiéniára vonatkozó követelmények 
sérelme nélkül. Az irányelv három különböző csomagolást különböztet meg, amelyek: 

• fogyasztói (elsődleges) csomagolás, minden esetben egy értékesítési egységet 
képez a végső felhasználó számára vásárláskor; 

• gyűjtő (másodlagos csomagolás), vásárlás helyén lévő a polcok feltöltésére 
irányuló eszközként szolgáló csomagolás, amelyeket a termék 
tulajdonságainak változtatása nélkül el lehet távolítani; 

• szállítási (harmadlagos) csomagolás, amely védi a fizikai sérülésektől a 
gyűjtőcsomagolást és elősegíti a termék szállíthatóságát. 

Az irányelv útmutatást nyújt a csomagolóanyag gyártására, amely szerint a csomagolást 
úgy kell előállítani, hogy a csomagolás térfogata és tömege a minimálisan elégséges 
mennyiségre korlátozódjon úgy, hogy a felhasznált alapanyag könnyen újrahasznosítható 
legyen. Ennek keretében alkották meg a 97/129/EK számú bizottsági határozatot [1.15], 
amely határozat egységes jelölési rendszert állít fel a csomagolóanyagokra vonatkoztatva, 
és tartalmazza a tömegműanyagok számozási és rövidítési jelölési rendszerét is (1.3. 
táblázat). 
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1.3. Táblázat: Műanyagok típus-jelölésrendszere 
Anyag megnevezés Rövidítés Jelölés 

Polietilén-tereftalát PET 
 

Nagysűrűségű polietilén HDPE 
 

Polivinilklorid PVC 
 

Kissűrűségű polietilén LDPE 
 

Polipropilén PP 
 

Polisztirol PS 
 

Egyéb  
 

 
Az irányelv korlátozza a veszélyes anyagok koncentrációját, ennek értelmében az 

ólom, a kadmium, a higany és a hatvegyértékű króm nem haladhatja meg a 100 ppm 
határértéket a csomagolóanyagokban. A csomagolóanyagok újrahasznosítására 
vonatkozóan is célirányokat állapít meg: üveg esetében 60%, papír és karton esetében 
szintén 60%, fémek esetében 50%, műanyagok esetében 22,5%, fa esetében 15% 
újrafeldolgozási arányt kell elérni. 

 

2000/53/EK irányelv az elhasználódott járművekről 

Az irányelv [1.16] az elhasználódott járművekre, valamint azok alkatrészeire és 
anyagaira vonatkozik. A direktíva célja, hogy egységes begyűjtő- és hasznosító hálózatot 
hozzanak létre a tagországok, amelyben a gépjármű utolsó birtokosa díjmentesen adhassa 
le az elhasználódott járművét a hozzá legközelebbi regisztrált, engedéllyel rendelkező 
autóbontóban. Az elhasználódott gépjármű átvételekor a bontó egy átvételi igazolást ad át 
a tulajdonosnak, amelynek birtokában kérhető csak a gépjármű forgalomból történő 
végleges kivonása. A roncs aprítása előtt a bontóban első lépésben el kell távolítani a 
gépjármű üzemi folyadékait és egyéb veszélyes anyagokat (pl. akkumulátor), majd 
kiszerelik a jelölt, nagyobb méretű műanyag egységeket (lökhárítók, műszerfal, 
folyadéktartályok), a gumiköpenyeket és az üveget. A szétszerelési műveletek 
megkönnyítése érdekében az autógyárak kötelesek a bontók számára bontási kézikönyvet 
készíteni. 

Az autógyáraknak már a tervezés folyamatában megelőző intézkedéseket kell hozni, 
a gépjármű alkatrészeinek a lehető legnagyobb mértékű újrahasználhatóság és 
újrahasznosíthatóság érdekében (design for recycling elv). Ennek értelmében csak olyan 
alkatrészeket lehet a gépjárművekbe beépíteni, amelyek felületén feltüntetik a felhasznált 
anyagtípusokat. 2003-tól kerülni kell a direktívában meghatározott veszélyes 
anyagtípusokat. Az irányelv konkrét újrahasznosítási számokat határoz meg, amelynek 
értelmében 2006-tól az elhasználódott gépjárművek 85%-át, 2015-től 95%-át kell 
újrahasznosítani, a gépjármű tömegére vonatkoztatva úgy, hogy utóbbi esetben az 
anyagában történő újrahasznosítás legalább 85% legyen. Ezért elengedhetetlennek tűnik, 
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hogy a gépjárműroncsból visszanyert, jelenleg fel nem használt műanyaghulladékok is 
újrahasznosításra kerüljenek. Hasonlóan, új gépjárművek csak akkor hozhatóak 
forgalomba, hogyha az előbbi irányszámok teljesíthetőek a későbbi újrahasznosítás során. 

 

2012/19/EU irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 

Mivel az Európai Unióban növekszik az elektronikai és elektromos hulladék 
mennyisége, ezért az irányelv célja [1.17], hogy megakadályozza ezeknek a 
hulladéktípusoknak a keletkezését, illetve elősegítse az újrahasznosíthatóságukat. Ennek 
érdekében célul kell kitűzni azt a tervezési szemlélet megvalósulását, amely megkönnyíti 
ezeknek a berendezéseknek a javítását, bővítését és újrafelhasználhatóságát, továbbá 
változtatni kell a fogyasztók pazarló szokásain és elősegíteni a gyártók és az 
újrafeldolgozók közötti együttműködést. Ebből kifolyólag 2005-től szelektív gyűjtési 
rendszert kellett kiépíteni az elektromos hulladékok számára, ahol a felhasználó 
költségmentesen leadhatja az elhasználódott berendezést a gyűjtőpontokon, megelőzve 
ezeknek a hulladéktípusoknak nagy számban való megjelenését a kommunális 
hulladékban, ugyanis a bennük lévő veszélyes anyagok egészségügyi problémákhoz és 
természeti károkhoz vezethetnek. A magas fokú hasznosítási arány csak a berendezések 
szelektív gyűjtésével érhető el, ezért az elektromos és elektronikai berendezéseket 
egységes szelektív gyűjtést jelző ábrával kell ellátni, a vásárló tájékoztatása érdekében 
(1.6. ábra).  

 

 
1.6. ábra: Elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtését jelző ábra  

 
A tagállamoknak 2015. december 31-ig el kell érni a magánháztatásokból származó 

elektromos és elektronikai hulladékok esetében a lakosonkénti legalább 4 kg mennyiségű 
hulladék szelektíven történő gyűjtését. A visszagyűjtött hulladékokat az elérhető legjobb 
újrahasznosítási technológiával kell újrahasznosítani, amely tevékenység csak hatósági 
engedéllyel végezhető. Az újrahasznosítással foglalkozó üzemek számára – a 
gépjárművekhez hasonlóan – a gyártó 1 éven belül köteles tájékoztatást adni az 
alkatrészekben felhasznált anyagokról, illetve a készülékben található veszélyes anyagok 
helyével kapcsolatban. A hulladékból kötelezően el kell távolítani a higanyt, a 
szárazelemeket, a festékpatronokat, a brómozott égésgátlószert tartalmazó anyagokat, a 
katódsugárcsöveket, illetve azokat az anyagokat, amelyeket a szabvány megkövetel. 2016-
tól el kell érni a minimum 45 tömegszázalékos visszagyűjtési arányt a keletkezett 
elektromos és elektronikus hulladékok esetében, amelyet 2019-re 65%-ra kell emelni. A 
teljesítést az utóbbi években csatlakozott országok, köztük Magyarország, két évvel 
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kitolhatják. A visszagyűjtött háztartási nagygépek esetében legalább 80%-os, szórakoztató 
elektronikai cikkek és egyéb háztartási kisgépek esetében legalább 70%-os hasznosítási 
arányt kell elérni. A direktíva megengedi az elektronikai hulladék EU-n kívülre történő 
szállítását is, ha az ottani újrahasznosítási eljárás összhangban van az irányelv 
rendelkezéseivel és a hulladéktípust nagyobb hatékonysággal képesek újrahasznosítani. 

 

1999/31/EK irányelv a hulladéklerakókról 

Az irányelv a hulladéklerakókban történő ártalmatlanítással foglalkozik [1.18], amely 
célul tűzi ki, hogy szigorú előírások révén megakadályozzák, vagy csökkentsék a 
deponálni kívánt hulladék mennyiségét, és a lerakásából származó negatív környezeti 
hatásokat, különösképpen a vizek, a talaj és a levegő védelme érdekében. Ezért meg kell 
valósítani az illegális hulladéklerakók felszámolását is. A direktíva értelmében meg kell 
különböztetni egymástól az inerthulladék-lerakót, a nem veszélyeshulladék-lerakót és a 
veszélyeshulladék-lerakót, amelyek közül az utóbbira szigorúbb előírások vonatkoznak. A 
tagállamoknak csökkenteni kell a hulladéklerakóba ártalmatlanítási céllal lerakott, 
biológiai úton lebontható hulladék mennyiségét, amelynek értelmében a lerakókban 
elhelyezett szerves hulladék mennyiségét 2009 óta az 1995-ös érték felére kellett, 2016-ra 
pedig 35%-ára kell csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a tagállamoknak ösztönözni kell az 
ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését és hasznosítását, elősegítve a komposztálási 
folyamatok és biogáztermelés megvalósulását, mint a szerves hulladékok anyagukban 
történő visszanyerését, vagy energetikai hasznosítását. A hulladéklerakók üzemeltetőinek 
szemrevételezéssel meg kell győződniük arról, hogy a lerakóban elhelyezhető-e a 
hulladék, ugyanis tilos a deponálással történő ártalmatlanítás a folyékony hulladékok, a 
robbanás- és fertőzésveszélyes anyagok, a kórházi hulladékok és az egész gumiabroncsok 
esetében. 

Az irányelv értelmében 2009-től csak olyan biztonságos, engedéllyel rendelkező, 
ellenőrzött hulladéklerakók üzemelhetnek, amelyek elhelyezkedése geológiai szempontból 
megfelelő, szigetelt aljzattal rendelkeznek és megoldott a képződő csurgalékvíz és gázok 
gyűjtése. A kiadott engedélynek tartalmaznia kell, hogy a lerakóban milyen hulladéktípus 
rakható le, mekkora a hulladéklerakó tervezett befogadó kapacitása, megfelel-e a geológiai 
jellemzőknek, illetve nyomon követhető legyen a beérkező hulladékáram lerakásának 
pontos helye. A nem megfelelően működő, illetve a megtelt hulladéklerakók esetében 
gondoskodni kell azok megfelelő lezárásáról és rekultivációjáról. Magyarországon 2009-
től 42 db olyan hulladéklerakó üzemel, amely megfelel az Európai Uniós előírásoknak. 

 

2000/76/EK irányelv a hulladékok égetéséről 

Az irányelv célja [1.19], hogy megelőzze, illetve minimalizálja a hulladékégetés 
következtében a környezetet érő negatív hatásokat, különösen a levegő, a víz és a talaj 
tekintetében. A hulladékégetést a lerakással szemben előnyben kell részesíteni, 
amennyiben az égetés által okozott levegőszennyezés minimalizálható. Ennek értelmében 
csak engedéllyel rendelkező hulladékégetőben valósulhat meg a hulladék ártalmatlanítása, 
amely során a keletkezett hőt minél nagyobb arányban kell visszanyerni és felhasználni 
hő- és energiatermelésre, technológiai gőz előállítására, vagy távfűtési célokra. Az 
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engedélyben ki kell térni arra, hogy az égetőmű milyen hulladékokat vehet át, mekkora a 
kapacitása, az adott hulladék égetésekor mi a legkisebb, illetve a legnagyobb elérhető 
fűtőérték, valamint esetleges üzemzavarok esetén milyen operatív tervvel rendelkezik. 

Az égetés során biztosítani kell az égéstér minden pontjában a legalább 850°C-os 
hőmérsékletet, amelyet minimum két másodpercig fenn kell tartani. Amennyiben klóros 
összetevőket is tartalmaz a hulladék, 1100°C-ot kell elérni. Az így keletkező hamu szerves 
széntartalma maximum 3% lehet. Az égetés indítása és leállítása alatt, valamint 
meghibásodás esetén hulladék nem kerülhet az égéstérbe. Az irányelv kibocsátási 
határértékeket ad meg a szennyező anyagok tekintetében, amelynek értelmében a 
nitrogénoxidok (NOx) esetében max. 400 mg/m3, a szilárdanyag tartalom esetében max. 
50 mg/m3, a dioxin és furán esetében max. 0,1 mg/m3 lehet a kibocsátott mennyiségük a 
füstgázban. Az égetés során keletkező füstgázt tisztítani szükséges, illetve a keletkező 
szennyvíz elvezetését és hasznosítását meg kell oldani. Meghibásodás esetén az égetőmű 
négy óránál hosszabb ideig nem bocsáthat ki szennyezőanyagokat a megadott határértékek 
felett, illetve a füst szilárdanyag-tartalma nem lépheti át a 150 mg/m3 értéket. 

A veszélyes hulladékok égetését a 94/67/EK irányelv szabályozza, amely az előbb 
említett követelmények betartása mellett szigorúbb előírásokat tartalmaz a füstgáz 
összetételére vonatkozóan és megszabja, hogy a veszélyes hulladékokat milyen módon 
kell tárolni, annak érdekében, hogy ne kerüljenek ki a környezetbe. A veszélyes 
hulladékok égetése során fellépő üzemhiba esetén az égetést azonnal be kell fejezni, 
amelyet csak hatósági engedélyezés után lehet ismételten folytatni. 

 
 
Hivatkozások 
 
[1.1]  Központi Statisztikai Hivatal honlapja, http://www.ksh.hu/ (2014.06.25) 

[1.2]  Buzási Lajosné: Műanyag-feldolgozás Magyarországon 2013-ban. Műanyag és Gumi, 51 (2014), 
245-253. 

[1.3]  Barótfi I.: Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000.  

[1.4]  Moser M., Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. 

[1.5] Paul E.: The sustainable consumer society: A contradiction in terms?. International Environmental 
Affairs 3, 243-258 (1991). 

[1.6] Eurostat honlapja, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (2014.08.25) 

[1.7] http://www.euvonal.hu/ (2014.06.23) 

[1.8] Tamaska L., Rédey Á., Vizi Sz..: Életcikluselemzés készítése. Tisztább Termelés Kiskönyvár 2001. 
Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék. 

[1.9] Debreczeny I., Fejes F., Fekete Gy., Polyánszky É., Rab A.: Életút-elemzés. Papíripari Szaklap, 31, 
72-76 (1997). 

[1.10] Treaty of Rome establishing the European Atomic Energy Community, United Nations Treaty Series 
298 (1957). 

[1.11] Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste 
and repealing certain Directives. Official Journal of the European Union 312, 3-30 (2008). 



Az újrahasznosítás környezetvédelmi kérdései 

27 
 

[1.12] Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on 
shipments of waste. Official Journal of the European Union 190, 1-98 (2006). 

[1.13] Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste. Official Journal of the 
European Union 377, 20-27 (1991). 

[1.14] European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and 
packaging waste. Official Journal of the European Union 365, 10-23 (1994). 

[1.15] 97/129/EC: Commission Decision of 28 January 1997 establishing the identification system for 
packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging 
and packaging waste. Official Journal of the European Union 50, 28-31 (1997). 

[1.16] Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-
of life vehicles. Official Journal of the European Union 269, 34-42 (2000). 

[1.17] Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste 
electrical and electronic equipment (WEEE). Official Journal of the European Union 197, 38-71 
(2012). 

[1.18] Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. Official Journal of the 
European Union 182, 1-19 (1999). 

[1.19] Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the 
incineration of waste. Official Journal of the European Union 332, 91-111 (2000). 



Műanyagok újrahasznosítása 

28 
 

2. Az újrahasznosítás előkészítő lépései 
 
 
 
 

Az újrahasznosítás a gyártósorokon keletkező tiszta, egynemű műanyagok esetében 
szinte minden esetben megoldható, a hulladékot őrlés vagy újragranulálás után megfelelő 
arányban az eredeti műanyaghoz keverve visszavezetik a technológia elejére. A 
gyártásközi hulladék hasznosítása minden esetben gazdaságos, és egyszerűen 
megvalósítható, amennyiben az újrahasznosított anyag minősége megfelel a 
követelményeknek. Bizonyos esetekben azonban előfordul, hogy esztétikai 
követelmények miatt nem alkalmazható ez az eljárás, pl. magasfényű műanyagból készült 
műszaki termékek gyártásakor, vagy ha színezéket adtak a műanyaghoz.  

A lakosságtól visszagyűjtött hulladékok hasznosítása bonyolultabb feladat. Ebben az 
esetben ugyanis több lépéses előkészítés (válogatás, tisztítás és azonosítás) szükséges a 
darálás, illetve a regranulálás előtt. Minden előkészítő lépés növeli a költségeket, ezáltal 
csökkenti az újrahasznosított műanyag versenyképességét, ezért nagyon fontos, hogy az 
előkészítés idő- és költségigénye alacsony legyen. 
 
 
 
 
2.1. Műanyagok elválasztási lehetőségei más anyagtípusoktól 
 
 

A műanyagok újrahasznosításának alapvető feltétele, hogy azok a több anyagfajtától 
(pl. fém, papír, bio-hulladékok stb.) elkülönítve legyenek kezelhetőek. Ennek lehetőségét 
célszerű már a begyűjtés fázisában megteremteni, amire a szelektív hulladékgyűjtés és a 
betétdíjas rendszer a két legelterjedtebb módszer. 

 
 
 

2.1.1. A szelektív hulladékgyűjtés 
 

A szelektív hulladékgyűjtés lényege a hulladéktípusok – bizonyos csoportosítás 
szerint történő – egymástól elkülönített összegyűjtése. Több módszere ismert, amelyek 
külön-külön, vagy egymással párhuzamosan is alkalmazhatóak. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés kialakulása 

A hulladék nagyobb mennyiségű megjelenése az emberiség vándorló életmódja alatt 
nem volt jellemző, csupán a letelepedés után vált egyre komolyabb problémává. A 
legrégebbi szeméttárolók egyikét egy kőkorszaki településen találták Norvégiában: 
hatalmas szeméthalmot csontokból, cserepekből és hamuból állt, melynek hossza kb. 320 
m, szélessége 65 m, magassága 8,5 m volt. Az ókorban az európai és ázsiai városokban 
nagyobb cserépedényekben, vagy gödrökben gyűjtötték a hulladékokat és meghatározott 
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időnként elhordták azokat. Vidéki környezetben a hulladéktípusok szelektív kezelése és 
hasznosítása természetszerűleg megoldott volt, hiszen a háziállatok etetése, a trágyázás és 
az égetés a hulladékok döntő többsége esetében hasznosítható megoldást jelentett. A 
probléma inkább a városias környezetben jelentkezett. A középkori városokban az 
éjjeliedény tartalmát és az egyéb hulladékokat az ablakból az utcára öntötték, amely 
komoly közegészségügyi kockázatokkal járt, de más hulladékok tárolására, illetve 
kezelésére sem voltak kialakult módszerek. Miután felismerték az összefüggést a higiéniai 
körülmények és járványok terjedése között, a 19. század végén létrehozták az első 
szemétégetőket [2.1].  

Az égetés és a lerakás hosszú ideig kielégítő megoldást jelentett a lakossági 
hulladékok kezelésére, s a továbblépést sem elsősorban a keletkező nagy mennyiség, 
hanem sokkal inkább a világháborúk idején kialakuló nyersanyaghiány ösztönözte. 
Hazánkban az első szervezett lépés a második világháború után a Melléktermék és 
Hulladékhasznosító Vállalat (MÉH) nevű állami vállalat létrehozása volt. A hulladék vas- 
és színesfém gyűjtésnek főleg az 1950-es években volt kitüntetett szerepe, mivel a 
nehézipar nyersanyagszükségletének biztosítását szolgálta. 1980-1994 között számos 
kísérlet volt a hulladék szelektív gyűjtésének ügyében, amely próbálkozások eleinte főként 
a veszélyes hulladékokat vették célba. Például 1993-ban számos elemgyűjtőt helyeztek ki 
különböző intézményekbe (például iskolákban).  

A szelektív gyűjtés ekkoriban már nem elsősorban a nyersanyaghiány, sokkal inkább 
a fogyasztó kultúra miatt jelentősen megnövekedő mennyiségű, elsősorban csomagolási 
jellegű hulladékok megjelenése miatt vált központi témává. 1996-ban jelentős előrelépés 
volt, hogy létrehozták az első hulladékudvart, 2003-ban pedig újabb mérföldkövet jelentett 
az első fővárosi gyűjtősziget kialakítása. 
 

A szelektív hulladékgyűjtés módszerei  

Hulladékudvarok 
A főváros területén jelenleg több mint 10 hulladékudvar működik, ahol a lakosság a 

csomagolási hulladékfajtákon (papír, műanyag, színes és fehér üveg, valamint fém doboz) 
felül a háztartásokban előforduló veszélyes hulladékok néhány fajtáját (szárazelemet, 
akkumulátort, fáradt olajat, elektronikai hulladékot és elhasznált háztartási 
berendezéseket) is díjmentesen leadhatja. A hulladékudvarok szakképzett személyzettel és 
nyitvatartási idővel rendelkező zárt, önálló telephelyek (2.1. ábra).  



Műanyagok újrahasznosítása 

30 
 

 
2.1. ábra Hulladékudvar [2.2] 

 
Hulladékgyűjtő szigetek 

Nevüket a településeken szigetszerűen történő elhelyezésük miatt kapták.  A 
szigetek 3-6 darab, különböző színű gyűjtőedényből állnak, amelyek tipikusan az üveg 
(esetenként külön színes- és fehérüveg), a papír, a fém és a műanyaghulladékok 
elkülönített gyűjtését segítik (2.2. ábra). Utóbbi két típust újabban gyakran egy edénybe 
gyűjtik, elkerülve a fémgyűjtő kukák illetéktelenek által történő rongálását, vagy ürítését.  

A műanyaggyűjtő konténerbe nem csak PET palackok, hanem egyéb műanyag 
csomagolóeszközök (pl. polisztirol tejfölös és joghurtos poharak; polietilén műanyag 
zacskók, reklámtáskák, műanyag fóliák; polietilén és polipropilén jelzésű kozmetikai 
flakonok) is elhelyezhetőek, lehetőség szerint tömörített és tisztított formában. 

A sajnálatos módon elterjedt közvélekedéssel ellentétben a gyűjtőszigeten 
szelektíven elhelyezett hulladékokat nem öntik össze, hanem a további hulladékkezelési 
eljárások során igyekeznek tovább válogatni, ezáltal minél nagyobb arányban 
újrahasznosíthatóvá tenni őket. 

 
 

 
2.2. ábra Szelektív gyűjtőszigetek tartályai [2.3] 
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Felmérések szerint az emberek a lakásuktól 200 méternél messzebb található 
gyűjtőszigeteket már nem használják, ezért telepítésük elsősorban a sűrűn lakott 
településeken/városrészeken hatékony. 

 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

A három módszer közül kétségtelenül a házhoz menő gyűjtés a legeredményesebb, 
hiszen így a szállítást teljes egészében átvállalja a szolgáltató. Emiatt azonban ez 
tekinthető a legköltségesebb eljárásának is. Többnyire a papír, a műanyag és a fém 
hulladék elkülönített gyűjtése került bevezetésre, ugyanakkor – a maradék hulladék 
energetikai hasznosítása szempontjából – szükséges lenne az alacsony fűtőértékű s 
komposztálható biohulladék külön gyűjtése is. 

 

 
2.3. ábra Házhoz menő szelektív gyűjtés tartályai [2.4] 

A hazai települési szilárd hulladék mennyiségének egyelőre csupán 5%-át sikerül 
visszagyűjteni a hagyományos lakossági szelektív gyűjtés módszereivel [2.5]. Ez a 
mennyiség 2010-2013 időszakban kb. 60-62 ezer tonna/év volt. Ebben az időszakban 
közel 6 millió lakos számára volt elérhető a szelektív hulladékgyűjtés: kb. 6000 
gyűjtősziget állt a lakosság rendelkezésére, valamint mintegy 350 ezer háztartás vehetett 
részt az otthoni szelektálásban. A lakosság éves szinten – régiónként elég eltérő 
mennyiségben 5-15 kg/fő hulladékot gyűjt, anyagfajtánként válogatva. A lakosság által 
szelektíven gyűjtött műanyag mennyisége kb. 16 ezer tonna/év, típusok szerint: kb. 80% 
PET, 10% PE+PP, 10% egyéb műanyag az arány. 
 
 
 
2.1.2. A betétdíjas rendszer 
 

A betétdíjas rendszert több országban előszeretettel használják csomagolási 
hulladékok elkülönített visszagyűjtésére. A kötelező betétdíjas rendszer alapja az, hogy a 
csomagolást a kiskereskedelmi egységekbe visszaadó fogyasztó a betétdíjas termék 
megvásárlásakor befizetett betétdíjat visszakapja [2.6].  
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Korábban az italcsomagolások szinte kizárólag üvegből készültek és betétdíjasok 
voltak. A visszagyűjtési rendszert az állam felügyelte, meghatározva a betétdíj mértékét, 
és a palackok technikai paramétereit. A rendszerváltoztatás után a piac átalakult, aminek 
eredményeként a többutas, visszaváltható üvegek részaránya a csomagolóanyagok között 
jelentősen csökkent és teret nyertek a kisebb sűrűségű és tömegű, törhetetlen egyutas 
műanyag és alumíniumcsomagolások. A többutas rendszer visszaszorulásában jelentős 
szerepet játszottak a multinacionális élelmiszer-kereskedelmi láncok, amelyek 
költséghatékonyságra való törekvés miatt inkább az egyutas csomagolású termékek 
forgalmazását preferálták, így kisebb alapterületű kereskedelmi egységeket alakítottak ki, 
amiben már nem volt hely a többutas csomagolóanyagok tárolására [2.6].  

Napjainkban ismét előtérbe került a betétdíjas rendszer kiszélesítése, ami nem 
feltétlenül az újratöltés és a többutas csomagolások ismételt elterjedését célozza, hanem a 
tisztább és típusonként válogatott egyutas palackok anyagában történő hasznosíthatóságát 
is nagyban segítheti. Ugyanakkor a kiskereskedelmi hálózatokra jelentős terheket ró a 
rendszer bevezetése és fenntartása: a visszaváltott csomagolások rendszerezése, tárolása és 
szállítása jelentős erőforrásokat igényel.  

Az Európai Unió tagországaiban eltérő módszerekkel valósítják meg a csomagolási 
hulladékok elkülönített visszagyűjtését: Németországban, Hollandiában, Dániában, 
Svédországban, Finnországban, Észtországban, Izlandon, Norvégiában és 
Horvátországban a betétdíjas rendszer mellett lakossági szelektív hulladékgyűjtés is 
működik (párhuzamos rendszer); azonban pl. Ausztriában kizárólag lakossági szelektív 
gyűjtéssel értek el a párhuzamos rendszerhez hasonló, 80% feletti hasznosítási arányt. A 
külföldi tapasztalatok alapján a párhuzamos rendszerek kiépítése és működtetése átlagosan 
legalább kétszer többe kerül, mint az integrált, csak lakossági szelektív gyűjtésre épülő 
rendszereké, cserébe viszont az adott ország gyorsabban, egy-két év alatt látványos 
felfutást érhet el a visszagyűjtött mennyiségek és hasznosítási arány tekintetében.  
 

 
 
 

2.2. Előkezelési technológiák 
 
 

A képződött műanyaghulladékot, az ismételt feldolgozhatóság érdekében, 
különböző előkészítési eljárással, a gyártás szempontjából megfelelő állapotba kell hozni. 
Az előkészítési művelet alatt a hulladék elsősorban fizikai tulajdonságaiban változik. Az 
anyagában újrahasznosítandó termékek eredeti geometriai formájukban ugyanis nehezen 
kezelhetőek, mivel széles mérettartományban jelennek meg a hulladékáramban, emiatt a 
hulladék fizikai előkezelését kell első lépésben elvégezni (2.4. ábra). A jó előkezelési 
műveletekkel, például aprítással, rostálással, tömörítéssel vagy darabosítással, tisztítással 
és mosással, a későbbi reciklálási művelet hatékonysága növelhető [2.7]. 
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2.4. ábra Műanyaghulladék előkészítő lépései 

 
 
 
2.2.1. Aprítás 
 

A hulladékaprítás célja a szemcseméret csökkentése a későbbi hulladékkezelési 
műveletek és feldolgozhatóság hatékonyságának növelése érdekében. A méretcsökkenés 
az ún. aprítási fokkal fejezhető ki, amely az aprítás előtti átlagos hulladékméret és az 
aprítás utáni átlagos szemcseméret hányadosa. További feladat a többkomponensű 
termékek megbontása annak érdekében, hogy a különböző anyagtípusok egymástól 
elválaszthatóak legyenek. Az alkalmazott aprítási technológia lehet mechanikus vagy 
termikus alapú, illetve alkalmazható még kriogén aprítás, ahol a két hatás együttesen lép 
fel. A különböző aprítási műveletek lehetnek száraz, illetve nedves eljárások.  

Az aprító berendezésbe a hulladék anyagfeladást lehetőleg egyenletesen eloszlatva 
kell megvalósítani, a berendezés lökésszerű terhelésének elkerülése végett. A 
leggyakrabban alkalmazott hulladék betáplálási módok: a markolós munkagépekkel 
közvetlenül történő beadagolás (problémát okozhat a nehezen aprítható, kemény, koptató, 
rideg anyag a lökésszerű igénybevétel miatt); munkagépekkel szállítószalagra történő 
feladás (kedvezőbb anyagáram eloszlatás) és a járműből, vagy konténerből szállítószalagra 
történő egyenletes feladás és eloszlatás (legkedvezőbb a terhelés szempontjából) [2.8]. 

A hulladékok aprításánál figyelembe kell venni a hulladékáram összetételét, 
nedvességtartalmát, darabosságát, valamint az anyagok keménységét is. Az aprítás 
megvalósítható a hulladék nyírásával, vágásával, illetve ütéssel vagy dörzsöléssel. Az 
aprítást nyírás vagy vágás esetén a berendezésben az egymással szemben forgó vágó- vagy 
nyírótárcsák végzik. Ilyen esetekben az aprítási fok általában alacsonyabb, ami durvább, 
nagyobb méretű aprítékot eredményez. Ütő igénybevétel esetén különböző kalapácsokkal, 
marótárcsán lévő fogakkal történik a hulladék méretének csökkentése a fellépő nyíró-, ütő- 
és csavaró igénybevételek hatására. Ütéses aprításnál egy- és többtengelyes daráló 
használható, ahol a tengelyen lévő marótárcsák négyzetes aprító fogai kismértékben 
kiemelkednek a tárcsák kör keresztmetszetéből [2.9]. 

Aprítási sebességük alapján az előbb említett berendezéseket két csoportra lehet 
felbontani: gyorsjáratú berendezések (vágóollók, kalapácsos törők, vágómalom), illetve a 

Hulladékáramból 
visszanyert vegyes 
műanyaghulladék 

Utóválogatás 
(amennyiben 
szükséges) 

Hulladék méretének 
módosítása  

•  aprítás, darálás 
•  agglomerálás 

Tisztítás, 
mosás 

(szennyeződés 
eltávolítás, ha 
szükséges) 

Különböző 
műanyagtípusok 
szétválasztása 

(egymástól) 

Homogenizálás 
•  szálerősítés  
•  adalékanyag 
•  töltőanyag 
•  mesterkeverék 
hozzáadása 

Regranulálás 
(másodlagos 
nyersanyag) 
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lassú járatú aprítógépek (különböző malom típusok, forgótárcsás nyíró-aprítógépek, 
kalapácsos ütőművek, shredderek). Az alkalmazott aprítóberendezésekkel a hulladékok 
darabosítása a következő aprítási fokozatok szerint valósítható meg [2.10-2.12]: 

• durva aprítás, törés: a képződő szemcseméret 100-200 mm közötti tartományba 
kerül (vágóolló, kalapácsos törő, pofástörő) 

• közepes méretű aprítás, darabolás: a képződő szemcseméret 20-100 mm 
(vágómalom, kalapácsostörő, kúpostörő, kalapácsos shredder, durva daráló) 

• finom aprítás, darálás: a képződő szemcseméret 1-20 mm (hengerek, 
kalapácstörő, röpítő-, koptató- és vágómalom, forgótárcsás nyíróaprító) 

• ultrafinom őrlés: a képződő szemcseméret átlagos átmérője kisebb, mint 1 mm 
(rezgőmalom, golyósmalom) 

A különböző helyekről begyűjtött kommunális vagy ipari műanyaghulladék sok esetben 
eltérő aprítást igényel, ezért az optimális előkészítés érdekében eltérő berendezések 
szükségesek. A feladott hulladék nagyságától függően akár többlépcsős aprítás is 
szükséges lehet a kívánt szemcseméret eléréséhez, sőt, néhány aprítási eljárás nedves, 
vagy vizes közeget igényel az üzemelés alatt [2.13]. A műanyaghulladék a jellemző 
tulajdonságok alapján a közepesen kemény vagy a lágy, rostos, rugalmas anyagtípusokhoz 
sorolható be. Ezeknek a hulladékoknak a durva aprítására leginkább a hidraulikus 
vágóollók, a hengeres- vagy kalapácsos törők, illetve a kalapácsos- és vágómalmok 
alkalmasak, finomaprításuk pedig különböző típusú aprítómalomban (kalapács, vágó, 
ütőcsapos, koptató, őrlő és univerzális) valósítható meg [2.14]. Az aprított 
műanyaghulladék szemcsemérete általában 1-20 mm közötti mérettartományban optimális 
a későbbi újrahasznosítás feldolgozás szempontjából. 

 

Egy- és többtengelyes vágómalmok, darálók 

Vágómalmokat tipikusan szálas, rugalmas és viszkoelasztikus anyagok esetében 
alkalmaznak, így az eljárás kiválóan alkalmas a műanyaghulladék finomaprítására és 
őrlésére. A vágómalmok, darálók lehetnek függőleges-, vagy vízszintes tengelyűek. A 
hulladék méretének csökkentése az aprítóberendezésben a fellépő vágó, illetve nyíróerők 
következtében valósul meg a darálótérben, ahol a beérkező anyagáram aprítása a 
tengelyen lévő forgó késekkel és a darálótér falán fixen rögzített, álló késekkel történik. 
Az aprítási folyamat addig tart, amíg a hulladék mérete lecsökken a berendezés rostáján 
lévő nyílások méretére, amely után az aprított hulladék a berendezés alján lévő gyűjtőtérbe 
esik (2.5. ábra) [2.9]. Speciális forgókéses vágómalmokban egymástól lépcsőzetesen, 
adott távolságban eltolt vágópengék segítségével közel egységes méretű darálék előállítása 
valósítható meg az előkészítés során. A tengelyen lévő forgókések kis szögben döntöttek 
az álló késekhez képest, azonban irányuk ellentétes. A kialakítás biztosítja a darálóban az 
állandó vágási távolságot, amely távolság a kések mozgatásával állítható [2.15]. 
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2.5. ábra Egytengelyes vágómalom [2.16]  

 
A vágómalmokban történő aprítás során különböző geometriai kialakítások 

alakultak ki, amelyek közül a legjellemzőbbek a 2.6. ábrán láthatók. 

 

 
2.6. ábra Vágómalmok kialakítása, oldal- és felülnézetben: (a) nyitott forgórészes-,  

(b) zárt forgórészes és (c) lépcsőzetes kialakítású forgókéses vágómalom. A vágómalmok részei: (1) 
forgó tengely és mozgó kések, (2) rögzített állókések, (3) rosta, (4) anyag betáplálása [2.14] 

 
Az egytengelyes darálókkal kifejezetten nagy tömörségű, darabos műanyaghulladék, 

például préselt műanyag bálák és extrudált műanyag csövek apríthatók fel. A berendezés 
egyik oldalát a tengely és a rajta elhelyezkedő vágószerszámok alkotják. A másik oldalon 
a vezérelhető előtoló egység található, amely a berendezésbe betáplált hulladékot a tengely 
irányába nyomja előre, végül az aprítás a tengelyen lévő forgó vágókések által valósul 
meg a kívánt méretre (2.7. ábra). Amennyiben az aprítási művelet során a tengelyen túl 
nagy feszültség ébred, az előtoló egység visszahúzódik, így a betáplált hulladék 
eltávolodik a késektől, majd a túlterhelés megszűnése után ismételten a tengely irányába 
tolja a hulladékot. Ezáltal a berendezések szerkezeti károsodása megelőzhető. 

 

 
2.7. ábra Egytengelyes daráló működési ábrája: az előtoló egység a daráló tengelyére nyomja a 

hulladékot, ahol az aprítás a tengelyen lévő vágókésekkel valósul meg [2.17] 
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A két- vagy többtengelyes ipari darálók aprítási elve megegyezik az egytengelyes 
vágóberendezésekével, azonban a hulladék behúzása nem előtoló segítségével, hanem a 
tengelyeken egymással szemben forgó késekkel valósul meg. A berendezés vágókései 
fogaikkal a termék falába marva behúzzák a hulladékot, ezáltal csökkenthető a geometriai 
méret. A vágómalmokban és darálókban alkalmazott vágókések a 2.8. ábrán láthatóak. 

  

 
2.8. ábra Vágómalmok és ipari darálók vágókéseinek tipikus kialakítása [2.18] 

 

Egy-, és többtengelyes kalapácsos aprítógépek, shredderek 

A kalapácsos törő aprítógépek, vagy más néven shredderek szintén alkalmazhatóak 
ipari- és lakossági műanyaghulladék előkészítő berendezéseként. A shredderek legfőbb 
tulajdonsága a robosztus terhelhetőség. Az apríték szemcsemérete széles tartományban 
állítható, a kalapácstörők alkalmasak a hulladék durva tördelésére és a finomaprításra, 
őrlésre egyaránt. A kalapácsos törők a tengelyen, vagy marótárcsán lévő, kismértékben 
kiemelkedő, négyzetes profilú aprító fogakkal végzik a hulladék méretének csökkentését. 
Az aprítás során komplex erőhatás lép fel az ilyen típusú berendezésben, a shredderben 
lévő ütőkalapácsok, vagy aprítótárcsák ütésszerű húzó-, nyíró-, hajlító- és csavaróterhelést 
fejtenek ki a nyomó- és ütő mozdulatok során a betáplált anyagokra. A kalapácsos törők és 
a shredder berendezések is lehetnek egy-, vagy többtengelyűek. A tengelyekre egymás 
mellé helyezik el a vágó- és távtartó tárcsákat. A tárcsák között nyírással és tépéssel 
történik meg az aprítási művelet a szembeforgó fogak segítségével, ugyanis az élek 
mentén nagy nyírások alakulnak ki, a kiemelkedő fogak pedig tépik a hulladékot. A 
nagyobb méretű aprított szemcséket a karmos tárcsák mindaddig visszaforgatják a 
marótárcsák, vagy ütőkalapácsok közé, amíg a hulladék el nem éri a rosta furatainak 
méretét, amelyen végül keresztülhullva a hulladék a gyűjtőtérbe esik. Amennyiben az 
aprítás során a berendezés túlterhelődik a túladagolás, vagy a hulladék megszorulása 
miatt, speciális érzékelő áramkörök segítségével a tengelyek rövid ideig visszafelé 
forognak, ezáltal megelőzhető az előkészítő, aprító berendezés esetleges károsodása [2.9, 
2.15, 2.19]. A kalapácsos aprítók működési elve a 2.9. ábrán látható.  
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2.9. ábra Négytengelyes shredder felépítése és működési elve: (1) adagolótölcsér, (2) aprítótér,  
(3) felső adagoló, forgó marótárcsákkal és karmokkal (4) alsó forgó marótárcsák, kiemelkedő 

aprítófogakkal, (5) furatos rosta [2.19] 
 

A 2.10. ábrán ipari méretű egy, illetve kéttengelyes shredder látható. Működésük 
hasonló a vágómalmokéhoz. Egytengelyes ütőkalapácsos shredder esetén az előtoló 
egység oda-vissza mozgásával a forgó tengelyhez szorítja az aprítandó hulladékot, és a 
tengelyből kiemelkedő fogak ütése folyamatosan kisebb darabokat szakít le a hulladékká 
vált termék falából. Két-, vagy többtengelyes ütőkalapácsos aprítók esetében az egymással 
szemben forgó tárcsák, a rajtuk lévő kitüremkedő fogakkal belemarnak a termék falába és 
a tengelyek közötti aprítótérbe húzzák a hulladékot. 

 

  

2.10. ábra Műanyag aprításához használt ipari shredderek: (a) egytengelyes, (b) kéttengelyes 
kialakítás [2.20, 2.21] 

 
A shredder darálók legnagyobb előnye, hogy a tárcsák lassan forognak egymással 

szemben, és az aprítási nyomaték a shredderekben fordítottan arányos a tengelyek kerületi 
sebességével, ellentétben a vágómalmokkal. A shredderek rendkívül termelékenyek, 
nagymennyiségű hulladék előkészítésére alkalmasak. A lassú forgás miatt a működésük 
során kisebb zajterhelés jelentkezik a műanyaghulladékok aprításánál, mint a vágómalmok 
esetében. Például nagyteljesítményű shredderekben darabolják fel a forgalomból kivont 
gépjárműveket, amelyek szintén nagy mennyiségben tartalmaznak kevert műanyagot. 

 

(a) (b) 
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Kriogén aprítás 

Egy speciális hulladékaprítási technológia az ún. kriogén aprítás, ahol az aprítótérbe 
folyékony nitrogént vezetve a műanyagok, a többkomponensű textilek, gumik és 
nyomtatott áramköri lemezek a hűtés hatására ridegebb tulajdonságot mutatnak, így a 
méretcsökkentés könnyebben megvalósítható az alkalmazott alacsony (kb. -100°C alatti) 
hőmérsékleten. A kriogén töréses aprítás jelentős nitrogénfogyasztással jár, amely 
megnöveli az előkészítési műveletek költségeit, ezért csak indokolt esetben alkalmazzák. 
A lehűtött hulladék méretének csökkentése általában ütőművekkel, illetve kalapácsos-, 
ütőcsapos-, vagy röpítőmalomban történhet [2.11, 2.22].  

 

Vizes aprítás 

Műanyaghulladékok aprítására használható nedves aprítóberendezés is, ahol a 
hulladék geometriai méretének csökkentése és mosása egy lépésben valósul meg. Az 
aprítóberendezésben a vágókéseket víz hűti, amely segít megelőzni a szennyezők 
megtapadását a szemcsék felületén és a berendezésben, valamint a kések élettartalmát is 
növeli. Megakadályozza, hogy a műanyagok egymással való súrlódása miatt a darált 
szemcsék összetapadjanak, ezáltal elkerülhetővé válik a darálótér eltömődése, illetve a 
műanyagok hűtése miatt nem jelentkezik a termikus degradáció sem, amely javítja az 
újrahasznosítási folyamat hatékonyságát. Vizes aprítás alkalmas műanyag fóliák aprítására 
is, ugyanis az éles pengék megakadályozzák a fóliák feltekeredését. A folyamat hátránya, 
hogy a vízzel érintkező darálékot a későbbi feldolgozás előtt szárítani szükséges [2.15]. 

 

Aprítási technológiák kihozatala és rendszerezése 

Az aprítóberendezések, darálók, vágómalmok és shredderek termelékenysége 
nagymértékben függ a betáplált hulladék sűrűségétől, alakjától, nedvességtartalmától és 
egyéb fizikai tulajdonságaitól, a marótárcsák szélességétől, a tárcsákon lévő aprító fogak 
méretétől és számától, valamint a rosta furatainak méretétől. A berendezések 
alkalmazásakor figyelemmel kell lenni a fellépő zajártalomra és porszennyeződésre. Ezért 
ezeket az előkészítő berendezéseket általában zárt épületben helyezik el, és elszívókat 
alkalmaznak a képződő por elvezetésére. Sok esetben azonban a hulladék aprítása nem 
állandó helyszínen valósul meg, ilyenkor szükség lehet mobil aprító berendezésekre is 
(2.11. ábra).  

Az újrahasznosítás céljából begyűjtött lakossági-, ipari- és elektronikai hulladékok, 
valamint az autóroncsok előkészítésére különböző aprítóberendezések alkalmasak az 
eltérő kialakításuknak köszönhetően, így a megfelelő géptípus kiválasztása bonyolult. 
Amennyiben a hulladékáram műanyagon kívül más anyagtípust (fém, papír, szerves 
hulladék) is tartalmaz, fontos az olyan többkomponensű hulladék megbontása, amely 
egyszerre tartalmaz pl. fémet és műanyagot - pl. kábelek –, annak érdekében, hogy az 
anyagtípusok egymástól elválaszthatóak legyenek az újrahasznosítás során. A 
műanyaghulladékok aprítására használt berendezések előnyei és hátrányai összefoglalva a 
2.1. táblázatban találhatók. 
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2.11. ábra Mobil aprító berendezés vázlata: (1) kihordó szállítószalag, (2) alsó szállítószalag,  
(3) törő- és aprítófogak, (4) tüzelőanyagtartály, (5) akkumulátor, (6) áramszabályozó, (7) vezérlő,  

(8) olajhűtő, (9) hidraulikatartály, (10) víztartály, (11) meghajtás, (12) hidraulika szabályozás, 
(13) tengelykapcsoló, (14) álló tépőfogak, (15) horizontális aprítódob, tépőfogakkal [2.14] 

 
2.2.2. Agglomerálás 
 

Az újrahasznosítási folyamatban problémát okoznak a nagy mennyiségben képződő 
műanyag fóliák és bevásárló zacskók, ugyanis nagyon vékony falvastagsággal 
jellemezhetőek, ezért könnyen csavarodnak fel az aprítógépek vágókéseire. Az ilyen 
típusú műanyaghulladékokat ún. agglomerálással dolgozzák fel, ahol az anyagáram 
tömörítése, darabosítása a cél, amely éppen ellentétes az aprítási művelettel. Az 
agglomerálással a jellemzően por, szálas vagy vékonyfalú/fólia termékből álló hulladék 
szemcsemérete növelhető meg, a mechanikai eljárás során fellépő szemcsék közötti 
kötőerők révén. Az agglomerálás során növekszik az anyagáram térfogatra vonatkoztatott 
tömege, a nagyobb méretű szemcseméretnek köszönhetően pedig javul a feldolgozó 
berendezésbe történő betáplálhatóság az újrahasznosítás során. A visszagyűjtött műanyag 
szálakat és fóliákat ezzel a speciális eljárással hasznosítják újra, amely során az előzetesen 
késes aprítással 10-100 mm darabokra hasított, szálas anyagáram megfelelő nyomáson, 
hőmérsékleten, vagy nedvesség hatására, a fellépő kötőerőknek köszönhetően darabos 
szerkezetté áll össze [2.9]. Az eljárás során a fő műveletek az elővágás, az agglomerátum 
előállítása, végül azok ismételt, kívánt méretre történő darabolása. Az agglomeráló 
berendezés az eljárás során egymással szemben forgó tárcsával elővágja a betáplált 
műanyagokat, majd azokat keveri és zömíti, végül a bejuttatott hő, nedvesség vagy 
nyomás hatására közel homogén granulátummá olvasztja össze [2.23]. Az így képzett 
reciklált nyersanyag geometriája már megfelelő, a későbbi újrahasznosítás alapanyagául 
szolgálhat, vagy hozzákeverhető a primer műanyag granulátumokhoz a feldolgozás során. 
Az agglomerálás során alkalmazott hő, vagy nyomás csak rövid ideig hat a betáplált 
műanyaghulladékra, így elkerülhető a termikus degradáció. 



Műanyagok újrahasznosítása 

40 
 

2.1. Táblázat Műanyaghulladék aprító berendezések összefoglaló táblázata [2.13] 
Aprítóberendezés Előnyök Hátrányok 

Vágómalmok + lehet kis mennyiségű fémes 
szennyeződés 

+ nagy kihozatal 
+ vágókések könnyen élezhetőek, 

cserélhetőek 
+ könnyű tisztítás 
+ relatív kis energiaszükséglet 
+ automatikus hulladék betáplálás 
+ különböző méretű rosta lehet 
+ jó anyagbontás különböző 

anyagtípusoknál 
 

− fémes szennyezők erős koptató 
hatása, nagy mennyiség esetén 

− kisméretű darálék előállítására 
nem megfelelő (< 5 mm) 

− magas beruházási költség 

Darálók, granulálók + apró szemcseméret érhető el 
+ kiváló anyagbontás különböző 

anyagtípusoknál 
+ nagy kihozatali teljesítmény 

 

− nem lehet fémes szennyeződés 
− karbantartási költség relatív 

magas 
− nagy fordulatszám miatt nagy 

zajterhelés 

Kalapácsos törőmalmok + hulladékban jelentős fémes 
szennyeződés lehet 

+ kopással szemben ellenálló 
+ nagy kihozatali teljesítmény 
+ robosztus kialakítás, nagy 

terhelhetőség 
 

− darálék szemcseméret-eloszlása 
nagy szórást mutat 

− szemcsék alakja különböző 
− relatív nagy teljesítménye miatt 

nagyfeszültségű tápellátás kell 
− nagy zajterhelés 

Shredderek + hulladékban jelentős fémes 
szennyeződés lehet 

+ kopással szemben ellenálló 
+ nagy adagolási mennyiség 
+ relatív kis energiaszükséglet 
+ vegyes hulladékáram 

feldolgozható 
 

− darálék szemcseméret-eloszlása 
nagy szórást mutat 

− automatikus beadagolást a 
telepítés után ki kell építeni 

− vágóelem nehezen cserélhető 
− korlátozott hulladéktípusoknál 

használható jó hatásfokkal 

Kriogén aprítás + nagyon finom szemcseméret  
(< 1 mm) 

+ kiváló anyagbontás különböző 
anyagtípusoknál 

− magas beruházási költség 
− magas üzemeltetési költség 
− kis kihozatali teljesítmény 
− fémes szennyeződés károsítja a 

berendezést 
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2.2.3. Rostálás 
 

A rostálás célja a méret szerinti osztályozás a hulladék előkészítése során, amellyel a 
túl nagy, illetve a túlságosan finom szemcsés anyagok eltávolíthatóak az aprított 
anyagáramból, a jobb feldolgozhatóság érdekében. Ugyancsak lehetőséget teremt a 
rostákon, szitákon fennakadó fémek és egyéb szennyeződések eltávolítására is. Ennél az 
előkészítési fázisnál tipikusan dobrosta, vagy vibrációs rosta alkalmazható. Előbbit főleg 
elválasztásra és tisztításra használják, utóbbi főként méret szerinti osztályozásra alkalmas 
[2.14, 2.22]. 

 
 
 

2.2.4. Mosás, tisztítás 
 

Amennyiben a műanyaghulladék felületén nagy mennyiségben található por vagy 
egyéb szennyeződés, a hulladék feldolgozása előtt szükség lehet mosási, tisztítási 
előkészítésre. A hulladékok mosásos öblítésére legtöbb esetben vizet alkalmaznak, 
komolyabb szennyezettség esetén szükség lehet azonban vizes/lúgos oldatra, vagy szerves 
oldószerre is. A tisztítási folyamattal a hulladék felületén megtapadt szennyeződések 
leválnak a műanyag faláról, és a folyadékfázisba mennek át diszperzió, vagy emulzió 
formájában. A művelet hatásfoka javítható a hőmérséklet emelésével, illetve különböző 
kémiai adalékokkal, pl. vízlágyító, vagy nedvesítőszer hozzáadásával. A tisztítás során 
használt nedves közeget a szennyeződés után regenerálni kell a hulladékkezelés keretében 
[2.14, 2.22]. A tisztított, ám nedves aprított műanyaghulladékot szárítani kell a 
feldolgozás előtt annak érdekében, hogy az anyag felületén megtapadt nedvesség 
eltávolítható legyen és jó minőségű terméket lehessen gyártani. A gazdasági tényezőket is 
figyelembe véve megállapítható, hogy a tisztítás és az utána következő szárítási művelet 
jelentősen megdrágíthatja a hulladék előkészítésének költségeit, ezért csak indokolt 
esetben alkalmazzák ipari körülmények között. 

A műanyaghulladékok tisztítására leggyakrabban folyamatos csőmosó berendezés 
használható (2.12. ábra). A mosógépbe betáplált anyagáram első lépésben a berendezés fő 
mosózónájába jut, ahol az intenzív keverés, és a vízhez hozzáadott egyéb kémiai 
mosóadalékok hatására eltávolításra kerül a felületen megtapadt szennyeződés nagy része. 
A keverőlapátok eközben folyamatosan szállítják tovább a hulladékot a tisztára mosó 
zónába, amelyet az öblítőzóna követ. A berendezés végén gőz és forróvizes kezelés 
alkalmazható a hulladékáramban esetlegesen megtelepülő baktériumok miatti 
fertőzésveszély minimalizálása érdekében. A tisztított hulladék eltávolítása a mosógépből 
szállítószalagos kihordással történik. 
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2.12. ábra Folyamatos csőmosó, szennyezett műanyaghulladék tisztítására: (1) víz és mosószer, 

(2) betáplált szennyezett anyagáram, (3) fő mosózóna, (4) tisztára mosó zóna, (5) öblítőzóna, (6-7) 
forróvíz- és gőzadagoló, (8) kondenzvíz, (9) flottaelválasztás, (10) hőcserélő, (11) lefolyó, (12) öblítővíz 

tartály, (13) keringető szivattyú, (14) meghajtás (15) szállítószalagos kihordás [2.14] 

 
 
 
 
2.3. Műanyagok egymástól történő szétválasztási lehetőségei 
 
 

A képződő műanyaghulladék terén meg lehet különböztetni a gyártósoron 
közvetlenül keletkező hulladékot, a csomagolási hulladékot, valamint a végfelhasználónál 
képződő hulladékot. Sok esetben a gyártási hulladék, darálást követően ismételten 
feldolgozásra kerül a primer nyersanyaggal elkeverve. A csomagolóipar meghatározott 
műanyag-családokat használ döntő többségében a szállítási és csomagolási műveletekhez, 
így a műanyaghulladék anyagában történő válogatása megvalósítható. A legnagyobb 
problémát a végfelhasználótól begyűjtött hulladék jelenti. Az életútjukat végigjárt 
műanyag termékek nagy része kommunális hulladékgyűjtő konténerbe kerül, a 
lakosságnak csupán kis része válogatja szelektíven a keletkező műanyaghulladékok 
bizonyos fajtáit – jellemzően PET, PP, PE, PS, PVC anyagokat –, és helyezi el a szelektív 
gyűjtőkonténerekben [2.24]. A végfelhasználóktól, tipikusan a lakosságtól visszagyűjtött 
vegyes hulladékfrakció összetétele és minősége erősen változó, ugyanis a műanyagok 
számos változatban fordulnak elő. Így a reciklátum lehet anyagában színezett, 
szálerősített, egyéb kémiai adalékkal ellátott, habosított vagy töltött, amelyek 
megnehezítik, vagy akár el is lehetetlenítik a műanyagok szétválasztását, hiszen az 
adalékanyagokkal az anyag fizikai tulajdonságai, különösképpen a sűrűsége, jelentősen 
változhat [2.25].  

A műanyagok anyagtípusonkénti szétválasztása jelenleg még csak elterjedőben van, 
amelynek oka, hogy a szeparálási művelet jelentősen növeli a reciklálás amúgy is magas 
költségeit. Első lépésben vizsgálni kell a beérkező műanyag hulladékáram összetételét és a 
szennyezettségének a mértékét. Ha a vegyes műanyaghulladék alkalmas a fizikai 
újrahasznosításra, akkor közel azonos méretűre kell darálni annak érdekében, hogy a 
szétválasztási művelet alatt ne legyen jelentős eltérés a felhajtóerőkben a geometriai 
eltérések miatt. Ezt követi a műanyag anyagcsaládok szétválogatása, amelyet nagy 
tisztaságban kell elvégezni ahhoz, hogy a visszanyert műanyagokat a későbbiekben jó 
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minőségben lehessen feldolgozni. A hulladékok szétválogatása során figyelembe kell 
venni, hogy a vegyes hulladékáram anyagfajtánkénti válogatása általában egy lépésben 
nem valósítható meg a kívánt tisztaságban. Ez esetben a válogatás során több, egymás 
utáni lépcsőt kell alkalmazni. Nehezíti a szeparációs folyamatot, hogy egyes műanyagok 
közel azonos sűrűségűek, így az elterjedt sűrűségkülönbségen alapuló szétválasztási 
módszerekkel az ilyen anyagpárok – mint például ABS/PS, PE/PP és PET/PVC keverékei 
– nem választhatóak szét. Ezen felül a PET/PVC keverék együttes feldolgozását kerülni 
kell, mert alacsonyabb hőmérsékleten a PVC már degradálódik és sósav keletkezik, 
miközben a PET még nem került ömledékállapotba. Ez a folyamat a berendezésre nézve 
káros, és degradálja a gyártani kívánt alapanyagot is [2.26], így ennek a két anyagnak 
egymástól történő szétválasztása rendkívül fontos.  

Amennyiben a beérkező, ismeretlen összetételű, műanyagban dús hulladékáram még 
fémes egységeket, erősen szennyezett termékeket, esetleg veszélyes hulladékot is 
tartalmaz, szükség lehet egy előválogatási műveletre, amely jellemzően kézi válogatás. Az 
eljárással a probléma, hogy alacsony a termelékenysége, valamint a válogatást végző 
személyzet maximálisan 90% hatásfokú válogatást tud megvalósítani az emberi hibázások 
következtében [2.24]. Figyelembe véve a gazdasági tényezőket is megállapítható, hogy 
ipari körülmények között, ha megvalósul a műanyaghulladék válogatása, általában csak 
egy elválasztási határ alkalmazható gazdaságosan. Fontos továbbá vizsgálni még azt is, 
hogy a válogatási folyamat az újrahasznosítás során ne okozzon nagyobb 
környezetterhelést, mintha a képződött hulladékot deponálnák, vagy termikus úton 
hasznosítanák. 
 
 
 
2.3.1. Manuális válogatás 
 

Bár manapság a műnyaghulladék válogató technológiák egyre inkább 
automatizáltak, a kézi előválogatás (2.13. ábra) a legtöbb esetben még fontos szerepet 
játszik. 

 
2.13. ábra Manuális válogatósor [2.27] 
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Általános esetben a szelektív gyűjtőedényekből a műanyaghulladékot egy 
szállítószalagra helyezik, ahol – az esetleges fémszennyezőket egy mágnes-kapu, a nem 
fémes szennyezőket pedig örvényáramú szeprator segítségével leválogatva – még darálás 
előtt szortírozzák. A hulladékká vált termékeket elsősorban anyag és szín szerint különítik 
el egymástól (pl. víztiszta PET palack, kék vagy egyéb színes PET palack, LDPE fólia, PP 
vegyszeres flakon stb.), amiben segítséget jelent az 1.3. táblázatban található anyagtípus-
jelölés. 

 
 
 

2.3.2. Válogatás spektroszkópiai rendszerekkel 
 

A műanyaghulladék szeparálásának egyik kézenfekvő módja a spektroszkópiai 
módszerekkel támogatott válogatás, amely során a nagyobb, 40-60 mm méretűre vágott 
vegyes műanyaghulladékot lehet a hulladékáramból szétválasztani. Az eljárás előnye a 
kézi válogatással szemben, hogy automatizált, nem igényel emberi erőforrást, ezen okból a 
legtöbb válogatóműhelyben széles körben alkalmazzák. A vizsgálati fényforrás spektruma 
lehet optikai fény, infravörös hullámhosszú, vagy eshet a röntgensugárzás tartományába. 
Az eljárás során az anyagoknak azt a tulajdonságát használják ki, hogy a hulladékáramban 
érkező eltérő anyagcsaládú hulladékok más hullámokat nyelnek el és vernek vissza a többi 
anyagtípushoz képest (2.14. ábra). 

 

 

2.14. ábra Anyagok detektálási folyamata spektroszkópiai válogatás során [2.28] 

A műanyagok spektrális tulajdonságainak, a visszavert hullámainak különbségén 
alapuló válogatási eljárások között megkülönböztethető a lézeres, az optikai-, a 
röntgensugaras-, az UV- és az infravörös tartományt felhasználó berendezések. Ezeknek a 
berendezéseknek a hulladékfeldolgozási kapacitása körülbelül 5-10 tonna/óra. 

Optikai eljárással általában a hulladékok szín szerinti válogatását valósítják meg 
anyagtípustól függetlenül, ugyanis az eljárás során a berendezés nem elemzi a műanyagok 
összetételét, ezáltal nem képes megállapítani a műanyag típusát, csak az anyagról 
visszaverődött fényt detektálja (2.15. ábra), és válogatja a termékeket különböző 
színcsoportokba [2.29]. Az optikai válogatási művelet hátránya, hogy a hulladékáramból 
történő szeparálás tisztaságát rontják a detektálás során kapott gyengébb spektrális jelek és 
a fekete színű termékek jelenléte, amelyek nem válogathatóak ki ezzel a módszerrel, és 
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ugyancsak nehéz az olyan típusú műanyagok szétválasztása, amelyek hasonló színűek és 
hasonló karakterisztikai csúccsal rendelkeznek. Ezen kívül problémát okoz a hulladékok 
különböző mérete és alakja, valamint szennyezettsége is [2.30]. 

 

 

2.15. ábra Optikai válogató berendezés elvi felépítése és működése [2.31] 

Az infravörös spektroszkópia során a vizsgálandó mintát megvilágítják 
elektromágneses sugarakkal. A sugárzás során a molekulaláncok által elnyelt energia 
egyfajta anyagjellemzőnek tekinthető, ugyanis minden műanyagnak egyedi infravörös 
spektruma van, amely összehasonlítható az adatbázisban található referencia 
spektrumokkal. Közeli infravörös (near infrared, NIR) technológiát a műanyag palackok 
kiválogatására használják, azonban az eljárással a nagyon sötét, közel fekete színű 
termékeket nem lehet azonosítani. [2.32]. A középső infravörös tartományt (middle 
infrared, MIR) használó berendezésekkel a sötétszínű termékek is detektálhatóak – így 
például a roncsautókból visszanyert jelentős mennyiségű fekete shredder hulladékfrakció 
újrahasznosítása is megvalósítható –, azonban a válogatás sokkal kisebb sebesség mellett 
valósulhat csak meg, és rendkívül fontos a termék felületének nagyfokú tisztasága. 

A transzmissziós és a karakterisztikus röntgensugárzásos (X-ray fluorescence, XRF) 
válogatási technológia az atomok gerjesztésén alapszik, amely során a berendezés 
detektálja a szekunder és visszaszórt elektronokat (2.16. ábra). A módszer előnye, hogy a 
műanyagtól különböző anyagok és az üreges testekben lévő szennyező folyadékok is 
kimutathatóak a válogatás során. Hátránya, hogy nem képes azokat a műanyag-családokat 
azonosítani, amelyek hasonló atomokból épülnek fel, ezért ezt az eljárást kizárólag a PVC 
többi műanyagtól történő leválasztásra használják [2.33].  

Lézeres válogatás PE, PP és ABS detektálására alkalmas, azonban hátránya, hogy 
nagysebességű automatikus válogatás nem lehetséges az eljárással, ugyanis az anyag 
típusának megállapításához 1-5 másodperc szükséges [2.34].  
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2.16. ábra Röntgensugaras válogatási módszer során az idegen anyagok és a zárt termékekben lévő 

folyadékok kimutatása [2.35] 
 

Integrált optikai és mikroszkópiai rendszerekkel nem csak az előválogatást és 
egyszerűbb szeparálási metódusokat lehet elvégezni, hanem használható a szétválogatott 
hulladékáram minőségének és tisztaságának ellenőrzésére is. A minőségellenőrzési 
módszer során együttesen használható egy nagyfelbontású spektrális képanalízis és Raman 
spektroszkóp vegyes poliolefin hulladék szétválasztási hatásosságának ellenőrzésére. Az 
eljárás lényege, hogy az érkező hulladékáramot a detektor folyamatosan fényképezi, és 
digitális képformátumot készít, amelyet egy képelemző szoftver valós időben értékel ki. A 
kiértékelés a műanyagokra jellemző, előzetesen meghatározott és a programba betáplált 
anyagi tulajdonságok alapján történik. A feldolgozás során a térbeli képalkotás és a 
karakterisztikus spektrumok felvétele azonos időben készül a vizsgált mintáról. A vizsgált 
hulladékáramról készített nagyfelbontású kép minden pixelje vizsgálható szoftveresen, így 
ez az eljárás rendkívül pontos és részletes információkat szolgáltat a hulladék összetételét 
illetően, ugyanis a különböző anyagtípusok egy sajátos, csak az adott anyagra jellemző 
spektrumot vernek vissza (2.17. ábra). 

 

 

2.17. ábra Raman spektrum különböző primer PE és PP minták esetén [2.36] 
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2.3.3. Sűrűségkülönbségen alapuló szétválasztás 
 

Sok esetben alkalmazható előválogatásként egy olyan sűrűségkülönbségen alapuló, 
egyszerűbb gravitációs elválasztási eljárás, ahol az ismert sűrűségű közegben a 
hulladékáram egy része a közeg felszínén úszik a kisebb sűrűség miatt, míg a nehezebb 
műanyagok a közeg aljára süllyednek le. Ezáltal az eljárás megkönnyíti a hulladékáram 
részbeni szétválasztását. Egyszerű szétválasztási lehetőség például a vizes szétválasztás. A 
kisméretűre darált lakossági hulladékszemcsék közül a PE és a PP a víz felszínén úsznak, 
míg a szelektív gyűjtésből visszamaradó PS, PET és PVC a tartály aljára süllyed.  

A hulladékok sűrűség szerinti szétválogatása köztes sűrűségű közeggel egyszerű és 
jól automatizálható. További előnye az egyszerű üzemeltetés, az alacsony üzemeltetési 
költség és a nagy kihozatal is. Ennél a módszernél megkülönböztethető a száraz, 
légáramlásos, vagy a nedves (víz vagy emulzió) szétválasztó közeg. A köztes sűrűségű 
szétválasztó közegnél a kisebb sűrűségű hulladékok – a nagyobb felhajtóerőnek 
köszönhetően – a közeg tetején úsznak vagy lebegnek, míg a közegnél nagyobb sűrűségű 
műanyagok a közeg aljára süllyednek.  

A gravitációs elven működő elválasztás azonban nehezen alkalmazható olyan 
keverék esetén, ahol a keveréket alkotó alapanyagok között nagyon csekély 
sűrűségkülönbség van (2.18. ábra), mint például a PVC és PET keveréknél [2.37, 2.38], 
az ABS és PS anyagoknál [2.39] és a poliolefinek esetében [2.40]. A sűrűségkülönbségen 
alapuló szétválasztásnál hosszabb műveleti idővel kell számolni, annak érdekében, hogy 
kialakuljon az állandósult állapot, és a szemcsék sűrűségüknek megfelelően 
helyezkedjenek el a közegben, valamint kialakuljon a megfelelő kapcsolat a szemcse 
felszíne és a szétválasztó közeg között. Ipari körülmények között a szétválogatandó 
részecskék mérete 6-10 mm közötti tartományba szokott esni [2.41]. 

 

 
2.18. ábra Különböző műanyagcsaládok jellemző sűrűsége 
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Száraz eljárások 

A műanyagok sűrűségkülönbségén alapuló száraz szétválasztás megvalósulhat 
áramoltatott légközegben, az anyagoknak a nyugvó közegben mért különböző süllyedési 
sebességeit felhasználva, vagy a légszéreknél alkalmazott, alulról történő befúvásos 
légárammal kialakuló fluidizált ággyal. 

Ha a szétválasztani kívánt darálék mérete teljesen megegyezik, a légáramban a 
műanyagok süllyedési sebessége eltérő a különböző polimerek sűrűségkülönbsége miatt. 
Az ellenáramú szétválasztó berendezésben (vertical air classifier, 2.19. ábra), az alulról 
felfelé mozgó légáramba, jellemzően oldalirányból lehet a műanyag darálékot beadagolni. 
A szeparálás során azok a nagyobb sűrűségű szemcsék süllyednek le, és választhatóak le a 
berendezés alján, amelyek a felfelé irányuló közeg légáramánál (w) nagyobb süllyedési 
sebességgel (∆vi) jellemezhetőek, így összességében a rájuk ható erők eredője (∆si) lefelé 
mutat. A légáramnál kisebb süllyedési sebességű műanyagok pedig a légárammal 
megegyező, felfelé irányuló pályán haladnak. Az áramkészülékben egy műanyagnak 
nagyobb a süllyedési sebessége, hogyha a szemcsemérete nagyobb egy másik, ugyanolyan 
műanyagénál. Így abban az esetben, hogyha a hulladékáram heterogén, azaz több féle 
műanyag is található benne, a szétválasztás rendkívül összetett. Ugyanis a légárammal 
együtt könnyebben távolítható el egy nagyméretű, de kis sűrűségű műanyag, mint egy 
jóval kisebb átmérőjű, de nagyobb sűrűségű szemcse. Ezért, amennyiben légáramot 
használnak a szétválasztásra, rendkívül fontos a műanyaghulladékok közel azonos 
méretűre való előzetes darálása. Ezzel a módszerrel egy lépésben csak egy elválasztási 
határ adható, azonban a légáramlás – jellemzően levegő – erőssége állítható [2.42]. 

 

 
2.19. ábra Ellenáramú száraz szétválasztó berendezés elvi felépítése, ahol w a felfelé irányuló 

légáram sebessége, ∆vi a darálékra ható süllyedési sebességvektor, míg ∆si a darálékra ható erők 
eredője. 

Keresztirányú légáramlással működő szétválasztó berendezésnél (horizontal air 
classifier, 2.20. ábra) az oldalirányú légáram sebességvektora és a darálékok süllyedési 
sebességvektora meghatározott szöget zárnak be egymással. Ha a szemcsék mérete közel 
azonos, a nagyobb sűrűségű műanyagok süllyedési sebessége jelentősebb az oldalirányú 
légáramlásnál, ezáltal a légáram csak kis mértékben téríti el a felülről beadagolt 
nagysűrűségű műanyagszemcsét, így az a legközelebbi elválasztó csatornába esik. Ezzel 
szemben a kis sűrűséggel jellemezhető szemcsékre a légáram- és a süllyedési 
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sebességvektor eredője inkább a légáram irányába mutat, így a kissűrűségű műanyagokat 
képes az áramlás magával ragadni. Elviekben ezzel a módszerrel akár több elválasztási 
határ is alkalmazható, azonban hasonlóan az ellenáramú berendezésekhez, itt is problémát 
jelent, hogyha a feladott műanyaghulladékok geometriai mérete jelentősen eltér 
egymástól. 

 

 
2.20. ábra Keresztirányú száraz szétválasztó berendezés elvi felépítése, ahol w keresztirányú 

légáram sebessége, ∆vi a darálékra ható süllyedési sebességvektor, ∆si a darálékra ható erők eredője 

A műanyagok szétválasztására használható légszér (2.21. ábra) működési elve 
hasonló az ellenáramú szétválasztáshoz. Az alkalmazott ventilátor által szállított légtömeg 
egyfajta fluid ágyat hoz létre a légszér féligáteresztő asztalán, amelyen a nagyobb 
sűrűségű szemek az asztalra ülepednek – süllyedési sebességük nagyobb a légáram által 
kifejtett felhajtóerőnél –, és ezeket a szemeket az asztal vibrációs mozgással felfelé hordja, 
miközben a kisebb sűrűségű szemcséket a légáram képes elmozdítani az asztalról, 
amelyek így az asztal dőlésének irányába haladnak a szérasztalon. Az eljárással csak nagy 
sűrűségkülönbségű műanyagok választhatóak szét egymástól egy elválasztási határral. 

 

2.21. ábra Légszér működési elve, egy elválasztási határral [2.42]  
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A légszérhez hasonló elven működik az aero-csatorna (2.22. ábra). Az alulról 
befúvott levegő hatására egy fluidizált ágyon haladnak lefelé a műanyagok az enyhén dőlt 
és szűkülő csatornában úgy, hogy a betáplálásnál a kisebb sűrűségű műanyagok haladási 
iránya jobban eltéríthető az oldalirányú levegő bevezetésével. Ezáltal a nagyobb süllyedési 
sebességű műanyag szemcsék a csatorna befúvásos oldalán dúsulnak fel, míg a kisebb 
süllyedési sebességű szemcsék könnyen képesek elmozdulni a légágyon, így azok a 
csatorna másik, felső részébe dúsulnak fel. Így két különböző sűrűségű műanyag 
elválasztható egymástól egy terelőlap segítségével a berendezés végén. Több komponens 
esetén azonban a csatorna középső részén köztes sűrűségű, kevert anyagáram alakulhat ki, 
így több műanyag szétválasztása egy lépésben csak részben valósítható meg a fluidágyas 
módszerrel. 

 
 

2.22. ábra Aero-csatorna elvi felépítése és működése 
 

A műanyagok száraz módon történő szétválasztása megvalósítható ülepítéses 
eljárással is. Ez esetben vagy a szita pulzáló mozgatásával, vagy az alulról befúvott 
légárammal a szitán lévő anyagáram periodikus lépésközönként fellazítható, így az 
anyagréteg sűrűségkülönbség szerint rendeződik. A nagyobb sűrűségű szemcsék a réteg 
alján dúsulnak fel, míg a kissűrűségű műanyagok a minta tetején fognak elhelyezkedni.  

A szárazközeges szétválasztás egyik szélsőséges alkalmazási lehetősége, amikor 
közel szuperkritikus állapotú gázokat használnak zárt rendszerben moderáló közegként, 
amelyeket a kritikusnál nagyobb nyomáson, de a kritikus hőmérséklet alatt alkalmaznak. 
Az eljárás lényege, hogy a hőmérséklet emelésével a gázállapotból a közeg folyamatosan 
folyékony halmazállapotúvá változik, amely a gáz sűrűségének megváltozását okozza. A 
műanyagokat szétválasztásuk előtt egy zárt tartályba helyezik légköri nyomáson. A tartály 
zárása után betáplálják a még gáz halmazállapotú szétválasztó közeget a rendszerbe, majd 
a tartály nyomását fokozatosan növelve a gázelegy eléri a kritikus nyomási pontot, ahol a 
gáz fázis mellett megjelenik a folyadék fázis is, mint moderáló anyag. Ezt az állapotot 
nevezzük a szétválasztó közeg szuperkritikus állapotának. A közegnél kisebb sűrűségű 
műanyagok a képződött folyadék felszínére úsznak fel, míg a nagyobb sűrűségű anyagok a 
közeg alján maradnak, így a szétválasztás megvalósítható. A képződő szétválasztó közeg 
sűrűsége tetszőlegesen, tág határok között szabályozható az eltérő kritikus hőmérsékletű 
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és nyomású gázok elegyének alkalmazásával a műanyagok teljes sűrűségi tartományában. 
Az eljárás előnye, hogy a szeparálás után a szétválasztott fázisokat nem szükséges 
szárítani, ugyanis a keverékben jelenlévő maradék folyadék a túlnyomás megszűnésével 
elpárolog a szemcse felszínéről. Az ilyen módszerrel történő szétválasztás során általában 
széndioxid vagy annak gázelegye használható a legkönnyebben, ugyanis a gáz 
szuperkritikus állapota alacsony hőmérsékleten (31°C) és kis nyomáson (7,4 MPa) valósul 
meg. Az eljárással laboratóriumi körülmények között megvalósítható a műanyagok 
szétválasztása, azonban ipari körülmények között az egyes műanyagok sűrűségének 
átfedése miatt nehezen kivitelezhető, valamint a kívánt sűrűség eléréséhez az alkalmazott 
gázelegy nagyon pontos beállítása szükséges [2.24]. 

 
 

Nedves eljárások 

A nedves közegben történő szétválasztás elméleti háttere megegyezik a száraz 
közeges szeparációval. Az anyagáram szétválasztásához itt azonban a légáram helyett 
nedves közeg, vagy emulzió alkalmazható, ahol a moderáló közegnél kisebb sűrűségű 
műanyagok a közeg felszínére úsznak fel a rájuk ható nagyobb felhajtóerő miatt, amíg a 
nagyobb sűrűségű szemcsék a közeg alján választhatóak le. A nedves eljárásoknál 
nagyobb tisztaságban, éles elválasztási határ mellett szeparálhatóak szét az anyagfajták 
egymástól. A művelet után azonban gondoskodni kell a reciklátumok megfelelő 
szárításáról, illetve a nedves közeg tisztításáról, regenerálásáról. A műanyagok egymástól 
való szétválasztása nedves közegben történhet: (i) nehézközegben való úsztatással, (ii) 
nehézközeges centrifugálásával, (iii) nedves ülepítéssel, (iv) nehézközeges ciklonokban, 
(v) nedves széren és (vi) nedves közegű ellenáramban, amelynek elve megegyezik a 
keresztirányú légáramban megvalósuló szétválasztással. 

A nehézközeges szeparálás során a közegnél kisebb sűrűségű anyagok, a 
szétválasztó közeg felszínén úsznak, és túlfolyatással, leúsztatással vagy gereblyézéssel 
leválaszthatóak, míg a közegnél nagyobb sűrűségű anyagok a berendezés alján dúsulnak 
fel, amelyeket láncos kihordással, vagy forgó lapátokkal lehet kiemelni (2.23. ábra). 
Szétválasztó közegként legtöbbször vizet és annak különböző oldatait, szuszpenzióit 
használják, amelyekkel a szeparáló média sűrűsége növelhető. A műanyagok nedves 
szétválasztásához tipikusan nátrium-kloridot (NaCl), kalcium-kloridot (CaCl2), vagy cink-
kloridot (ZnCl2) kevernek a vízhez, ezáltal a keletkező vizes oldat sűrűsége az 
adalékanyagok részarányától függően 1,0-2,0 g/cm3 között változtatható. Amennyiben a 
nedves közeg sűrűségének csökkentése a cél – például poliolefinek szétválasztásánál –, az 
iparban rendszerint etilalkohol-víz keveréket képeznek, amellyel a szeparálás 0,81-1,0 
g/cm3 sűrűségi tartományban valósítható meg. Az eljárás során egy lépésben csak egy 
elválasztási határ állítható fel, így abban az esetben, hogyha a műanyag hulladékáram több 
komponensből áll, csak részbeli szétválasztás valósítható meg. További problémát jelent a 
későbbiekben környezetvédelmi szempontból, hogy a nedves közeget regenerálni és 
tisztítani szükséges. 
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2.23. ábra Nehézközeges szétválasztás elvi felépítése és működése [2.43] 

 
A nehézközeges centrifugális szétválasztásnál (2.24. ábra) a műanyagok hatásosan 

és nagy tisztasággal válaszhatóak szét egymástól már kis sűrűségkülönbségek esetén is, 
amelynek oka, hogy a szeparáló berendezésben kialakuló centrifugális erőtér a nehézségi 
gyorsulás többszáz szorosa is lehet, ezáltal nagyobb erő hat a szétválasztani kívánt 
szemcsékre. A centrifugálási művelet alatt a szétválasztó berendezés nagy kerületi 
sebességgel együtt forog a nedves szeparáló közeggel. A szétválasztani kívánt 
műanyagokat a centrifuga tengelye mentén vezetik be a tartályba, ahol a közegnél kisebb 
sűrűségű műanyagok a tengelyhez közelebbi oldalon, a forgó közeg felszínén úsznak, 
amelyeket kisebb átmérőjű lapátokkal a beadagolás irányába lehet elvezetni. A közegnél 
nagyobb sűrűségű műanyagok a forgó tartály peremén ülepednek le, így ezeket a 
szemcséket nagyobb átmérőjű, fenékkotró lapátokkal lehet elszállítani a centrifuga aljáról. 

 

 

2.24. ábra Nehézközeges centrifuga berendezés elvi felépítése és működése [2.44] 

A centrifugákhoz hasonló elven működnek a nedves ciklonok és az örvénycsövek is. 
Meg kell említeni, hogy léteznek szárazközeges szétválasztó ciklonok is, amelyeknek a 
működési elve megegyezik a nedves közeggel működő ciklonokéval, azonban 
műanyaghulladékok szétválasztására általában nem alkalmazzák. A ciklonok esetén az 
elrendezés általában függőleges, míg az örvénycsövek rendszerint vízszintes irányban 
enyhén döntött, hengeres kialakításúak. A merőlegesen betáplált közeg egy örvénypályán 
halad végig a berendezés falán, miközben egy örvényáramot hoz létre úgy, hogy a tengely 
mentén egy légmag alakul ki (2.25. ábra). A száraz, vagy nedves állapotú szétválasztandó 
műanyagok betáplálása a berendezés felső részében történik. A szeparáló médiánál 
nagyobb sűrűségű műanyagok bekerülnek az örvénylő nedves közegbe, ezáltal ezek a 
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részek a közeggel együtt eltávolíthatók a berendezés elején. A közegnél kisebb sűrűségű 
műanyagok viszont az örvényáram felszínén úszva a berendezés végén választhatóak le az 
anyagáramból. 

 

2.25. ábra Nehézközeges szétválasztó örvénycső elvi felépítése és működés [2.45] 

A nedves szérrel történő szétválasztás egy olyan sűrűségkülönbségen alapuló 
gravitációs dúsítási eljárás, ahol a műanyagok szeparálása egy barázdált felületű, enyhén 
dőlt rázóasztalon valósul meg, amely oldalirányba mozgatható, lökhető (2.26. ábra). Az 
anyagfeladás az asztal felső sarkában történik, miközben a szérasztal lapjára mosóvizet 
áramoltatnak lefelé, merőlegesen a barázdákra [2.46]. Az elválasztás a különböző 
sűrűségű szemcsékre ható mozgások együttes eredőjeként valósul meg. A feladott 
műanyag szemcsék egyrészt a víz szállítóerejének köszönhetően a rázóasztal dőlésével 
megegyező irányába haladnak lefelé, másrészt a szér oldalirányú mozgása miatt 
hosszirányban is elmozdulnak, így átlósan haladnak lefelé az asztal felületén. A lefelé 
áramló nedves szállítóközeg jobban befolyásolja a kisebb sűrűségű műanyagok mozgási 
irányát, mint a rázás által kifejtett vízszintes erőhatás. Ezáltal a közeg magával ragadja a 
könnyű szemcséket, amelyek így a feladás helyéhez közelebbi oldalon dúsulnak fel az 
asztal alján. A barázdákba ragadt nagyobb sűrűségű szemcsék esetén a rázás általi 
keresztirányú elmozdulás a domináns, ezért a nagysűrűségű műanyagok a lökés irányába 
mozdulnak el, és a feladás helyétől távolabbi oldalon vezethetőek el. A különböző 
sűrűségű anyagok eltérő haladási pályája miatt ezzel a módszerrel akár több műanyagtípus 
is elválasztható egymástól, amennyiben több elválasztási határvonalat állítanak fel. 
Azonban rendkívül fontos, hogy az anyagáramban lévő szemcsék mérete és alakja közel 
azonos legyen. Ugyanis a nagyobb átmérőjű, gömbi geometriájú szemcsék könnyebben 
tudnak a vízárammal együtt lefolyni a döntött szérasztalról, mint az apró, négyzetes 
profilú darabok, amelyek könnyebben akadnak el a barázdák között, módosítva az eredeti 
haladási pályájukat, és egy másik műanyagtípusban jelenhetnek meg a szétválasztás során, 
mint szennyező anyagok. 
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2.26. ábra Nedves szérasztal elvi felépítése és működése a szétválasztás során [2.47] 

 
 
 

2.3.4. Magneto-hidrosztatikus szétválasztás 
 

Alternatív megoldás a PP és PE szeparálásra a mágneses fluxussűrűségen alapuló 
elválasztás, amelynél a szétválasztás elve hasonló a sűrűségkülönbségen alapuló 
elválasztásokhoz. A magneto-hidrosztatikus szétválasztási módszernél mágnesezhető 
ferritszemcséket tartalmazó folyadékot használnak szétválasztó közegként. A készülék 
egyik oldalán elhelyezett mágnes hatására a közegben lévő ferritszemcsék rendeződnek, 
kialakítva egy inhomogén gradiens mágneses mezőt. Ennek következményeként a 
folyadékoszlop különböző magasságaiban eltérő mágneses erő lép fel. Így a közegre a 
gravitációs- és a mágneses erők eredője hat, amely egy látszólagos sűrűségeloszlást 
eredményez úgy, hogy a mágneshez közelebbi oldalon kisebb lesz a közeg látszólagos 
sűrűsége. A közegbe belemerülő különböző sűrűségű műanyagok így a folyadékoszlop 
különböző magasságaiba rendeződnek, ezáltal szétválaszthatóvá válnak [2.48]. 

A szétválasztás során a poliolefinek először egy turbulens áramlással 
összekeverednek, majd tovább áramoltathatók a mágneses erőtér irányába. Mivel később 
már nem hat rájuk a turbulens áramlás, így a részek olyan síkban mozognak a 
folyadékban, ahol a gravitációs erőtér nagysága megegyezik a rájuk ható felhajtóerő és a 
mágneses erő összegével. A berendezés végén egy elválasztó egység található, amely 
felett a kisebb sűrűségű PP szemcsék haladnak el a mágneshez közelebbi oldalon 
kialakuló kisebb látszólagos folyadéksűrűség hatására, míg alul nagyobb részarányban a 
PE hulladékfázis választható le (2.27. ábra). Azonban figyelembe kell venni, hogy a 
tartály alján lévő PP részeknek jelentősen több időre van szükségük a rendeződésre, azaz 
az elválasztó egység fölé jutásra, mint a szeparáló közeg tetején lévő PE szemcséknek a 
lesüllyedésre. Az eljárás hatékonysága ezért úgy növelhető, hogyha a PE frakciót 
ismételten alávetik a mágneses szétválasztási eljárásnak [2.40].   

 



Az újrahasznosítás előkészítő lépései 

55 
 

 
2.27. ábra Mágnesezhető folyadékkal történő magneto-hidrosztatikus szétválasztás [2.40] 

 
 
 
2.3.5. Flotációs szétválasztás 
 

A flotálás egy olyan kémiai elven működő, nedves közegben történő dúsítási eljárás, 
ahol a szétválasztás a szilárd anyagnak a moderáló közeghez és a benne átáramoltatott 
gázhoz való eltérő kapcsolódásán alapul. A flotáció során képződő légbuborékok finoman 
eloszlanak a nedves szétválasztó közegben, és a hidrofób, azaz víztaszító tulajdonsággal 
jellemezhető részeket az átáramoltatott gáz magával ragadja, a szétválasztó közeg 
felszínére szállítja, míg a hidrofil tulajdonsággal rendelkező szemcsék, amelyek 
könnyebben kapcsolódnak a szétválasztó közeghez, az oldatban maradnak. A flotációs 
eljárás során legtöbbször vizet használnak fel, mint nedves szétválasztó közeg, míg 
átáramoltatott gázként általában levegő alkalmazható.  

A módszer lényege, hogy a műanyagok kapcsolódását a nedves szétválasztó 
közeghez és az átáramoltatott gázhoz módosítani lehet a megfelelő kémiai 
nedvesítőszerekkel, reagensekkel. Így a korábban hidrofób tulajdonságot mutató műanyag 
a nedvesítőszer hatására hidrofil tulajdonságúra módosítható, a víz és az anyag közötti 
peremszög (amely az anyag és a nedvesítőszer közötti mutatószám, jele: θ) változtatásával 
(2.28. ábra), ezáltal növelve az affinitását a szétválasztó közeghez. A kémiai adalékok 
hozzáadásával a nedves közeg felszínére érkező buborékok nem esnek szét azonnal, 
hanem stabil, tartós habot képeznek a moderáló közeg felületén. Így a hidrofób és a 
hidrofil tulajdonságot mutató műanyagok szétválasztása megvalósítható a hidrofób 
szemcsék habbal együtt történő leválasztásával. Az anyagok szétválaszthatóságát 
befolyásolhatja, ha a műanyag felülete a szétválasztó közeggel, vagy az ebben oldott 
kémiai vegyszerekkel, illetve az átáramoltatott gáz molekulákkal kémiai reakcióba lép. 

 

 
2.28. ábra Vízhez való kapcsolhatóságuk a műanyagoknak peremszögük módosításával   

 
Mivel egyes műanyag anyagpárok – például PS/ABS és PVC/PET – között nagyon kis 

sűrűségkülönbség van, így ezeknél a keverékeknél nem alkalmazható a sima 
sűrűségkülönbségen alapuló szétválasztási módszer. Ezért a sikeres szétválasztás 
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érdekében nedvesítő kémiai adalékokat és habképző anyagokat kell használni. A nedvesítő 
anyag feladata, hogy a kezdetben két hidrofób tulajdonságot mutató műanyag közül az 
egyik felszínét hidrofilre módosítva, növelje a kapcsolódást a műanyag és a szétválasztó 
közeg között. Amennyiben csak az egyik komponens határfelületi jellege változik meg 
jelentősen a szeparáló közegben, akkor a szelektív szétválasztás megvalósítható, ugyanis a 
hidrofil, jobban nedvesíthető alkotó lesüllyed a közeg aljára, amíg a hidrofób anyag 
változatlanul a közeg felszínén lebeg. Meg kell említeni, hogy mindegyik műanyag eltérő 
pH érték mellett lesz jobban nedvesíthető, így fontos a közeg megfelelő kémhatásának 
beállítása a flotálás során, illetve az alkalmazott hőmérséklet is jelentősen befolyásolhatja 
a műveletet. 

A kémiai flotálás során leggyakrabban használt habképző anyagok a szénkátrány 
desztillációja során kinyerhető krezilsav, a fenyőfákból kinyerhető terpentinolaj és a 
különböző fenolok, alkoholok. Feladatuk a folyadék felületi feszültségének csökkentése. 
A szétválasztó közegben a nedvesítőszerek legalább részben oldódó, poláris savak, sók és 
bázisok. A megfelelő reagens megválasztásával, a nedvesítőszer poláris része kapcsolódik 
a kívánt műanyag felületéhez, amelyet így nedvesíteni képes. Ilyen nedvesítőszerek 
lehetnek anionok (merkaptán, xantán, különböző foszfátvegyületek), vagy kationok 
(ammónium sói: talk, kaolin, kvarc, vanád). A szétválasztó közeg megfelelő pH értékének 
beállításával a szétválasztás hatásfoka még tovább javítható. A nedves közeg lúgosítására 
leggyakrabban használt anyagok a mész (CaO), a nátronlúg (NaOH) és a mosószóda 
(Na2CO3), míg savas közeg kénsavval (H2SO4) vagy kénessavval (H2SO3) érhető el [2.49]. 

 
 
 

2.3.6. Szétválasztás elektrosztatikus erőtérben 
 

Amikor két eltérő felületi jellemzőkkel rendelkező műanyag érintkezik egymással, 
akkor töltött állapotba kerülhetnek. Ezt a jelenséget triboelektromos-, vagy felületi 
súrlódáson alapuló kapcsolati feltöltődési jelenségnek nevezzük. A töltések áramlása két 
anyag között elektron átvitellel, ion transzferrel és anyagáramlással valósulhat meg, 
amelyek közül az elektron átviteli eljárás a legelterjedtebb [2.50]. A folyamat fő 
mozgatóereje a két különböző anyag érintkezésekor fellépő töltéskülönbség. Az 
elektromos szigetelő anyagok esetében, így a műanyagoknál is, az elektronok átadása a 
felszínen valósul meg [2.51]. A különböző elektronaffinitású anyagok között kialakuló 
töltéskülönbség nagyságrendekkel növelhető, hogyha a ledarált műanyagok között 
egyszerű érintkeztetések helyett súrlódásos kapcsolat állítható fel [2.52]. A töltések 
áramlásának mértéke növekszik a nyomás emelésével, ugyanis az érintkező anyagok 
nagyobb súrlódásnak vannak kitéve, amikor egymással, vagy az edény falával ütköznek 
[2.53]. Mivel a műanyagok elektromosan szigetelők, a töltésmennyiség az ismétlődő 
súrlódások miatt felgyülemlik az anyag felszínén. 

Az anyagáram szétválasztásához száraz közeget alkalmaznak, így nem kell 
foglalkozni a szétválasztó közeg utólagos regenerálásával. A válogatási művelet előtt 
fontos lépés azonban a tisztítás és szárítás, ugyanis az eljárást csak tisztított műanyagok 
esetében lehet hatékonyan megvalósítani [2.54]. Az elektrosztatikus térben a milliméteres 
nagyságú darálékok szétválasztása a legjobb hatásfokú, az ennél kisebb méretű szemcsék 
alkalmazása növeli az energiaköltséget a darálásnál és csökkenti az elválasztás hatásfokát, 
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mert az apró szemcsék könnyebben tapadnak meg a szétválasztó berendezés falán. 
Amennyiben a darálék mérete túl nagy, a fajlagos felülettel párhuzamosan az elektromos 
térerőség is csökken, ugyanis a szemcse méretének növelésével a szemcse 
mozgáspályájának megváltoztatásához szükséges térerősség nagysága exponenciálisan nő 
[2.55]. 

A tribo-elektrosztatikus válogatási módszert az 1990-es években kezdték el 
alkalmazni műanyaghulladékok szeparálására [2.56], ahol a szétválasztás során az 
ellentétes töltésű aprított műanyagokat elektrosztatikus térbe vezetik, és válogatják szét a 
polaritásuk szerint. A szemcsék pályájának elhajlása az elektromos mezőben függ a 
polaritástól és a töltéserősségtől. Ennek megfelelően két műanyag találkozása után, az 
eltérő töltöttségi állapotba került részek leválaszthatók és összegyűjthetők az anódon és 
katódon. Mivel a műanyaghulladékok anyagtípusonként más felületi tulajdonságokkal 
rendelkeznek, így ez a módszer alkalmas a szétválogatásukra, ugyanis mindegyik 
műanyagtípus eltérő töltöttségi állapotba kerül az érintkeztetések után. Általában PA, 
PVA és PMMA anyagtípusoknál inkább pozitív töltés alakul ki, míg PTFE, PVC, PET 
anyagoknál inkább negatív töltődés jellemző (2.29. ábra). Ez a lakossági 
műanyaghulladék szétválogatásnál felhasználható a PVC elválasztására, mivel a PVC 
negatív, a többi hulladéktípus pozitív töltöttségi állapotba kerül, így az elektrosztatikus 
mezőben a PVC pályája teljesen elválik a többi daráléktól és összegyűjthető a pozitív 
elektródon (2.30. ábra) [2.57, 2.58]. 

 
      2.29. ábra A műanyagok tribo-elektromos    2.30. ábra Elektrosztatikus térben       
                   feltöltődési sorrendje [2.59]     történő szétválasztás a műanyagok 

                                                 töltéskülönbsége alapján [2.60] 
 
 
 
2.3.7. Egyéb szétválasztási technológiák 
 

A szétválasztás elméletileg megvalósítható a műanyagok eltérő olvadáspontja 
alapján. A művelet során egy olyan köztes hőmérsékletprofilt kell választani, ahol a 
keverék egyik alkotója már teljesen ömledékállapotba kerül, míg a másik fázis szilárd 
állapotban marad. Így a megolvadt, viszkózusan folyós szemcsék egy perforált lemezen át 
eltávolíthatók. Az eljárás során azonban problémát okoz, hogy egyes műanyagok olvadási 



Műanyagok újrahasznosítása 

58 
 

tartományai fedik egymást, különösképpen igaz ez amorf hőre lágyuló műanyagok esetén, 
ahol az megömlési tartomány 30-50°C is lehet. 

A műanyagok szétválasztásának kézenfekvő módja lehet még az egyik komponens 
kémiai kioldása a hulladékáramból. Az eljárás során olyan megfelelő oldószert kell 
választani, amely a hulladékáramban csak a kívánt komponenst oldja, ezáltal az 
leválaszthatóvá válik a közegből. Az iparban legnagyobb mértékben felhasznált 
műanyagok közül könnyebben oldható ki a PET és a PS, azonban vannak olyan 
műanyagok is – például a PP és a PE –, amelyekhez nem lehet megfelelő, jól használható 
szelektív oldószert választani nagy vegyszerálló képességük miatt. A szelektív oldás 
egyértelmű előnye, hogy nem csak a tiszta polimer alapanyag nyerhető vissza a művelet 
során, de annak töltőanyag-tartalma, vagy a szálerősítés is leválasztható. Ipari 
alkalmazásának gátat szab, hogy az eljárással egy időben csak egy komponens választható 
le a hulladékáramból, és az oldatba vitt műanyag visszanyerése csak az oldószer 
elpárologtatásával nyerhető vissza, azonban ez a lépés már környezeti terheléssel járó 
folyamat. 

A besugárzásos módszerekkel a műanyagok felülete módosítható, így a szétválasztó 
nedves közeggel való reakcióképességük megváltozik. A plazmaszórás során a 
gázmolekula, például az oxigén, nagyon magas hőmérsékleten disszociál a kezelt 
alapanyaggal. Alapállapotban mind a két anyagtípus hidrofób tulajdonságú, de a képződött 
gyökök reagálnak a műanyag felszínén lévő láncmolekulákkal, és hidrofil csoportokat 
alakítanak ki rajta. Így az anyag felületén hidrofil, poláris részek jelennek meg a hidrofób, 
apoláris részek mellett. A polimer teljes szabadenergiája abban az esetben a legkisebb, 
amikor az apoláris oldalcsoportok a felszín irányába állnak, míg a poláris részek az anyag 
tömegközéppontja felé. A plazmaszórás hatására ez a rendezettség fordul meg [2.61], és a 
besugárzás után a műanyagok általában erősen nedvesíthető, hidrofil állapotba kerülnek, 
így a komponensek lesüllyednek a moderáló közeg aljára. A szétválasztás annak 
köszönhető, hogy az egyik anyagtípus a másiknál hamarabb nyeri vissza eredeti hidrofób 
tulajdonságát, és felúszik a szétválasztó közeg felszínére, míg a másik a közeg alján 
marad, mert nedvesíthetősége hosszabb ideig áll fenn. Példaként az ABS/PC keverék 
említhető, ahol a polikarbonát benzolgyűrűi nagyobb méretűek az ABS-énél, és 
akadályozzák a láncok visszafordulását a besugárzás után, így a PC a plazmaszórás után 
hosszabb ideig nedvesíthető marad, mint az ABS [2.62]. 

A szétválasztó közeg nélküli centrifugálás során a szeparálás centrifugális erőtérben 
valósul meg a keverék alkotóelemeinek sűrűsége és/vagy mérete alapján. A kialakuló 
centrifugális erőtérben az elválasztani kívánt anyagokra, geometriai formájuk és anyagi 
jellemzőjük miatt eltérő nagyságú erők hatnak. Ezen elv alapján az anyagok felületén lévő 
egyéb szennyeződés, töltőanyag is leválaszthatóvá válhat. A közeg nélküli centrifugális 
szétválasztást már számos egyéb területen alkalmazzák, mint például az orvostechnológia 
területén a vérplazma leválasztására [2.63], az ásványfeldolgozó iparban az ércek közötti 
szennyeződések eltávolítására [2.64] és az élelmiszeriparban is a tojássárgájának 
automatizált leválasztására [2.65]. A kedvező tulajdonságai miatt, a közeg nélküli 
centrifugális szétválasztás a későbbiekben használható lehet a műanyagok szétválasztására 
is. 
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2.3.8. Szétválasztási technológiák összehasonlítása 
 

A szétválasztási művelet során fontos ismerni, hogy a műanyagok szétválasztása 
során milyen válogató berendezések használhatóak, azoknak milyen előnyei, hátrányai 
vannak. Ennek érdekében a fejezetben bemutatott eljárásokról rövid összefoglalót ad a 2.2. 
táblázat.  
 
2.2. Táblázat Műanyagok szétválasztási lehetőségei, összefoglaló táblázat 

Szétválasztási  
eljárások 

Alkalmazható Előnyök Hátrányok 

Spektroszkópia    

optikai fény műanyagok szín 
szerinti válogatására 

+ olcsó berendezés 
+ alacsony költségű 

üzemeltetés 
+ gyors, automatizálható 

− nem azonosítja az 
anyagcsaládokat, csak 
szín szerint válogat 

− nem használható sötét 
színű terméknél 

közeli infravörös 
hullámhossz  

tartomány 

műanyag palackok 
leválasztása 

+ alacsony költségű 
üzemeltetés 

+ gyors, automatizálható 

− korlátozottan 
alkalmazható fekete és 
szennyezett terméknél 

középső infravörös 
hullámhossz  

tartomány 

sötét színű anyagok 
szétválogatására 

+ sötét színű termék 
azonosítható 

+ automatizálható 

− lassú detektálás 
− nem használható 

szennyezett termék 
azonosítására 

röntgensugár PVC leválasztására a 
hulladékáramból 

+ automatizálható 
 

− nem azonosítja az 
anyagcsaládokat 

− ált. csak PVC/PET 
szétválasztására 

lézersugár PE, PP és ABS 
azonosítására 

+ automatizálható 
 

− lassú detektálás, 
analízis ideje 1-5 s 

Sűrűségkülönbség    

száraz közeg nagy sűrűség-
különbség esetén, akár 
több elválasztási 
határral 

+ jól automatizálható 
+ alacsony költségű eljárás 
+ nagy kihozatal 
+ akár több elválasztási 

határ 

− azonos sűrűségű 
anyagok, blendek 

− darálék azonos méretű 
legyen 

− összetapadt szemcsék 
− pontos beállítás kell 

nedves közeg nagy 
sűrűségkülönbségű 
műanyagok 
szétválasztására 

+ elterjedt, ismert eljárás  
+ jól automatizálható 
+ alacsony költségű eljárás 
+ nagy kihozatal 
+ éles, egyértelmű 

elválasztási határ  

− egyszerre ált. csak egy 
elválasztási határ 

− azonos sűrűségű vagy 
habosított, szálerősített 
és töltött termékek 

− hosszú tartózkodási idő 
− szétválasztott frakciók 

szárítása szükséges 
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Kémiai flotáció PET/PVC és PS/ABS 
szétválasztására 
alkalmas 

+ lehetőség a kis 
sűrűségkülönbségű 
műanyag keverékek 
szétválasztására 

+ műanyagok nagy 
tisztaságban nyerhetőek 
vissza 

− egy lépésben csak egy 
anyagpár szétválasztása 

− pontos beállítás (pH, 
hőmérséklet, adalékok) 

− drága kémiai adalékok 
− potenciálisan 

környezetszennyező 

Mágneses erőtér poliolefinek 
szétválasztására (PE, 
PP) 

+ víznél kisebb sűrűségű 
poliolefinek szeparálása 

+ környezetbarát 
+ a szemcsék mérete eltérő 

lehet 

− pontos elválasztási határ 
megválasztása nehéz 

− víznél kisebb sűrűségű 
anyagoknál használható 

− töltőanyagra érzéketlen 

Elektrosztatikus tipikusan PVC/PET 
keverékek 
szétválasztására 

+ automatizálható 
+ környezetbarát (száraz 

technológia) 
+ sötét színű anyag is lehet 

− felületi szennyeződés 
problémát okozhat 

− lesz köztes, vegyes 
frakció 

 
 
 
2.3.9. Esettanulmány 1: Lakossági műanyaghulladék szétválasztása 
 

Pongstabodee és társai [2.66] egy háromlépéses elválasztási módszert fejlesztettek ki 
a vegyes összetételű, települési szilárd hulladékban leggyakrabban előforduló műanyagok 
(HDPE, PP, PVC, PS, PET, ABS) szétválasztására (2.3. táblázat). A felhasznált 
hulladékot első lépésben darálták és válogatták. A vizsgálat során 3-5 mm méretű, 
különböző színű, 0,1 mm vastagságú hulladékszemcséket használtak fel a szeparációs 
folyamat hatékonyságának megállapítására. 

2.3. Táblázat A kísérlet során alkalmazott hulladékok sűrűsége [2.66]  

 PP HDPE ABS PS PET PVC 

Sűrűség [g/cm3] 0,90-0,91 0,94-0,96 1,02-1,17 1,05-1,07 1,38-1,39 1,20-1,42 
 
A szétválasztás első lépéseként vizet alkalmaztak, amellyel a víznél kisebb sűrűségű 

poliolefineket (elsősorban a HDPE-t és a PP-t) választották külön a nagyobb sűrűségű 
hulladékoktól. A következő fázisban egy 50/50 térfogat% összetételű víz/etil-alkohol 
keveréket állítottak fel, amely közegben megvalósult a poliolefinek szétválasztása. A 
közeg felszínén lebegő darálék összetétele közel 100%-ban PP volt, a közeg alján csak a 
PP-nél nagyobb sűrűségű HDPE volt megtalálható. A víznél nagyobb sűrűségű 
műanyagok elválasztására első lépésben kalcium-lignoszulfonát alkalmaztak 30 tömeg%-
os oldatként, így a szétválasztó közeg sűrűségét növelték. Ezáltal a közegnél kisebb 
sűrűségű PS és ABS szemcsék teljes egészében a közeg tetejére kerültek a rájuk ható 
felhajtóerő miatt, míg a PVC és a PET részek a közeg aljára süllyedtek le. Mivel a 
PS/ABS és a PVC/PET keverékek között nagyon kicsi a sűrűségkülönbség, így ezeknél a 
keverékeknél már nem lehetséges a köztes sűrűségű moderáló közeg felállítása, ezért a 
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további szétválasztás érdekében különböző nedvesítő anyagokat és habokat alkalmaztak 
[2.67, 2.68]. 

PET/PVC keveréknél a szétválasztás erősen lúgos (pH = 11), temperált közegben 
valósult meg (2.31. ábra), ugyanis lúgos kémhatásnál a kémiai reagensek sokkal 
aktívabban vesznek részt a PET felületének nedvesítésében, mint PVC esetén. A reakció 
következményeként a PET peremszöge drasztikusan csökken, az anyag lesüllyed a közeg 
aljára, míg a PVC peremszöge alig változik, és továbbra is fennmarad a közeg felszínén. A 
szétválasztás eredménye nem csak a kémiai nedvesítőszerektől függ, hanem függhet az 
alkalmazott kondicionálási hőmérséklettől is. Alacsony hőmérsékleten a nedvesítőszer 
nem képes a PET felszínét hidrofillé alakítani, magasabb hőmérsékleten képes jól 
kapcsolódni a PET-hez, ezáltal a PET lesüllyed a szétválasztó közeg aljára. Ezért a két 
anyag nagyobb tisztaságú szétválasztásához magasabb hőmérséklet javasolt [2.69]. 

 

 
2.31. ábra A flotációs szétválasztás sikeressége a kondicionálási hőmérséklet függvényében [2.68] 

 

PS/ABS keveréknél a PS peremszöge alig változott a teljes pH skálán a kémiai 
nedvesítőszer jelenléte mellett, azonban az ABS esetében a peremszög pH = 7, semleges 
kémhatású közegben jelentősen csökkent és nedvesíthető állapotba került, így ennél a pH 
értéknél mérhető a két műanyag között a legnagyobb peremszög különbség. Ennek oka, 
hogy az ABS láncmolekulái közötti kötések érzékenyek a közeg pH értékének változására, 
és semleges kémhatáskor hidrogénkötés tud kialakulni az ABS és a szétválasztó közeg 
között [2.69, 2.70]. Ezáltal nagy tisztaságban lehetett szétválasztani a kísérletben a 
PS/ABS keveréket is egymástól (2.32. ábra). 
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2.32. ábra Települési szilárd műanyaghulladék anyagfajták szerinti válogatása nedves közegben [2.66] 
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3. Hőre lágyuló műanyagok fizikai újrahasznosítása 
 
 
 
 

Ebben a fejezetben a legnagyobb mennyiségben keletkező mesterséges polimerek: a 
hőre lágyuló műanyagok fizikai (más néven anyagában történő) újrahasznosítási 
lehetőségei kerülnek bemutatásra. A hőre lágyuló műanyagok melegítés hatására 
megolvadnak, ami azt jelenti, hogy az alkotó molekulaláncok magas hőmérsékleten (160-
300°C) egymáshoz képest elmozdulásra képesek, az anyag új formába hozható. A hőre 
nem lágyuló műanyagok (régies elnevezéssel „hőre keményedőek” vagy „műgyanták”) 
feldolgozás után többször már nem hozhatóak folyékony halmazállapotba, mivel a 
molekulaláncaik kovalens térháló-kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. 

 
 
 
 

3.1. Feldolgozási technológiák és másodlagos nyersanyagból gyártható 
termékek 
 
 

A válogatott, vagy vegyes összetételű műanyaghulladék újrahasznosítására 
különböző ipari eljárások és technológiák terjedtek el. Az aprított műanyaghulladékot a 
fizikai újrahasznosítás során első lépésben ömledékállapotba kell hozni a gyárthatóság 
érdekében. Egyik lehetőség a fizikai újrahasznosításra a homogenizálással történő 
másodlagos alapanyag előállítása, ahol a gyártott regranulátum a későbbiekben például 
fröccsöntött, vagy préselt termékek alapanyagául szolgálhat. Másik lehetőség a 
műanyagok reciklálására, ha a homogenizálás után, a berendezés végére csatlakoztatott 
szerszámmal folyamatos üzemben egyszerű profilú - cső, profil, lemez - terméket 
gyártanak. A megömlesztéssel történő homogenizálás megvalósítható szakaszos, illetve 
folytonos működtetésű üzemben [3.1, 3.2]. A reciklált műanyag hulladékáramhoz ezen 
kívül különböző, egyéb hulladékból visszanyert töltőanyag, kémiai adalék, vagy akár 
szálas erősítő struktúra is hozzáadható a gyártás során. 

 
 
 

3.1.1. Ipari belsőkeverő 
 

Szakaszos eljárásként elsősorban ipari belsőkeverő alkalmazható (3.1. ábra), ahol a 
berendezésben egymással szembeforgó, állítható fordulatszámú keverőlapátok találhatók. 
A hulladék betáplálása a felső garatban történik, ezután egy fűtött kamrába kerül, ahol a 
két darab keverőelem helyezkedik el. A kamrában a hulladékáram meghatározott ideig és 
hőmérsékleten, adott fordulatszámon keverve ömledékállapotba kerül a nyíró igénybevétel 
hatására, keveredik a többi betáplált műanyaggal, miközben homogenizálódik, ezáltal egy 
homogénebb szerkezetű, színű és mechanikai tulajdonságú műanyag ömledék alakul ki a 
keverő berendezésben. A homogenizálás egy olyan alapanyag előállítási eljárás, ahol a 
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művelet végén az anyag teljes térfogatában a különböző műanyagok egyenletesen 
oszlanak el, és egynemű, közel azonos tulajdonsággal jellemezhető szerkezet alakul ki. 
Végül a gyúrókamra alját nyitva, a még viszkózusan folyó anyagáram a berendezés alatt 
lévő gyűjtőformába ömlik. Az újrahasznosítási művelet végén a keletkezett homogén 
anyagtáblát vagy a kívánt méretű szemcsékre aprítják egy ipari darálógéppel, amely így 
későbbi feldolgozás alapanyagául szolgálhat, mint másodlagos nyersanyag, vagy a még 
képlékeny állapotban lévő anyagpárnából, nagy nyomással történő sajtolással közvetlenül 
kialakítható a termék geometriája egy présforma segítségével. Az ipari belsőkeveréses 
eljárás szakaszos üzemben történik, ezért nem lehetséges a folyamatos alapanyag-, vagy 
termékgyártás. 

 

   
3.1. ábra Belsőkeverő hulladék homogenizálására: (a) sematikus ábra, (b) ipari alkalmazás [3.3, 3.4] 

 
 
 

3.1.2. Egy- és kétcsigás extruderek 
 

Újrahasznosított, másodlagos alapanyag előállítására szolgálhat a folytonosan 
működő extruder (3.2. ábra) is, amelybe a hulladék betáplálása a berendezés adagoló 
garatján keresztül történik, majd egy forgó extrudercsiga segítségével keresztülhalad a 
fűtött hengertestben, miközben ömledékállapotba kerül. Amennyiben szükséges, speciális 
kialakítású gáztalanító extruder is használható, ha a betáplálás és a hulladék 
ömledékállapotba kerülése során az anyagáramban jelentős mennyiségű gáz vagy gőz 
képződik. Az extrúziós újrahasznosítás során, a belső keverőkhöz hasonlóan, a 
berendezésben homogén ömledékáram alakul ki, amely az extruder végén található, 
általában kör keresztmetszetű, nyitott szerszámon keresztülsajtolható. A szerszámból 
képlékeny állapotban kilépő anyagot követő berendezésen hűtik – vizes kádban, vagy 
levegőhűtésű szállítószalagon –, ahol az elhúzott anyagáram megszilárdul. Végül az 
elkészült termék a kívánt méretre darabolható, vagy feltekercselhető [3.5]. 

(a) (b) 
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3.2. ábra Egycsigás extruder elvi felépítési ábrája, főbb egységei [3.6] 

Az extruder egyik legfontosabb eleme az extrudercsiga (3.3. ábra), amelynek 
geometriája körülbelül 30:1 hossz/átmérő arányú, ugyanis meghatározott tartózkodási idő 
szükséges a hulladék teljes egészében történő ömledékállapotba hozásához. Az 
extrudercsiga általában három zónából áll, az ömledékáram minél tökéletesebb 
homogenizálása érdekében. A csiga első szakasza a behúzó zóna, ahol a hulladék 
továbbszállítása történik a kompressziós szakasz felé, miközben folyamatos fűtés mellett 
az anyagáram hőmérséklete emelkedik. A második, kompressziós zónában a hulladékok 
folyamatosan érintkezve a forró hengerfallal megömlenek. A folyamat hatékonyságát 
tovább javítja a csiga folyamatos forgása miatt az ömledékben kialakuló nyíróerők által 
okozott hőképződés is. A kompressziós zóna feladata ezen kívül a szükséges nyomás 
biztosítása, az anyag extruderszerszámon való átsajtolása érdekében. A nyomás növelése 
ebben a kompressziós szakaszban az alkalmazott csiga geometriájának megváltoztatásával 
érhető el, legkönnyebben úgy, hogyha a csiga átmérőjét növelik. Az utolsó szakasz az 
extrudercsigán a homogenizáló szakasz, feladata a közel egynemű anyagáram kialakítása 
az ömledék teljes keresztmetszetében. Ebben a szakaszban a teljesen ömledékállapotban 
lévő műanyagok egymással keverednek, majd keresztülhaladnak az extruder végén 
található szerszámon. A hulladékok újrahasznosításakor rendkívül fontos a zónák 
hosszúságának, az alkalmazott csiga fordulatszámnak optimális megválasztása, ugyanis ha 
a különböző műanyagokat nem sikerül a kompressziós zóna végére teljesen 
megömleszteni, egymással egyenletesen eloszlatni, az a reciklálási folyamat 
hatékonyságát, és a később gyártandó termék minőségét, vagy reprodukálhatóságát 
ronthatja [3.1-3.5]. El kell kerülni a túl magas feldolgozási hőmérsékletet is annak 
érdekében, hogy a különböző műanyagok ne degradálódjanak a gyártás során. Ha a 
műanyagon kívül egyéb szennyező is jelen van a hulladékban, egy ömledékszűrő elem 
helyezhető el az extruder végére, amellyel a fémes szennyeződések, és a meg nem olvadt 
szilárd szemcsék eltávolíthatóak az anyagáramból. 
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3.3. ábra Az extrudercsiga kialakítása és szakaszai [3.3] 

Ha nagyobb homogenitást kell biztosítani a feldolgozás során, kétcsigás extruder 
használható, ilyenkor az extruderben két azonos kialakítású extrudercsiga forog egymással 
szemben (3.4. ábra), miközben a menetszárnyaik egymásba hatolnak, így a nagyobb nyíró 
igénybevétel miatt az ömledék intenzívebben keveredik, jobb eloszlatás valósul meg. 

 

 

 

3.4. ábra Ikercsigás extruder kialakítása 

 

Regranulátum gyártás extrudersorral 

Valós hulladék granulálással történő újrahasznosítási folyamatát mutatja be a 3.5. 
ábra. 
 

   

   
3.5. ábra A reciklálási folyamat: (a) betáplálás extruderbe, (b) szerszámon átsajtolás, (c) 

alakrögzítés hűtőkádban, (d) granulálóba bevezetés, (e) körkéses darabolás, granulálás, (f) 
granulátum gyűjtése 

 

ömledék kitolás anyag behúzás anyag megömlés 

beépített keverőelem ikercsiga 

(c) 

(d) (e) (f) 

(b) (a) 
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A darálás után a vegyes összetételű és színű hulladék az extruder adagológaratjába jut 
(3.5/a. ábra), majd keresztülhalad az extruderen, ahol megömlik. A szerszám végén az 
elegyített, homogén anyagáram szálformában lép ki a berendezésből (3.5/b. ábra), amelyet 
hűtőkádon átvezetve megszilárdítanak (3.5/c. ábra). A folyamat végén az ún. granuláló 
berendezés (3.5/d. ábra) egy forgó körkéssel (3.5/e. ábra) a hulladékot meghatározott 
méretűre aprítja, és granulátum formában elkészül a másodlagos nyersanyag (3.5/f. ábra), 
amelyet a későbbiekben könnyebben lehet feldolgozni, például fröccsöntés során, mint a 
különböző méretű és formájú darálékot. Az ipari extruder csigák 200 mm átmérőjűek és 4-
6 m hosszúak is lehetnek, termelési kapacitásuk meghaladhatja a több tonnás óránkénti 
kihozatalt.  
 
Extrúziós termékgyártás 

Az extrudercsiga végén az ömledékállapotban lévő anyagáram tetszőleges 
keresztmetszetű anyagárammá is alakítható a felhelyezett nyitott szerszám segítségével, 
így folyamatos üzemben egydimenziós termék gyártható közvetlenül az extruder 
adagológaratjába betáplált hulladékból. Ilyen tipikus egydimenziós termék lehet például a 
cső, lemez, fólia vagy különböző profilok, amelynek a kiterjedése az extrudálás irányába 
nagyságrendekkel nagyobb a többi irányhoz képest. Az újrahasznosítási művelet utolsó 
fázisában az elkészült termékek tekercselése (fóliák, vékony lemezek) vagy darabolása 
(cső, profil, lemez) történik. Az extruziós gyártással készülő műanyag termékek 
előállításához minden esetben speciális, arra a termékgeometriára optimált 
extruderszerszámot szükséges alkalmazni [3.3]. 

Extrúziós lemez- és síkfólia gyártás 

Tipikus példája az extrúziós gyártással történő polimer újrahasznosításnak a 
különböző műanyag lemeztermékek és síkfóliák előállítása. Ezeket a termékeket az ún. 
szélesrésű szerszámokkal (3.6/a. ábra) állítják elő, ahol a szerszámkialakítás célja az 
extruderből kilépő kör keresztmetszetű anyagáram síkban történő egyenletes szétterítése. 
Az iparban ezzel a módszerrel akár 1-2 m szélességű, 0,1-30 mm vastag műanyag lemez is 
gyárható. A szélesrésű szerszámból kilépő, még képlékeny állapotban lévő lemez 
kalibrálása, vastagságának állítása a követő berendezéseken valósul meg (3.6/b. ábra). 
Első lépésben a reciklátumból készült lemezt egymással szemben forgó, fűtött 
hengereken, az ún. hengersoron vezetik végig, ahol a műanyag lemezt nyújtják a kívánt 
vastagság eléréséhez, és a hengerek között megtörténik a végső kalibrálás. Ha a képlékeny 
anyagáram a lemezgyártásnál nagyobb nyújtást kap, és a vastagsága 200 μm alá csökken a 
kalanderezés során, akkor síkfólia gyárható. Végül görgős hengereken továbbítva a 
lemezt, vagy fóliát szobahőmérsékleten lehűtve az alakja megszilárdul (3.6/c. ábra), és az 
elkészült termék a kívánt méretre darabolható (3.6/d. ábra), vagy feltekercselhető. 

Az újrahasznosított műanyag lemezek és fóliák rendkívül sok területen 
alkalmazhatóak. A teljesség igénye nélkül a következő helyeken fordulnak elő reciklált 
műanyagokból készített lemezek és síkfóliák: 

• agráripar (állattartás és mezőgazdasági eszközök, talajtakaró fólia), 
• csomagolás, tárolás (csomagolólap, szállító tálcák, takarófólia), 
• szerkezeti elemek, burkolatok (elválasztó fal, padló, gépjárműipari 

felépítmény), 
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• közművesítés, területfejlesztés (veszélyjelző táblák). 
 

  

   

3.6. ábra Lemez-gyártósor vegyes műanyaghulladékból: (a) szélesrésű szerszám az extruder 
végén, (b) elhúzás hengersorral, (c) anyag továbbítása és hűtése görgős hengereken, (d) darabolás 

után elkészült reciklált műanyag lemezek [3.7, 3.8] 

Az újrahasznosított műanyag lemezek kézenfekvő hasznosítási lehetőségét kínálják 
különböző ipari földvédelmi táblák és burkoló lapok, műanyag közlekedő szőnyegek, 
amelyek egyaránt alkalmasak bel- és kültéri használatra. A jellemzően poliolefin 
hulladékból készült lemezek felhasználhatóak sportpályák, parkok földvédelmi elemeként, 
gyalogos közlekedőútként, ideiglenes építkezési segédburkolatokként, illetve szabadtéri 
rendezvények, fesztiválok padlózataként. Szerkezeti elemként használhatóak továbbá 
építmények alapzatának területi kijelölésére is. A felhasznált hulladéktípus rendkívül 
hosszú élettartalommal jellemezhető, tartós szerkezetű, időjárás- és vegyszerálló, valamint 
könnyen tisztítható, éppen ezért kevés karbantartást igényel a kiépítés után a legyártott 
termék. Ezért hasznosíthatóak a gépjárműiparban utánfutók és trailerek csúszásgátló 
szőnyegeként. Főleg külföldön, ugyancsak alkalmazzák föld alatt vezetett víz- és 
gázcsövek, elektromos vezetékek feletti tájékoztató védőeszközként a 
műanyaghulladékokat, vékony lemez vagy szalag formában, hogy elkerülhető legyen a 
későbbi földmunkálatok során a lefektetett csövek és vezetékek esetleges károsítása, 
átvágása. Újrahasznosított műanyag lapokból ezen kívül számos tartós használatra szánt 
agráripari termék állítható elő, állattartás esetén különböző baromfiólak és tojatóládák, 
szarvasmarha, lovas karámok terelő- és elválasztó lapjai. A mezőgazdaságban felhasznált, 
tipikusan műanyaghulladékból készülő termékek a hatszög alakú komposztáló láda, illetve 
kertészeti ágyás- és közlekedő folyosó szegélyek (3.7. ábra). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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3.7. ábra Extrúziós lemezgyártással készült, újrahasznosított poliolefin szerkezeti elemek [3.9] 

A síkfóliákat leggyakrabban mezőgazdasági célokra alkalmazzák, például 
takarmányok és bálák lefedésére, ültetvények esetében talajtakarási célokra. A fóliák 
ugyancsak hasznosíthatóak medencék lefedésére, illetve a palántázó növények korai 
hajtatására alkalmas mezőgazdasági fóliasátrak burkolóelemeként (3.8. ábra). Logisztikai 
szállítmányozásban alkalmazzák még ún. streccsfóliát, amely egymáshoz rögzíti a 
termékeket a szállítás során, illetve egyszerűsíti a raktározást. Síkfólia gyártással tipikusan 
50-200 μm vastag fóliát állítanak elő. 

 

    
3.8. ábra Extrúziós síkfóliagyártással készülő termékek újrahasznosított műanyagból [3.10, 3.11] 
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Extrúziós profilgyártás 

Az extrúzió során a lemez geometriánál komplexebb, sokkal vastagabb, vagy akár 
többüreges profilok is készíthetőek a megfelelő szerszámmal (3.9. ábra). Többüreges 
profilok gyártásakor a szerszámtervezés során több tüskét, magot helyeznek el az 
extruderszerszámban, amelyeket az ömledékáram körüljárva egyenletesen oszlik el a 
szerszám belsejében, majd abból kilépve kialakítja az üreges profil geometriai szerkezetét. 
Precíziós profilgyártás esetén a tüskékben légnyomás is alkalmazható, amelyekkel külön-
külön minden üreg mérete szabályozhatóvá válik [3.5, 3.13]. 

 

  
3.9. ábra Extrúziós profilgyártás [3.14, 3.15] 

 
A műanyaghulladékból történő profilgyártásnak másik lehetséges módja az ún. 

intrúziós technológia (3.10. ábra), amellyel többnyire vastagfalú, tömör profilokat 
gyártanak. Az eljárás abban különbözik a folyamatos profilgyártástól, hogy ez esetben az 
extruder berendezés végéhez nem egy fixen rögzített nyílt, hanem egy forgatható, zárt 
szerszámegységet csatlakoztatnak, és a homogenizált, ömledékállapotban lévő anyagáram 
az extruder végéhez éppen csatlakozó szerszámüregbe tölthető. Miután a szerszámüreg 
kitöltése megtörtént, a szerszámtartó egység továbbfordul és megkezdődik a 
szerszámüregbe betáplált ömledék hűtése és alakrögzítése, miközben az extruder a 
következő szerszámüreget kezdi el kitölteni. A művelet végén a termék sűrített levegővel 
eltávolítható a szerszámüregből. Az intrúzió előnye, hogy egy gyártási folyamatban 
különböző profilú szerszámok is csatlakoztathatóak az extruderhez, így egy berendezéssel 
egymás után többféle termék is gyártható. Az intrúzióval gyártott vastagfalú termékek 
felülete közel sima, és csak a termék belsejében képződnek lunkerek, üregek, vagy 
beszívódások, az esetleges anyagáramban maradt fémes darabok és egyéb szennyeződések 
is a termék belsejében maradnak [3.16]. 
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3.10. ábra Intrúziós gyártástechnológia folyamata és végterméke: (a) extruderrel homogén, 

ömledék állapotú anyagáram előállítása, (b) szerszámüreg csatlakoztatása az extruderhez, forgatható 
szerszámegység segítségével, (c) alakrögzítés hűtéssel és termék eltávolítása a szerszámból sűrített 

levegővel, (d)-(e) az elkészült termék gyűjtése, méretre igazítása és tárolása [3.17] 
 
A műanyaghulladékból extrúziós eljárással és intrúzióval készülő profilok 

felhasználási lehetőségei a következők lehetnek: 
• sport- és szabadidős létesítmények (sportpályák bekerítése, elválasztó 

elemek) 
• kültéri bútorok (kerti pad, köztéri hulladéktároló) 
• védelmi eszközök (elválasztó fal, zajcsillapító elem, árvízvédelmi elem, 

kerítés oszlop) 
• szerkezeti elemek (ablakprofil, élvédő elem, vezető sín, kábel- és 

ereszcsatorna) 

A műanyaghulladékok profilgyártással és intrúzióval történő újrahasznosításának 
legjellemzőbb termékei a négyzet és téglalap alakú tömör, illetve a vékony csatorna 
profilok (3.11. ábra). A műanyag deszkák, lécek különböző szerkezeti elemként 
hasznosíthatók, akár épületszerkezeti elemként is (könnyűszerkezetes csarnokok oldalfala, 
műanyag istállóajtó, szabadidős sportlétesítmények elkerítő és elválasztó fala), akár erdős 
sétányoknál kialakított gyalogos ösvények, illetve tóparton kialakított mólók, stégek, 
kisebb közlekedő hidak járódeszkáiként és biztonsági kerítéselemeként. Zaj- és 
árvízvédelmi falak építőelemeként is használnak újrahasznosított műanyagokból készült 
deszkákat, folyó menti partszakaszokon árvízvédelmi célokra, forgalmasabb utak, 
vasútvonalak és ipari létesítmények mellé telepítve zajvédőfalként alkalmazva, a forrás 
helyén keletkező zajok tompítására, lefogására, megóvva a lakosságot a lehetséges 
zajártalmaktól. A panelek zajforrás felőli oldala legtöbbször barázdált, amely átengedi a 

(a) (b) 

(c) (d) (e) 
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zajhullámokat a belső hangelnyelő mag irányába. A panel másik végén lévő zárt hátlap 
pedig a védőfal túloldalán lévő tér hangszigetelésért felel [3.7].  

 

    
3.11. ábra Extrúziós profilgyártás és intrúziós technológia félkész termékei műanyaghulladékból 

[3.18] 

További kültéri alkalmazási lehetősége a hulladékból készült műanyagdeszkáknak a 
különböző kerti ülőalkalmatosságok, illetve a parkok virágládái és köztéri szemetesei. A 
műanyaghulladékok tipikus műszaki alkalmazása a különböző kábelcsatornák, 
amelyekben földalatti vagy épületben történő elektromos kábelek vezetése valósítható 
meg (3.12. ábra). A megoldással a föld alatt futó kábelekre a változó időjárási 
körülmények kisebb terhelést jelentenek, illetve mechanikus behatásoktól is védelmet 
nyújtanak, amíg épületi vezetősínek esetén egyrészt érintésvédelmi funkciókat látnak el, 
miközben a kábelkötegek esztétikus elvezetése megvalósítható.  

. 

    

    

          
3.12. ábra Újrahasznosított extrúziós és intrúziós profiltermékek alkalmazása [3.9, 3.19, 3.20] 

Profilgyártással különböző élvédő elemek is gyárthatóak, amelyek éles, sarokban végződő 
termékek széleinek megóvására szolgálhatnak szállítás során, vagy a termékbe beépítve 
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merevítő elemként használható, például műanyag szigetelő táblák falon történő 
rögzítésére. Ugyancsak használhatóak a műanyaghulladékok nyílászárók alapanyagaként 
kiváló szigetelési tulajdonságuknak köszönhetően. 

Az újrahasznosított vegyes műanyaghulladék tehát megfelelő lehetőséget nyújt 
különböző kültéri alkalmazásokra, ugyanis mechanikai behatással és időjárással szembeni 
ellenállásuk általában kiváló, anyagukban színezhetőek és a gyártás után legtöbbször nincs 
szükség további utómunkálatokra. Az alkalmazott műanyag deszkákkal kiválóan 
helyettesíthető a rothadásra alkalmas fadeszka (sétányok, kerítések, kültéri játékok), ezen 
kívül nem tapadnak meg a felületén különböző élősködők, mohák. Mivel a műanyag 
deszkák nem porózusak, mint a természetes fa lécek, ezért a festék nem tud behatolni az 
elemek belsejébe, ezáltal a graffiti jellegű rongálások is könnyebben tisztíthatóak 

 
Csőextrudálás 

Műanyag csöveket az építőiparban és különböző épületgépészeti megoldásokra 
alkalmaznak leggyakrabban. A települések víz- és gázcsatorna-hálózata jellemzően PVC-
ből és HDPE csőből készül. A csőgyártó-szerszámban az extruderből kilépő 
ömledékáramot egyenletesen kell eloszlatni a szerszám fala mentén annak érdekében, 
hogy a kalibrálás után a gyártani kívánt cső falvastagsága mindenhol azonos legyen (3.13. 
ábra). Az ömledék egyenletes szétterítése a csőgyártó szerszámba beépített központi 
maggal, tüskével oldható meg. Az újrahasznosított műanyaghulladékból készült csövek 
jellemzően sötét, matt színűek. 

 

   
3.13. ábra Extrúziós csőgyártás és a reciklátumból gyártható csövek, gégecsövek [3.21] 

 
A reciklált műanyagból készült műanyag csövek alkalmazhatóak például lakossági 

folyékony zagy kiszippantására. Ipari körülmények között olaj és gyenge vegyi anyagok, 
valamint alapanyagok a gyártó berendezéshez történő szállítására is megfelelőek. 
Használható a mezőgazdaságban folyóvizek tárolókba történő szivattyúzására, öntözési 
célokra, vagy árvízvédelmi helyzetekben (3.14. ábra). Bányavizek elvezetésére szintén 
megfelelő megoldást jelentenek az újrahasznosított műanyagcsövek. Épületgépészeti 
megoldások közül kiemelendő a légkondicionáló- és az uszodai vízkeringető 
rendszerekben történő alkalmazása. Háztartásokban például mosogató vízgyűjtő csövei, 
lefolyók készülhetnek újrahasznosított műanyagból, vagy porszívók szívócsövei, ún. 
gégecsöves gyártással. Az újrahasznosított hulladékból készülő műanyag csövek 
alapanyaga leggyakrabban ipari hulladékból visszagyűjtött PE, PP és PVC. 
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3.14. ábra Műanyaghulladékból készíthető tömlők, csövek és alkalmazási lehetőségei [3.22] 

 
Extrúziós fóliafúvás 

Az extrúziós fóliafúvás a csomagolóiparban gyakori eljárás műanyag termékek 
gyártására. Fóliafúvásra leggyakrabban LDPE-t használnak, amelyhez azonban más 
anyagokat is lehet keverni, ezáltal a műanyaghulladék feldolgozására is lehetőséget kínál 
az eljárás. Az extruderből kilépő műanyag ömledékáramot keresztülsajtolják egy 90°-kal 
elforgatott gyűrű alakú extruderszerszámon, így a fólia függőlegesen felfelé lép ki a 
szerszámból. Az anyagáram közé enyhe túlnyomással gázáramot vezetnek be a fólia 
felfújása érdekében, ezáltal a képződött tömlő átmérője jelentősen megnő. Az anyagot a 
gépsor görgőin felfelé vezetve folyamatosan hűl, végül megszilárdul, miközben az 
elhúzási sebességtől függően a fólia hosszirányú nyújtásával a termék szilárdsága 
növelhető. A több méter magas berendezés tetején a képződött fóliát az anyagáram 
meghajtásával összelapítják, megakadályozva a levegő kiszökését a képződött fóliából 
[3.23]. Az elkészült fóliát a későbbiekben a tetszőleges formára hasíthatják, vághatják, a 
képződött széleket a gyártósoron hő bevezetésével akár össze is hegeszthetik - amely az 
eljárás egyik legnagyobb előnye -, ezáltal olyan különböző műanyag zsákok, lezárt fóliák 
és egyéb zárt formájú termékek gyárthatóak fúvásos eljárással, amelyeket síkfóliás 
technológiával nem lehet előállítani. Végül az üreges fóliaterméket a gépsor végén 
feltekercselik (3.15. ábra). Az eljárás hátránya, hogy a képződő élek mentén a termék 
vastagsága megváltozik, amely hatással lehet a fólia minőségére. A nagy mennyiségben 
képződő poliolefin hulladékból fóliafúvással háztartási szemetes- és kerti zöldhulladék 
tárolására alkalmas zsákokat, valamint nem-szőtt bevásárlószatyrokat gyártanak (3.16. 
ábra). 

 

     
3.15. ábra Extrúziós fóliafúvás folyamata: (a) szerszámból kilépő anyagáram elforgatása és 

tömlőfúvás, (b) alakrögzítés és élek kialakítása, (c) fóliatermék továbbítás és tekercselés [3.24-3.26] 

(a) (b) (c) 



Műanyagok újrahasznosítása 

78 
 

 

    
3.16. ábra Extrúziós fóliafúvással nagy mennyiségben készülő újrahasznosított termékek  

[3.27, 3.28] 
 

Koextrúziós technológia 

A műanyaghulladékok újrahasznosítására egy kézenfekvő megoldás az ún. 
koextrúzió. Az eljárással többrétegű műanyag termékek gyárhatóak anélkül, hogy a 
különböző műanyag típusokból képződő ömledék anyagáramok keverednének egymással. 
A koextrúzió során a szerszámot egyszerre kettő, vagy több extruderrel kapcsolják össze, 
így a különböző típusú anyagáramok különböző pontokban lépnek be a szerszámba, ahol 
azokat később egymás mellé helyezve többrétegű termék gyártható (3.17. ábra). Az 
eljárással olyan mezőgazdasági fóliák gyárthatóak, akár hulladékból is, ahol a felső 
rétegbe UV állóságot biztosító adalékot kevernek, amíg az alsó fóliaréteg a föld 
nedvességének megtartásáért felel. Az élelmiszeripari alkalmazása is számottevő lehet a 
későbbiekben, ugyanis olyan csomagolóanyag (pl. fólia, tojástartó) készülhet, ahol az 
élelmiszerrel nem érintkező külső, vagy közbenső réteg hulladékból is gyártható. A 
koextrúziós technológia (3.18. ábra) az extrúziós eljárások mindegyikénél használható. 
Koextrúzióval készíthetőek többrétegű, illetve többszínű műanyag csövek, profilok is. 
Amennyiben az esztétikai igények megkívánják, lehetőség van a műanyaghulladék 
„elrejtésére” a termékben, amennyiben a vastag, hulladékból készülő magra egy vékony 
héjréteget extrudálnak rá, például a profilgyártásnál, így a termék tömegének jelentős 
részét a belső, hulladékból készült rész képezi, amíg a külső vékony réteg előállításához 
csak kis mennyiségű primer nyersanyagot kell felhasználni [3.3]. 

 

 
3.17. ábra Koextrúziós technológia sematikus ábrája [3.29] 

A műanyaghulladékok minőségnövelt újrahasznosítása koextrúzióval 
megvalósítható, hiszen a különböző rétegekhez hozzáadott adalékok hatására, vagy a 
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hulladék és primer alapanyagok rétegenkénti alkalmazásával az eredeti hulladék fizikai, 
mechanikai tulajdonságai javíthatóak a kívánalmaknak megfelelően. Ezért az eljárás 
lehetőséget teremt a képződő műanyaghulladék magasabb szintű, akár műszaki 
alkalmazására is. Azonban a koextrúzió költségesebb eljárás az egyszerű extrúziónál, a 
szerszám és a hozzá csatlakozó ömledék anyagáram-eloszlató egység kialakítása 
bonyolultabb szerszámozást és finomabb megmunkálást követel a termékek azonos 
minőségű reprodukálhatósága érdekében [3.3]. 

 

    
3.18. ábra Koextrúziós eljárással készült különböző profilok és csövek [3.30] 

 
 
 

3.1.3. Sajtolás 
 

A műanyaghulladékból történő újrahasznosítás során nagyméretű, egyszerűbb 
geometriájú termékek az ún. sajtolásos technológiával gyárthatóak. A sajtolási folyamat 
során a hulladékot előzetesen ipari belső keverővel, vagy extruderrel homogenizálják. Az 
így képződő egynemű anyagáramot egy temperált sajtolószerszámba helyezik át (3.19. 
ábra), gyakran még képlékeny állapotban, így a reciklátum lágy, közel ömledékállapotú 
marad. A présformába helyezett anyag a szerszám zárásakor kialakuló nyomás 
következtében kitölti a szerszám formaüregét, ahol a folyamat végén az alakrögzítés a 
termék és a szerszám együttes hűtésével valósul meg, és a késztermék a szerszámnyitás 
után eltávolítható a szerszámüregből [3.31, 3.32]. 

 

 
3.19. ábra Sajtolásos technológia gyártási folyamata és szerszáma [3.33] 

Az eljárás előnye, hogy nagy mennyiségű műanyaghulladékot lehet egy lépésben 
újrahasznosítani, azonban nehezen valósítható meg az anyagáram pontos adagolása a 
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szerszámba, így a gyártandó termékek mérete kissé eltérő lehet. A termék a hűtés során 
jelentősen zsugorodik, amely ugyancsak megnehezíti a méretpontos termékek gyártását, 
azonban elősegíti a szerszámból való eltávolítást. Mivel nagyméretű, sok esetben 10 cm-
nél is nagyobb falvastagságú terméket gyártanak ezzel az eljárással, nagy hűtési idő is 
szükséges az alakrögzítés során annak érdekében, hogy a termék biztonságosan 
eltávolítható legyen. Éppen ezért sok esetben több szerszámot is alkalmaznak a sajtolás 
során, hogy a belső keveréssel, vagy az extrúzió során előállított homogenizált, képlékeny 
állapotú anyagáram feldolgozása folyamatos legyen az újrahasznosítási folyamatban. 
Ugyanúgy, mint ahogyan a legtöbb nagy termelékenységű gyártásnál használt 
szerszámról, a sajtolásnál is elmondható, hogy a szerszámmal specifikusan, csak a 
szerszámüreg által meghatározott geometriájú termék gyártható. A sajtoló formaüreg 
kialakítása során figyelembe kell venni, hogy a termék milyen furatokat, üregeket 
tartalmaz, illetve javasolt, hogy a gyártás során a sajtolóbélyegnek a formaüregbe 
helyezett anyagot csak tömöríteni kelljen. Figyelni kell arra is, hogy a szerszámüregben 
lévő többletanyagnak helyet kell biztosítani. A sajtolás végén kiszorult anyag miatt 
gyakran sorja keletkezik a terméken, amelyet utómunkával el kell távolítani, ha az 
esztétikai követelmények ezt megkívánják [3.34]. 

A sajtolásos technológiával, újrahasznosított műanyagokból készült termékek, mint 
például az útjelző táblák, terelősínek és sebességcsökkentő elemek egyik legnagyobb 
felvevőpiaca a forgalomtechnikai eszközök piaca (3.20. ábra). A közutakon, járdákon, 
vagy éppen ideiglenes forgalomelterelések esetén kihelyezett jelzőtáblák, korlátok 
táblatalpa, talplemeze szinte kizárólag újrahasznosított lágy PVC-ből vagy kevert 
műanyagból készül, és folyamatos kitelepítésük miatt a közútkezelő társaságok állandó 
igénnyel lépnek fel a gyártók irányába. A táblatalpak a présszerszám alakjától függően 
lehetnek négyzetes, vagy kör alapúak, méretük akár 1000x500 mm is lehet, tömegük pedig 
méretük és magasságuk függvényében 10-30 kg között változik. Hasonlóan préseléssel, 
újrahasznosított PVC-ből készíthető a méteres hosszúságú terelősín, amelyet ideiglenes 
forgalmi sávok és építési területek elválasztására alkalmaznak, vagy a különböző ütköző 
elemek, amelyek szűk parkolóknál alkalmazhatóak, elkerülve a gépjárművek fallal, vagy 
egymással való ütközését. A préselt elemek végei átlapoltak, így a terelőelemek egymással 
összekapcsolhatóak, illetve az útburkolathoz is rögzíthetőek. A présszerszámban 
kialakított üregekbe jelzőtestek, illetve fényvisszaverő prizmák is beépíthetőek [3.7]. 
Sajtolással olyan csúszásgátló kábelhidakat is állítanak elő, amelyekben biztonságosan 
lehet átvezetni az elektromos kábeleket közúton, gyalogos járdáknál, vagy akár 
rendezvények helyszínein. 

Poliolefin (PE és PP) hulladékból olyan műanyag járólapok gyárhatóak, amelyek 
alkalmasak ideiglenes járdák, térburkolatok kialakítására. Így a sajtolás megfelelő eljárás 
lehet ideiglenes hidak közlekedőinek, vagy akár hulladékgyűjtő szigetek járólap 
elemeinek gyártására. Ugyancsak alkalmasak ezek a térburkoló elemek ipari területek, 
csarnokok padlószerkezetének kialakítására. Egyéb kültéri alkalmazásként a 
műanyaghulladékok, mint csatorna- és aknafedélként is hasznosíthatóak (3.20. ábra).  

A hulladékból készült termékek általában sötét, matt színűek, azonban felületük 
festhető, ha fontos a figyelem felkeltése az alkalmazás során. Az eszközöknek ezen 
túlmenően időjárásállónak és szerkezetileg tartósnak kell lenniük, illetve követelmény, 
hogy ne okozzanak károsodást amennyiben gépjárművekkel érintkeznek. 
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3.20. ábra Sajtolással készült tipikus újrahasznosított alapanyagból készülő termékek [3.7, 3.35] 

 
 
 
3.1.4. Fröccsöntés 
 

Legyen szó akár újrahasznosított, akár primer nyersanyagról, a fröccsöntés a 
műanyag termékek előállításának egyik legsokoldalúbb eljárása. A fröccsöntéssel 
tipikusan nagy volumenű termékgyártás valósítható meg, a szerszámozás magas költségei 
miatt. Előnye, hogy amíg extrúzióval csak változatlan keresztmetszetű terméket lehet 
gyártani végtelenített hosszúságban, addig fröccsöntéssel tetszőleges alakú, bonyolult 3D-
s termékek gyárthatók, szakaszos üzemmódban, gyakorlatilag hulladékmentesen. 
Azonban, az extrúziós szerszámokhoz hasonlóan, a fröccsöntésnél sem univerzálisak a 
fröccsszerszámok, azaz csak egyféle termék gyártható egy szerszámmal. A termék 
formaadása zárt szerszámban valósul meg, ahova a műanyag ömledék egy szűk 
keresztmetszetű fúvókán keresztül sajtolható be. A termék alakrögzítése, nagy nyomás 
alatt, ebben a zárt szerszámban történik meg. A fröccsöntött termékek jellemzően hőre 
lágyuló, azaz ismételten megömleszthető műanyagból készülnek, így az elkészült termék a 
későbbiekben újrahasznosító. A gyártási folyamat a gyors ciklusok miatt rendkívül 
termelékeny és jól automatizálható [3.36]. 

Egy általános fröccsöntőgép legfontosabb egységei: a gépállvány és hidraulikus 
rendszer; a szerszám nyitásáért és zárásáért felelős szerszámzáró egység; a vezérlőegység 
és a fröccsöntőgép egyik legfontosabb egysége; a műanyagot ömledékállapotba hozó, 
plasztifikáló fröccsaggregát. Ez utóbbi egységben található a műanyag granulátumok 
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szállítására és megömlesztésére szolgáló csiga, amely hasonló az extuderekben 
alkalmazott egységhez (3.21. ábra). 

 

 
3.21. ábra Fröccsöntőgép legfontosabb részei 

 
A plasztikálás során az adagoló tölcsérből a műanyag granulátum a csiga behúzó 

zónájába kerül. Az anyag továbbítása a csiga forgó mozgásával valósul meg, miközben a 
betáplált műanyag a fűtött hengerfallal érintkezve és a súrlódás hatására felmelegszik és 
ömledékállapotba kerül. Az anyagáram bejuttatása a zárt szerszámba a plasztikáló egység 
axiális előre mozgásával történik nagy nyírósebesség mellett, a végén található kis 
átmérőjű fúvókán keresztül, annak érdekében, hogy a polimer ömledék megfelelően töltse 
ki a szerszámüreget (3.22. ábra). A fröccsegység minden ciklus elején rázár a szerszámra, 
és szorosan csatlakozik hozzá a nagy ömledéknyomás miatt, majd a befröccsöntés végén 
eltávolodik a szerszámtól. Erre azért van szükség, mert a termékgyártó szerszám hűtött, a 
fröccsegység végén található fúvóka pedig fűtött annak érdekében, hogy az ott lévő 
polimer ömledékáram ne dermedjen meg [3.36]. 

 

 
3.22. ábra Fröccsöntőgép elvi felépítése, főbb részegységei és a csatlakoztatható szerszám [3.37] 

Fröccsöntéssel általában egyszerűbb geometriájú, kis mechanikai igénybevételeknek 
kitett terméket állítanak elő műanyaghulladékból. A csomagolóiparban előszeretettel 
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alkalmaznak vegyes összetételű műanyaghulladékból fröccsöntött palettákat, raklapokat, 
valamint ital- és gyümölcstartó rekeszeket, ugyanis kis tömegük miatt gazdaságosabbá 
teszik a szállítmányozást. Ezek a termékek azonban a szállítás és rakodás közben gyakran 
eltörnek, a leselejtezett raklapok és rekeszek ilyenkor ismételten ledarálhatóak, esetleg 
más területről begyűjtött műanyaghulladékkal is keverhetőek, és ugyanilyen funkciójú 
szállítmányozási célra gyártott termékek állíthatók elő belőlük. Az építőipar nagy 
mennyiségben igényli a habarcsládákat és vödröket visszagyűjtött hulladékból, amíg 
kertészeti célokra palántázó ládákat és cserepeket gyártanak. A háztartási eszközöknél 
lehetséges felhasználási terület a fröccsöntött szemetes- és hólapát, kisebb űrtartalmú 
hulladékgyűjtő edények, vagy éppen a műanyag ruhavállfa, amelyeket tipikusan poliolefin 
hulladékból gyártanak. Mivel a műanyaghulladék ára általában kedvezőbb a primer 
műanyag világpiaci áránál, így a gyártás során felmerülő anyagköltség csökkenthető úgy, 
hogy a reciklált alapanyagból készült termék az előírt minőségi követelményeknek és a 
felhasználási céloknak teljes mértékben megfelel. A járműiparban leginkább akkumulátor 
tálcát, rendszámtartó keretet, sárvédőt és egyéb védőlemezeket készítenek műanyag 
reciklátumból fröccsöntéssel, az összecsukható gurulós bevásárlókocsi is fröccsöntött 
műanyaghulladékból készül, úgy, mint a kerékpárok sötét színű sárvédő eleme  
(3.23. ábra). 

 

      

   

    
3.23. ábra Fröccsöntéssel, újrahasznosított műanyagból készült termékek [3.38-3.41] 

 

Többkomponensű fröccsöntés 

A koextrúzió elvéhez hasonló gyártási folyamat a két- vagy többkomponensű 
fröccsöntés [3.3, 3.5], ahol a fröccsöntés során kettő, vagy akár több polimer anyagáram 
egyesíthető. A kétkomponensű fröccsöntésnél lényegében két fröccsaggregát szolgálja ki a 
szerszámot, ezáltal a termék két különböző műanyagból készülhet ugyanabban a 
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fröccsöntési ciklusban. A technológiával nem csak eltérő színű termék gyártható, hanem 
eltérő mechanikai tulajdonságú polimerekből is készíthető a termék úgy, hogy a külső, 
primer műanyagot tartalmazó héjszerkezet közé, újrahasznosított műanyagot 
fröccsöntenek magként. Kétféle eljárás terjedt el a gyártás során, az ún. 2F eljárás, ahol az 
ömledékáramot két elhatárolt szerszámfélbe fröccsöntik egymás utáni lépésben. Így 
készülnek például a személygépjárművek eltérő színű fényjelző burkolatai, azonban az 
újrahasznosítás során ezt az eljárást kevésbé alkalmazzák. Másik módszer az ún. 2K 
fröccsöntés, ahol az anyagáram szerszámüregbe való bejuttatása úgy valósul meg, hogy 
először az egyik anyag kezdi el kitölteni a szerszámüreget, majd az átkapcsolást követően 
a következő anyagkomponenst juttatják be a szerszámba, végül az utónyomás alatt megint 
a kiinduló anyaggal pecsételik le a „szendvics” szerkezetű terméket.  

A 2K fröccsöntési eljárás (3.24. ábra) széles lehetőséget kínál a reciklátumok 
újrahasznosítására. Egyrészt a reciklátum elrejthetővé válik a termék belsejében úgy, hogy 
köré egy vékony, primeranyagot tartalmazó héjat fröccsöntenek, amely a terméknek 
esztétikus, tiszta megjelenést biztosít. Másrészt, az eljárással két különböző anyagáramból 
állítható össze a kívánt szerkezet, akár a visszanyert műanyaghulladék teljes skálája 
újrahasznosíthatóvá válik egy termékben [3.42], amennyiben a különböző műanyagokat 
szétválogatják a reciklálás során. Így a műanyaghulladékból lehetőség nyílik olyan termék 
gyártására, ahol az esztétikus megjelenést biztosító héjrészt a víznél kisebb sűrűségű, 
szívós és rugalmas tulajdonságú poliolefinek alkotják, míg a magszerkezetet a megmaradt, 
nagysűrűségű, általában nagyobb szilárdságú reciklátumból lehet elkészíteni, megfelelő 
adalékanyagok használatával. 

 

 
3.24. ábra Kétkomponensű, 2K fröccsöntési elvi vázlata [3.3] 

 
Amennyiben tömör, nagy falvastagságú terméket gyártanak, és a geometriai 

kialakítás lehetővé teszi, alkalmazható egy olyan speciális „kétkomponensű" fröccsöntés 
is, ahol a szerszámüregbe bejuttatott anyagáramot gázbefúvással a szerszám falához 
préselik, így a termék magrészében lényegében légbuborék keletkezik. A módszerrel 
egyrészt elkerülhetővé válik a vastagfalú termékek beszívódása, másrészt a termékek 
tömege is csökkenthető. Hasonló eljárás a hab formájú mag kialakítása is, amennyiben 
olyan műanyagot alkalmaznak az újrahasznosítás során, amely a befröccsöntés után 
helyben felhabosodik a magrészben. 
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3.1.5. Rotációs öntés 
 

Nagyméretű, akár több köbméteres üreges termékek gyártására kézenfekvő 
megoldást nyújthat a rotációs öntés, amelynek működési elve az előbbiekben ismertetett 
feldolgozási módszerektől eltérő [3.3, 3.32, 3.43-3.45]. A rotációs öntés során ugyanis a 
műanyagot (amely reciklált is lehet) por formájában kell beleönteni a két félből álló 
szerszám egyik részébe, majd a szerszámfelek összezárásával, két tengely menti lassú 
forgatásával és fűtésével, majd hűtésével kapható meg a gyártani kívánt termék 
geometriája (3.25. ábra). 

 

 
3.25. ábra Rotációs öntés működési elve. (1) műanyag betáplálása a szerszámba por formában,  

(2) szerszám fűtése folyamatos, kéttengelyű forgatás mellett, (3) szerszám falának hűtése, termék 
falának megdermedése, (4) késztermék eltávolítása a szerszámból [3.44] 

 
Első lépésben a beadagolt por mennyiséget kell helyesen megválasztani, ugyanis az 

alapanyag tömegével arányosan növekszik a gyártás ciklusideje, mivel a nagyobb 
pormennyiség ömledékállapotba hozásához több idő szükséges. Ellenkező esetben az 
optimálisnál kevesebb por felhasználásával a falvastagság lecsökkenhet, amely a termék 
gyors tönkremenetelét okozhatja.  

A szerszámzárást követően az öntőformát és a benne lévő port egy fűtött kemencébe 
helyezik, ahol folyamatos fűtés (kb. 250-400°C) mellett két egymásra merőleges tengely 
körül lassan, általában 20 1/perc fordulatszámnál kisebb sebességgel forgatják úgy, hogy a 
két tengely fordulatszáma eltérő, illetve nem lehetnek egymás egész számú többszörösei 
(legtöbbször 3,75:1 arányban). Amennyiben a fordulatszám mindkét irányban 
megegyezne, akkor a szerszám bizonyos pontjaiban anyaghiány lépne fel. A forgatás 
során a por egyenletesen terül el a szerszám felületén, közben a szemcsék felülete a közölt 
hő hatására megolvad ezáltal a termék falvastagsága folyamatosan növekszik. Az 
öntőforma melegítése történhet hősugárzással (infravörös sugarak), hőátadással (forró 
folyadékba mártás, nyílt gázláng), illetve hővezetéssel – leggyakrabban alkalmazzák –, 
ahol a meleg levegőt gázégőkkel állítják elő, és folyamatosan keringetik a kemence 
légterében. A fűtési idő megválasztása (5-40 perc) kritikus pont a termékgyártás során: ha 
túl hosszú, akkor az alkalmazott műanyag degradálódik, amely csökkentheti a termék 
mechanikai tulajdonságait, különösképpen az ütéssel szembeni ellenállását; ha azonban a 
műveletre szánt idő túlságosan rövid, akkor nem alakul ki homogén, egybefüggő réteg a 
szerszám falán, ezáltal nagyméretű buborékok keletkezhetnek a termékben.  

Miután a por teljesen ömledék állapotba került az öntőformát kiveszik a fűtött 
kemencéből és megkezdődik a hűtési szakasz, ahol a kialakult termék alakjának a 
rögzítése történik, az öntőforma kétirányú forgatásának fenntartása mellett. Erre a 
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gravitációs erők ellensúlyozása miatt van szükség, annak érdekében, hogy a még 
ömledékállapotban lévő műanyag megtartsa a kialakított formát a szerszám belsejében. A 
hűtésre leggyakrabban áramoltatott hideg levegő (lassú hűtés), vagy víz (gyorsabb hűtés) 
alkalmazható, illetve ezek kombinációja. Az öntőforma hűtésével párhuzamosan az 
ömledék hőmérséklete is folyamatosan csökken. A hűtési idő általában 10 percekben 
mérhető, ugyanis a hűtési sebességet úgy kell beállítani, hogy elkerülhető legyen a gyors 
hűtés miatt fellépő termékzsugorodás és vetemedés. A folyamat végén az ömledék 
megszilárdul, rögzül a termék geometriája, miközben a műanyag kissé zsugorodik, így a 
szerszámnyitást követően a késztermék könnyebben eltávolítható a szerszámból [3.46, 
3.47]. 

A legelterjedtebb kialakítása a rotációs öntőberendezésnek az ún. Carousel-típusú 
három karos gép (3.26. ábra), ahol egy központi hajtómű segítségével körpályán 
mozgathatók a szerszámok a három gyártási fázis (por adagolás, fűtés, hűtés) állomásai 
között, miközben az öntőformák két, egymásra merőleges irányban is forgatnak a fűtés és 
a hűtés során. De elterjedt megoldás még az öntőformák szállítókocsikkal történő 
továbbítása a gyártási fázisok között, illetve a többkarú berendezések, amennyiben több 
fűtési, vagy hűtési zóna van. Amennyiben a hő közlése közvetlenül gázégőkkel történik, 
az ún. "rock and roll" típusú berendezések alkalmazhatóak, amelyek az egyik irányban az 
öntőformát folyamatosan forgatják, amíg a másik irányban egyfajta ringató mozgást 
végeznek. 

 
3.26. ábra Háromkarú, Carousel-típusú elrendezés rotációs öntéssel történő gyártás során [3.44]  

A rotációs öntés számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik. A legnagyobb előnye, 
hogy nagy térfogatú (1-10 m3), hegedési varratoktól mentes termék gyártható, 
gyakorlatilag hulladékmentesen, a többi eljárásnál gazdaságosabb módon, miközben az 
iparban leggyakrabban előforduló műanyagok széles skálája (PE, PP, PC, PA, PVC, PS, 
PET stb.) felhasználható. A termék fala széles határok között változtatható (1,5-20 mm) a 
beadagolt por mennyiségétől függően úgy, hogy a falvastagság egyenletes marad a termék 



Hőre lágyuló műanyagok fizikai újrahasznosítása 

87 
 

teljes keresztmetszetében. Az eljárással különböző műanyagból álló, többrétegű termék is 
gyárható, amely akár szálerősítést is lehet társítani a nagyobb merevség elérése érdekében 
[3.48]. A rotációs öntés általában alacsony nyomáson történik, így egyszerűbb 
szerszámformák használhatók, mint például extrúzió és fröccsöntés során, ami csökkenti a 
szerszámozási költségeket. Az alkalmazott kis nyomásból adódóan csak nagyon kis belső 
feszültségek maradnak a termékben. A módszer hátrányai között meg kell említeni, hogy 
csak jól porítható műanyagok használhatóak fel, amely szűkíti a felhasználható 
alapanyagok palettáját, illetve az alapanyag beszerzési költségét növeli. A termékgyártási 
ciklusidő nagyságrendekkel nagyobb lehet (akár 20-45 perc, 10 mm falvastagság felett 
akár 60 perc is) a korábban ismertetett eljárásoknál, az alkalmazott hosszú fűtési és hűtési 
idő miatt. További hátránya a rotációs öntésnek, hogy kis térfogatú és kis falvastagságú 
(<1,0 mm) termék gyártására nem alkalmas, illetve bordázás is nehezen alakítható ki.  

Rotációs öntéssel nagy űrtartalmú tározók, például esővíz felfogó tartályok, ellenőrző 
aknák és ipari raklapok gyárhatók, de gyermekcsúszdák és vízi eszközök (sporteszközök 
vízi napozóstégek elemei) is ezzel az eljárással készülnek (3.27. ábra).  

      

   
3.27. ábra Rotációs öntéssel készíthető tipikus műanyagtermékek [3.49-3.54]  

A rotációs öntés számos előnyének köszönhetően töretlenül fejlődő gyártási eljárás 
az iparban, évente kb. 10%-kal nő a feldolgozott műanyagok mennyisége ezzel a 
módszerrel. Különböző kutatások folynak a módszer továbbfejlesztésére: mint például az 
öntőforma nyomás alá helyezhetősége, amellyel homogénebb olvadék érthető el, így 
kiküszöbölhetővé válnak az esetleges hajszálméretű folytonossági hibák; illetve külső és 
belső temperáló berendezés együttes alkalmazása, amellyel elkerülhetővé válhat a jelenleg 
alkalmazott egyirányú fűtés/hűtés miatt kialakuló termékvetemedés, illetve a ciklusidő is 
csökkenthető lenne a gyártás során. 
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3.2. Anyagszerkezettani és tulajdonságváltozások a műanyagok fizikai 
újrahasznosítása során 
 
 

A műanyagok minősége a fizikai, más szóval anyagában történő újrahasznosítás 
során – még a leggondosabban megválasztott és felügyelt technológia mellett is – romlik. 
Ennek alapvetően két oka van: az egyik a műanyagokat felépítő polimer molekulaláncok 
károsodására, degradációjára; a másik pedig a műanyaghulladékban maradó idegen, 
szennyező anyagokra vezethető vissza. 
 
 
 
3.2.1. A műanyagok degradációja 
 

Műanyagok degradációja az a fizikai, kémiai vagy biológiai folyamat, ami 
jellemzően a feldolgozás vagy a felhasználás alatt következik be, és a termék 
elhasználódását, öregedését, tulajdonságainak romlását okozza.  Degradáció során 
irreverzibilis szerkezeti változások lépnek fel az anyagban. Ahhoz, hogy a műanyag 
hulladék anyagában újrafeldolgozható legyen, számolni kell egyrészt az előző életciklusa 
során történt degradálódásával, másrészt pedig meg kell védeni a jövőbeli degradációtól.  

Két fő degradáció típus különböztethető meg. Az egyik a műanyag feldolgozása, 
illetve újrafeldolgozása során jelentkezik, amely közben nagy hő- és mechanikai terhelés 
éri az anyagot, a másik a felhasználás alatt lép fel a környezet hatására. Számos tényező 
okozhatja a polimerek degradációját: felhasználás során a fény és az oxigén, de a 
feldolgozás alatti magas hőmérséklet és a nyíró igénybevétel is okozója, továbbá 
különleges alkalmazásoknál a vegyszerek, mikroorganizmusok valamint nagy energiájú 
sugárzás is előidézheti.  A kiváltó hatások alapján létezik fotodegradáció, tisztán termikus 
degradáció, termooxidatív degradáció, kémiai degradáció, mechanikai degradáció, 
sugárzás hatására létrejövő degradáció és biodegradáció. A legtöbb esetben egyidejűleg 
több tényező hatása is érvényesül, ezért a gyakorlatban általában nem határolhatók el 
egymástól élesen az egyes kategóriák. 

Különböző hatásokra azonos kémiai reakciók is végbemehetnek egy adott 
műanyagban, például a poliolefinek fény és hő hatására egyaránt gyökös folyamatokkal 
degradálódnak. A különböző műanyagok degradációjára azonban egymástól nagyon eltérő 
mechanizmus lehet jellemző, ezek közül magas hőmérsékleten az alábbi három a 
legjelentősebb [3.55]. 

Az első a statisztikus jellegű lánctördelődés, amelynek során a főlánc kötései 
véletlenszerűen hasadnak fel a lánc mentén. Ennek következtében a polimerizációs fok 
csökken, de nem képződik kis móltömegű illékony termék. Ez jellemző például a 
poliolefinekre (PE, PP). A második jellemző mechanizmus a depolimerizáció, amikor 
nagyrészt a műanyag előállítására használt monomer képződik a bomlási folyamatban. 
Ilyen módon degradálódik például a poli(metil-metakrilát) (PMMA) vagy a 
poliformaldehid (POM). A harmadik jellegzetes folyamat az elimináció, amelynek során a 
polimerlánc oldalcsoportjainak lehasadása révén kis molekulatömegű vegyület képződik, 
például a poli(vinil-klorid) (PVC) sósavlehasadással, a poli(vinil-acetát) (PVAc) pedig 
ecetsav lehasadással degradálódik. A felsorolt mechanizmusokon kívül egyéb degradációs 
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folyamatok is felléphetnek, például a szabad gyökök rekombinációjának 
eredményeképpen térhálós struktúrák is kialakulhatnak, jellemzően például a polietilénnél, 
illetve abban az esetben, ha amid, karbonát vagy észter csoportot tartalmaz a polimer 
[3.56]. 
 

A degradáció hatása a tulajdonságokra 
A degradáció során változik a polimer molekulatömege, valamint molekulatömeg 

eloszlása. A molekulatömeg bizonyos esetekben csökken a láncok tördelődése miatt 
(például PP esetében), más esetekben viszont a láncelágazások és keresztkötések 
kialakulása következtében (térhálósodás) nő (például PE esetében). A poliészterek (pl. 
PET, PBT) és a poliamidok érzékenyek a hidrolitikus degradációra, ezért az átlagos 
molekulatömegük megfelelő stabilizálás hiányában csökkenhet feldolgozásuk és 
felhasználásuk során. 

 A molekulatömeg változásával együtt az ömledékviszkozitás és a mechanikai 
tulajdonságok is változnak a degradáció következtében. A kedvezőtlen fizikai változások 
között említhető a láncszakadás (ridegedés), a kisebb ütő- és szakítószilárdság valamint 
csökkenő szakadási nyúlás [3.57].  

Bizonyos esetekben felületi elváltozás is megfigyelhető, porlódás vagy sárgulás 
alakul ki [3.58]. A színváltozás származhat a polimer lánc kémiai reakcióiból, de az 
adalékanyagok is okozhatják. 

 
 

Stabilizálási lehetőségek 
A stabilizálás célja, hogy a termék tulajdonságait a kívánt ideig megőrizze és 

csökkenjen a degradációra való hajlama. Megnehezíti a stabilizálást, hogy a termékek 
felhasználási ideje nagyon eltérő lehet a különböző alkalmazásoknál, például a 
csomagolóipar vagy az építőipar esetében. A stabilizátorok tehát olyan adalékanyagok, 
amelyek már kis mennyiségben (0,01-0,50 tömeg%) megvédik a műanyagot a káros 
reakcióktól, megakadályozzák a termék tulajdonságainak romlását (pl. repedezés, 
elszíneződés) és idő előtti tönkremenetelét [3.59]. 

Az újrastabilizálás 
A műanyag termékek összetételüktől, eredetüktől és előéletüktől függően különböző 

mértékben degradálódhatnak. Az anyagban történő változások miatt, a nyersanyagként 
történő újrafelhasználást egyértelműen befolyásolja a műanyag hulladék degradációs foka. 
Az eredeti műanyag stabilizátorának mennyisége a hulladékban általában nem elég a 
hatásos védelemhez az újrafeldolgozás és alkalmazás során. A mechanikai tulajdonságok 
mind a feldolgozás, mind pedig a későbbi alkalmazás során megőrizhetőek a megfelelő 
stabilizátorok hozzáadásával, így az újrastabilizálás másodlagos nyersanyagokból is 
lehetővé teszi jó minőségű műanyag termékek gyártását.  

Stabilizátorok fajtái 
A termooxidatív degradáció elleni stabilizálásnak három útja van. A degradáció első 

lépésében képződő alkil gyökök megfogásával lehet legelőször megállítani a reakciót. 
Ezeket a szakirodalom CB-A stabilizátoroknak nevezi. 
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Oxigén jelenlétében peroxigyökök képződnek, és ezek további hidrogént vonnak el 
a polimerlánctól hidroperoxiddá alakulásuk során. Ha peroxigyökök a lánc helyett a 
stabilizátortól vonnak el hidrogént, akkor amíg a stabilizátor jelen van, addig lelassul a 
degradáció folyamata. Ezek a stabilizátorok az úgynevezett hidrogén donorok, vagy CB-D 
stabilizátorok. A CB-A és CB-D stabilizátorok alkotják a primer antioxidánsok csoportját. 
Primer antioxidánsként általában fenolos antioxidánsokat és aromás aminokat 
alkalmaznak [3.60]. 

A szekunder antioxidánsokat, vagy más nevükön hidroperoxid bontókat (HD) az 
alkoxi és hidroxi gyökök képződésének megelőzésére használják, ahogy a nevük is utal rá, 
a hidroperoxidokat bontják inert termékekké. Ebbe a csoportba szerves foszforvegyületek, 
foszfitok és foszfonitok valamint szerves kénvegyületek tartoznak.  

A műanyagok fénystabilizálására a primer és szekunder antioxidánsok mellett UV 
szűrőket és adszorbereket alkalmaznak. Míg az UV-szűrők visszaverik a káros 
sugárzásokat, addig az UV adszorberek (pl. benzofenon) elnyelik azokat, majd az energiát 
hő formájában adják le, és így az nem elegendő a fotoreakciók aktiválására.  

Általában egyidejűleg többféle stabilizátort alkalmaznak a gyakorlatban. Ha az 
egyes komponensek erősítik egymás hatását, akkor szinergizmusról, ha gyengítik, akkor 
antagonizmusról lehet beszélni. A stabilizátorok és más adalékok együttes alkalmazása a 
várttól eltérő eredményt hozhat, ezért minden esetben optimalizálni kell az összetételt.  

A stabilizátor kiválasztásnak több szempontja van: fizikai és kémiai tulajdonságok, 
valamint toxikológiai és gazdasági szempontok. Fontos kritérium a hő- és hidrolízissel 
szembeni stabilitás, valamint alkalmazhatósági szempontból a halmazállapot, az 
oldhatóság, az illékonyság és a vegyszerállóság.  

 

A degradáció vizsgálati módszerei 
A degradáció előrehaladását és a stabilizátor rendszer hatékonyságát objektív módon 

ellenőrizni kell ahhoz, hogy még a termék tönkremenetele előtt kiderüljön, be tudja-e 
tölteni a neki szánt szerepet. Ehhez olyan modellezésre van szükség, ami minél rövidebb 
idő alatt szolgáltat információt a várható degradáció mértékéről, és olyan vizsgálatokra, 
amelyekkel a degradációt mérni lehet. Ez a fajta analitikai elemzés hasznos 
információkkal szolgál az értéknövelő újrahasznosításhoz és az újrastabilizálás 
mértékének megítéléséhez. 

Bár a legmegbízhatóbb módszer a több éves természetes kültéri öregítés lenne, erre 
általában nincs idő és lehetőség, ezért a műanyagtermékek élettartamának előrejelzését 
gyorsított öregítéssel és az eközben mért tulajdonságváltozások meghatározásával végzik. 
A valós környezetben várható degradáció modellezésére többféle lehetőség van. A 
laboratóriumi öregítési vizsgálatok a természetesnél rövidebb időjűek  a környezetet 
szimuláló körülmények között. A napfényt modellező, megfelelő hullámhosszú és 
intenzitású sugárzást vagy szűrőkkel ellátott xenonlámpákkal, vagy UV fénycsövekkel 
hozzák létre (3.28. ábra). Hő, pára és vízpermet segítségével tovább lehet közelíteni a 
természetes körülményeket. 
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3.28. ábra UV csövekkel felszerelt szabályozható hőmérsékletű és páratartalmú öregítő kamra 

 
Az így végzett mesterséges öregítés történhet szárítószekrényben, klímacellában, napfény 
és esőztetés modellezésével egybekötve. Az újrahasznosított, másodlagos műanyagok az 
eredeti anyagból készültekhez képest általában hajlamosabbak a degradációra és az 
öregedésre [3.59]. 

Nem csak a környezeti hatások, hanem a polimer újrafeldolgozása során létrejövő 
hőterhelés, és az extruderben/fröccsöntő gépben ébredő nyíró igénybevételek is károsítják 
a műanyagot. A feldolgozás alatti nyírásviszonyok hatásának modellezésére egymás utáni 
többszörös extrúziónak lehet alávetni az egyes anyagokat s ennek hatását vizsgálni az 
anyag reológiai tulajdonságaira.  

A folyóképesség a hőre lágyuló műanyagok fontos reológiai tulajdonsága, ami a 
dinamikai viszkozitással (η) [Pas] fordítottan arányos. A folyóképesség gyakorlati 
jellemzésére a könnyen és egyértelműen meghatározható szabványos folyási 
mutatószám(Melt Flow Index - MFI [g/10 perc]) használatos. Az ömledék folyási 
számával követhető a műanyagok többszörös feldolgozása során tördelt láncok – 
csökkenő molekulatömeg – következtében megváltozott viszkozitása.  

A termogravimetriai analízis (TGA) során az anyag tömegének csökkenését lehet 
detektálni a hőmérséklet függvényében. Megfelelő program alkalmazásával érzékenyen 
mérhető a degradáció során keletkező tömegváltozás, ami oxigén atmoszférában általában  
termooxidatív degradációval magyarázható. Inert atmoszférában termogravimetriával a 
tisztán termikus bomlás is vizsgálható.   

A műanyagok oxidációja a leggyakoribb degradációs folyamatnak tekinthető, hiszen 
használatuk során folyamatosan ki vannak téve a levegőben levő oxigén hatásának. A 
polimerek oxidációja erősen exoterm jellegű, így lehetőséget ad arra, hogy a folyamatot 
differenciál pásztázó kaloriméterrel (DSC) követni lehessen. Az oxidációs folyamatok 
sebessége az úgynevezett indukciós idő (OIT) után jelentősen megnő. Az OIT mérés során 
a mintát állandó, magas hőmérsékleten (poliolefineknél pl. 200°C-on) tartják és 
oxigénáramban mérik azt az időt, amely alatt az exoterm csúcs, vagyis az oxidáció 
megindulásáig szükséges. Az exoterm folyamat ábráját összehasonlítják egy alapgörbével, 
a hosszabb oxidációs idő azt jelenti, hogy a minta stabilabb, mint az alapminta. A 
vizsgálat alkalmas a minta stabilizációs fokának, az adalékok hatékonyságának 
megítélésére. 
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 A degradáció jellemezhető a mechanikai tulajdonság változásaival is. Erre a célra 
elsősorban szakítóvizsgálatot végeznek, mivel a degradáció miatt általában változik a 
szakadási nyúlás, de fontos jellemző az ütve–hajlító szilárdság (charpy- vagy izod 
módszerrel mért) változása is.  

A degradáció során változik a molekulatömeg és a molekulatömeg eloszlása is, 
amelyeket leggyakrabban gél permeációs kromatográfiával (GPC) szoktak mérni. A 
viszkozitás a molekulatömeggel szoros összefüggésben van, a viszkozitás változása a 
jellemző degradációs mechanizmussal magyarázható (lánctördelődés vagy térhálósodás).  

Az öregedés/degradáció során bekövetkező változásokat a minták sárgás 
elszíneződése is jelezheti, aminek objektív vizsgálata színmérés segítségével történhet. A 
spektrofotométerrel mérhető sárgasági illetve fehérségi indexek skálája érzékenyen 
mutatja, hogyan változik a minta színe. A színváltozás azonban nem minden esetben a 
degradációból adódik, hanem azt a stabilizátorok maguk is okozzák reakcióik során. 

Az öregedés kémiai folyamatait Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 
(FTIR) segítségével is lehet tanulmányozni. A lánctördelődés hatására bizonyos 
molekulacsoportok (pl. láncvégeken) aránya növekedhet, ami a mintákról felvett 
spektrumokon nyomon követhető. 
 
 
 
3.2.2. Szennyeződések hatása 
 

A műanyaghulladékok még a mosási és válogatási lépések után is szinte mindig 
tartalmaznak különböző mennyiségű, illetve fajtájú szennyeződéseket. Nemcsak a 
válogatás tökéletlensége miatt maradhat kis mennyiségű fém, biohulladék vagy egyéb 
műanyagtípus a homogénnek tekintett frakcióban, hanem előfordulhat a tárolás miatt 
por/föld maradék, ezen felül pedig a műanyagok önmagukban tartalmazhatnak 
halogénezett égésgátló maradványokat, nyomdafestékeket, színezékmaradványokat, 
felületkezelő szereket, töltőanyagokat és még számos egyéb – az újrahasznosítás során – 
szennyeződésnek tekinthető anyagot. 

A szennyezőanyagok egy része katalizátorként gyorsíthatja a degradációs 
folyamatokat, másik részük pedig – az inhomogén eloszlás és mátrix-műanyaghoz történő 
gyenge határfelületi kapcsolódás miatt – hibahelyként rontja az anyag, illetve termék 
tulajdonságait. A fázisok közötti kapcsolat (adhézió) megfelelően kiválasztott 
adalékanyagokkal javítható. 

 
 
Vegyes műanyaghulladékok 

Sok esetben a műanyaghulladék frakciókban az „idegen” polimerek aránya nem 
olyan csekély, hogy szennyezőanyagnak minősüljenek, ekkor az anyagot műanyag 
keveréknek (blend) lehet tekinteni. Az ipari gyakorlatban számos esetben előfordul, hogy 
költséghatékonysági szempontok miatt csak néhány válogatási lépést alkalmaznak, s nem 
cél az összes műanyag típus szerinti elkülönítése. Ilyenkor a létrejövő műanyag keverék 
tulajdonságait döntően a rendszer mikroszerkezete határozza meg, amely elsődlegesen a 
polimer fázisok elegyíthetőségétől függ. Termodinamikai értelemben vett elegyíthetőség 
akkor áll fenn, ha egy keverékben teljesen homogén szerkezet alakul ki, tehát a 
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komponensek molekuláris szinten keverednek. Ilyenkor az egyetlen fázist alkotó 
rendszert, egyetlen üveges átalakulási hőmérséklet (Tg) jellemzi. A mindennapi életben 
használt műszaki és tömegműanyagok azonban döntő többségükben egymással nem 
elegyednek és heterogén szerkezetű keveréket alkotnak.  

A nem elegyedő műanyag keverékek szerkezete kiemelt jelentőségű az anyag 
tulajdonságai szempontjából. A lehetséges szerkezetek száma igen nagy, a leggyakrabban 
előforduló típusokat a 3.29. ábra mutatja.  

 

 
a    b       c           d 

3.29. ábra Heterogén műanyag keverékek jellemző szerkezetei: (a) diszpergált, (b) szálas 
(fibrilláris), (c) lemezes, (d) egymásba hatoló hálós (kettős-folytonos) szerkezet [3.60] 

        
A heterogén keverékben kialakuló szerkezet függ az összetétel-aránytól, a komponensek 
viszkozitás-arányától, a határfelületi feszültségtől, és a keverés körülményeitől 
(hőmérséklet, nyíró igénybevétel). A 3.30. ábrán egy négyalkotós műanyag keverék 
(PET:PS:PP:PE – 70:10:10:10 tömeg%) elektronmikroszkópos felvétele látható. 
 

 
3.30. ábra Négyalkotós műanyag keverék elektronmikroszkópos képe 

 
A kialakuló struktúra erősen befolyásolja az anyag mechanikai tulajdonságait. Míg a 

diszperz fázis általában rontja a szilárdsági értékeket, a szálas és lemezes szerkezet 
javíthatja azokat, a kettős-folytonos szerkezettel pedig kiemelkedően nagy szívósság 
érthető el. 

 
 

     (a)          (b)              (c)    (d)
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3.3. Esettanulmány 2: PET palackok újrahasznosítási lehetőségei  
 
 

A polietilén-tereftalát (PET) felhasználása – az 1970-es évekbeli megjelenése óta – 
intenzíven növekedett a folyékony élelmiszercsomagolások piacán, felhasználása 
becslések szerint 2015-re meg fogja haladni a 19 millió tonnát [3.61]. Európában 2013-
ban hozzávetőlegesen 3,5 millió tonna PET-et dolgoztak fel évente, míg Magyarországon 
ez a mennyiség 70 ezer tonna/év körül alakult [3.62]. Mind az európai, mind a hazai 
bővülés közel lineárisnak tekinthető az elmúlt 20 évben, a kontinensen a növekedési ütem 
200 ezer tonna/év, Magyarországon pedig 3 ezer tonna/év (3.31. ábra) [3.62]. 

 

 
3.31. ábra Magyarországi PET felhasználás alakulása és előrejelzése 1994-2018 között 

 
A PET nagymértékű, évi közel egymillió tonnás növekedése a palackgyártásban, kiváló 
esztétikai tulajdonságaival, gázzáró-képességével és ütésállóságával, valamint kis 
sűrűségével és falvastagságával magyarázható. Csomagolóipari felhasználásuk miatt 
azonban a palackok élettartama nagyon rövid, így gyakorlatilag a teljes felhasznált 
mennyiség még az adott évben hulladékként jelentkezik. 

A hulladék mennyiségének csökkentése érdekében alkalmazhatóak többutas (ún. 
„visszaváltható”) palackok, azonban ezek használata is eredményez környezetterhelést. Az 
egyutas és a többutas palackok környezeti hatásának kimutatása bonyolult, tudományos 
igényű komplex feladat, amely termékorientált életciklus-analízissel végezhető el, 
valamennyi környezeti tényező együttes figyelembevételével. Az egyutas és 
visszaváltható műanyag palackok alkalmazásának öko-mérlegében az egyik oldalon 
jelentkező palack-előállításhoz és a keletkező nagy térfogatú hulladék kezeléséhez 
kapcsolódó környezeti terheléssel állnak szemben a többutas palackok visszagyűjtésének 
és az újratölthetőséget ellenőrző berendezések alkalmazásának és hat-nyolcszori 
mosásának környezetterhelése. A nagy üdítőitalgyártó multinacionális cégek feltétlenül az 
egyutas műanyag palackok használata mellett foglalnak állást, arra hivatkozva, hogy 
gazdasági okokból nem éri meg tovább foglalkozni a nagy odafigyelést és drága kémiai 
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vizsgálatokat igénylő, biztonságos újratölthetőség problémájának megoldásával. Ezzel 
szemben a környezetvédők az egyszer használatos palackok használata ellen vannak, a 
keletkező nagymennyiségű hulladék kezelésének megoldatlansága miatt. Az egyutas 
palack gyártásához felhasznált PET granulátum mennyisége minimális. A palack könnyű, 
előállítása gazdaságos, de a falvastagsága csekély. Ennek következtében gázzáró 
tulajdonsága is rosszabb, mint a vastagabb falú, jobb záróképességű, többször újratölthető 
palacké. Az egyutas palack mindig esztétikus megjelenésű, szép, új, csillogó, idegen illat- 
és szagmentes. Ezzel szemben a többutas palack sokszor kopott, karcolt, matt felületű a 
szállítás miatt ezért a vásárlókból inkább visszatetszést vált ki. A gyakran előforduló nem 
rendeltetésszerű használatból adódóan a visszaváltható palack idegen illat-, illetve 
szaganyagot vehet fel. Az újratölthetőség megállapítására, vagyis a hibás palackok 
kiszűrésére a palackozó üzemekben alkalmaznak ugyan analitikai berendezéseket, de így 
is rendelkezik kockázattal a technológia. 

Az elmúlt két évtizedben a világ legtöbb táján egyre nagyobb figyelmet fordítanak a 
hulladékká vált palackok elkülönített, szelektív gyűjtésére, ami az újrahasznosítás 
folyamatának alapvető feltétele. A visszagyűjtési arány a világon kb. 30%, Európában 
50%, az USA-ban pedig 30%-körül tart, erősen növekvő tendenciát mutatva mindegyik 
régióban [3.63]. Az európai országok közül kiemelkedik Németország, ahol a 
visszagyűjtési arány csaknem 100%, az itthoni szám 20% körülire tehető.  

A visszagyűjtött palackokból készített tipikus termékcsaládok arányait a 3.32. ábra 
mutatja [3.64, 3.65]. Világszerte a legfőbb felvevőpiac még mindig a szálgyártás, azonban 
Európában és az Amerikai Egyesült Államokban a palackból-palack technológia és a 
lemezgyártás (szintén elsősorban csomagolástechnikai célokra) az utóbbi 10 évben több, 
mint 10%-kal növelte a részesedését. Magyarországon a palackból-palack technológia és a 
lemezgyártás területén az utóbbi években szintén erőteljesen bővült, illetve bővül a 
termelési kapacitás.  

 

 
3.32. ábra Reciklált PET megoszlási arányai a végfelhasználás területek között [3.3, 3.66] 
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Műszálgyártás reciklált PET-ből 
A PET hagyományos felhasználási területe a műszálgyártás, amelynek aránya a 

palackgyártás elterjedése előtt csaknem 100% volt, és napjainkban is mintegy 60%. A 
szálgyártáshoz használt poliészter kémiailag azonos szerkezetű, mint a palackgyártás 
alapanyaga, különbség csupán az alkotó molekulák átlagos hosszában található. A 
szálgyártáshoz kisebb viszkozitású anyag szükséges, hogy az extruderen található 
szálképző-szerszám 10-1000 µm átmérőjű furatain (3.33. ábra) nagy sebességgel 
keresztülsajtolható legyen az ömledék. Mivel a rövidebb átlagos molekulalánc-hossz 
kisebb viszkozitást eredményez, kézenfekvő megoldás a reciklált PET palackok 
degradálódott/rövidült molekulákat tartalmazó anyagát a szálgyártásba visszaforgatni. 

 

 
3.33. ábra Műszálgyártáshoz használt szálképző fej 

 
A reciklált PET szálként történő újrahasznosítása – a textilipar Távol-Keletre tolódásával 
– egyre inkább Ázsiában valósul meg, ám a belőlük készülő ruházati termékek egy része 
Európában is forgalomba kerül. 
 
A PET darálék élelmiszeripari újrahasznosítása (palackból-palack technológia) 

Bár korábban törvényi előírásokba ütközött, manapság a másodlagos PET-et egyre 
nagyobb arányban hasznosítják csomagolási (és ezen belül élelmiszer-csomagolási) 
területen is. A fejlődés annak köszönhető, hogy a PET palackok ideálisak a „palackból-
palackot” folyamat alapanyagának: 

• A PET palackok jelentős mennyiségben vannak jelen a világ minden részén. Ezen 
kívül, a PET palackok begyűjtési rendszerei garantáltak a legtöbb országban. 
Ennek köszönhetően célterület az újrafelhasználásra és válogatásra szakosodott 
gépek gyártóinak és a végfelhasználóknak egyaránt.  

• A PET palackokat jellemzően könnyen el lehet választani a begyűjtött 
hulladékoktól - automatikus rendszerekkel vagy kézi válogatással. Így kiváló 
minőségű alapanyag áll rendelkezésre. 

• A nem PET-ből (pl.: poliolefinekből) lévő részek (kupakok és a címkék) könnyen 
eltávolíthatók az újrafeldolgozás során hagyományos, sűrűség szerinti szétválasztó 
módszerrel. 

• A PET inert műanyagnak tekinthető, mivel használat során kevés idegen anyaggal 
lép reakcióba. 

• Mind az élelmiszer-, mind a nem-élelmiszer csomagoláshoz felhasznált PET 
darálékot fel lehet élelmiszeripari csomagolóanyag gyártásra is használni, csak be 
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kell tartani az adott állam ide vonatkozó rendeleteit, hazánkban a jogharmonizáció 
miatt az Európai Unió rendeletét, amely előírja a megfelelő tisztítási technológia 
alkalmazását. 

 Az élelmiszeripari célra történő újrahasznosítás egyik fő problémája, hogy a gyártástól az 
újrahasznosításig terjedő időszakról korlátozott információ áll rendelkezésre, így nem 
tudni, hogy milyen és hogy mekkora szennyezőanyag koncentráció került be a 
műanyagba. 
A nem élelmiszeripari csomagolóanyagoknál természetes, hogy sokkal magasabb 
szennyezőanyag koncentrációval rendelkeznek az élelmiszeripariakhoz képest, mivel 
bennük olyan anyagot is tárolhattak, ami az emberre veszélyes (például: klór tartalmú 
vegyületek). De szennyezőanyag felhalmozódás az élelmiszeripari palackoknál is 
megfigyelhető, ami akkor fordulhat elő, ha azokban háztartási tisztítószereket vagy 
kertészeti vegyszereket is tárolnak használatuk után, így idézve elő a veszélyes anyagok 
beleoldódását a műanyagba. Ha ezek a szennyezőanyagok nem kerülnek eltávolításra az 
újrahasznosítás során, a másodlagos felhasználáskor kioldódhatnak a csomagolt 
élelmiszerbe. Ennek kiküszöbölésére több fajta megoldást találtak ki: 

• kémiai feldolgozás (depolimerizáció) után a tiszta monomerekből az 
élelmiszeripar újra felhasználhatja; 

• több rétegű csomagolás, ilyenkor a tisztított másodlagos PET alapanyag nem 
érintkezik közvetlenül az élelmiszerrel, mert a kettő közé egy vékony réteg 
eredeti PET kerül, így egy funkcionális gát szerepét töltve be, megakadályozva a 
beoldódást; 

• „Super-clean” technológia, ami a hagyományos tisztítási folyamatot kiegészítve 
okozza a reciklált PET olyan szintű tisztítását, hogy az összes szennyezőanyagot 
eltávolítja a nyersanyagból. 

Nyilvánvaló, hogy a mosási folyamat hatékonysága függ a PET mosófolyadékban való 
tartózkodási idejétől, a mosófolyadék hőmérsékletétől, illetve az alkalmazott mosószertől. 
Egy tipikus mosási folyamattal eltávolíthatók a szennyeződéseket a PET darálék 
felszínéről, azonban a műanyagban abszorbeált anyagok eltávolítása így nem lehetséges. 
Az első használat során a palackban tárolt élelmiszer alkotóiból hagyományos 
újrahasznosítási folyamat (darálás - mosás - regranulálás) után is kimutathatóak az aroma 
anyagok. Emiatt a mosott PET darálék tisztasági foka általában nem elégséges direkt 
élelmiszeripari csomagoláshoz. Mindazonáltal a hagyományos újrahasznosítási folyamat 
fontos szerepet játszik, hiszen minden esetben ez az első lépése a palackból-palack 
újrahasznosítási technológiának.  
Az úgynevezett „super-clean” technológia a hagyományos mosási technológiát kiegészítő 
további lépés, amely során a reciklált PET szennyezőanyag tartalma az eredeti anyagéhoz 
hasonlóra csökken (a törvényi előírásoknak megfelelő százalékra). A folyamatnak 
manapság már több fajtája van, de az alaplépések a következők: 

• Magas hőmérséklet, 
• Vákuumos vagy inert gázos kezelés, 
• Felületi kezelés. 

Ezen lépések során az emelt (kb. 200°C-os) hőmérsékleten mobilizálhatók a PET-ben 
esetlegesen előforduló szennyeződések, így ki tudnak diffundálni a granulátum, vagy a 
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darálék felszínére. Ha a szennyeződések elérik az anyag felszínét, el kell őket távolítani az 
anyagáramból vákuumozással, vagy inert gázzal történő lefúvatással.  
„Upcycling” megoldások 
A 3.29. ábrán az is megfigyelhető, hogy a reciklált PET egyéb – például fröccsöntött 
alkatrészek gyártására irányuló – felhasználása az összmennyiségből csupán 2-4%-ot tesz 
ki, ami világszerte jelenleg néhány százezer tonnás mennyiséget jelent.  

A reciklált PET-ből történő jó minőségű alkatrészek fröccsöntését több tényező 
nehezíti. Az újrafeldolgozás során a termikus- és nyírás okozta igénybevétel jelentős 
degradációt okoz, amelyet tovább fokozhatnak az esetlegesen jelenlévő szennyeződések és 
nedvességtartalom [3.66]. A molekulaláncok hosszának csökkenése erősen befolyásolja a 
PET kristályosodását, ami kihat a fröccsöntés ciklusidejére és a termék mechanikai 
tulajdonságaira. A legnagyobb probléma a másodlagos PET-ből fröccsöntött alkatrészek 
ridegedése, törékenysége. Megfelelő technológiával, illetve segédanyagokkal azonban a 
hulladékból is növelt minőségű másodlagos alapanyag állítható elő, ez esetben az 
„upcycling” kifejezést szokták alkalmazni. 

Az ütésállóság hatékonyan növelhető gumi-rugalmas adalékokkal, amelyek 
egyenletes diszperziója biztosítja a töltőanyag-szemcsék közötti megfelelően kicsi 
filmvastagságot.  A reaktív adalékok járulékos előnye, hogy a funkcionalizált 
végcsoportjuk javítja a PET mátrixhoz történő kapcsolódást, illetve a mátrix és az 
adalékanyag közötti határfelületi energia megváltoztatása révén jobb eloszlást 
biztosítanak. A 3.34. ábrán megfigyelhető, hogy kis mennyiségű adalék is többszörösére 
tudja növelni a hornyolt próbatesteken mért Charpy-féle ütvehajlító szilárdságot [3.67]. 

 

 
3.34. ábra Reciklált PET ütőszilárdságának változása az adalék tartalom függvényében [3.67] 

 
Bár gumirugalmas adalékok használatával a szívóssági tulajdonságok kitűnően 
növelhetőek, a szilárdsági és merevségi tulajdonságok többnyire csökkennek (3.35. ábra). 
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(a)       (b) 

3.35. ábra Reciklált PET húzószilárdságának (a) és húzó rugalmassági modulusának (b) változása az 
ütésállóság növelő adalék tartalom függvényében [3.67] 

 
A PET hulladékból készített másodlagos alapanyag húzó- és hajlító szilárdságának, 

valamint merevségének növelésére elsősorban szálerősítést használnak. Az egyik 
legelterjedtebb technológia ezen a téren a rövid üvegszálak alkalmazásával létrehozott 
PET-kompozitok gyártása. A 3.36. ábrán megfigyelhető, hogy mind a szilárdság, mind a 
merevség közel lineárisan nő az üvegszál mennyiségének növelésével.  

 

 
(a)       (b) 

3.36. ábra Reciklált PET húzószilárdságának (a) és húzó rugalmassági modulusának (b) változása az 
üvegszál tartalom függvényében [3.67] 

 
Az eredeti PET-et már ma is alkalmazzák különböző elektronikai termékekben, 

megfelelő égésgátlással ellátva. Az égésgátló adalékokkal kapcsolatban azonban több 
probléma is felmerül. A kis mennyiségben alkalmazhatók, mint például a különböző 
halogén vegyületek az újabb kutatások szerint környezetre és egészségre ártalmasak, ezért 
fokozatosan betiltásra kerülnek. Amelyeknél nem merülnek fel ilyen aggályok, azokat 
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rendszerint nagy arányban kell az anyaghoz adni, így jelentős mértékben rontják annak 
mechanikai tulajdonságait. Megfigyelték, hogy bizonyos nano-szerkezetű anyagok már 
nagyon kis töltöttségi fok mellett (~1 tömeg%) pozitív hatással vannak az égésgátlási 
folyamatokra, s jelenleg kiterjedt kutatás folyik ezen a területen [3.68]. A különböző 
agyag-ásványok (pl. montmorillonit) alkalmazásakor ígéretes eredményeket sikerült elérni 
például a hőfejlődési csúcsok mérséklésében. Bár önmagukban alkalmazva nem feltétlenül 
elégíthetők ki velük az éghetőségi szabványok követelményei, de felhasználásukkal 
jelentősen csökkenthető más égésgátlók részaránya, amely a mechanikai tulajdonságok 
javulását, adott esetben pedig költségcsökkenést eredményezhet [3.69]. A reciklált PET – 
megfelelő égésgátlás esetében – nagy hozzáadott értékű műanyagként sok műszaki 
felhasználási területen kiválthatná az eredeti anyagokat. Ez a megoldás környezetvédelmi 
szempontból is előnyös, hiszen a műszaki termékek életciklusa lényegesen hosszabb a 
csomagolóanyagokénál, emiatt a keletkező hulladék mennyisége csökken. 

 
 
 
 

3.4. Esettanulmány 3: Gépjárművek műanyag alkatrészeinek 
újrahasznosítási lehetősége 
 
 

A Magyarországon forgalomban lévő személygépjárművek száma 2014-ben kissé 
meghaladta a 3 milliós darabszámot, amelyekből évente mintegy 80-90 ezer darabot 
vonnak ki véglegesen a forgalomból [3.70]. A keletkező gépjárműroncsokat kalapácsos 
ütőművel, shredderrel aprítják fel. A keletkező, műanyagban dús könnyűfrakció tömege a 
teljes gépjármű tömegére vonatkoztatva mintegy 20%-ot tesz ki, tisztasága, összetétele és 
homogenitása nagymértékben függ a shredderbe kerülő autóroncsoktól.  

Mivel az autógyárak jelenleg elzárkóznak a roncsautókból keletkező 
műanyaghulladék ismételt felhasználásától, ezért a BME Polimertechnika Tanszékén zajló 
upcycling kutatások egyik célja olyan műszaki műanyag fejlesztése a gépjárművek 
műanyaghulladékából, amely ismételten felhasználható a személygépjárművekben úgy, 
hogy az alkalmazás során megfeleljen az elvárt minőségnek és esztétikai kritériumoknak, 
valamint ellenálljon a fellépő igénybevételeknek a tervezett élettartam során. Mindezt úgy, 
hogy a vállalat számára gazdaságilag megtérüljön a műanyaghulladék felhasználása, a 
presztízse emelkedjen a piaci szegmensen belül, illetve az előírt direktíváknak képes 
legyen megfelelni a jövőben [3.71]. Ezen szempontok alapján a termékválasztás a 
gépjárművek belső ajtónyitó karjára esett. Ez az alkatrész, amennyiben műanyagból 
készül, általában ABS alapanyagú. Elvárás a termékkel szemben, hogy a hőmérsékleti 
ingadozásokat jól viselje és a gépjármű ajtajának nyitásakor fellépő erők következtében ne 
lépjen fel túlzott alakváltozás, elhajlás a terméken. Ezen kívül fontos, hogy a termék 
esztétikailag illeszkedjen a gépjármű belső utasteréhez. 

A termék- (3.37/a. ábra) és a szerszámtervezés (3.37/b. ábra) során fontos szempont 
a műanyag alkatrész fröccsöntéssel való gyárthatósága, könnyű szerelhetősége, és 
balesetmentes használhatósága. 
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3.37. ábra Gépjármű belső ajtónyitó kar (a) tervezett modellje, (b) fröccsöntő szerszáma 

A minőségnövelt újrahasznosítás megvalósításához fontos ismerni az autóroncsok 
aprításakor képződő műanyagban dús könnyűfrakció összetételét, amely megállapítható a 
magyarországi autóroncsokból visszanyert anyagáram elemzésével (3.1. táblázat). 

 
3.1. Táblázat Roncsautókból, adott sűrűségi tartományokból visszanyert műanyaghulladékok 

Autóipari hulladék frakció 
sűrűsége [g/cm3] 

A sűrűségi intervallum fő 
komponense 

< 0,92 PP 
0,92-0,94 PP + PE 
0,94-0,97 PE 
0,97-0,99 PP + PS + gumi 
0,99-1,00 PP + PS + gumi + PUR 
1,00-1,10 PS + ABS 
1,10-1,25 PA 
1,25-1,35 PA + PVC 
1,35-1,40 Gumi + PVC 

 
Gazdasági szempontokat is figyelembe véve valószínűsíthető, hogy ipari 

körülmények között nem érdemes a roncsautókból visszanyert műanyaghulladékok ilyen 
sok tartományba történő szétválogatása, és csak egy elválasztási határ alkalmazása 
rentábilis, amelyet a legolcsóbb vizes szétválasztás érdekében érdemes lenne 1 g/cm3-nek 
választani. Azonban ebben az esetben a poliolefinek mellett más műanyag frakciók is 
megjelennének, mint szennyezők, amelyek a termékgyártás során jelentős minőségromlást 
okoznának, ezért az anyagáram részleges szétválasztását 0,97 g/cm3 sűrűségnél célszerű 
megvalósítani. A 0,97 g/cm3 sűrűségű elválasztási határral a hulladékáram kétfelé 
választható, és kialakítható egy főleg poliolefinekből álló kissűrűségű frakció, illetve a 
szétválasztó közegnél nagyobb sűrűségű vegyes műanyagáram, amely nagy mennyiségben 
tartalmaz műszaki alkalmazásra szánt műanyagokat is, mint ABS-t és PA-ot. A részben 
szétválasztott műanyagokból a minőségnövelt újrahasznosítás során kétkomponensű 
fröccsöntést alkalmazva olyan személygépjármű belső ajtónyitó kar gyártható, ahol a 
héjszerkezetet a visszanyert poliolefin frakció alkotja, amely szívós és kiváló 
ütésállósággal jellemezhető, amíg a termék magrészében a közegnél nagyobb sűrűségű 

(a) (b) 
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műszaki műanyagok találhatóak, amelyek a poliolefineknél jobb szilárdsági értékekkel 
jellemezhetőek. Így a termék egyszerre mutat szívós viselkedést, és az igénybevétel során 
fellépő terhelésekkel szemben is nagyfokú ellenállást mutat. 

 

A termék héjszerkezetének fejlesztése 

Különböző járművekbe, például személyautókba, vonatokba és repülőgépekbe sok 
esetben csak olyan műanyag termék kerülhet beépítésre, amely légköri körülmények 
között csökkentett éghetőségű. Így a termék héjszerkezetének fejlesztése során a 
megfelelő homogenitás mellett, az égésgátlással is foglalkozni kell. Egy elválasztási határt 
alkalmazva a héjszerkezet egymással nagyrészt kompatibilis poliolefinekből áll, így 
homogén, esztétikus felület érhető el, ezért a legfontosabb feladat a megfelelő 
égésgátlószer kiválasztása annak érdekében, hogy a legszigorúbb égéssel szembeni 
elvárásoknak is megfeleljen a gyártani kívánt termék. Az égésgátlás szempontjából három 
csoportba sorolhatók a műanyagok, amelyek közül a legszigorúbb előírások a 
héjszerkezethez 26% ammónium-polifoszfát típusú égésgátlószer hozzáadásával érhetőek 
el, ezáltal a minőségnövelt újrahasznosítás megvalósítható a héjszerkezetet alkotó 0,89-
0,97 g/cm3 közötti poliolefin hulladékfrakciónál. 
 

A termék maganyagának fejlesztése 

A maganyag kialakítása során fontos szempont a magszerkezetben található 
különböző sűrűségű és eltérő tulajdonságokkal bíró műanyagok egymással való megfelelő 
kompatibilizálása, illetve üvegszállal történő erősítésük a jobb szilárdsági értékek 
eléréséhez. Már 10 tömeg% üvegszál hozzáadása jelentősen növeli a magrészt alkotó 
hulladékok szilárdságát, amely tovább javítható az üvegszáltartalom növelésével. 
Azonban 30 tömeg%-nál nagyobb üvegszáltartalomnál az üvegszálak könnyebben 
tördelődnek a fröccsöntés során fellépő nagy nyírás miatt, ami alacsonyabb szilárdsági 
értékeket eredményez (3.38. ábra). 

 

 
3.38. ábra Nagysűrűségű műanyagokból álló magrész feszültség-nyúlás diagramja, eltérő mennyiségű 
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A 3.39. ábrán pásztázó elektronmikroszkóppal a hulladékból készített, 30 tömeg% 
üvegszállal erősített próbatest töretfelülete látható. Habár ennél a száltartalomnál érhető el 
a legnagyobb szilárdsági érték, a nagysűrűségű autóipari műanyag reciklátumból készült 
mátrix nagyon gyengén tapad az üvegszálhoz. A kompatibilizálószer hozzáadásával a 
maganyagot alkotó eltérő anyagcsaládok, valamint a szál és mátrixanyag között jobb 
adhézió érhető el, ezáltal a mechanikai tulajdonságok tovább javíthatók a minőségnövelt 
újrahasznosítás során. 

 

3.39. ábra Autóipari vegyes műanyaghulladékból készült, 30 tömeg% üvegszálat tartalmazó 
próbatest pásztázó elektronmikroszkópos képe 

A magrészt alkotó műanyagokhoz 4 tömeg% maleinsav-anhidriddel ojtott sztirol-
etilén-butadién-sztirol kopolimer (SEBS-g-MA) kompatibilizálószer hozzáadása 
jelentősen javítja a magrész homogenitását, ezáltal növelhető a magrészt alkotó keverék 
húzószilárdsága, szakadási nyúlása és ütőszilárdsága is. 

 

Kétkomponensű termék fejlesztése 

A mag és a héjszerkezet optimális összetétel-arányának meghatározása után a 
minőségnövelt újrahasznosítás a gyártás során pl. kétkomponensű fröccsöntéssel 
valósítható meg. Az ajtónyitó kar héjszerkezete 26% égésgátlószert tartalmazó, 0,97 
g/cm3-nél kisebb sűrűségű PE és PP hulladékból készíthető, amíg a termék magrésze a 
0,97 g/cm3-nél nagyobb sűrűségű reciklátumokból, amely 30 tömeg% üvegszálat és 4 
tömeg% kompatibilizálószert is tartalmaz. A szerszámba első lépésben az égésgátolt 
poliolefin reciklátum kerül befröccsöntésre, amelyet a maganyag bejuttatása követ, ezáltal 
kialakul a kívánt mag-héj szerkezet (3.40. ábra). A kétkomponensű termék tömegének 
mintegy kétharmadát a magrész alkotja. Látható, hogy a próbatestben a mag- és a héjrész 
szétválik, a termék kettős viselkedése a kialakult szerkezetnek tulajdonítható. A 
héjszerkezetet szívós, poliolefin anyagcsalád alkotja, amely ellenáll a termékre ható 
dinamikus igénybevételekkel szemben, a hozzáadott égésgátló pedig azért felelős, hogy a 
termék ne gyulladhasson meg légköri körülmények között. A maganyag, amely az 
üvegszálas erősítés miatt jobb szilárdsági értékekkel jellemezhető, felelős a termék 
merevségéért és szilárdságáért. A hozzáadott kompatibilizálószer pedig hozzájárul a 
magrész homogénebb szerkezetéhez. 
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3.40. ábra Kétkomponensű ajtónyitó karban kialakuló mag-héj szerkezet mikroszkópos felvétele és 
elméleti ábrázolása 

A jelen újrahasznosítási példa keretében bemutatott termékgyártás során az volt a cél, 
hogy az autóroncsokból visszanyert műanyag hulladékáram teljes mennyiségében 
ismételten feldolgozható legyen, a hulladék minőségnövelése mellett. A megfogalmazott 
célokat a mechanikai vizsgálatok és az égésgátlás során kapott eredmények alátámasztják. 
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4. Műanyagok újrahasznosítása pirolízissel 
 
 
 
 

A műanyaghulladékok pirolízis útján történő ipari hasznosítása viszonylag újnak 
tekinthető, eddig kevés helyen alkalmazott eljárás. Szokás kémiai újrahasznosításnak vagy 
nyersanyag újrahasznosításnak (feedstock recycling) is nevezni, bár bizonyos aspektusból 
energetikai hasznosításnak is tekinthető. Elsősorban a kimerülőfélben lévő 
kőolajkészletek, a kőolaj árának emelkedése fordította a figyelmet ezen technológia felé, 
amelynek során a hulladékból petrolkémiai alapanyagokat nyerhetünk, többek között a 
műanyaggyártás részére vagy a belsőégésű motorok üzemanyagait előállító ipar számára. 

A pirolízis során a műanyaghulladékot magas hőmérsékletre (300°C fölé) hevítik 
légmentes (oxigénmentes) körülmények között. A polimerláncok kötései a reaktorban 
felbomlanak, gáz, folyadék és szilárd halmazállapotú termékek jönnek létre. A termékek 
aránya erősen függ a betáplált polimer(ek) kémiai összetételétől, és a reakció 
paramétereitől. A termékek elválasztására, tisztítására szolgáló technológiákat minden 
esetben egyedileg szükséges kiválasztani, az alapanyagok összetétele és a termékek 
további felhasználása alapján [4.1]. 

A keletkező termékek (pirogáz, pirolízisolaj, pirokoksz) összetételét determinálja a 
hasznosított műanyaghulladék összetétele, az anyagmegmaradás értelmében a termékek 
ugyanazokat az atomokat tartalmazzák, mint a kiindulási anyag. Tiszta, egynemű 
gyártásközi hulladékok pirolízisével magas minőségű petrolkémiai termékeket állíthatunk 
elő, pl. kenőanyagokat, szerves oldószereket, vagy – egyes műanyagtípusok esetében – 
magát a monomert. Azonban a technológia vegyes összetételű hulladékok kezelésére is 
alkalmas, az eljárás során keletkező pirolízisolaj energetikai célú hasznosítása 
gyakorlatilag minden esetben kivitelezhető. 

Ez az eljárás környezetvédelmi és gazdasági szempontból sok esetben előnyösebb 
lehet a mechanikai és az energetikai hasznosításnál, illetve olyan szennyezett, vegyes 
összetételű műanyaghulladék kezelésére is környezetbarát megoldást jelenthet, amelynek 
kezelésére jelenleg nem áll rendelkezésre más kielégítő megoldás [4.2].  

A mesterséges polimerekhez kapcsolódó első laboratóriumi pirolízis-kísérletek 
főként a műanyagok tulajdonságainak vizsgálatára szolgáltak (pl. égésgátlással 
kapcsolatos kísérletek). A modern mérőműszerek megjelenésével, és a műanyaggyártás 
tömegessé válása után, az 1960-as évektől folyamatosan nőtt az érdeklődés a pirolízis 
iránt. Jelenleg Japánban például országszerte számos pirolizátor működik, amelyek 
nagyrészt szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot kezelnek, folyékony tüzelőanyagot és 
monomereket állítanak elő [4.3]. 
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4.1. A technológia leírása 
 
 

A polimer a folyamat során a pirolizátorban először megolvad, majd a (most már 
ömledék állapotban lévő) polimer láncainak leggyengébb kötései felbomlanak, hosszabb-
rövidebb szénhidrogén láncok szakadnak le, amelyek (lánchosszúságuktól függően) 
szobahőmérsékleten vagy gáz, vagy folyadék halmazállapotú termékeket adnak (pirogáz, 
pirolízisolaj), illetve egyes kötések a magas hőmérséklet ellenére sem bomlanak el, 
ezekből szilárd maradék, „pirokoksz” keletkezik. Az, hogy mennyi pirogáz, olaj és koksz 
keletkezik, erősen függ a reaktorba betáplált műanyag típusától, töltőanyagtartalmától, 
Conradson-szén tartalmától, adalékolásától, valamint az alkalmazott pirolízis reaktor 
típusától, kialakításától és a reakciókörülményektől (hőmérséklet, nyomás, felfűtési 
sebesség, tartózkodási idő) [4.4]. 

 
 

Pirolízisutak 

Alapvetően a műanyagok pirolízise során annyira összetett folymatok zajlanak le, 
hogy ezeket igen bonyolult empirikus egyenletekkel, vagy elemi reakciók összetett, átfogó 
rendszerével leírni. A pontos mechanizmusok elsősorban tudományos érdeklődésre 
tarthatnak számot, az ipari alkalmazás szempontjából fontosabb, hogy az egyes 
reakciókörülmények megváltoztatása hogyan hat például a termékösszetételre. Ehhez 
szükséges ismerni néhány – a kémiai átalakulást jellemző pirolízisutat: 

a) Lebomlás monomerekre („unzipping”), pl. a PMMA vagy a PA6 pirolízisére 
jellemző reakcióút. A keletkező monomereket nem feltétlenül a műanyagipar 
használja fel, a tiszta, egyféle vegyületből álló termék sokféleképpen 
hasznosítható (pl. kenőolaj-gyártás során). 

b) A véletlenszerű lánc-tördelődés a poliolefinek legjellemzőbb lebomlási módja, 
különböző hosszúságú szénhidrogén láncok jönnek létre. A molekulák mérete 
általában Gauss-eloszlású, az átlagos molekulatömeg a tartózkodási idő és a 
hőmérséklet növelésével csökken. 

c) Az előző két reakciótípus kombinálódik például a PS vagy a PIB pirolízisekor. 
Ilyen esetben külön berendezés szükséges a monomerek és a többi termék 
elválasztásához. 

d) Egyszerű, stabil molekulák eliminációja, amelynek során pl. a PVC-ből HCl, a 
PVAc-ból ecetsav, a PVA-ból víz keletkezik. A visszamaradó telítetlen kötések 
kettős kötésekkel stabilizálódnak, emiatt nagy mennyiségű koksz keletkezik. 

e) Az oldalláncok eliminálódása hasonló az előző reakcióhoz, a telítetlen kötések 
általában keresztkötésekkel stabilizálódnak, porózus, magas széntartalmú 
maradék jön létre. A legtöbb hőre nem lágyuló (térhálós) műanyag és gumi 
pirolízisére ez a reakcióút jellemző [4.2]. 

 
 

 



Műanyagok újrahasznosítása 

110 
 

 

Befolyásoló paraméterek 

A pirolízis tehát a kémiai kötések felbontásán alapuló eljárás, ezért a hulladékkal a 
folyamathoz szükséges mennyiségű hőt kell közölni. A megfelelő hőátadás 
kulcsfontosságú, ez határozza meg az átalakulás sebességét. A reakció hőmérséklete 
szintén fontos paraméter, erősen befolyásolja a termékösszetételt. Általában 300°C körüli 
hőmérsékleten kezdenek elbomlani a műanyagok, kivéve néhány hőre érzékeny polimert 
(pl. vinilszármazékok, amelyek már alacsonyabb hőmérsékleten bomlanak, a fent 
megadott d) típusú pirolízisúttal). Alacsony hőmérsékletűnek nevezzük a pirolízist, ha a 
folyamat hőmérséklete 400°C alatti, közepes hőmérsékletű 400-600°C között, és magas 
hőmérsékletű pirolízisről beszélünk, ha a hőmérséklet 600°C feletti. Általában 
elmondható, hogy a magas hőmérsékletű pirolízis során kis méretű molekulák 
keletkeznek, ezzel szemben alacsony hőmérsékleten viszkózusabb, nagyobb 
molekulatömegű termékek és több koksz keletkezik [4.5]. 

A tartózkodási időt általában meghatározza a választott hőmérséklet (és a reaktor 
kialakítása). A magas hőmérséklet hatására létrejövő primer molekulák nem minden 
esetben stabilak, hosszabb tartózkodási idő esetén másodlagos reakciók mehetnek végbe, 
amelyeknek során termodinamikailag stabilabb, másodlagos termékek képződhetnek. 

Legtöbbször atmoszférikus nyomáson működtetik a pirolizátorokat. Szub-
atmoszférikus nyomás alkalmazása akkor lehet indokolt (vákuum vagy hígítóanyag, pl. 
gőz segítségével), ha a legértékesebb termékek instabilak, pl. repolimerizálódhatnak (mint 
a gumi vagy a sztirolszármazékok esetében). 

Pirolizálni légmentes (oxigénmentes) körülmények között lehet, hiszen nem a 
műanyag égetése (oxidálása) a cél, hanem a polimerláncok felbontása (tördelése, 
krakkolása). A szokásos eljárásnál a folyamat általában inert gáz (nitrogén, hélium, argon) 
atmoszférában zajlik. A hidrogén jelenlétében végzett pirolízis (liquefaction, 
„cseppfolyósítás”) segíti a heteroatomok eliminációját és a kettős kötések telítését, így 
jobban eladható terméket eredményez (hasonlít a hagyományos petrolkémiában 
használatos hidrokrakk eljáráshoz). Kivételes esetekben (pl. rossz hőátadás esetén) 
részleges oxidációval belső hőtermelés biztosítható, ekkor azonban a pirolízis termékek 
mellett oxidációs termékek is megjelennek, amelyek csökkentik a végtermék 
hasznosíthatóságát, értékét. 

A hőbomlást gátolhatják vagy katalizálhatják a műanyagban található adalékanyagok 
(stabilizátorok, pigmentek stb.), és természetesen katalizátorokkal is befolyásolhatóak a 
reakciómechanizmusok. A katalitikus pirolízis jelenleg is számos kutatás tárgya, a cél a 
termékösszetétel javítása, a hőmérséklet csökkentése, a reakciósebesség növelése, vagy 
(„eldobható” katalizátorok segítségével) a szennyezőanyagok eltávolítása. 

A pirolízis termékei nyilvánvalóan ugyanazokat az atomokat tartalmazzák, mint a 
kiindulási anyag, tehát a műanyaghulladék kémiai összetétele határozza meg a termékek 
összetételét. A polimer szerkezete pedig determinálja a lejátszódó elsődleges reakciókat, 
és így a primer termékösszetételt. A reakcióidő (tehát a hőmérséklet és a reaktorkialakítás) 
által befolyásolt másodlagos reakciók során a primer molekulák továbbalakulnak, 
elbomlanak, vagy összekapcsolódnak. 
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Tehát a pirolízis során lezajló reakciókat számos paraméter befolyásolja, amelyek 
közül a legfontosabbak: 

• megfelelő hőátadás; 
• hőmérséklet és felfűtési sebesség; 
• reakcióidő; 
• nyomás; 
• inert vagy reaktív gáz atmoszféra; 
• adalékanyagok, katalizátorok; 
• kémiai összetétel; 
• reaktortípus. 

Bár számos körülmény befolyásolja a pirolízis során keletkező termékek összetételét, 
a pirolízis mégis jobban kontrollálható eljárás, mint a műanyaghulladékok égetése. 

 
 
 
 

4.2. Pirolizátor típusok 
 
 

Ipari méretekben inkább folytonos technológiákat alkalmaznak, félüzemi és (főként) 
laborkísérletekben olykor szakaszos üzemű reaktorokban is vizsgálják a műanyagok 
pirolízisét. Leggyakrabban egyszerű csőreaktorban (4.1. ábra), vagy fluidágyas 
reaktorban (4.2. ábra) pirolizálnak, de tartályreaktorban (4.3. ábra), autoklávban, forgó 
csőkemencében, csigás extruderben, mikrohullámú kemencében is végezhető pirolízis. 

A hőátadás fluidágyas reaktorban a legjobb, kicsi a hőmérséklet gradiens a reaktor 
egyes részei között, a műanyag tartózkodási ideje néhány másodperc. Azonban ennek 
működtetése nagyon költséges, a vivőgáz használata és a magas nyomás előállítása miatt.  

Tartályreaktorban leggyakrabban köpenyfűtéssel, vagy belső csőkígyóval, 
csőreaktorban (ellenáramú) csőköteges fűtéssel, vagy köpenyfűtéssel érik el a megfelelő 
hőmérsékletet. 

 
4.1. ábra Csőreaktor sematikus ábrája[4.3] 
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4.2. ábra Fluidágyas reaktor sematikus ábrája [4.3] 

 

   
4.3. ábra Tartályreaktor és belső fűtő csőkígyó [4.3] 
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Az alkalmazott reaktortípus kiválasztását és a reakciókörülmények beállítását két fontos 
tényező befolyásolja: a kívánt termékösszetétel és a gazdaságosság. Magas hőmérsékleten, 
nagy nyomáson pirolizálni igen költséges, inert gáz atmoszféra alkalmazása is jelentős 
kiadásokat generál; a reaktortípusok közül a tartályreaktor, illetve a csőreaktor működtetése a 
legolcsóbb. A termékek közül a pirokoksz mennyiségét minden esetben csökkenteni 
igyekeznek, az értékes termékek a pirogáz és az olaj. 

 
 
 
 

4.3. A pirolízis termékei 
 
 
Pirogáz 

A pirogáz összetétele a betáplált hulladék típusától függ, leggyakrabban 1-4 szénatomból 
álló szénhidrogének keletkeznek (metán, etán, propán, bután, etén, propén, butén), valamint 
hidrogén, szén-monoxid, szén-dioxid (oxigént is tartalmazó polimerek pirolízisekor), esetleg 
sósav (klórtartalmú polimerek pirolízisekor). A keletkező gáz legjobban égetéssel 
hasznosítható (pl. gázmotorban), ideális esetben elegendő hőt szolgáltat a pirolízisreaktor 
fűtéséhez (pl. füstgázhőcserélő segítségével). 

 
Pirolízisolaj 

A pirolízisolaj összetevői között szinte minden szénhidrogén-típus előfordulhat: telített 
és telítetlen láncú, gyűrűs és aromás szénhidrogének, valamint heteroatomot tartalmazó 
származékok. 

Egyes műanyagtípusok (pl. PE, PP, PET) teljesen vegyes pirolízisolaj-terméket adnak, 
amely leginkább üzemanyagként hasznosítható, energiatermelésre vagy gépjárműhajtásra. A 
megfelelő tulajdonságokat hagyományos petrolkémiai eljárásokkal lehet beállítani. Ha 
szikragyújtású motorban kívánjuk elégetni az olajat, a hulladéktípusok megfelelő keverésével 
és alkilezéssel, izomerizálással a benzinhez hasonló olaj állítható elő. A benzinben található 
vegyületek szénatomszáma 5-14 közötti, a műszaki és környezetvédelmi követelmények 
szempontjából a paraffinok és az izo-paraffinok a legmegfelelőbbek, de kevés kis 
szénatomszámú (C < 15) aromás vegyület és olefin is megengedhető. A gázolaj nagyobb 
sűrűségét a nagyobb szénatomszámú (10-22) vegyületeknek köszönheti, és elsősorban szintén 
paraffinokból áll, valamint kis mennyiségű aromás (C > 15) és telítetlen vegyületből, illetve – 
ahogyan a hagyományos gázolaj esetében – a kívánt tulajdonságok eléréséhez a gázolaj 
adalékolása is szükséges (korróziógátló, folyásjavító, kenőképesség-javító és egyéb 
adalékok). 

Poliolefinek pirolízisekor legnagyobb arányban paraffinok keletkeznek, olefinek és 
gyűrűs vegyületek csak kis mennyiségben, ezért ideális alapanyagai a motorhajtóanyag-
gyártásnak. A kapott olajat desztillációval egy alacsonyabb forráspontú (0-200°C) 
könnyűfrakcióra és egy magasabb forráspontú (193-343°C) nehézfrakcióra bonthatjuk, előbbi 
a benzin, utóbbi a gázolaj helyettesítésére alkalmas. A kis szénatomszámú aromás vegyületek 
is növelik az oktánszámot, azonban fokozott koromképződést okoznak, ezért arányuk 
korlátozva van: legfeljebb 35 térfogat% lehet a benzinben (EN 228 szabvány). A nehézfrakció 
akkor alkalmas a gázolaj kiváltására, ha kellően magas a cetánszáma, ezért az egyenes láncú 
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paraffinok a legjobb összetevői, a telítetlen vegyületek arányát, ha túl magas, csökkenteni 
célszerű (pl. hidrogénezéssel). A nagy szénatomszámú aromás vegyületek is 
cetánszámnövelők, azonban arányuk itt is korlátozva van (max. 30%) a koromképződés miatt. 

A polisztirol, a PVC vagy a polikarbonát pirolízisekor nagy arányban keletkeznek 
aromás vegyületek, amelyek – szénatomszámuk függvényében – oktán- vagy 
cetánszámnövelésre használhatóak (a szabványban megengedett mennyiségben bekeverve).  

A PET pirolízisekor oxigént tartalmazó vegyületek (karboxisavak, ketonok, aldehidek) is 
keletkeznek, amelyek javítják a gázolaj kenési tulajdonságait, azonban nagy mennyiségben 
korrozívak lehetnek, ezért csak korlátozott arányban keverhetőek hozzá a 
kompressziógyújtású motorban hasznosítandó olajhoz. 

Bizonyos műanyagtípusok megfelelő reakciókörülmények között nagyrészt saját 
monomerjeikre bomlanak le (pl. PMMA, PS, PTFE, PA 6), így inkább a műanyaggyártásban 
érdemes hasznosítani a keletkező olajat, tisztítás után visszavezetve a monomereket a gyártási 
eljárás elejére [4.6]. 
 
Pirokoksz 

A folyamat szilárd halmazállapotú végterméke a pirokoksz, amely a kiindulási 
műanyagtól és a pirolizációs paraméterektől függően vagy lerakásra kerül vagy használható 
erőművekben, de aktívszén gyártásához vagy brikett és pellet fűtőérték-növelésére is alkalmas 
lehet [4.7]. 
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5. Hőre nem lágyuló polimer kompozitok újrahasznosítási lehetőségei 
 
 
 
 

A hővel szembeni viselkedésük alapján a műanyagok két csoportra oszthatóak, hőre 
lágyuló és hőre nem lágyuló műanyagokra. Míg a hőre lágyuló műanyagok adott hőmérséklet 
felett ömledék állapotba kerülnek és így újra feldolgozhatóak, a hőre nem lágyulók esetében 
magas hőmérséklet hatására termikus bomlás lép fel. A két fajta műanyagtípus eltérő 
viselkedése a kémiai szerkezetükre vezethető vissza: míg a hőre lágyuló rendszerek esetében 
hő hatására a – csak másodlagos kémiai kötésekkel – összetartott polimerláncok egymáshoz 
képest el tudnak mozdulni, addig a hőre nem lágyulók rendszerek gyakorlatilag egy nagy 
makromolekulából állnak, amely jóval erősebb, elsődleges, azon belül kovalens kémiai 
kötéssel összekapcsolt ismétlődő egységekből, monomerekből épül fel. Az egymással reagáló 
monomerek, azaz jelen esetben a hőre nem lágyuló polimer alkotórészei, molekulánként 
általában három vagy több funkciós csoporttal rendelkeznek, ez lehetővé teszi a 
háromdimenziós szerkezet, ún. térháló kialakulását.  

Aszerint, hogy a reakció során képződik-e melléktermék, megkülönböztetünk ún. 
polikondenzációval (ahol van melléktermék), illetve poliaddícióval (ahol nincs melléktermék) 
létrejött térhálós rendszereket. A polikondenzációs polimerek főbb típusait az alkotó 
monomerek alapján csoportosítva az 5.1. táblázat tartalmazza, a poliaddíciós polimerekét 
pedig az 5.2. táblázat. Mivel a műanyag szerkezete irreverzibilis kémiai reakció során jön 
létre, ezért előállításuk során a szintézis és az alakadás célszerűen egy lépésben történik. Egy 
hőre nem lágyuló polimer ugyanis csak akkor fog folyékony halmazállapotba kerülni, ha a 
térhálót összetartó kovalens kötéseket felbontjuk, például magas hőmérséklet vagy oldószerek 
alkalmazásával, ez azonban az anyag lebomlását jelenti. Mindez azt jelenti, hogy nemcsak az 
előállításuk és a feldolgozásuk, hanem az újrahasznosításuk is más technológiai megoldásokat 
igényel, mint a hőre lágyuló rendszerek esetében ismertetettek.  

A hőre nem lágyuló műanyagok többsége ún. műszaki műanyag, és általában olyan 
alkalmazási területeken használják őket, ahol a hőre lágyulókhoz képest magasabb 
árszínvonal mellett is versenyképesek előnyös tulajdonságaik, illetve hosszabb 
élettartamuknak köszönhetően. Annak ellenére, hogy a hőre lágyulókhoz képest jóval kisebb 
mennyiségben alkalmazzák őket, illetve az élettartamuk is sokkal hosszabb, az egyre bővülő 
felhasználási körnek és mennyiségnek köszönhetően egyre több hulladék keletkezik belőlük, 
ezért újrahasznosításuk mára már megkerülhetetlenné vált. A kémiai szerkezetükből adódó 
látszólagos nehézségek ellenére ma már világszerte számos ipari léptékű megoldás létezik az 
újrahasznosításukra. A hőre nem lágyuló műanyagokat legnagyobb mennyiségben 
szálerősített kompozitok formájában alkalmazzák, illetve hasznosítják újra, ezért a következő 
alfejezetekben a hőre nem lágyuló mátrixú kompozitok újrahasznosítására kidolgozott 
eljárások kerülnek bemutatásra. 
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5.1. Táblázat Polikondenzációs hőre nem lágyuló műanyagok csoportosítása monomerek szerint [5.1] 
Alkotó monomerek típusa Reakció során 

keletkező 
melléktermék 

Műanyag neve 

karbonsav + alkohol 
karbonsavészter + alkohol 
dikarbonsavanhidrid + alkohol 

H2O 
ROH 
H2O 

poliészter 

karbonsav + amin H2O poliamid 
dikarbonsavanhidrid + amin H2O poliimid 
fenol + foszgén (COCl2) HCl polikarbonát 
fenol + NaOH + aril-halid NaCl poliéter 
fenol + formaldehid H2O fenolgyanta 
karbamid vagy melamin + formaldehid H2O aminogyanta 
izocianát CO2 polikarbodiimid 
klórszilán HCl polisziloxán 

 
5.2. Táblázat Poliaddíciós hőre nem lágyuló műanyagok csoportosítása monomerek szerint [5.1] 

Alkotó monomerek típusa Műanyag neve 
izocianát + alkohol poliuretán 
izocianát + amin poliurea 
epoxi (oxirán) + amin epoxigyanta 
epoxi (oxirán) + izocianát poli (2-oxazolidon) 
cianát-észter policianurát vagy triazin 

 
A kompozitok természetüknél fogva többkomponensű rendszerek, amelyek a befoglaló 

műanyag mátrixból, szálerősítésből, esetleg egyéb adalékokból (pl. vezetőképesség 
növelésére szolgáló adalékok, égésgátlószerek stb.) állnak [5.2]. Kevés szabványos összetétel 
létezik, a legtöbb alkalmazáshoz testre szabják a gyanta, illetve az esetleges adalékok típusát 
és mennyiségét, valamint a szálerősítés fajtáját. Gyakran a szálerősítésen kívül más anyagokat 
is alkalmaznak pl. szendvicskompozitok esetén hab maganyagot a kompozit tömegének 
csökkentésére, vagy fémhálót az elektromos vezetőképesség növelésére. Míg a 
kompozitkészítés során a cél az, hogy az alkotók között erős határfelületi tapadás jöjjön létre, 
és ez az igénybevétel magas szintjén is tartósan fennmaradjon; úgy az újrahasznosítás során 
éppen ellenkezőleg, az egyes összetevőket kellene szétválasztani. Mindezen tényezők további 
kihívásokat jelentenek a hőre nem lágyuló mátrix mellett az újrahasznosítás technológiáinak 
kidolgozásakor. 

A hőre nem lágyuló mátrixú kompozitok újrahasznosítására kidolgozott módszereket 
alapvetően három csoportba lehet sorolni: 

• mechanikus eljárások, amelyek során a kompozit hulladékot mechanikus 
módszerekkel kisebb méretűre aprítják, és anyagában hasznosítják újra; 

• termikus eljárások, amelyek során termikus energia felhasználásával a kompozit 
hulladékból visszanyerik: 

o csak az energiát, 
o csak az anyagot, 
o az energiát és az anyagot is; 
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• kémiai eljárások, amelyek során a műanyagmátrixot különböző vegyületek 
hozzáadásával lebontják, és anyagában hasznosítják újra a mátrixot és a szálerősítést 
egyaránt. 

 
 
 
 
5.1. Kompozitok újrahasznosítása mechanikus módszerekkel  
 
 

A kompozitok mechanikus eljárásokkal történő újrahasznosítása során a kompozitot 
kisebb méretűre aprítják, a kapott reciklátum az alkotó polimer, szálerősítés és esetleges 
adalékok keverékéből áll. A módszer előnye, hogy bármilyen típusú kompozit esetében 
alkalmazható, függetlenül az alkotó műanyag mátrix, illetve szálerősítés típusától. 
Ugyanakkor – szemben a termikus módszerekkel – fontos, hogy a kompozit minél kevésbé 
legyen szennyezett és ismert legyen az eredete. A mechanikus eljárással nyert reciklátum nem 
tudja ugyanazt a szerepet betölteni, mint az eredeti összetevők, így értékcsökkenésről 
beszélhetünk. Minél inkább közelít az újrahasznosított anyagok állapota az eredeti 
összetevőkéhez, annál kisebb a bekövetkező értékcsökkenés. 

A mechanikai eljárás során először általában egy kis sebességű őrlőmalomban  
50-100 mm-re csökkentik a hulladék részecskeméretét. Ez az első méretcsökkentés elősegíti 
az esetleges fém alkotórészek eltávolítását, illetve amennyiben a hulladék keletkezési 
helyéhez közel történik, akkor a térfogatcsökkenés miatt jelentősen csökkenti a további 
szállítás költségeit is. Második lépésben a hulladékot kalapácsos vagy más nagy sebességű 
őrlőmalomban még apróbbra őrlik, jellemzően 50 µm - 10 mm méretűre. A második 
méretcsökkentési lépést egy méret szerinti szétválogatás követi, amelyekhez általában 
ciklonokat és szitákat alkalmaznak. A kisebb szemcseméretű frakciók általában por alakúak, 
és nagyobb arányban tartalmazzák a kompozit polimer mátrixát és az adalékokat; míg a 
nagyobb szemcseméretűekben a szálerősítés aránya a magasabb. A többlépcsős őrlési 
folyamat előnye az egyszerű egylépéses őrléssel szemben, hogy az erősítőszálak tördelődése, 
rövidülése kisebb mértékű. 

A mechanikai eljárásokat leginkább az autóiparban alkalmazott üvegszállal erősített 
„alaktalan” kompozit előimpregnátumból („premix”) (bulk moulding compound, BMC) és 
lemezformájú kompozit előgyártmányból („prepreg”) (sheet moulding compound, SMC) 
sajtolással készült kompozitok újrahasznosítására alkalmazzák. Ezen kompozitok általában 
poliészter mátrixúak, és nagy mennyiségben tartalmaznak szervetlen adalékokat, például 
kalcium-karbonátot vagy az éghetőség csökkentésére alumínium-hidroxidot. 

Az újrahasznosításuk során kapott kis szemcseméretű por felhasználható a kalcium-
karbonát kiváltására új kompozitok esetében. Előnye, hogy a sűrűsége kisebb a kalcium-
karbonátnál, mivel jelentős mennyiségben tartalmaz kisebb sűrűségű polimert, így a kompozit 
termék tömege is kisebb lesz (10 tömeg% reciklátum esetén 5%-os tömegcsökkenést lehet 
elérni). 10 tömeg%-nál nagyobb arányban viszont nem ajánlatos alkalmazni, mert egyrészt a 
megnövekedett viszkozitás feldolgozási problémákhoz vezet, másrészt a kompozit 
mechanikai tulajdonságait is ronthatja. 

A nagyobb méretű, szálas frakció újrahasznosítása nehezebben megoldható, mivel már 
kis mennyiségben alkalmazva az eredeti szálerősítés helyett jelentősen rontja a kompozit 
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mechanikai tulajdonságait. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a nagyobb méretű reciklált 
szálak hibahelyekként jelentkeznek a kompozitban; másrészt a reciklátum és a műanyag 
mátrix között gyengébb az adhézió, mint az új szálak és a műanyag mátrix között, ez azonban 
megfelelő felületkezeléssel javítható. További lehetőség a mechanikai tulajdonságok szinten 
tartására, ha a reciklátum mellett az eredeti rövid üvegszálas erősítés helyett hosszú 
üvegszálakat alkalmaznak. Hőre nem lágyuló kompozitokban történő újrahasznosítás mellett 
lehetséges az alkalmazásuk hőre lágyulókban is, de itt is kiemelkedően fontos a reciklátum 
felületkezelése a megfelelő határfelületi adhézió eléréséhez. 

A reciklátum értéke tovább növelhető, ha olyan módon tudjuk alkalmazni, ahol 
előnyösek az egyedi tulajdonságai pl. nagyfokú gyantaáteresztő képességgel rendelkező 
üvegszálas maganyag előállítása vagy zajcsökkentő adalékként történő alkalmazása [5.3, 5.4]. 

 
 
 
 

5.2. Kompozitok újrahasznosítása termikus módszerekkel  
 
 

A kompozitok termikus eljárásokkal történő újrahasznosításának legegyszerűbb változata 
a kompozitok elégetése energia visszanyeréssel. Előnye, hogy gyakorlatilag bármilyen 
kompozit esetében alkalmazható eljárásról van szó, amely nem érzékeny a hulladék 
szennyezettségére sem, ugyanakkor ezzel a módszerrel csak az energiát lehet visszanyerni, az 
anyagot nem.  

Pirolízissel visszanyerhető a szervetlen összetevőktől (pl. üvegszál, szénszál, 
adalékanyagok) elválasztott szerves frakció, de ez nem használható fel az eredeti mátrix 
helyettesítésére, csak egyes esetekben adalékanyagként. Ezen eljárás az anyagában történő 
hasznosítás miatt kevésbé alkalmas vegyes és szennyezett hulladékok újrahasznosítására. A 
pirolízis után visszanyert szálerősítés pedig a műanyag szenesedett maradékával szennyezett, 
így az újrahasznosítása nehézkesebb. Mivel a hőre nem lágyuló szálerősített kompozitok 
legértékesebb összetevője maga a szálerősítés, különösen szénszálerősítés esetén, ezért 
szükség volt egy olyan eljárás kidolgozására, amely lehetővé teszi jó minőségű szálak 
visszanyerését. A fluidágyas termikus módszer során a műanyag mátrix oxidálásával jutnak 
tiszta szálakhoz. Az eljárás további előnye, hogy vegyes és szennyezett kompozit hulladékok 
esetén is alkalmazható [5.3, 5.4]. 
 
 
 
5.2.1. Kompozitok termikus újrahasznosítása égetéssel 
 

A hőre nem lágyuló műanyagok magas fűtőértékkel rendelkeznek és energiaforrásként 
elégethetőek. A leggyakrabban alkalmazott poliészter-, vinilészter-, fenol- és epoxigyanta 
mátrixok átlagos fűtőértéke 30 MJ/kg. Mivel az általában alkalmazott üvegszál- és 
szénszálerősítés, illetve a szervetlen adalékok nem éghetőek, ezért a kompozit fűtőértéke az 
éghető műanyag arányától függ. A kompozitok átlagosan 50 tömeg% körüli inert anyagot 
tartalmaznak, így nagyságrendileg 15 MJ/kg fűtőértékkel számolhatunk, amely még mindig 
jóval magasabb érték a háztartási hulladék fűtőértékénél (5-12 MJ/kg). Tovább csökkenti a 
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fűtőértéket a fém-hidroxid (pl. alumínium-hidroxid, magnézium-hidroxid) típusú égésgátlók 
jelenléte, amelyek magas hőmérsékleten endoterm folyamat során bomlanak, azaz hőt vonnak 
el a rendszerből. Ezen endoterm folyamatok által elvont reakcióhő azonban töredéke a 
műanyag mátrix fűtőértékének (1-2 MJ/kg), így még nagy töltőanyag-tartalomnál is csak 
kismértékű csökkenést jelent. 

Környezetvédelmi szempontból fontos megemlíteni, hogy az égetés során egyedül a 
fenolgyanták hajlamosak habosodásra, a szilárd maradék tömege esetükben elérheti akár a 
gyanta tömegének 40%-át is, míg a poliészter-, vinilészter-, és epoxigyanták csak kis 
mennyiségű szilárd maradékot eredményeznek, amely előnyösebb ebből a szempontból. 

A tisztán az energia visszanyerését célzó égetés mellett van két alkalmazási terület, ahol 
az energia mellett az anyagot is hasznosítják, bár az eredetitől eltérő szerepben: a kompozit 
hulladék optimális alapanyag cementégető kemencék fűtőanyagaként is, mivel a műanyagok 
révén magas a fűtőértéke; a benne lévő inert szálerősítés és adalékok pedig hasonló kémiai 
szerkezetűek a cementgyártás alapanyagaihoz, így azok felhasználhatók a cementklinker 
készítéséhez. Ebben az esetben tehát a hulladék energiája mellett az anyagot is újra tudják 
hasznosítani. Kimutatták ugyanakkor, hogy az üvegszálakban lévő bór-oxid megnöveli a 
cement kötési idejét. Ahhoz, hogy ez a hatás ne legyen számottevő, a bór-oxid 
mennyiségének a cementben 0,2 tömeg% alatt kell maradnia. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a cementégetéshez használt fűtőanyag maximum 10%-át lehet kiváltani üvegszállal 
erősített kompozit hulladékkal. 

Egy másik különleges alkalmazás, amikor széntüzelésű fluidágyas erőművekben 
alkalmazzák adalékként a kompozit hulladékokat. Itt egyrészt visszanyerik a műanyag 
mátrixból az energiát, másrészt a kalcium-karbonát adalék a kompozitból abszorbeálja a kén 
égése során keletkező kén-dioxidokat, csökkentve ezáltal az erőművek károsanyag-
kibocsátását. Kompozit hozzáadásával tehát nem kell bányászott mészkövet, azaz kalcium-
karbonátot adagolni az égetés során, hiszen ez másodlagos forrásból megoldott. A fluidágyas 
égetés további előnye, hogy lehetővé teszi a sűrűség szerinti szétválasztást, így a szálak és a 
töltőanyagok szétválasztását. Ezzel a módszerrel azonban leginkább csak a kalcium-
karbonátot nyerik vissza, amely a kompozit alkotói közül a legolcsóbb. A szálló porban 
előforduló rövid üvegszálak leválasztásához már ciklonokra van szükség, de számolni kell a 
reciklált szálak gyengébb mechanikai tulajdonságaival az őket ért hőhatás miatt. A műanyag 
mátrix és a szálak elválasztásához minimálisan szükséges 450°C-on történő égetés 55%-os 
csökkenést okoz az üvegszálak mechanikai tulajdonságaiban [5.3, 5.4]. 
 
 
 
5.2.2. Kompozitok termikus újrahasznosítása pirolízissel 
 

A pirolízis során a kompozitot oxigén távollétében magas hőmérsékletre (300-900°C) 
hevítik, aminek hatására a polimer alkotórészek kisebb molekulatömegű folyékony és gáz 
halmazállapotú szerves vegyületekre bomlanak, valamint szilárd halmazállapotú elszenesedett 
maradék képződik a visszamaradó szálerősítés és inert töltőanyagok mellett (5.1 ábra). 
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5.1. ábra Kompozit hulladékok újrahasznosítása pirolízissel [5.3]  

 
A hőmérséklet és tartózkodási idő megfelelő beállításával biztosítható a műanyag mátrix 

teljes depolimerizációja, illetve a visszanyert szálerősítés tisztasága. A keletkező alacsonyabb 
fűtőértékű (15-20 MJ/kg) gázokat (amelyek többségében kis molekulatömegű 
szénhidrogének) általában elégetik, és a keletkező hőt a pirolizáló berendezés fűtésére 
használják (maga a pirolízis ugyanis endoterm (hőt elnyelő) reakció). A folyékony 
halmazállapotú, magas fűtőértékű (30-40 MJ/kg) termékeket vegyipari alapanyagként is lehet 
hasznosítani, akár műanyagok előállításánál is (pl. láncnövelő adalékként epoxigyanták 
esetében). Ez a módszer lehetővé teszi a hosszú, nagy merevségű szálak reciklálását mind 
üvegszál-, mind szénszálerősítés esetén. Mivel a szénszálak egy nagyságrenddel drágábbak, 
mint az üvegszál, ezért a pirolízis elsősorban az előbbiek újrahasznosítása esetén jelent 
megtérülő beruházást. A hulladék kompozit típusától függően a szilárd termékek részaránya 
50-75 tömeg%, a folyékonyaké 10-50 tömeg%, míg a gázoké 5-15 tömeg%. 

A reciklált szálak mechanikai tulajdonságai nagymértékben függnek a pirolízis 
hőmérsékletétől: minél alacsonyabb hőmérsékleten megy végbe a folyamat, annál kevésbé 
degradálódnak. Katalizátorok alkalmazásával lehetséges akár 200°C-on is végrehajtani a 
pirolízist, az így reciklált szénszálak szakítószilárdság-csökkenése 10%-nál kisebb az eredeti 
szénszálhoz képest, az áruk viszont az eredeti erősítés árának 20%-a. A katalitikus eljárás 
szénszál- és üvegszál-erősítés esetén egyaránt alkalmazható, sőt kompozit hulladékok mellett 
szálerősített prepreg hulladékok feldolgozására is alkalmas. A visszanyert szálak felületén 
csak kis mennyiségű polimer marad, ami azért lényeges, hogy az újrahasznosításuk során 
megfelelő adhézió alakuljon ki a műanyag mátrixszal. Az alacsony hőmérsékletnek 
köszönhetően a szálak textúrája sem változik meg jelentősen szemben a  magas hőmérsékletű 
pirolízissel, ahol folyékony termékként sok komponensű elegy keletkezik, a műanyag mátrix 
alacsonyabb hőmérsékleten csak kis számú szénhidrogénre bomlik le, aminek az 
újrahasznosítása így lényegesen egyszerűbb, akár monomerként is. Az eljárás további előnye, 
hogy a folyamat zárt rendszerben megy végbe, és a konverzióhoz rövid idő (3-5 perc) is 
elegendő, ami mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból lényeges. 

A szálak degradációja kis mennyiségű oxigén bevezetésével tovább csökkenthető a 
pirolízis során. Az így visszanyert üvegszálak kevésbé törékenyek, a kapott elszenesedett 
maradék mennyisége kisebb és lazább a szerkezete, ami megkönnyíti az eltávolítását a 
szálakról [5.5]. 
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5.2.3. Kompozitok termikus újrahasznosítása fluidágyas eljárással 
 

A fluidágyas eljárás elsődleges célja az üvegszál- vagy szénszál-erősítés visszanyerése 
minél jobb minőségben. A kompozit hulladékot először 25 mm-nél kisebb szemcseméretűre 
őrlik, majd bevezetik az előre felhevített levegővel és homokággyal működtetett fluidágyas 
reaktorba. Poliészter mátrixú kompozitok esetében 450°C-on, míg epoxigyanta mátrix esetén 
550°C-on működtetik a reaktort. A kinyert reciklált szálakat ciklonokkal választják le a 
műanyag mátrix bomlástermékeitől, amelyeket egy másodlagos kemencében teljes mértékben 
elégetnek, a keletkező hőt pedig visszanyerik (5.2. ábra). 

 

 
5.2. ábra Kompozit hulladékok újrahasznosítása fluidágyas termikus eljárással [5.3] 

 
 A kapott rövid szálak átlagos hosszúsága 6-10 mm. Üvegszállal erősített poliészter 

mátrixú kompozitok esetén a 450°C-on reciklált szálak szakítószilárdsága 50%-kal csökkent, 
míg 650°C-on ez a csökkenés elérte a 90%-ot. Szénszálerősítésű epoxigyanta kompozitok 
esetében 550°C-on is csak 20%-os csökkenést tapasztaltak, és – bár az eljárás levegő 
atmoszférában történt – a szálak nem mutatták az oxidáció jeleit. A fluidágyas módszer 
előnye, hogy vegyes és szennyezett kompozit hulladékok feldolgozására egyaránt alkalmas, 
sőt festett felületek, szendvicskompozitok maganyaga, illetve fém alkatrészek jelenléte sem 
zavaró. Ezzel az eljárással visszanyert rövid szálakat leginkább BMC eljárással készült 
kompozitoknál, vagy nem szőtt erősítést igénylő alkalmazásoknál lehet felhasználni [5.4]. 
 
 
 
 
5.3. Kompozitok újrahasznosítása kémiai módszerekkel  
 
 

A kémiai módszerek elsődleges célja a műanyag mátrix lebontása vagy eltávolítása az 
erősítőszálak szabaddá tételéhez, és a kapott depolimerizált mátrix, a tiszta szálak és 
adalékanyagok elsősorban anyagában történő hasznosítása. A hőre nem lágyuló mátrixok 
közül leginkább a poliészterek és az epoxigyanták esetében sikerült a mátrixot monomerekre 
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bontani szelektív kémiai eljárással. Egyéb mátrixok esetében inkább a fordított gázosítás 
módszere alkalmazható sikerrel, ahol kis molekulatömegű folyékony szénhidrogének 
keverékévé alakítják a polimert. Mindezekből következik, hogy a kémiai módszerek 
alkalmazása csak ismert eredetű és összetételű kompozit hulladékok újrahasznosítására 
jelenthet megoldást, a vegyes hulladékok esetén csak előzetes szétválogatás után lehet 
alkalmazni [5.4, 5.5]. 
 
 
 
5.3.1. Szelektív kémiai degradáció  
 

A szelektív kémiai degradációt szolvolízisnek is nevezik, hiszen különböző oldószerek, 
azaz szolvensek segítségével történik meg a műanyag mátrix lebontása. Az oldószer típusától 
függően megkülönböztethetünk hidrolízist (víz segítségével), alkoholízist (alkoholok 
segítségével), glikolízist (glikolok (kétértékű alkoholok) segítségével) és acidolízist (savak 
segítségével). Víz és alkohol alkalmazásakor gyakran nagy nyomás és magas hőmérséklet 
vagy lúgos katalizátorok (nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid) szükségesek, hogy a reakció 
gyorsabban végbemenjen és megfelelő legyen a konverzió. A folyamat során a víz és az 
alkohol visszanyerhető, a keletkező lúgos sók eltávolítása a depolimerizált termékből viszont 
nehézkes. Savak esetén gyakran az atmoszférikus körülmények is elegendőek a megfelelő 
konverzióhoz, bár a reakció meglehetősen lassan megy végbe. 

Poliészter típusú mátrix észter (-COO) kötései szelektíven felbonthatók megfelelő 
nukleofil (elektronban gazdag) reagensek segítségével: mint például víz, etanol, kálium-
hidroxid, amidok vagy aminok. A kapott szerves vegyületek (sztirol, szerves savszármazékok) 
alapanyagként felhasználhatóak a műanyaggyártásban. A módszer hátránya, hogy a leginkább 
használatos kálium-hidroxidos eljárás során az erősen lúgos környezet roncsolja az 
üvegszálakat, továbbá szükség van a közeg semlegesítésére, amely nagy mennyiségű 
szennyvíz keletkezésével jár. Problémát jelent még, hogy a semlegesítéshez használt savak 
elbontják az adalékként kompozitban jelen levő kalcium-karbonátot, megakadályozva annak 
az újrahasznosíthatóságát. A kálium-hidroxidos eljárásnál ezért előnyösebbek az olyan 
módszerek, amelyek kevésbé agresszívek az üvegszálakkal szemben, pl. etanolaminok 
alkalmazása. Amellett, hogy ez az eljárás jó minőségű reciklált üvegszálakat eredményez, a 
felhasznált etanolaminok is regenerálhatók desztilláció segítségével. Az így kapott szálak akár 
50 tömeg%-ban is helyettesíthetik az új szálakat a szakítószilárdság csökkenése nélkül. 

Epoxigyanta mátrix esetében a szolvolízis megvalósítható többek között a gyanta 
típusától függően különböző alkoholokkal, glikolokkal, etanolaminnal, salétromsavval. 

Szénszálerősítésű epoxigyanta kompozitok szelektív lebontását sikeresen oldották meg 
szuperkritikus alkoholokkal, lúgos katalízis alkalmazásával 200-450°C között. A visszanyert 
szénszálak mechanikai tulajdonságai az eredeti szálakéhoz képest 85-99% között mozogtak 
[5.4-5.7]. 
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5.3.2. Fordított gázosítás  
 

A fordított gázosítás során magas hőmérsékleten víz és oxigén kontrollált adagolásával 
szintézisgázzá (hidrogén és szén-monoxid keveréke) és kis molekulatömegű folyékony 
szénhidrogének keverékévé alakítják a polimert, míg a szálakat tisztítottan, műanyag  
maradék nélkül nyerik vissza. Az eljárást eredetileg a szén elgázosítására dolgozták ki, de 
sikeresen alkalmazható többek között szénszálerősítésű epoxigyanta- és üvegszálerősítésű 
poliészter-kompozitok esetében is a műanyag mátrix eltávolítására. A reaktorba felülről 
vezetik be az előzőleg vízzel átitatott, leőrölt kompozitot és az oxigént, a láng frontja pedig 
alulról fölfelé halad. A reciklált termékeket alul vezetik el: a magas hőmérsékletű gázfázisú 
termékből kondenzálják a kis molekulatömegű szénhidrogéneket, és megkapják a 
szintézisgázt, míg a kinyert szálakat méret szerint szétválogatják (5.3. ábra). 

 
 

 
5.3. ábra Kompozit hulladékok újrahasznosítása fordított gázosítással [5.4] 

 
 Az eljárás után a reciklált szálakon maradt gyanta aránya nem haladja meg a 10%-ot, a 

szálak pedig nem degradálódnak. A reakciókörülményeket a maradék gyanta 
minimalizálására optimálták, legjobb eredményeket (2% maradék gyanta) akkor értek el, ha a 
kompozit víztartalma már a gázosítás előtt magas volt, az oxigén kis áramlási sebesség 
mellett. Ez utóbbi azért fontos, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a konverzió 
végbemeneteléhez anélkül, hogy a gyanta meggyulladna. A magas víztartalom pedig azon 
kémiai reakcióknak kedvez, amelyek során a polimerből gáz halmazállapotú termékek 
keletkeznek [5.4].  

A polimer kompozitok újrahasznosítására alkalmas technológiákat az 5.3 táblázat 
foglalja össze, ismertetve az eljárás során kapott termékeket, illetve a módszer előnyeit és 
hátrányait. 
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5.3 Táblázat Hőre nem lágyuló mátrixú kompozitok újrahasznosítási technológiáinak összehasonlítása 
Technológia Hulladék típusa Reciklált termék Előnyök Hátrányok 
mechanikus  tiszta, ismert eredetű, 

bármilyen típusú kompozit 
esetében alkalmazható 

por alakú, kisebb 
szemcseméretű 
(mátrix, adalékok), 
nagyobb 
szemcseméretű (főleg 
szálerősítés) 

+ többlépcsős őrlési folyamat 
miatt a szálak az eredetihez 
jobban közelítő méretűek, 
formájúak 

+ reciklált töltőanyag kisebb 
sűrűségű 

− reciklált töltőanyag nehezíti a 
feldolgozást 

− reciklált szálak gyengébb mechanikai 
tulajdonságúak 

− maradék gyanta miatt gyengébb adhézió  
− hibahelyeket jelentenek a kompozitban  

termikus     

égetés szennyezett, vegyes  - + magas fűtőérték − csak az energiát lehet visszanyerni, az 
anyagot nem 

pirolízis célszerűbb, ha a hulladék 
tiszta, ismert eredetű, 
katalitikus eljárásnál 
prepreg hulladékok is 

folyékony és gáz 
halmazállapotú 
szerves vegyületek, 
szilárd elszenesedett 
maradék, szálerősítés,  
inert töltőanyagok 

+ műanyag mátrix teljes 
depolimerizációja 

+ hosszú, nagy modulusú 
szálak visszanyerése 

− folyékony termék többkomponensű, 
− szétválasztása bonyolult, nem 

használható fel az eredeti mátrix 
helyettesítésére 

− gyakran csak elégetik 
− maradék gyanta a szálakon, ez 

katalizátor alkalmazásával csökkenthető 
fluidágyas szennyezett, vegyes rövid, tiszta szálak + tiszta szálak 

+ keletkező hőt visszanyerik 
− üvegszálak magas hőmérsékleten 

jelentős mértékben degradálódnak 
kémiai     

szelektív 
kémiai 

degradáció 

tiszta, ismert eredetű, 
poliészter,  
epoxigyanta mátrixú 

szerves vegyületek 
(sztirol, szerves 
savszármazékok), 
szálerősítés 

+ szerves vegyületek 
alapanyagként 
felhasználhatók   

+ jó minőségű reciklált szálak 

− lúgos környezet az üvegszálakat 
roncsolja, célszerűbb poliésztereknél 
etanolamint, epoxigyantáknál 
szuperkritikus alkoholt alkalmazni 

fordított 
gázosítás 

bármilyen hőre nem 
lágyuló mátrixú 

szintézisgáz, 
folyékony 
szénhidrogének 
keveréke, szálerősítés 

+ szálakat tisztán, műanyag 
maradék nélkül nyerik vissza 

+ szálak nem degradálódnak 

− folyékony termék nem használható fel 
az eredeti mátrix helyettesítésére 
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Bár a hulladékmenedzsment hierarchiája alapján előnyösebbek azok az újrahasznosítási 
eljárások, ahol maximálják az anyag visszanyerését, kompozit hulladékok esetében nem 
egyértelmű a mechanikai eljárások előnye. A pirolízis során a visszanyert szerves vegyületek 
potenciálisan felhasználhatók polimerek előállítására, a szétválasztásuk elég bonyolult és 
drága, ezért gyakran csak elégetik őket. Ebben az esetben a pirolízisnél hatékonyabbak az 
energia visszanyeréssel kombinált eljárások, amelyeket jó minőségű erősítőszálak 
visszanyerésére dolgoztak ki. Összefoglalva megállapítható, hogy a kompozit hulladék típusa, 
szennyezettsége és mennyisége figyelembe vételével lehet kiválasztani a létező technológiák 
közül az adott esetben leghatékonyabb módszert. 
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MELLÉKLET 
 

Másodlagos nyersanyagból előállított műanyag termékek  
különböző felhasználási területeken 

A hulladékhasznosítás szempontjából összegyűjtöttük a legfontosabb ipari 
szegmensekből a különböző feldolgozási technológiával, tipikusan másodlagos nyersanyagból 
előállított műanyag termékeket. A táblázatban megtalálható továbbá, hogy az adott terméket 
melyik vállalat gyártja, milyen reciklált műanyaghulladékból. 

Építőipar 
Megnevezés Kép Gyártási 

technológia 
Szekunder 
nyersanyag 

Gyártó 

habarcsláda, 
malterosláda 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Bauplast Kft. 
2800 Tatabánya 

Bács-Plast Kft. 
6100 Kiskun-
félegyháza 

"M" Ipari Kft. 
9791 Torony 

vödör, dézsa 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Bauplast Kft. 
2800 Tatabánya 

Bács-Plast Kft. 
6100 Kiskun-
félegyháza 

vízzáró fólia 

 

extrúziós 
síkfólia gyártás 

lágy PVC Remater Kft. 
2217 Gomba 

műanyag padló 

 

préselés, 
fröccsöntés 

PVC Remater Kft. 
2217 Gomba 

Recylen Kft. 
1225 Budapest 

műanyag 
aljzatrács 

 

préselés, 
fröccsöntés 

vegyes 
műanyag-
hulladék 

Remater Kft. 
2217 Gomba 
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kábelvédő 
csatorna, lemez 

 

extrúziós 
profilgyártás 

vegyes 
műanyag-
hulladék 

Mikrolin Kft. 
2800 Tatabánya 

meszes, sittes zsák 

 

extrúziós 
fóliafúvás 

LDPE, PP Divertis Kft. 
2141 Csömör 

Tisza Textil Kft. 
3580 Tiszaúj-
város 

napkollektor 
alátétlemez 

 

extrúziós 
profilgyártás 

poliolefin  
(PE, PP) 

Recylen Kft. 
1225 Budapest 

csapadékelvezető 
cső 

 

extrúziós 
profilgyártás, 
fröccsöntés 

PVC, PE, PP "M" Ipari Kft. 
9791 Torony 

csapadékelvezető 
járdaszegély 

 

préselés PE Holofon Zrt. 
2086 Tinnye 

könnyű fal- és 
mennyezetburkolat 

 

extrúziós 
lemezgyártás 

PVC, PE Recylen Kft. 
1225 Budapest 

 
Forgalomtechnika 

Megnevezés Kép Gyártási 
technológia 

Szekunder 
nyersanyag 

Gyártó 

útszéljelző oszlop 

 

extrúziós 
profilgyártás 

poliolefin 
(PE, PP) 

Recylen Kft. 
1225 Budapest 

ideiglenes 
kerítéstalp és 
táblatalp 

 

préselés vegyes 
műanyag-
hulladék 

Mikrolin Kft. 
2800 Tatabánya 

Recylen Kft. 
1225 Budapest 
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sebességcsökkentő 
elemek 

 

préselés vegyes 
műanyag-
hulladék 

Recylen Kft. 
1225 Budapest 

forgalomterelő sín 

 

préselés vegyes 
műanyag-
hulladék 

Recylen Kft. 
1225 Budapest 

elkerítő szalagok, 
kordonszalag 

 

extrúziós 
síkfólia gyártás 

PE Divertis Kft. 
2141 Csömör 

vasúti talpfa 

 

extrúziós 
profilgyártás 

háztartási 
műanyag-
hulladék 

Gumissio Kft. 
2310 Sziget-
szentmiklós 

zajvédőfal 

 

extrúziós 
lemezgyártás 

vegyes 
műanyag-
hulladék 

Recylen Kft. 
1225 Budapest 

 
Csomagolóipar - szállítmányozás, logisztika 

Megnevezés Kép Gyártási 
technológia 

Szekunder 
nyersanyag 

Gyártó 

tojástartó 

 

préselés, 
vákuum-
formázás 

PET Jász-Plasztik Kft. 
5100 Jászberény 

rekesz 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Albuplast Zrt. 
1135 Budapest 

csomagolólap, 
raklap 

 

fröccsöntés poliolefin 
(HDPE, PP) 

Albuplast Zrt. 
1135 Budapest 

Cortinaplast Kft. 
1047 Budapest 
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élelmiszeripari 
szállítmányozó 
konténer 

 

fröccsöntés HDPE Albuplast Zrt. 
1135 Budapest 

 

pántoló szalag 

 
 

extrúziós 
szálgyártás 

poliolefin 
(PE, PP) 

KaposPlast 
Műanyagipari 
Kft. 
7400 Kaposvár 

szállítópálya görgő 

 
 

extrúzió PVC I&I Ipari Kft. 
2040 Budaörs 

 
Gépjárműipar 

Megnevezés Kép Gyártási 
technológia 

Szekunder 
nyersanyag 

Gyártó 

lökhárító és 
burkolatai 

 

fröccsöntés részben 
poliolefin 
hulladék 
(PE, PP) 

 

Mazda, Ford, 
Nissan 

kárpit, 
autószőnyeg 

 

préselés PP, PVC, 
PET 

Foshan Huicai 
Non-Woven 
Technology Co. 
Kína 

Xinhua Share Co. 
Kína 

csúszásgátolt 
trailer felépítmény 

 
 

extúziós 
lemezgyártás 

LDPE Centriforce 
Products Ltd. 
Anglia 

rendszámtartó 
keret 

 
 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Holofon Zrt. 
2086 Tinnye 
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Mezőgazdaság, kertészet, területrendezés 

Megnevezés Kép Gyártási 
technológia 

Szekunder 
nyersanyag 

Gyártó 

térkőszegély, 
gyeprács 

 

fröccsöntés, 
préselés 

vegyes 
lakossági 
műanyag-
hulladék 

Budvill GmbH 
1037 Budapest 

Remater Kft. 
2217 Gomba 

komposztálóláda 

 

extrúziós 
lemez- vagy 
profilgyártás 

vegyes 
műanyag-
hulladék 

Recylen Kft. 
1225 Budapest 

ágyásszegély 

 

extrúziós 
lemezgyártás 

vegyes 
műanyag-
hulladék 

Recylen Kft. 
1225 Budapest 

virágcserép 

 

fröccsöntés vegyes 
műanyag-
hulladék 

Mosonplast 
Műanyagipari 
Kft. 
9200 Moson-
magyaróvár 

virágláda, alátét 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Király és Király 
Kft. 
2244 Úri 

"M" Ipari Kft. 
9791 Torony 

gyümölcsös 
rekesz 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Albuplast Zrt. 
1135 Budapest 

Bács-Plast Kft. 
6100 Kiskun-
félegyháza 

Bauplast Kft. 
2800 Tatabánya 
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talaj- és 
bálatakaró fólia 

 

extrúziós 
síkfólia gyártás 

LDPE Remater Kft. 
2217 Gomba 

csatorna, akna és 
kúttető 

 

préselés ipari hulladék Cortinaplast Kft. 
1047 Budapest 

Mikrolin Kft. 
2800 Tatabánya 

kerítés elemek 

 

extrúziós 
profilgyártás 

poliolefin 
(PE, PP) 

Centriforce 
Products Ltd. 
Anglia 

kültéri pad, asztal 
és kültéri 
hulladékgyűtjő 
sziget  

extrúziós 
profilgyártás 

poliolefin 
(PE, PP) 

Cortinaplast Kft. 
1047 Budapest 

Horváth Replast 
7854 Matty 

Centriforce 
Products Ltd. 
Anglia 

mólók, stégek 
járóelemei, 
burkolata 

 

extrúziós 
profilgyártás 

poliolefin 
(PE, PP) 

Cortinaplast Kft. 
1047 Budapest 

Centriforce 
Products Ltd. 
Anglia 

baromfiólak, 
ketrecek 

 

extrúziós 
lemezgyártás 

poliolefin 
(PE, PP) 

Centriforce 
Products Ltd. 
Anglia 

elválasztófalak 

 

extrúziós 
lemezgyártás 

kommunális 
és ipari 
hulladék 

Cortinaplast Kft. 
1047 Budapest 

támkarók, 
törzsvédők 
ültetett 
növényeknek 

 

extrúziós 
lemez- vagy 
profilgyártás 

PVC, 
poliolefin 
(PE, PP) 

Rolló Kft. 
6412 
Balotaszállás 
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fóliaváz cső 

 

extrúziós cső- 
vagy 
profilgyártás 

PVC "M" Ipari Kft. 
9791 Torony 

szőlőkötöző 
szalag 

 

extrúziós 
szálgyártás 

PE KaposPlast 
Műanyagipari 
Kft. 
7400 Kaposvár 

műanyag 
kerítésoszlop 

 

extrúziós 
profilgyártás 

vegyes 
műanyag-
hulladék 

"M" Ipari Kft. 
9791 Torony 

Holofon Zrt. 
2086 Tinnye 

 
Háztartási- és irodai eszközök 

Megnevezés Kép Gyártási 
technológia 

Szekunder 
nyersanyag 

Gyártó 

gyümölcsös tál 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Bács-Plast Kft. 
6100 Kiskun-
félegyháza 

lavor 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Bács-Plast Kft. 
6100 Kiskun-
félegyháza 

szemeteslapát 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Holofon Zrt. 
2086 Tinnye 

szemeteszsák 

 

extrúziós 
fóliafúvás 

LDPE fólia Partium ’70 Zrt. 
4024 Debrecen 
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hulladéktároló 
edény 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Polyduct Zrt. 
4181 Nádudvar 

műanyag lapát, 
hólapát 

 

fröccsöntés vegyes 
műanyag-
hulladék 

MOULD Kft. 
2367 Újhartyán 

porszívócső, 
zagyszivattyú cső, 
locsolótömlő 

 

extrúziós 
csőgyártás 
(gégecső) 

visszakevert 
ipari 
hulladék 

POLIPACK Kft. 
3580 Tisza-
újváros 

esőkabát, 
horgászkabát 

 

extrúziós 
fóliafúvás 

PVC Color-Plasztik 
Kft. 
1202 Budapest 

nyakpánt 

 

szövés PET Orakel Kft. 1239 
Budapest 

Bernád Present 
Kft.  
4029 Debrecen 

ruhafogas 

 

fröccsöntés poliolefin 
(PE, PP) 

Besthalgomb Kft. 
1037 Budapest 

DVD fekete 
tartótok 

 

fröccsöntés PVC Holofon Zrt. 
2086 Tinnye 

műanyag 
iratrendező 

 

extrúzió PP Esselte Leitz 
GmbH & Co KG. 
Németország 
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sportmez 

 

szövés PET Nike Inc. 
Beaverton, USA 

kerti, otthoni 
műanyag papucs 

 

textilipari 
feldolgozás, 
fröccsöntés 

PET, EVA Jinjiang Chaote 
Casting Co., Ltd. 
Kína 

horgászláda 

 

fröccsöntés vegyes 
műanyag-
hulladék 

Plano Molding 
Company Inc. 
USA 

esernyő 

 

fröccsöntés, 
textilszövés 

PP Ginkgo Srl. 
Olaszország 

guruló 
bevásárlókocsi, 
bevásárlókosár 

 

fröccsöntés PP Suzhou Yuanda 
Commercial 
Products Co. Ltd. 
Kína 
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A 2. esettanulmányhoz kapcsolódó kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 

azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi 
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt 
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 

A kutatás infrastruktúrája az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA K 109224) 
által biztosított forrásból valósult meg. 
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