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SZÓJEGYZÉK
FELHASZNÁLT IDEGEN- ÉS MAGYAR SZAKKIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE
AltautoVerordnung

Verordnung über die Entsorgung von Altautos und die Anpassung
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften, vom 04.07.1997 – Német
roncsautó-rendelet
Compound
Olyan műanyagkeverék, amelynek alkotórészei egymás funkcióit
kiegészítik.
Dioxin
Gyűjtőneve a klórozott di-benzo-p-dioxidoknak, amelyekből mintegy
75 féle módosulat ismert. Néhányan közülük igen mérgezőek.
Keletkezésük a klórtartalmú szerves vegyületek ellenőrizetlen
égetésekor zajlik le.
Duroplasztok
Hálósított erős műanyagok, amelyek nem olvaszthatók és hőre nem
alakíthatók. Az elmúlt időkig nem hasznosították újra, frissen
kifejlesztett eljárások azonban lehetővé teszik reciklálását.
Elasztomerek
Ipari anyagok különböző kémiai összetétellel a gumihoz hasonló
elasztikus tulajdonságokkal. Az anyagi hasznosítási eljárások jelenleg
is fejlesztés alatt állnak. Néhány már megvalósult módszer:
gumihulladék felhasználása az aszfaltban („suhogó aszfaltok”),
zajvédő falak készítése, csúszásgátló adalékként való alkalmazás,
vízáteresztő gumicsövek készítése mezőgazdasági alkalmazással
(„izzadó csövek”)
Etilén-glikol
A hűtővízhez a fagyállóság elérése céljából kevert alkoholvegyület,
amely kémiailag lebontható, újrahasznosítható.
EU roncsautókra vonatkozó javaslat
a Bizottság 1997.07.09.-i javaslata a roncsautókra vonatkozó Tanácsi
Irányelv készítéséről
EU Egységes Állásfoglalása a roncsautókról
a Tanács 1999. július 29.-ei, az Európa Parlament és Tanács
roncsautókra vonatkozó 1999/…/EU Irányelv kibocsátására tekintettel
meghozott 39/1999 számú Egységes Állásfoglalása
EU roncsautókra vonatkozó 2000/53/EK Direktíva
Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i roncsautókra
vonatkozó Irányelve
Fluor-klór-szénhidrogének (FCKW)
a klímaberendezések hűtőközegeként és más hűtőgépekhez
(hűtőszekrények, mélyhűtőládák) alkalmazzák. Az atmoszférába jutva
károsítja az ózonréteget, amely az ibolyántúli sugaraktól véd. Káros
tulajdonságai miatt rendeletekkel korlátozzák használatát.
Glikoléter
Alapanyag, amelyből a fékfolyadékot előállítják. Extrém nyomás és
hőmérsékletálló, de higroszkópikus (vízmegkötő) tulajdonságai miatt
ciklikusan cserélni kell. Biztonsági okokból többet nem alkalmazzák
fékfolyadékként, hanem tisztítószerként vagy oldószerként
újrahasznosítják.
Granulátum
Apró darabokra (magokra) szétőrölt műanyagrészek. Fröccsöntés
alapanyagaként szolgál hőre lágyuló műanyagok esetén.
Hidrogénezés
Kémiai eljárás, hidrogénnel való katalitikus átalakítás nyomás alatt
(400 bar) és oxigénhozzávezetés mellett. A hosszú polimerláncokat
felbontják és hidrogén hozzákötésével stabilizálják. A hidrogénezés
során gázformájú és olajszerű termékek keletkeznek, amelyek
petrokémiai nyersanyagként használhatók fel.
Hidrolízis
Kémiai eljárás, amelynél a poliuretánokat, a poliésztereket, a
poliamidokat valamint ezek fel nem bontható végtermékeit magas
nyomáson és hőmérsékleten vízgőz hatására újrahasznosítják.
Variációk: alkohol ill. glikol a vízgőz helyett. Az elérhető
iii
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Magas hőmérsékletű elgázosítás
Metallurgiai hasznosítás

Ózon

Önkéntes kötelezettségvállalás
Pirolízis

Pirotechnika
Reciklátum
Recycling

Regenerátum
Regranulátum
Shredder

Shredder-frakciók

Termikus hasznosítás
Termoplasztok
Trockenlegung

olajkihozatali arány 65%. A maradványok (kátrány, koksz, szilárd
anyag) részaránya 18%.
Shredder-könnyűfrakció égetésének ellenőrzött eljárása. Az elégési
feltételek és a magas hőmérséklet (1600°C körül) megakadályozzák a
dioxinok keletkezését.
Termikus hasznosítási eljárás, melynél a részlegesen lebontott
kocsironcsokat (vagy más használati eszközöket) - beleszámítva a
különben mint shredder-könnyűfrakcióként tárolókba kerülő és ezáltal
az anyagkörfolyamatból kieső szerves anyagokat (polimereket) magas hőmérsékletű eljárással kezelik. Az eljárás lényege, hogy a
könnyűfrakció energiatartalma révén elősegíti a fémek olvasztását,
ezáltal kevesebb földgáz felhasználása szükséges.
Háromatomos oxigénmolekula. Az ózonréteg 10-26 km magasságban
védi a földet a középhullámhosszúságú ibolyántúli sugárzástól. Ez az
ózonréteg a sztatoszférába felszálló FCKW-k miatt károsodik
(ózonlyuk), amely által a veszélyes ultraviola sugarak a föld felszínére
juthatnak.
A német autóipar önkéntes kötelezettségvállalása a roncsautók
hasznosítására vonatkozóan – „Freiwillige Selbstverpflichtung der
Deutschen Automobilindustrie”
Magas hőmérsékletű eljárás (az oxigén kizárása mellett), amelynél a
műanyagok olaj és gázformájú termékekre esnek szét, ezek később
újra műanyagok alapanyagaként szolgálnak. Az olajkihozatal aránya
27%, a maradványok (kátrány, koksz, szilárd anyag) részaránya 30%.
A pirotechnikai szilárd-anyagok elégésekor keletkezik az a gáz,
amelyet a légzsák töltésére vagy az övfeszítő mechanikájának
kioldásához használják.
Nyersanyag, amely egy használt szerkezeti elem anyagi feldolgozása
útján keletkezik.
Újrahasznosítás – amely magában foglalhatja a tovább- vagy
újraalkalmazást – alkatrészként vagy más funkciót betöltve, valamint
a tovább- vagy újrahasznosítást – szerkezeti anyagként, vagy az
anyagot visszaalakítva kiindulási állapotába – pl. műanyagok
pirolízissel történő feldolgozása
Nyersanyag, amit a használt műanyagok kémiai feldolgozása útján
nyernek.
Nyersanyag, amely a főképpen termoplasztikus szerkezeti elemek
mechanikai aprításán keresztül keletkezik és újrafeldolgozásra kerül.
Szívesen adagolják termelési hulladékokhoz azok feldolgozásánál.
Aprító berendezés, amelyben a roncskocsi aprításra kerül.
Műanyagalkatrészek (pl. lökhárítók) őrlését is végzik a
shredderekben. Az aprítás elve: az álló üllő felett valamilyen behúzószerkezettel vagy gravitációsan keresztülhúzott előtömörített
kocsitestet a forgó szerszám a keletkező nyíróerő segítségével letépi.
A shredder alján elhelyezkedő rostély szitaméretével az elérni kívánt
darabméret beállítható.
A shredderezésnél shredderhulladék keletkezik, amely a következő
ún. frakciókból áll: kb. 55-60% vas és acél, 10-15% alumínium ill.
könnyűfémek, 5% durvahulladék, 1% kézi válogatású fém és 25%
könnyű hulladék (shredder-könnyűfrakció).
Műanyagok égetése speciális berendezésben (ld. pirolízisnél). A
hatásos eljárásvezérlés és a füstgáztisztítás megkövetelt.
Hőre lágyuló, fontos műanyag osztály pl. ABS, PA, PMAS, PP,
amelyekből fröccsöntéssel, fújással és sajtolással sokféle autóalkatrész
készíthető. Hulladékaikat regranulálják és újrafelhasználják.
„Szárazra fektetés” – gépjárművekben található üzemanyagok
szakszerű eltávolítása
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Üvegszálas-termoplasztok
Üzemanyagok

Nehezen hasznosítható, összetett műanyag, amely pl. a
légterelőelemek (spoiler), merevítő belső építőelemek és motortértokozások alapanyaga.
Olyan anyagok, amelyek egy autó működéséhez elengedhetetlenek.
Ide tartoznak a tüzelőanyagok, a motor- és hajtóműolajok, a
hűtőfolyadékok, a hűtőközeg, a légzsák és az övfeszítő szilárd
hordozóanyagai. Ezek az üzemanyagok nagy értékű alapanyagokból
készülnek,
amelyek
ésszerű
hasznosítási
eljárásokkal
visszanyerhetőek, újra feldolgozhatóak és újraalkalmazhatóak. A
környezetbe kerülve arra fokozott károsító hatást fejthetnek ki, ezért
ügyelni kell szelektív gyűjtésükre.

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ACEA
ADRA
ARGE-Altauto
AriV
ASF
ASR
BAYLOGI
BDSV
BIR
BM
BMGE
CLEPA
DAAD
DB
ECRIS
EGARA
ELV
EPA
ERECO
EU
EUCAR
EURHEKAR
FAR
FSV
BMGE-GJT
GM
GM-KÖM
Gumill Rt.
HOE
Holofon ’95
IDIS
IHU

Assosiation des Constructeurs Européens d’Automobiles - Európai
Autógyártók Szövetsége
Automotive Dismantlers and Recyclers of America – az Egyesült
Államok jármű-újrahasznosítóinak egyesülete
Arbeitsgemeinschaft Altauto GmbH
Automobilrecycling im Verbund
Audi Space Frame – Az Audi gyár ún. „Tér-Keret”-technológiája,
amely lehetővé tette alumíniumanyagok nagymértékű felhasználását
gépjármű karosszériákban
Auto Shredder Residue – Shredderezési könnyűfrakció
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány – Logisztikai és
Gyártástechnikai Intézet
Bundesvereinigung
Deutscher
Stahlrecyclingund
Entsorgungsunternehmen e.V.
Bureau International de la Récuperation
Belügyminisztérium
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
European Association of Automotive
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Deutsche Bundesbahn
Environmental Car Recycling in Scandinavia
European Group of Automotive Recycling Associations
End of Life Vehicle
Environmental Protection Agency
Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Rt.
Európai Únió
European Council for Automotive R&D
Europäischer Herstellerkreis Altautorecycling
Fachgruppe Autorückmontage
Freiwillige Selbstverpflichtungsabkommen
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek
Tanszék
Gazdasági Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Dél-Dunántúli Gumihasznosító Rt.
Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete
Holofon Alapanyaggyártó és Forgalmazó Kft.
International Dismantling Information System
Innere Hochdruck-Umformung – Belső Nagynyomású Átalakító
Eljárás – Profilos lemezdarabok kialakítási technológiája, amelynek
v
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IKA
IKIM
ISRI
JAMA
KöHÉM
KöM
K0ViM
KVVM
KTI
KTM
LAGA
M.A.R.I.
MGE
MGSZ
MüGu Kft.
OECD
OICA
OM
OMFB
PRAVDA
TÜV
ULSAB
VDA
WdK
ZDK

során a lemezt a szerszámban belülről teszik ki nagy
folyadéknyomásnak, amely a lemezt a szerszám falához „préseli”
Institut für Kraftfahrwesen in Aachen
Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
Institute of Scrap Recycling Industries
Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.
Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium
Környezetvédelmi Miniszt
Közlekedési és Vízügyi Minisztérium
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ELŐSZÓ
Amikor 1994-ben a BME Közlekedésmérnöki Kar ötödéves autógépész hallgatójaként diplomatervem
témájaként a gépjárművek újrahasznosítását választottam, már tudtam ez a témakör számomra több, mint
egyszerű (egyszeri) választás lesz.
Ennek egyenes következménye lett, hogy a BME Gépjárművek Tanszékén meghirdetett „Elhasznált
gépjárművek és mobil gépek újrahasznosítása” Ph.D. témakörre azonnal jelentkeztem és 1994-1998 között a
Tanszék doktorandusz hallgatójaként ezt a témakört kutattam.
A kutatási eredményeimet, amelyek tekintettel ennek a témakörnek rendkívül szerteágazó voltára a recikláláshelyes konstrukcióképzés, szerkezeti anyagok megválasztása és gépjárművekben történő alkalmazása,
hulladékok szétválasztása, feldolgozása és újrahasznosítása témaköre mellett az újrahasznosítás logisztikájának,
törvényi szabályozásának kérdésére is kiterjedtek, rendszeresen publikáltam a hazai és nemzetközi
szakirodalomban.
Ennek a publikációs tevékenységnek a – számomra – legfontosabb eredményei egy, a gépjárművek vasalapú
szerkezeti anyagait feldolgozó felsőoktatási tankönyv, több kutatási jelentés és számos jelentős nemzetközi
konferencián megtartott előadás illetve referált folyóiratban megjelent cikk.
1999-ben sikerült Budapesten, a BME-én megrendezni egy olyan gépjármű újrahasznosítással foglalkozó
konferenciát, ahol a hazai illetékes minisztériumok és szakhatóságok mellett neves nemzetközi előadókat is a
helyszínen köszönthettünk.
Az elmúlt évek kormányzati szinten tapasztalható érdektelensége után úgy tűnik ez a témakör is kezdi végre a
jelentőségének megfelelő figyelmet megkapni.
A Környezetvédelmi Minisztérium például már az ország EU integrációs folyamatainak jegyében hozzákezdett a
2000/53/EK európai roncsautó direktíva magyarországi adaptációjához. Erre az állami tenderre már az általam
vezetett MGSZ Recycling Munkabizottság elnökeként 5 gazdálkodó szervezet tevékenységét koordináló
pályázatot nyújtottunk be, amely tendert bár nem nyertük el, mégis a kiválasztott szervezet bennünket bízott meg
a feladat konkrét kidolgozásával. Időközben a Gazdasági Minisztérium felismerve a Magyarországon évente
keletkező 110.000-120.000 roncsautóban rejlő gazdasági potenciált, átlátva a téma szaktárcák kompetenciáját
meghaladó kérdéseit és felismerve a szabályozás koordinálásának szükségességét, külön munkacsoportot hozott
létre a probléma megoldására. Ebben a munkabizottságban az érintett szaktárcák (közlekedési,
környezetvédelmi, gazdasági, belügy), jogalkalmazók, önkormányzatok, gazdasági résztvevők tevékenykednek.
Ez a munka eddig egy a hazai autóbontók tevékenységét átvilágító tanulmány elkészültében nyilvánult meg.
Tekintettel az EU Direktíva hazai autóbontós szakmára gyakorolt várható hatására, az uniós elvárások és a hazai
gyakorlat közötti diszharmóniára, a Gépjárművek Tanszék a Bay Zoltán Logisztikai Intézettel és a hazai autós
szolgáltató szakma jeles képviselőivel közösen OMFB pályázat keretében próbál meg segítséget nyújtani a mai
magyar autóbontók elvárásoknak megfelelő átalakításához. A tervezett projekt keretén belül olyan modell
bontósort kívánunk felépíteni, ahol az autóroncsok a hazai sajátosságoknak leginkább megfelelő ütemterv szerint
– és az EU Direktíva elvárásainak műszaki és környezetvédelmi szempontból megfelelően – kerülnek bontásra.
Ez a bontósor a projekt időtartamának letelte után oktatási célokat szolgál.
Ez a disszertáció egy hosszabb időszak alatt született meg, ennek több oka is volt: az állandóan változó EU
álláspont a téma megítélésében, amely végül is a 2000/53/EK Tanácsi Irányelv formájában öltött testet, valamint
a folyamatosan változó magyar megítélés, ez a most folyamatában levő jogharmonizációban és az érintett cégek
növekvő aktivitásában nyilvánul meg.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek
Tanszékén dolgozó kollégáimnak a doktoranduszként a tanszéken eltöltött éveim alatt nyújtott támogatásukért,
azért a sok szakmai és emberi segítségért, amellyel hozzájárultak ennek a disszertációnak a megvalósulásához.
Hálásan gondolok vissza az 1997-ben az aacheni IKA-ban eltöltött 4 hónapra, ahol Wallentowitz professzor
intézetében Frank Wallau úr vezetésével ismerkedhettem meg az európai környezetvédelmi mintaállamként
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számon tartott Németország roncsautó-hasznosítási gyakorlatával. Ezt az ösztöndíjat a DAAD-nek köszönhetően
kaphattam meg.
Köszönet illeti Dr. Martin Schenk urat, az ARGE Altauto korábbi üzletágvezetőjét, akinek segítségével
könnyebben eligazodhattam az európai jogalkotás és a német autóipar útvesztőiben, és akit az 1999-ben a BMEén megtartott roncsautó-konferencián vendégelőadóként is üdvözölhettünk.
Köszönetem fejezem ki Lepsényi István úrnak az MGSZ elnökének és Dr. Körmendy Ágoston úrnak az MGSZ
titkárának, amiért létrehozták és működtették az MGSZ-en belül a Recycling Munkabizottságot és amelynek
2001-ben megbízott elnökeként tőlük annak vezetéséhez minden támogatást megkaptam és megkapok mai is.
Mint a Munkabizottság elnöke folyamatában vehettem és vehetek részt a hazai jogharmonizáció alapjait
megteremtő magyar rendelet megalkotásában. Ez a munka alapjait tekintve egy nemzetközi tapasztalatokon
alapuló, magyar viszonyokhoz igazított, de az EU-Direktíva elvárásait teljes mértékben teljesítő magyar
végrehajtási utasítás váza, amelyre építkezve eredményesen oldható meg ez a gazdasági szempontokból oly
fontos problémakör.
Külön köszönettel tartozom Dr. Palkovics László professzor úrnak, volt tanszékvezetőmnek, az OMFB
elnökének és egyben témavezetőmnek is, amiért mindig bizalmáról biztosított és támogatott kutatási munkám
során ebben az igen szép, de egészen a legutóbbi időkig Magyarországon meglehetősen mostohán kezelt
témakörben.
Támogatásuk nélkül ez a disszertáció nem jöhetett volna létre.

Budapest, 2002. december
Lukács Pál
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1. BEVEZETÉS

1.1 A gépjármű-újrahasznosítás szükségessége, gazdasági, társadalmi megalapozottsága
Korunk egyik jelentős problémája a környezet fokozott szennyezése. A környezeti tehertételek komoly hányadát
szolgáltatják az iparosodott gazdaságok által termelt hulladékhegyek. Minden jóléti társadalom alapvető
velejárója a nagymértékű motorizáció. Járműveink bizonyos mértékű üzemeltetés után természetes módon –
esetleg idő előtt, pl. balesetek bekövetkeztével – elhasználódnak.
A járművek elhasználódás utáni újrahasznosítása nem öncélú feladat, szükségességét alapvetően három tényező
indokolja:
A föld nyersanyag- és ásványkincs készletei végesek, kímélésük érdekében fokozottan szükség van a
másodlagos anyagforrások kiaknázására, az anyag-körfolyamat zárására.
A hulladéktároló helyek kapacitása korlátozott, lehetőség szerint minden újrahasznosítható hulladék
reciklálásával csökkenteni kell a hulladéklerakók leterhelését.
A szabadban, a közvetlen környezetünkben hagyott járműroncsok az esztétikai hatáson kívül a bennerejlő
veszélyes hulladékok (olajok, hűtővizek és közegek, fékfolyadékok stb.) miatt a természetet fokozottan
veszélyeztetik.
A fentiek alapján tehát elmondható, hogy az elhasznált járművek újrahasznosítása fontos ökológiai, társadalmi és
nemzetgazdasági érdek.

1.2 A jármű-recycling történeti áttekintése
Az elhasznált gépjárművek újrahasznosításának problematikája gyakorlatilag egyidős a gépjárműgyártással. Az
első gépkocsikat bognárok, kovácsok és lakatosok készítették kis sorozatban, manufaktúraszerű termelési
rendszerben. A kezdeti gépkocsi karosszériákat három részre lehetett tagolni, az alvázszerkezetre, a favázszerkezetre és a lemezburkolatra. Az alvázkeretet kezdetben csőből, majd sajtolt profillemezből készítették, a
teherautókon ma is ezt alkalmazzák. A sajtolt lemezeket az első időkben szegecselték, ez azonban az idők
folyamán átalakult hegesztett kivitelűre. A faváz elemeket csapolással, lapolással, vagyis a fa kötőelemeivel
erősítették össze, a kötéseket pedig facsavarral rögzítették. Mivel sem a facsavaros kötés, sem a külső
burkolólemez nem volt képes elviselni a kocsiszekrény csavaró igénybevételét, ezért a faváz elemeit a
találkozásaiknál vasalással erősítették meg.
Az első járművek anyagaikat tekintve tehát fából, bőrből, öntöttvasból és kovácsolt acélból készültek, nagy
általánosságban nyitott konstrukcióban. Ezekből az anyagokból csak a vasalapú anyagok kínálták fel az
újrahasznosítás lehetőségét, amellyel az általános hulladékhasznosítási keretek között többé-kevésbé éltek is az
acélművek. Különösen igaz volt ez az ínséges, háborúdúlta időkben, amikor az alapanyaggyártás már nehézkessé
vált a gyárak folyamatos bombázása miatt.
A személygépkocsik egészen az ötvenes évekig hossztartós alvázra épültek, ám ezután megjelent az önhordó
karosszéria. Ez egy acélból sajtolt, középen megerősített padlólemezt jelentett, amelyet a kocsiszekrényhez
hegesztettek. Ez az alváz könnyebbé vált, nehezen csavarodott el és csökkent a menetzaja is.
Közben a vegyiparban tapasztalható robbanásszerű fejlődés hatására megjelentek a modern műanyagipari
termékek is a járműgyártásban.
Tulajdonképpen egészen a hetvenes évek ismétlődő olajválságaival bezárólag alig számított a járműmotor
űrtartalom és a járműtömeg nagysága, hiszen hatalmas mennyiségű és olcsó benzin állt rendelkezésre
meghajtásukhoz.
Ez a mai szemlélet szerint anyag- és energiapazarló építésmód azonban gyökeresen megváltozott a népesség
számának és az ipari termelés mértékének rohamos növekedésével. A gépkocsi a jólét szimbóluma lett,
birtoklása és használata a mindennapok részévé vált. Az utakon megnőtt a forgalom, és ez az ipari aktivitás
növekedésével együtt fokozott légszennyezéshez vezetett. A növekvő mértékű városi szmogjelenség a szigorodó
környezetvédelmi előírások meghozatalára kényszerítette a fejlett országok törvényhozásait. A kialakuló anyag-
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és energiatakarékos szemlélet a kipufogógázok mennyiségét volt hivatott csökkenteni. Ennek legegyszerűbb
módja, ha a gépjármű-motorokban kevesebb tüzelőanyagot égetnek el. Kevesebb tüzelőanyagra van szükség, ha
a jármű tömege csökken, vagy ha a járműmotorok termikus hatásfokát javítják. Az előbbivel szemben hat a
komfortigény növekedése, ill. az új biztonságtechnikai vívmányok alkalmazása, amely a beszerelendő új
aggregátokkal, szerelvényekkel növeli a jármű tömegét.
Az új igényekkel együtt átalakult a felhasznált szerkezeti anyagok palettája is, a vasalapú fémeket kezdi
visszaszorítani a könnyűfémek új generációja, valamint a korszerű műszaki műanyagok családja. Utóbbiak
terjedésének pedig éppen ellenére hat rossz újrahasznosíthatósági tulajdonságuk, a könnyűfémek teljes
energiamérlege kedvezőtlen, valamint hulladékként kevert formában csak alacsonyabb értékű alkalmazásokban
(pl. öntvénytömbökben) használható, míg a műanyaghulladékok rendkívül elaprózva, elszórtan és kis tömegben
kerülnek a járművekbe beépítésre, ahonnan a kibontásuk és szelektív gyűjtésük problematikus. Nem véletlen,
hogy a nagy acélipari cégek a műszaki fejlődést zászlójukra tűzve, összefogásban próbálják meg elveszített
autóipari piacaikat visszaszerezni (lásd még az ULSAB-koncepció tervét a „Vasalapú szerkezeti anyagok”
fejezetben).
Divat lett az autóiparban a környezetvédelem, a gyárak megtanulták reklámcélokra kiaknázni az új
„környezetbarátabb” megoldásokat.
Mivel a személyautókba beépített fémanyagok (a technika jelen állapota szerint a járműtömeg 70-75%-a) nagy
részét mindeddig sikerült újrahasznosítani, ezért a gyártók figyelme a nagyobb értékű műszaki műanyagok
újrahasznosítási lehetőségei felé fordult. Első alkalmazásként a lökhárítók és a műszerfalborítások reciklálásával
kezdték és ezt megfelelően reklámozva igyekeztek járműveiket megfelelő „ÖKO-színezetben” feltüntetni.
Mindeközben a modern tervezéselmélet is átalakult, mivel rájöttek, hogy az egyes alkatrészek, anyagféleségek
roncsautókból történő kinyerése és újrahasznosíthatósága alapvetően függ az eredetileg megválasztott szerkezeti
anyagoktól, a konstrukcióképzés módjától. Ennek hatására a mérnökegyesületek új belső szabványokat hoztak
létre, amelyben a „reciklálást figyelembe vevő” új irányelveket összegyűjtötték. Ilyen volt pl. a VDI 2243-as
irányelve, amely meghatározta a „már a tervezőasztalon megkezdődő újrahasznosítás” alapvető szempontjait
(lásd még a „Recycling szempontjainak érvényesülése a modern terméktervezésben” fejezetet).
Ezek a kezdeményezések pedig kiegészülve a shredderezési könnyűfrakcióra vonatkozó kutatási eredményekkel
és az alapvetően ennek mennyiségét csökkenteni hivatott egységes Európai Uniós Irányelv megjelenésével
immár konkrétan befolyásolják a személygépkocsik jövőbeli konstrukcióképzését.
Az EU Irányelv konkrét évszámokhoz rendelt irányszámai (lásd még az EU 2000/53/EK Direktívája fejezetrészt)
előírják, hogy a jövőben kialakított járműkonstrukciók tömegarányra vonatkoztatott mekkora hányadát kell
majdan újrahasznosítani, anyagában ill. energetikai módon.
Ezek az irányszámok pedig komoly kihívást jelentenek az autóipar számára, olyan követelményeket, amelyek
egyaránt érintik a konstrukcióképzés fázisát, a felhasznált szerkezeti anyagokat és gyártás-techológiákat,
valamint a gyártók beszállítókkal kialakított viszonyát.
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hegesztettek. Ez az alváz könnyebbé vált, nehezen csavarodott el és csökkent a menetzaja is.
Közben a vegyiparban tapasztalható robbanásszerű fejlődés hatására megjelentek a modern műanyagipari
termékek is a járműgyártásban.
Tulajdonképpen egészen a hetvenes évek ismétlődő olajválságaival bezárólag alig számított a járműmotor
űrtartalom és a járműtömeg nagysága, hiszen hatalmas mennyiségű és olcsó benzin állt rendelkezésre
meghajtásukhoz.
Ez a mai szemlélet szerint anyag- és energiapazarló építésmód azonban gyökeresen megváltozott a népesség
számának és az ipari termelés mértékének rohamos növekedésével. A gépkocsi a jólét szimbóluma lett,
birtoklása és használata a mindennapok részévé vált. Az utakon megnőtt a forgalom, és ez az ipari aktivitás
növekedésével együtt fokozott légszennyezéshez vezetett. A növekvő mértékű városi szmogjelenség a szigorodó
környezetvédelmi előírások meghozatalára kényszerítette a fejlett országok törvényhozásait. A kialakuló anyag-
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és energiatakarékos szemlélet a kipufogógázok mennyiségét volt hivatott csökkenteni. Ennek legegyszerűbb
módja, ha a gépjármű-motorokban kevesebb tüzelőanyagot égetnek el. Kevesebb tüzelőanyagra van szükség, ha
a jármű tömege csökken, vagy ha a járműmotorok termikus hatásfokát javítják. Az előbbivel szemben hat a
komfortigény növekedése, ill. az új biztonságtechnikai vívmányok alkalmazása, amely a beszerelendő új
aggregátokkal, szerelvényekkel növeli a jármű tömegét.
Az új igényekkel együtt átalakult a felhasznált szerkezeti anyagok palettája is, a vasalapú fémeket kezdi
visszaszorítani a könnyűfémek új generációja, valamint a korszerű műszaki műanyagok családja. Utóbbiak
terjedésének pedig éppen ellenére hat rossz újrahasznosíthatósági tulajdonságuk, a könnyűfémek teljes
energiamérlege kedvezőtlen, valamint hulladékként kevert formában csak alacsonyabb értékű alkalmazásokban
(pl. öntvénytömbökben) használható, míg a műanyaghulladékok rendkívül elaprózva, elszórtan és kis tömegben
kerülnek a járművekbe beépítésre, ahonnan a kibontásuk és szelektív gyűjtésük problematikus. Nem véletlen,
hogy a nagy acélipari cégek a műszaki fejlődést zászlójukra tűzve, összefogásban próbálják meg elveszített
autóipari piacaikat visszaszerezni (lásd még az ULSAB-koncepció tervét a „Vasalapú szerkezeti anyagok”
fejezetben).
Divat lett az autóiparban a környezetvédelem, a gyárak megtanulták reklámcélokra kiaknázni az új
„környezetbarátabb” megoldásokat.
Mivel a személyautókba beépített fémanyagok (a technika jelen állapota szerint a járműtömeg 70-75%-a) nagy
részét mindeddig sikerült újrahasznosítani, ezért a gyártók figyelme a nagyobb értékű műszaki műanyagok
újrahasznosítási lehetőségei felé fordult. Első alkalmazásként a lökhárítók és a műszerfalborítások reciklálásával
kezdték és ezt megfelelően reklámozva igyekeztek járműveiket megfelelő „ÖKO-színezetben” feltüntetni.
Mindeközben a modern tervezéselmélet is átalakult, mivel rájöttek, hogy az egyes alkatrészek, anyagféleségek
roncsautókból történő kinyerése és újrahasznosíthatósága alapvetően függ az eredetileg megválasztott szerkezeti
anyagoktól, a konstrukcióképzés módjától. Ennek hatására a mérnökegyesületek új belső szabványokat hoztak
létre, amelyben a „reciklálást figyelembe vevő” új irányelveket összegyűjtötték. Ilyen volt pl. a VDI 2243-as
irányelve, amely meghatározta a „már a tervezőasztalon megkezdődő újrahasznosítás” alapvető szempontjait
(lásd még a „Recycling szempontjainak érvényesülése a modern terméktervezésben” fejezetet).
Ezek a kezdeményezések pedig kiegészülve a shredderezési könnyűfrakcióra vonatkozó kutatási eredményekkel
és az alapvetően ennek mennyiségét csökkenteni hivatott egységes Európai Uniós Irányelv megjelenésével
immár konkrétan befolyásolják a személygépkocsik jövőbeli konstrukcióképzését.
Az EU Irányelv konkrét évszámokhoz rendelt irányszámai (lásd még az EU 2000/53/EK Direktívája fejezetrészt)
előírják, hogy a jövőben kialakított járműkonstrukciók tömegarányra vonatkoztatott mekkora hányadát kell
majdan újrahasznosítani, anyagában ill. energetikai módon.
Ezek az irányszámok pedig komoly kihívást jelentenek az autóipar számára, olyan követelményeket, amelyek
egyaránt érintik a konstrukcióképzés fázisát, a felhasznált szerkezeti anyagokat és gyártás-techológiákat,
valamint a gyártók beszállítókkal kialakított viszonyát.
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2. A MODERN GÉPJÁRMŰ-RECYCLING MENETE
2.1 A gépjármű újrahasznosítás hazai és nemzetközi jogszabályi háttere
2.1.1 Az európai országok ELV-kezelési gyakorlata
2.1.1.1 Az EU roncsautókra vonatkozó 53/2000/EK Direktívája
A direktíva kidolgozásával megbízott munkacsoport azon a véleményen volt, hogy a hulladék-megelőzés (új
gépjárművek konstrukciós kialakítása), a roncsautók visszavétele, a kezelés, az ismételt felhasználás, az
újrahasznosítás és az ellenőrzés területén az érintett felek – gépjárműgyártók és azok beszállítói,
környezetvédelmi és egyéb jogalkotók és jogalkalmazók, települési önkormányzatok, fogyasztói
érdekképviseleti szervezetek, valamint a roncsautók hasznosítását végző begyűjtők, autóbontók, shredderüzemek
és a keletkező anyagfrakciókat hasznosító, deponáló, megsemmisítő vállalatok, vállalkozások – közötti
tárgyalásos rendezésre van szükség.
A legtöbb az ilyen intézkedések közül EU-szintű harmonizációt igényelt, emiatt az illetékes Bizottság
törvényalkotási javaslatába felvételre került.
Több okból kifolyólag a roncsautókra vonatkozó közösségi előírásokat irányelv formájában kellett összefoglalni.
A gazdaságilag érdekelt résztvevők befektetéseik biztos megtérülésének garanciájaként hosszú távú, jogszabályi
biztosítékokat igényeltek. Csak irányelv formájában volt garantálható, hogy az autóipar valamennyi résztvevője
(úgymint gyártók, alapanyag-forgalmazók, bontó-, shredder- és recycling-üzemek stb.) a szükséges felelősséget
felvállalja a környezetvédelmi célkitűzések elérése érdekében és a döntéshozatali munkában tevékenyen részt
vállaljon. Tekintettel a részt vevők nagy számára az önkéntes szándéknyilatkozatokon alapuló megállapodások
alkalmazása a javaslat célkitűzéseinek megvalósítása érdekében nem tűnt célravezetőnek. Ebből kifolyólag csak
törvényileg garantált, egységes közösségi előírás akadályozhatta meg a tagállamokon belüli eltérő szabályozások
rendszerének kialakulását, amely a kereskedelmi és piaci versenyfeltételek egyenlőtlenségét eredményezheti.
Ezenkívül a gépjárműszektorban már több olyan közösségi harmonizációs intézkedést hoztak, melyek a belső
piac működését könnyítik, ezért nem tűnt célszerűnek a roncsautók kérdését az átfogó harmonizációs eljárásból
kirekeszteni.
Ilyen előzmények után született meg a Bizottság 1997.07.09.-i javaslata (a továbbiakban Javaslat) a roncsautókra
vonatkozó Tanácsi Irányelv készítéséről, majd hosszas politikai csatározások után az Európai Közösségek
Hivatalos Lapjában 1999.11.4.-én megjelent a Tanács 1999. július 29.-ei, az Európa Parlament és Tanács
roncsautókra vonatkozó 2000/53/EU Irányelv kibocsátására tekintettel meghozott 39/1999 számú Egységes
Állásfoglalása (a továbbiakban Állásfoglalás).
Az Irányelv végül konkrét formájában a német autóipari lobbi heves ellenállása és a német roncsautó rendelet
makacs védelmezése ellenére az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK Direktívája (a továbbiakban
Irányelv) formájában 2000. szeptember 18-án megszületett. Ez egyben a német elképzelések – „utolsó
üzembentartó fizet a hasznosításért” – teljes elutasítását jelentette a holland termékdíjas mintával szemben, mint
a Haus der Technik – Autorecycling in Europa, Chancen und Risiken, 2000. május. 3-4-én Rüsselsheimben
megtartott rendezvényén Marco Onida, az EU spanyol képviselője által megfogalmazásra került, itt politikai
döntés született, amely a nagyiparosok érdekeivel szemben előtérbe helyezte a fogyasztóvédelem és az átlag EU
polgár érdekeit.
Míg a Javaslat – a későbbi szabályozás megfelelő előkészítéseként – igyekezett összefoglalni az egyes
tagállamokban már meglevő, vagy tervezett, a témára vonatkozó intézkedéseket kiemelve azok előnyös és
hátrányos vonatkozásait, addig az Állásfoglalás már szigorúan a tagállamokon belüli egységes intézkedések
meghozatalára koncentrál.
Az Állásfoglalás kimondta: a járművek, melyek elérték élettartamuk végét és azokat a forgalomból
végérvényesen ki kell vonni, nagy mennyiségű hulladékot jelentenek és a környezetet közvetlenül szennyezik.
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Az EU-n belül évente 8-9 millió járművet vonnak ki végérvényesen a forgalomból, amely 8-9 millió tonna
hulladéknak felel meg. Ez az érték a forgalomba helyezett járművek számának növekedésével csak tovább
emelkedik. A járműtömeg 25%-a – az ún. shredder-maradvány (shredder-könnyűfrakció) – veszélyes hulladék,
amely jelenleg deponálásra kerül, és gyakran szennyezi a talajt és az élővizeket. Ez a rész, amely jelenleg évi 1,9
millió tonna hulladékot eredményez, az EU-n belül keletkező összes veszélyes hulladék mennyiségének mintegy
10%-t teszi ki.
Az Állásfoglalás, majd az azt hivatalossá tevő Irányelv a roncsautó keletkezésének pillanatától kezdve rögzítette
a leadás, a bontás és újrahasznosítás valamennyi lépését, beleértve az ehhez szükséges adminisztratív
tevékenységet is.
A Javaslat szerint meghatározott tagországokban a természetben hátrahagyott roncsautók mennyisége elérheti az
összes roncsautó mennyiségének 7%-át. Az ilyen gazdátlan járműroncsok környezetszennyezők és a társadalom
számára teljes anyagi veszteséget jelentenek.
A bontási tevékenység maga is gyakran szennyezi a környezetet. Az összegyűjtött autóroncsokat a
bontóhelyekre szállítják, melyek az értékesíthető alkatrészeket le(ki)bontják. A roncs hátramaradó részét aprítóés shredderüzemekbe viszik. A fémes- és nemfémes frakciókat elválasztják.
A fémfrakciót (vas- és nemvas fémek), amely a jármű tömegének 70-75%-át teszik ki, rendszerint a hulladék
fémpiacon értékesítik és reciklálják. A shredderezési művelet potenciális szennyezőforrás (ezen belül PCB- és
nehézfém-frakciókat juttat a levegőbe, szerves anyagokat és nehézfémeket (ólom, kadmium, réz, cink és nikkel)
a csatornarendszerbe, valamint veszélyes anyagokat a talajba, miközben az üzemanyagok miatt állandó a
tűzveszély). A jelenleg alkalmazott veszélyes anyagokat és folyadékokat eltávolító és kezelő módszereket a
biztonsági előírások betarthatósága miatt többnyire a shredderezési eljárás előtt alkalmazzák, ezek azonban
jelenleg nem akadályozzák meg kellőképpen, hogy a veszélyes anyagok kijussanak a környezetbe.
A shredderezési maradvány (a jármű-össztömeg 25-30%-a) heterogén anyagkeverék, műanyagot, gumit, textilt,
festékeket, lakkanyagokat, olajokat, kenőanyagokat, papírt és kartont tartalmaz, amelyek többnyire deponálásra
kerülnek. Ezek a maradványok jelentős mennyiségű veszélyes anyagot tartalmaznak, mint pl. poliklórozott
bifenileket (PCB), nehézfémeket, valamint különböző folyadékokat (benzin, motor- és hajtóműolaj,
hidraulikafolyadék, fékfolyadék, fagyálló), melyek különösen környezetszennyezők. Sok járműben fluor-klórszénhidrogéneket (FCKW) tartalmazó klímaberendezések és pirotechnikai anyagokkal szerelt légzsákok
találhatók, amelyek a bontásnál és shredderezésnél a hasznosító berendezésekre és a környezetre ugyanolyan
veszélyt jelentenek. Ennélfogva a shredderezési hulladék és a járművekből származó fáradt olaj a nemzetközi,
közösségi és országokon belüli hulladék-előírásokban veszélyes hulladékként került besorolásra.
Összesen kb. évi 2 millió tonna shredder-hulladék keletkezik a roncsautókból, amely az összes shredderezési
maradékok 60%-át teszi ki (a többi rész elsősorban a „fehér áruk” (háztartási gépek), barna áruk és az egyéb
elektromos és elektronikus berendezések feldolgozásából származik).
Az Állásfoglalás kiemelten fontosnak tartja, hogy a roncsautók az EK-szerződés 30. cikkelyének értelmében
minden más hulladékkal egyetemben árucikknek minősülnek.
A hulladékok belső piacának megteremtése érdekében szükség volt a hulladékkezelési eljárások és előírások
egységesítésére. Az autóroncsok bontása és hasznosítása fontos gazdasági tevékenység, amelyben számos kis és
közepes vállalkozás vesz részt, mely vállalkozások számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani
tevékenységük végzéséhez.
Értékelve a jelen állapotokat a Javaslat kimondja: „Gazdaságossági oldalról nézve a roncsautók kezelése a mai
napig nem megfelelő. Korábban kifizetődő volt roncsautókat bontani és a fémfrakciók nagy részét feldolgozni,
mivel az alkatrész- és hulladékfém-piac biztosította a keresletet ezekre az árukra. Az utóbbi években azonban a
járműalkatrészek gyártása során növekvő mértékben alkalmaznak nemfémes anyagokat, a nem reciklálható
anyagok megsemmisítési költségei jelentősen megnőttek (különösen a veszélyes hulladékok tekintetében),
valamint a világpiacon jelentősen csökkentek az acélárak. Ezek a tényezők negatív hatást fejtettek ki a
roncsautók feldolgozásának gazdaságosságára. A járműveket gyakran külföldre szállítják, hogy ott olcsóbban
dolgozhassák fel. Számos roncsautót „használt gépjárműként” közép- és kelet-európai, vagy fejlődő országokban
értékesítenek. Becslések szerint 1995-ben a Németországban keletkezett roncsok közel 70%-át Hollandiába,
Franciaországba és Lengyelországba adták el. A roncsautók Németországból Hollandiába történő kiáramlása
mind a holland roncshasznosítási rendszerben, mind a német bontási ás hasznosítási üzemek tevékenységében
komoly zavarokat eredményezett.”
Az Állásfoglalás alapvető megfogalmazása, hogy a hulladékokat továbbalkalmazni vagy hasznosítani kell,
mely folyamatban a továbbalkalmazás és reciklálás elsődleges prioritású.
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Az egyes tagállamoknak a gazdaságilag érintett szereplők bevonásával meg kell teremteniük a roncsautók
leadásának, kezelésének és hasznosításának rendszerét.
Az Állásfoglalás kimondja, hogy az utolsó üzembentartó és/vagy tulajdonos elhasználódott gépjárművét az arra
engedéllyel rendelkező bontóüzemnek térítésmentesen (lerakási illeték megfizetése nélkül) adhassa át. A
tagállamok biztosítják, hogy a felmerülő költségek teljes vagy jelentős részét a jármű gyártója viseli.
Az Állásfoglalás a majdani Irányelv értelmezésében kötelező érvényűnek tekinti a Tanács 1967. június 27.-i
67/548/EGK számú, a veszélyes anyagok osztályba sorolására, csomagolására és megjelölésére vonatkozó
jogszabályok és közösségi előírások jogközelítéséről szóló Irányelvét, a Tanács 1970. február 6.-i 70/156/EGK
számú, a gépjárművek és vontatmányaik típusjóváhagyására vonatkozó, jogközelítéséről szóló Irányelvét és a
Tanács 1975. július 15.-i 75/442/EGK számú, hulladékokra vonatkozó Irányelvét.
Az Állásfoglalás értelmében már a járművek konstrukcióképzése során törekedni kell arra, hogy a
járművekben ne vagy csak megfelelően ellenőrzött módon használjanak fel veszélyes anyagokat és azok
környezetbe jutását, deponálását akadályozzák meg. Különösen fontos az ólom, a higany, a kadmium és a
hatvegyértékű króm alkalmazási tilalma.
A műanyagok roncsautókból történő hasznosítási arányát jelentősen javítani kell. A Bizottság jelenleg is
vizsgálja a PVC környezetre gyakorolt hatásait, melynek a közeljövőben komoly hatása lehet ennek az anyagnak
a felhasználása tekintetében.
További fontos intézkedés a járművek reciklálás-számított konstrukcióképzése, amely az egyes alkatrészek ill.
szerkezeti anyagok újrahasznosítását hívatott elősegíteni.
Ez összességében javítja a jármű hasznosíthatóságát. A reciklált anyagok piacának kialakulását egyéb
intézkedések is segítsék elő.
Rendkívül fontos momentum az ún. hasznosítási igazolás bevezetése. Ezt az igazolást kapja az utolsó
üzembentartó az arra engedéllyel rendelkező hasznosítótól a roncsautó leadásának időpontjában. A
tagállamoknak meg kell teremteniük az ilyen igazolások kiadásának feltételrendszerét.
A járműgyártók konstrukcióképzésének javítása érdekében, a gépjárművek hasznosíthatósági mértékének
növelésére a Bizottság támogatja az egységes európai szabványrendszer kialakítását ill. a típus-jóváhagyási
eljárás ennek megfelelő átdolgozását.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bontást jelenleg végző kis- és közepes vállalkozásokkal szemben
bizonyos tőkeerős (akár a járműgyártók által képviselt) csoportok ne kerülhessenek monopolhelyzetbe ezen a
piacon. A járműgyártó a korrekt bontási folyamat elősegítése érdekében bontási útmutatókat mellékel
gyártmányai mellé a bontást végzők részére.
Fontos szerep jut a szerkezeti anyagok beszállítóinak, különösen a műanyagipari termékek előállítóinak anyagaik
egységes szabványrendszer szerinti megjelölésével, mivel ez jelentheti alapját a jól működő szelektív
hulladékszétválasztásnak.
A tagállamok kormányzatai előmozdítják a gazdaságilag érdekelt felek közötti megállapodások létrejöttét, ill.
ellátják a törvényességi felügyeletet a közösségi előírások betartatása tekintetében.

2.1.1.1.1 A 2000/53/EK Irányelv megfogalmazásainak rövid kivonata
Az irányelv megfogalmazásai, hatálya kiterjed a járművekre és roncs járművekre, ezek alkatrészeire és
anyagaira, továbbá tartalék- és cserealkatrészeire, a biztonsági előírások, valamint a lég- és zajszennyezés
csökkentés sérelme nélkül.
A rendelet előírásai nem terjednek ki a megfelelően és környezetbarát módon tartott veteránautókra.
Fontos alapelv, hogy már a jármű tervezési fázisában koncentrálni kell a későbbi újrahasznosíthatóságra,
valamint különösen a járművekben található veszélyes anyagok csökkentésére. Kiemelten vonatkozik ez az
ólom, a higany, a kadmium és a hatvegyértékű króm használatának mellőzésére. A rendelet értelmében a
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a 2003. július 1-je után piacra kerülő járműveik már ne
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tartalmazzanak a fent említett anyagokat, kivéve a II. mellékletben megfogalmazott eseteket. Ezt a mellékletet
legutóbb a Bizottság 2002. június 27-én módosította, az abban foglalt mentességeket 2003. január 1-je előtt
semmiképpen nem lehet törölni.
A rendeletet kidolgozó Bizottság vizsgálja a műanyagok felhasználását, azon belül különösen a PVC környezeti
hatásait. Szükség esetén javaslatot fognak tenni a további alkalmazással kapcsolatban.
Lényeges momentum az ún. „bontási igazolás” bevezetése, amely a jármű forgalomból történő kivonásának
alapvető eszköze lehet. Az utolsó üzembentartó ennek megfelelően addig fizeti az adót és a biztosítást
járművére, amíg fel nem tudja mutatni az állam vagy független szakértő által licenszelt autóbontótól származó,
roncsautó leadását igazoló okiratot. A Bizottságnak legkésőbb 2001. október 21-ig kellett volna kidolgoznia a
bontási igazolásokra vonatkozó minimális követelményeket, ez azonban egyenlőre nem született meg.
A rendelet a gazdasági szereplők számára számszerűsített újrafelhasználási, újrafeldolgozási és újrahasznosítási
célokat ír elő. Ezek:
-

-

legkésőbb 2006. január 1-ig minden roncs járműre az újrafelhasználást és újrahasznosítást a járművek
átlagos súlya vonatkozásában és évente legalább 85%-ra kell emelni. Ugyaneddig az időpontig az
újrafelhasználást és újrafeldolgozást a járművek átlagos súlya vonatkozásában és évente legalább 80%-ra
kell emelni.
az 1980. január 1-je előtt gyártott járművekre ezek a célértékek 75%, ill. 70%.
legkésőbb 2015. január 15-ig ezek a célértékek 95%-ra ill. 90%-ra kell, hogy növekedjenek. Legkésőbb
2005. december 31-ig az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság idevonatkozó jelentése alapján
felülvizsgálja a 2015-re vonatkozó irányszámok betarthatóságát.

A Direktíva alapján szabályozni szükséges a roncsautók exportját, importját. Ezt az intézkedést a Bizottság
legkésőbb 2002. október 21-ig meghozza.
Az irányszámok betarthatóvá tétele érdekében a Bizottság előmozdítja a járművek bonthatóságára,
újrahasznosíthatóságára és újra-feldolgozhatóságára vonatkozó európai szabványok kidolgozását. A szabványok
elfogadását követően, de legkésőbb 2001. Végéig az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján
módosítja a 70/156/EGK irányelvét, amely a járművek típusjóváhagyására vonatkozik.
A rendelet legkésőbb 2001. október 21-ig előírta az anyag- és alkatrészgyártókkal egyetértésben kidolgozandó
alkatrész- és anyagkódolási szabványok kidolgozását, amely elősegíti az újrafelhasználható és újrahasznosítható
alkatrészek és anyagok azonosítását. Eddig az ACEA 4 ilyen szabványt nevezett meg:
ISO 1043 Műanyagok – Jelölések és rövidítések. 1. Rész: Bázisműanyagok és tulajdonságaik
ISO 1043 Műanyagok – Jelölések és rövidítések. 1. Rész: Töltőanyagok és szálerősítők
ISO 11469 Műanyagok – Azonosítás és a műanyag termékek jelölése
ISO 1629 Gumitermékek – Hivatkozások
Ezekhez a szabványokhoz az alábbi megjegyzéseket tették: Az 50g-nál kisebb tömegű alkatrészeket nem kell
megjelölni, valamint a kihirdetéstől számított egy éven belül a gyakorlati tapasztalatok alapján további
szabványok kihirdetése válik szükségessé, különös tekintettel a fémötvözetekre és a textíliákra.
A gépjárműgyártók számára a rendelet előírja az ún. „bontási információk” kézikönyvek vagy elektronikus
hordozók formájában a bontóüzemek részére történő rendelkezésre bocsátását a majdani mind tökéletesebb,
részletesebb, hatékonyabb bontás elősegítése érdekében.
A rendelet hatékonyságát a Bizottság meghatározott jelentésben értékeli. Erre a célra a Bizottság által a
91/692/EGK irányelv 6. Cikkében meghatározott kérdőív vagy vázlat szolgálhat alapul.
Az első jelentés a 2002. április 21-ével kezdődő – ekkorra kellett volna a tagállamoknak a rendelet betartásához
szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket meghozniuk – hároméves időszakot fedi le.
A rendelet első melléklete definiálja a roncsok tárolására, valamint a bontóüzemek területi kialakítására
vonatkozó minimális műszaki követelményeket, a roncs járművek szennyezés-mentesítésére szolgáló kezelési
műveleteket és az újrafeldolgozást elősegítő kezelési műveleteket.
A kettes melléklet sorolja fel a veszélyes anyagok listájára vonatkozó mentességet élvező anyagok és alkatrészek
jegyzékét.
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2.1.1.1.1.1 táblázat Az 53/2000/EK Direktíva II. számú melléklete
Sor
A mentesség lejártának
sz.
Anyagok és alkatrészek
határideje

A bontás során a
kiselejtezett járműből
eltávolítandó és
szelektíven gyűjtendő
hulladékok

Ólom, mint ötvöző elem
1. Maximum 0,35 tömeg% ólmot tartalmazó
galvanizált acél
2. a) Maximum 2 tömeg% ólmot tartalmazó
2005. július 1. (1)
alumínium általános gépészeti célokra
b) Maximum 1 tömeg% ólmot tartalmazó
2008. július 1. (2)
alumínium általános gépészeti célokra
3. Maximum 4 tömeg% ólmot tartalmazó
rézötvözet
4. Ólom/bronz csapágycsészék és perselyek
Ólom és ólomvegyületek alkatrészekben
5. Akkumulátorok
X
6. Lengéscsillapítók
X
7. Kerékkiegyensúlyozó ólomsúlyok
A 2003. Július 1-je előtt
típusjóváhagyásra
került
járművek kerekeinek kieX
gyensúlyozására felhasznált
ólomsúlyok esetén 2005.
Július 1.(3)
8. Az
erőátviteli
rendszerben
használt
elasztomer
alkatrészek
és
az
2005. július 1.(4)
üzemanyagcsövek vulkanizáló- és stabilizálószerei
9. A
védőfesték
bevonatokban
lévő
2005. július 1.
stabilizátorok
10. Elektromotorok szénkeféi
A 2003. július 1-je előtt
típusjóváhagyásra
került
járművek és 2005. július 1jéig az ezek javításához
felhasznált
elektromotorok
szénkeféi esetén
11. Az elektromos áramköri kártyákban és más
alkatrészek előállítása során alkalmazott
X(5)
forrasztóanyag
12. Fékbetétek hordozóanyagainak 0,5 tömeg%- A 2003. július 1-je előtt
nál nagyobb mennyiségű ólmot tartalmazó típusjóváhagyásra
került
rézanyagai
járművek és 2004. július 1X
jéig az ezek javításához
felhasznált alkatrészek esetén
13. Szelepülékek
2003. július 1-je előtt
kifejlesztett
belsőégésű
motorok esetén az ezek
javítására
felhasznált
alkatrészekre 2006. július 1.
14. Olyan elektromos alkatrészek, amelyek üvegX(6) a belsőégésű
vagy kerámia mátrixban tartalmaznak ólmot,
motorok piezó-elektromos
kivéve az izzólámpák üvegeit, valamint a
érzékelői kivételével
gyújtógyertyák kerámia-testjeit
15. Izzólámpák üvegtestjei és gyújtógyertyák
2005. január 1.
kerámia-testjei
16. Pirotechnikai aktuátorok
2007. július 1.

7

A modern gépjármű-recycling menete

Hat-vegyértékű króm
17. Korrózióvédő bevonat
18. Abszorpciós hűtőberendezésekben
Higany
19. A műszerfalon lévő égők és kijelzők
Kadmium
20. Vékony filmpaszták
21. Elektromos járművek akkumulátorai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

2007. július 1.
X
X

2006. július 1.
2005. december 31.-e után a
NiCd akkumulátorok csak
pótalkatrészként kerülhetnek
X
piaci forgalomba az azt
megelőzően
forgalomba
helyezett járművekben
2005. január 1-jével a Bizottság felülvizsgálja ezt a határidőt annak figyelembevételével, hogy az ólom
kiválthatósága műszakilag megvalósítható.
Lásd 1. Megjegyzés.
2005. január 1-jével a Bizottság felülvizsgálja ezt a határidőt a közlekedésbiztonság szempontjainak
figyelembevételével.
Lásd 1. megjegyzés.
Kibontandó, amennyiben a 14. sorszámú tétellel összefüggésben a járművenkénti mérték meghaladja a 60 g
értéket. Ezzel kapcsolatban csak azokat az elektromos berendezéseket kell figyelembe venni, amelyeket a
jármű összeszerelése során a futószalagon szerelnek a járműbe.
Kibontandó, amennyiben a 11. sorszámú tétellel összefüggésben a járművenkénti mérték meghaladja a 60 g
értéket. Ezzel kapcsolatban csak azokat az elektromos berendezéseket kell figyelembe venni, amelyeket a
jármű összeszerelése során a futószalagon szerelnek a járműbe.

Megjegyzések:
Homogén anyagot feltételezve az ólom, higany és a hatvegyértékű króm esetén 0,1%, illetve kadmium esetén
0,01 tömeg% maximális koncentráció engedélyezett, amennyiben ezeket nem szándékosan használták fel az
alkatrész gyártása során (1).
0,4 tömeg% maximális ólomkoncentráció megengedhető az alumíniumban, amennyiben azt nem szándékosan
ötvözték be az alktrész gyártása során (2).
2007. január 1-jéig 0,4 tömeg% maximális ólomkoncentráció megengedhető a fékbetét hordozóanyagok réz
súrlódórészeiben, amennyiben azt nem szándékosan ötvözték be az alktrész gyártása során (3).
Az olyan járműalkatrészek újrahasználata, amelyek a mentesség határidejének lejárata pillanatában már
forgalomba helyezett járművekből származnak korlátozás nélkül megengedett, amennyiben azokat a Direktíva
4(2)(a) szakasza nem említi.
2007. július 1-jéig az olyan új pótalkatrészek, amelyeket a Direktíva 4(2)(a) szakasza által kivételként felsorolt
járműalkatrészek (4) pótlására használnak fel, hasonlóan korlátozás nélkül felhasználhatók.

2.1.1.2 Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) állásfoglalása a 2000/53/EK direktíva végrehajtásával
kapcsolatban
Az ACEA illetékes szakbizottságában (WG-RG – Working Group Recycyling = Újrahasznosítási
Munkacsoport) folyamatosan figyelemmel kísérték az Európai Úniós direktíva kidolgozási menetét és annak
minden fázisában igyekeztek építő jellegű észrevételekkel azt előmozdítani.
Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy az ACEA profitorientált autógyártó cégek által létrehozott
szervezet, így az egyes lényegi kérdéseket általában inkább a költséghatékonysági oldalról, mintsem érzelmi
alapokon közelíti meg.
Az ACEA üdvözölte a 2000/53/EK Direktíva hatályba lépését, azzal kapcsolatban azonban az alábbi jelentős
észrevételeket tette:
1.

A Direktíva által megfogalmazott költségvállalási elvárásokkal kapcsolatban (mely szerint a gyártók ill.
importőrök viselik a költségek jelentős részét) az ACEA a gyártók maximálisan 50%-nyi költségvállalását
említi elfogadható mértékként. A fennmaradó hányadot állami szerepvállalással, a hulladékhasznosító ipar
részvállalásával esetleg az utolsó üzembentartó részesedésével képzeli el. Ez utóbbi az EU Direktíva
érvrendszerét figyelembe véve (az ingyenes leadás intézményét az utolsó üzembentartó részére mindenkor
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2.

3.

4.

biztosítani kell, amennyiben az a roncs járművét nem bontotta meg otthon előzetesen ill. nem helyezett el
benne járulékos szennyeződéseket) meglehetősen aggályosnak tűnik. Az 50% egyébként abból származik,
hogy a gyártók bekalkulálták a termelés átalakításából adódó költségeiket (tiltólistára került anyagok
kiváltása, anyagmegválasztási szempontok hasznosítási irányszámokhoz igazítása, gyártósorok átalakítása,
esetlegesen új beszállítók kiválasztása stb.) Ezen felül jelentős adatszolgáltatási kötelezettség is terhelni
fogja az újonnan kihozandó modelleket, úgymint a vevő újrahasznosítással kapcsolatos tájékoztatása, a
bontóüzemek bontási inforációval történő ellátása, valamint az egyes országokban a három évente esedékes
országjelentések összeállításában szükséges részvétel.
Az ACEA a folyamatok jobb követhetősége érdekében kétlépcsős hasznosítási igazolásrendszer bevezetését
javasolja, az első ilyen CoD, a Certificate of Disposal (= Leadási Igazolás), amely a roncs jármű megfelelő
engedélyekkel rendelkező átvevőhelyen ill. bontóüzemben való leadásakor kerülne kiállításra és annak egy
példányával tudná az utolsó üzembentartó járművét a forgalomból kivonni, ezáltal az adó- és
biztosításfizetési kötelezettségét megszüntetni. A másik CoD, a Certificate of Destruction (=
Megsemmisítési Igazolás), amely a hasznosítói oldalon – elsősorban a shredderüzemben – kerülne
kiállításra abban az esetben, amikor a karosszéria aprítását és az anyagfrakciók osztályozását elvégezték. Ez
lenne a garancia arra, hogy ez a karosszéria nem jelenik meg többet a közúti forgalomban valamilyen
összeépítési művelet eredményeként.
Az ACEA az ingyenes visszavétel intézményével kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy annak
megvalósításához 2007. január 1-jéig semminemű anyagi ráfordítást nem kíván eszközölni, a 2002. április
21-e után a piacra került és 2007 január 1-jéig a bontókban esetlegesen megjelenő járművek esetén pedig –
álláspontjuk szerint – ezek maradványértéke biztosítja a bontós számára a gazdaságos bontás lehetőségét.
Annak elkerülése érdekében, hogy az állam a szabad piaci feltételeket torzítva próbáljon egy ilyen
hasznosítási rendszer működtetésébe beleszólni az ACEA javasolja az egyes tagországokban ún. „National
Advisory Board” szervezetek (= Nemzeti Tanácsadó Testületek) felállítását. Ezek feladata a szakmai
koordináció és munkavégzés, az egyes országok felelős kormányzatainak nyújtadó segítségnyújtás a
háromévente elkészítendő országjelentésekkel kapcsolatban. Az ACEA szeretné elkerülni az olyan
termékíjas rendszerek bevezetését, amelyben az állam termékdíjat vet ki a gépjárművek forgalmazására (pl.
újrahasznosítási illeték formájában), majd az ebből befolyt összegeket azután más célokra használja fel. Erre
igen jó példa a magyar termékdíjas koncepció utóbbi hét évben zajló története, amely során a magyar állam
például 2001 évben csaknem 25 milliárd forint bevételre tett szert termékdíjköteles gyártmányok után járó
befizetésekből, de ebből csak elenyésző töredéket (kb. 1,5 milliárd forintot) forgatott vissza a konkrét
termékek újrahasznosításának előmozdítására. Ilyen az ACEA számára „elrettentő” rendszert vezettek be
például Szlovákiában is 2001-ben.

Egy az ACEA által ideálisnak mondott rendszer (Nemzeti Tanácsadó Testület felállításával feltételezett)
blokkvázlatát szemlélteti a következő ábra. Az ACEA ingyenes visszavétel megvalósíthatóságával kapcsolatos
elképzelését foglalja össze a mellékletben bemutatásra kerülő M.1. ábra.
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Igazgatásrendészet

Nemzeti felügyelőség
(national advisory)

Újrahasznosítási
igazolás (CoD)
Megállapodás /
szerződés

Nyílvántartási rendszer
Autógyárak
Biztosító társaságok

Ellenőrzés

Hatóság
Forgalmi engedély

Szolgáltató vállalatok
Helyi felelősök - a roncsautók nyílvántartása
és a folyamat ellenőrzése

Megállapodás

Bontási
igazolás

Utolsó üzembentartó
(a roncs tulajdonosa)

Leadási
igazolás (CoD)

A bontást- újrahasznosítást
megvalósító vállalatok
Bontó- és shredderüzemek

Roncsautó (ELV)
vétel
Roncsautó (ELV)
eladás

2.1.1.2.1. ábra Az ACEA által megvalósításra javasolt rendszer modellje
2.1.1.3 Németország roncsautó-kezelési gyakorlata
Az EU álláspont alapvetően a holland mintán alapuló rendszert követi, (ami az ingyenes roncsvisszavétel
intézményét illeti), a finanszírozás tekintetében pedig támogatja a termékdíjas formák alkalmazását, melynek
kapcsán pl. Hollandiában új autó vásárlásakor a vásárló korábban 250 NLG, ma a működő rendszernek
köszönhetően már csak 45€ mértékű összeget fizet egy államilag elkülönített alapba, melyből később a
gazdaságilag érdekelt felek (bontóüzemek, shredderüzemek, szekunderanyag hasznosítók) tevékenységét
finanszírozzák, elsősorban a veszteségesen végezhető munkafolyamatok tekintetében. Ezek pl. a veszélyes
hulladéknak számító üzemanyagok eltávolítása és kezelése, a szennyezett shredderezési könnyűfrakció kezelése,
gumi-, akkumulátor és előbontott műanyag hulladékok hasznosítása.
A német álláspont – az EU állásfoglalással szemben – egészen a 2002 nyarán az EU-direktívának megfelelő
harmonizáció végrehajtásáig az utolsó üzembentartóra „hárította” a roncsautó leadás költségeit. Ez azt
jelentette, hogy az utolsó üzembentartó a bontóssal kialkudta a maradványértéket, amely a legtöbb esetben a
tulajdonos 0-300 DEM körüli befizetését eredményezte.
Ez a német roncsautó-hasznosítási rendszer súlyos működési zavarát eredményezte, mivel erre szakosodott
cégek – az állam hallgatólagos beleegyezésével – a leadásért fizetni nem hajlandó tulajdonosoktól átvették
autóikat és azt külföldre „importálták”. Így az éves szinten Németországban képződő mintegy 3 millió roncsautó
több mint a fele külföldre került, ahol vagy továbbhasználták járműként, vagy ott kerültek hasznosításra.
Az AltautoVerordnung-ban megfogalmazásra került az autóipar követelményrendszere (elvárásai) azzal
kapcsolatban, hogy milyen állapotban levő járművet volt hajlandó térítésmentesen az utolsó üzembentartótól
átvenni. Ezek:
- a rendelet hatályba lépésének napjától számítva 12 évnél nem idősebb (ez azt jelenti, hogy csak az 1998.
április 1.-je után gyártott autókra vonatkozott),
- önmagában gördülőképes (tehát alkatrészeitől nem megfosztott, nem előbontott),
- nem tartalmazhatott külsőleg bevitt szennyező-anyagokat, hulladékokat (tehát nem töltötték fel egyéb
hulladékokkal, mint pl. az ilyen autók külföldre szállításakor a csomagteret még megtöltik gumiabroncshulladékkal, fáradt olajos tartályokkal, akkumulárokkal stb.),
- alkatrészeit nem módosították még a működtetés során más, a gyártó által nem jóváhagyott darabokkal,
- nem lehetett jelentős sérülése (tehát a balesetes autókat eleve száműzte hatályából).
Mint látható az ezt a feltételrendszert teljesítő „roncsautó” a mai viszonyok között még komoly értéket képviselt
volna, főként egy gazdaságilag elmaradott országban, tehát azt üzembentartója nem ingyen kívánta volna leadni,
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ha azt pénzért is megteheti. Ezért a német rendszer önmagában a roncsautók külföldre történő kiszállítását
meggátoló intézkedések nélkül – amelyet viszont az árucikknek tekintett roncsautók esetében az EU
alapszerződése tilt – nem működhet.
Személyautó-lerakóhely
adó- és biztosítás-fizetési
kötelezettség megszűnése

Utolsó járműüzembentartó
adó- és biztosít.
fiz. kötelezettség

Engedélyezett
roncsautó
hasznosító

Szárazra fektetés

VW-koncepció

Tüzelőanyag
Kenőanyagok
Hidraulika-foly.
Hűtővíz
Hűtőközeg

Roncskarosszéria
száraz
magas vastartalom

Aggregátok
Shredderüzem
Műanyagrészek
Üveg
Ócskavas
Elasztomerek/gumik
apríték
Nem-vas fémek
Nem-vas
Katalizátor
fémapríték
Akkumulátor

Logisztika

Újrahaszossítás

Feldolgozás

Bontás

Gyűjtés - Tárolás - Szállítás
Ásványolaj-ipar
Kémiai ipar
Aggregát feldolgozó
Műanyagipar
Üvegipar
Kaucsukipar
Fémkereskedelem

Shred. maradvány
(könnyűfrakció)

Energetikai
Tárolás
felhasználás

2.1.1.3.1 ábra A német újrahasznosítási rendszer szemléltetése a VW újrahasznosítási koncepcióján keresztül
Ez az EU Irányelvhez képest jelentős eltérés már eddig is komoly vitákat eredményezett Brüsszelben
Németország és Hollandia, valamint az ingyenes visszavételt és a gyártó termékfelelősségét hirdető országok
között és valószínűleg ez az érdekütköztetés még eltart egy darabig.
A német autóipar mindenesetre – számítva arra, hogy nemsokára Németország is kénytelen lesz elfogadni az
ingyenes visszavétel intézményét – monopolizációs tervekkel igyekszik a kis- és közép-vállalkozásokat „kiütni”
a nyeregből és a roncsautó-hasznosítási rendszert saját részére kisajátítani. Mint az EU-állásfoglalásából kitűnik
ez a törekvés is ellentétes az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére irányuló EU célkitűzésekkel, ráadásul
még Németországon belül is komoly érdekellentéteket okozhat. Ezt a monopolizációs törekvést egyébként
ellenzik a középrétegek támogatására hivatott tartományi minisztériumok is (Ministerium für Wirtschaft und
Mittelstand).
Az egységes feltételrendszer kiépítése Németországban 1993-ban kezdődött meg, amikor az autógyártók
megkezdték saját gyártmányaikból keletkező autóroncsok hasznosítását végző hálózataik kiépítését. Ennek első
lépéseként a már meglevő bontóüzemekkel kötöttek egyes gyártmányok bontására vonatkozó szerződéseket,
miközben ezek tevékenységét megfelelő minőségi- és környezetvédelmi szabványok betartásához kötötték.
Ezeket a követelményeket a VDA – Verband der Deutschen Automobilindustrie – a Német Autóipari Egyesülés
– tagvállalatai dolgozták ki. 1995. Február 8-án azután megszületett a németországi roncsautó-átvevőhelyek és
bontóüzemek mai minősítésének egységes követelményrendszerét tartalmazó ún. Gépjármű-újrahasznosítás
egységes koncepciója. Ennek alapján szerződik az autógyártó a bontóüzemmel ill. végzi el az időszakos
felülvizsgálatokat.
Ez az egységes feltételrendszer különösen az alábbi műszaki- és szervezési kérdéseknek szentelt nagy figyelmet:

11

A modern gépjármű-recycling menete
•
•
•
•
•
•

az üzem létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek.
a vonatkozó előírások betartatása különösen a hulladékkezelés, emisszió-, munkavédelmi, tűzvédelmi- és
élővíz-védelmi rendszabályok vonatkozásában.
az ún. „LAGA” füzetek által előírt „Az autóroncsok tárolására és kezelésére szolgáló üzemek és
berendezések létesítési feltételei”-nek betartatása.
a munkafolyamat megfelelő lépéséhez igazodva a talaj védelme.
az üzemi folyadékok eltávolítására szolgáló berendezések követelményeinek betartatása.
a termékek és hulladékok tárolására, raktározására vonatkozó követelmények.

A roncsautók hasznosítását végző üzemek ellenőrzését csaknem kizárólag előzetes bejelentés nélkül végzik, ez a
megoldás hiteles képet nyújt a telephely valóságos tevékenységéről. Az ilyen ellenőrzésekben az üzemek
megfelelően nagy együttműködést tanúsítanak – ennek magyarázata a sikeres auditálás esetén kecsegtető üzlet
lehetősége.
Az üzem területének bejárása után az üzemvezetővel egyeztetik a további szükséges lépéseket.
A bejárást a műszaki megoldások és a folyamat egészének alapos tanulmányozása jellemzi.
Az ellenőrzés szerves részét képezi a folyamat dokumentáltságának ellenőrzése. Ennek során az üzemi könyv
alapján plauzibilitási vizsgálatnak vetik alá az üzem által felállított ún. anyagmérleget – a be- és kiáramló
anyagmennyiségek egyensúlyát, felhasználását. Az igazolásokat tartalmazó könyvelés ellenőrzésével (a kísérő és
átvételi elismervényeket tartalmazó tömb) megállapítható, hogy a hasznosító üzem a bontás folyamat során
keletkező jellemző hulladékaival hogyan gazdálkodik, azt kinek és milyen módon adja át a későbbi
hasznosításra. A szakértők a megállapított tények, kisebb- nagyobb rendellenességek alapján háromféle módon
értékelhetik a bontóüzem tevékenységét.
A
B
C

Megfelelő
Korlátozottan megfelelő
Nem megfelelő

Valamennyi rendelkezésnek megfelel
Kisebb rendellenességek tapasztalhatók
Az elvárásokhoz képest jelentős eltérések tapasztalhatók

Mindenképpen tanulságos áttekinteni a TÜV Rheinland által 56 üzemben elvégzett vizsgálatok tapasztalatait, a
feltárt hiányosságok jegyzékét [kre, 99]:
Szervezési hiányosságok
Az
üzem Munkavégzés/ A
hulladékok
összképe
üzemi
szakszerű
(raktározás
folyamat
kezelése
stb.)

kb. 45%
kb. 80%
Műszaki hiányosságok
A beszállítási Előkezelési
és a munka- tartomány
folyamatok
közötti tárolás
kb. 65%

kb. 35%

kb. 65%

A
felülvizsgálatot
igénylő
hulladékok
nyilvántartása

A hulladékok
kezelésével
megbízott
személyzet
szakképesítése

Üzemkönyv/
anyagáramlási
igazolások

kb. 50%

kb. 55%

kb. 95%

Az üzemanyagok Bontási
eltávolításához
terület
alkalmazott
technológia

A járművek
üzemanyagainak
megfelelő
eltávolítása
és/vagy
végkontrollja
kb. 60%

Alkatrészraktár

A talajvizet Az
üzem
veszélyezvízelvezetése
tető
anyagok
tárolása
kb. 65%
kb. 25%
kb. 15%
kb. 75%
kb. 60%
2.1.1.3.1. táblázat Bontóüzemekben feltárt hiányosságok

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartozik az üzemkönyv nem megfelelő vezetése és az alkalmazott ún.
„szárazra fektetési technológiák” (az üzemanyagok eltávolítására szolgáló technológiák) elégtelensége.
1998. április 1-ével hatályba lépett ún. „Altauto-Verordnung” – roncsautó-rendelet – az alábbi kötelezettségeket
fogalmazta meg az autóbontás folyamatában résztvevő üzemek számára:
A rendelet megkülönbözteti a roncsautók leadási helyéül szolgáló ún. „Annahmestelle” – átvételi hely” – és a
gyakorlati bontási tevékenység lefolytatását végző ún. „Verwertungsbetrieb” – bontóüzem – fogalmát. Az
átvételi helyek rendszerének ill. hálózatának kiépítése elsődlegesen fontos abból a célból, hogy az utolsó
üzembentartó járművét a lakóhelyéhez lehetőség szerint legközelebb le tudja adni. A hasznosítók szervezett és
ellenőrzött körülmények között szállítják azután az ezeken a helyeken összegyűjtött járműveket a bontókba.
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Az átvételi helyek működtetésével kapcsolatos feladatok: vonatkozásában a roncsautó-rendelet a
következőképpen rendelkezik:
• a roncsautók megfelelő átvétele és azok előkészítése a bontókba történő továbbszállításhoz
• az ún. „Überlassungspflichten” – azaz a hasznosítás következő lépését végző üzem számára történő
továbbadási kötelezettség.
• a roncsautó-rendelet mellékletében megfogalmazottaknak megfelelően a tevékenység évenkénti ellenőrzése
(a rendelet megkülönbözteti a járműjavítási tevékenységet is folytató átvételi helyeket, melyeket az illetékes
ipartestület ellenőriz, míg a csak átvételi helyként szolgáló telepeket a roncsautó-rendelet 5 §-a szerint
szakértők végeznek).
A bontóüzemek vonatkozásában a rendelet kiterjed:
• a roncsautók tárolására, kezelésére és hasznosítására.
• az ún. „Überlassungspflichten”-re – azaz a hasznosítás következő lépését végző üzem számára történő
továbbadási kötelezettségre.
• a bontóüzemek roncsautó-rendelet mellékletének 5 §-a szerinti, szakértők által végzett évenkénti
felülvizsgálatára.
A további anyaghasznosítást végző ún. „shredderüzemek” vonatkozásában a rendelet érinti:
• az előkezelt karosszériamaradványok hasznosítását
• a shredderüzemek a roncsautó-rendelet mellékletének 5 §-a szerinti, szakértők által végzett évenkénti
felülvizsgálatát.
A bontóüzemek számára a felépítés, kialakítás és felszerelés vonatkozásában minimálisan teljesítendő
követelményként előírja:
a bontási terület és annak felosztásának a bontott járművek mennyiségéhez történő igazítását (feltételezve
azt az alapigazságot, hogy nagyobb mennyiségű autóroncs bontásához, szakszerű tárolásához, bontott
anyagainak elkülönített kezeléséhez, tárolásához nagyobb területre van szükség)
a bontóüzemet a bontás folyamatának megfelelő módon önálló területrészekre kell tagolni (pl. beérkezés,
szemrevételezés, előzetes tárolás, üzemanyagok eltávolítása, alkatrészek bontása, tárolása, nyers
karosszéria tömbösítése, másodnyersanyag-raktárak kialakított helyszínei)
a környezetre veszélyt jelentő anyagok talajba, élővízbe jutását a munkavégzés helyszínén a talajon
megfelelő védőréteg kialakításával ill. a szennyeződések leválasztására, összegyűjtésére alkalmas védmű
létrehozásával meg kell akadályozni.
a szennyvizek kezelését végző berendezések színvonala mindenkor kövesse a technika aktuális helyzetének
megfelelő, még racionálisan üzemeltethető eszközökét.
Az üzem mindennapi működésével, működtethetőségével kapcsolatban előírja:
a Szövetségi Emisszióvédelmi Törvények betartására vonatkozó engedélyek meglétét
az üzemeltetési kézikönyv elkészítését és szükség szerinti bővítését (amely leírja a telepen végzett
tevékenységet, annak jellegét, munkafolyamatait, az egyes munkaszakaszokat, a telep területi tagozódását
stb.)
az üzemanyagok a technika állásának megfelelő, mind nagyobb mértékű, még racionális eltávolítását (ez
tételenként változik, ma pl. egy lengéscsillapítóból racionális ráfordítással az olaj kb. 25-30%-a távolítható
el, míg a motorolajok gyorsabb, hatékonyabb leeresztésére a hengertömböt enyhén melegítik stb.)
az egyes alkatrészek ill. szerkezeti anyagok mind teljesebb előbontása (még eladható, javítható alkatrész,
vagy anyagában hasznosítható szekunder anyag) a karosszériából származó shredderezési könnyűfrakció
(műanyag, üveg, gumi) mennyiségének csökkentésére
az üzem napi tevékenységét rögzítő üzemkönyv megléte és naprakész állapota (amelyből azután könnyen
készíthető anyagmérleg, alapul szolgál a végzett tevékenység nagyságrendjének megítélésére, az
adóhatóság számára a keletkezett árbevétel felmérésére ill. a bevallásban szereplő adatok ellenőrzésére, a
telepen levő egyes fődarabok tételes ellenőrzésére – lopott autók bontásának, legalizálásának kizárása -, a
keletkező veszélyes és egyéb hulladékok mennyiségének, megfelelő, engedéllyel rendelkező
hasznosítóknak történő átadásának nyomon követhetőségére stb.)
Az autóipar saját feltételrendszerének megfogalmazásakor jól felfogott gazdasági érdekből cselekedett, ugyanis
tudta, hogy:
az állam előbb-utóbb velük is érvényesítteti a „hatást keltő fizet” elvét (jelen esetben a keletkező roncs
visszavételének és mind tökéletesebb hasznosításának igényét),
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-

-

ez a termékfelelősség csak fokozott fejlesztésekkel (hasznosítás-helyes konstrukciók létrehozása, csak
hasznosítható anyagok alkalmazása, szereléstechnológia egyszerűsítése a könnyebb bontáshoz, anyagkompozitok (összetett anyagok) alkalmazásának mellőzése stb.), vagyis a konstrukcióképzés szabályainak
gyökeres átalakításával, a már a „tervezőasztalon megkezdett újrahasznosítás” szemléletének térhódításával
valósítható meg, amely rengeteg pénzt és sok időt igényel. Elegendő csak arra gondolni, mennyi idő
szükséges egy szériában éppen gyártani kezdett járműtípus költségeinek megtérüléséhez – ez több évre
tehető – és az autógyárak általában már évekkel előre meghatározzák a továbblépés irányát, a bevezetni
kívánt új modellek skáláját. Így talán könnyebb megérteni milyen nehéz a bevált sablonoktól elszakadni –
és mennyire szükséges ehhez a politikai és gazdasági ösztönzés.
Az autógyárak saját feltételrendszerükkel komoly alkupozícióba kerültek a végrehajtó hatalommal
szemben, elég csak arra gondolni, hogy a Német Szövetségi Állam már hatodik éve igyekszik –
eredménytelenül – rákényszeríteni akaratát – a roncsautók ingyenesen kötelező átvételének intézményét – a
gyártókat képviselő lobbira.

A könnyen megfogható egyéni érdekek mellett mindenesetre szükség van az egyéni kezdeményezésekre, sokszor
ezek jelentik bizonyos problémák tekintetében a megoldást. Így például a gyártók részéről tett ígéret, mely
szerint 2002-re járműveiket úgy készítik el, hogy azok majdan roncsként anyagaikat tekintve 85%-ban, míg
2015-ben 95%-ban újrahasznosíthatók lesznek előrelépést jelent a mai általános 70-75%-os újrahasznosítási
rátához képest. Hogy ebből azután mennyi volt a „jó szándék” és mennyi az állami kényszerítő eszközök hatása
nehéz megítélni.
Az autógyárak által Németországban megfogalmazott önkéntes vállalások és a roncsautó rendelet
értelmezésében az alábbi jellemző eltérések mutatkoznak:
A roncsautó-rendelet hatálya bővebb, kiterjed a roncsautók átvételére szolgáló helyekre és a
shredderüzemekre is.
A roncsautó-rendelet értelmében a bontóüzemek kötelesek: a roncsautó átvételét egy hivatalos okirattal
igazolni, a telep egészére vonatkozó üzemeltetési kézikönyvet készíteni és a napi üzemeltetés viszonyainak
ellenőrzésére szolgáló üzemkönyvet vezetni.
A roncsautó-rendelet használja a „technika jelen állásának megfelelő” kifejezést (ez különösen fontos az
üzemanyagok eltávolításánál, a shredderezési könnyűfrakció kezelésénél stb.)
A szakértők tevékenységét szakképesítéshez köti (jóváhagyási eljárás).
Ezeket az eltéréseket az autógyártók a felmerülő többletköltségek elkerülése (kettős auditálás szükségtelensége)
érdekében a roncsautó-rendelethez igazodva csaknem teljességében felszámolták, különbségeket mára csak a
különböző gyártmányok típus-specifikus ismérvei okoznak. Így ma Németországban a gyártó a roncsautórendelet 5 §-ának értelmében, független szakértő által végzett auditálás eredményét önmagára nézve kötelező
érvényűnek tekinti, megkímélve saját magát és a vele szerződésben levő bontókat egy sor vitától és párhuzamos
költségtől.
2.1.1.4 Hollandia ELV-kezelési gyakorlata
A holland minta ismertetése azért fontos, mert az EU a holland minta működését vette alapul saját irányelvének
kiolgozása során, és mint az a mellékletben található EU-országjelentésekből is látható, ennek a rendszernek a
működését az EU illetékes Bizottsága azonnal és minden további feltétel nélkül további évekre engedélyezte.
A holland rendszer jelenlegi formájának kialakulása a nyolcvanas évekre vezethető vissza, és közvetlen
előzménye a törvényhozás olyan szándéka volt, mely szerint a gépkocsi-roncsokból származó hulladékok
mennyiségét a 2000. évre 50%-kal szükséges csökkenteni. Mielőtt a kormányzat kimondta volna a gyártóiimportőri oldal termékfelelősségét, az importőrök – megelőző jelleggel – 1993-ban létrehozták a roncsautóhasznosítás holland szervezetét, az ún. ARN-rendszert (ARN – Auto Recycling Nederland), amely működését
tekintve egy non-profit szervezet. Az önálló – az államtól független – rendszer létrehozását elsősorban
költséghatékonysági tényezők indokolták, mert mint az köztudott, általában mindig az állam a legdrágább
hulladékhasznosító és az állami szerepvállalás a legtöbbször kizárja a piaci alapokon működő rendszerek
kialakításának lehetőségét.
Az ARN igazgatótanácsát a RAI (helyi importőrszövetség), a BOVAC (flottakezelők), a FOCWA (helyi
szervizek), a STIBA (autóbontók érdekképviselete) és az SVN (holland shredderüzemek) tagjai alkotják.
Az ARN-rendszer működésének pénzügyi hátterét az 1995-ben bevezetésre került hulladék-kezelési díj (waste
disposal fee) szolgáltatja, amelyet új gépjármű vásárlása során fizetnek be egy elkülönített és az ARN által
felügyelt felhasználású alapba. A hulladékkezelési díj ugyancsak megfizetendő a magánimport keretében az
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ország területére hozott és ott forgalomba helyezett járművek után is. Az egyes járművek után befizetett díjak
napi követhetőségét kitűnő nyilvántartási rendszer biztosítja. A díj mértékét az új autók eladási előrejelzései és a
hasznosítás aktuális költségeinek figyelembe vételével az Igazgatótanács 3 évenként állapítja meg. A díjak
mértékének edigi alakulását szemlélteti az alábbi táblázat.
Az elszámolási időszak
A díj mértéke
1995-1997
82€ (≈ 250 NLG)
1998-2000
68€
2001-2003
45€
2.1.1.4.1. táblázat Az ARN Igazgatótanácsa által az eddigi működés során háromévente megállapított hulladékhasznosítási díj eddigi alakulása
A 2000. év végére az alapban felhalmozott pénzösszeg mértéke elérte a 161 millió Eurót, melynek oka egyrészt a
vártnál nagyobb mértékű új autó eladással, másrészt kisebb hasznosítási költségekkel magyarázható. Ez tette
lehetővé a díjtételek csökkentését.
Az ARN működése során a vele szerződött autóbontóknak, szállítmányozó- és hulladékhasznosítóknak
prémiumot fizet, amelynek mértékét elszámolási egységhez köti (kg, liter vagy darabszám egység alapján). Az
elszámolás alapját a minden egyes ELV-hez külön vezetett és nyilvántartott anyagmérleg képezi, amely
lehetőséget nyújt a hasznosítóknak ténylegesen átadott hulladékok nyomon követésére, ill. a prémium pontos
meghatározására. Az alkatrészként újrahasználatra kerülő darabok esetén nem jár prémium, a többi
költségkategóriákra az alábbi maximális prémium fizethető ki:
A
prémium
költségkategóriára
vonatkozó
maximális mértéke
A kinyert anyagokra, kg, liter vagy darab elszámolási 82€ / ELV
egységenként
Szállításra
12€ / ELV
Adminisztrációs költségre
3€ / ELV
2.1.1.4.2. táblázat Az ARN által az egyes költségtípusokra kifizethet[ prémiumok ELV-re vonatkoztatott
maximális mértéke

Költségkategória

Az ARN-rendszer ellenőrzött körülmények között bonyolított ELV leadási ösztönzői a következők: az utolsó
üzembentartó az ELV leadásakor ún. CoD-t (= Certificate of Disposal – Leadási Igazolás) kap, amellyel – és
csak kizárólag azzal – járművét a forgalomból kivonathatja. Ezzel megszűnik az adó- és biztosítás-fizetési
kötelezettsége. Ennek fejében az ELV leadása az utolsó üzembentartó számára ingyenes.
Az ARN rendszer szerződött partnerei az autóbontók, akik területlefedő rendszert alkotnak és átlagosan évi 1100
ELV-ét bontanak szét az ARN által jóváhagyott bontási technológia alkalmazásával, a szállítmányozók, akik a
bontóüzemek és a hulladék-feldolgozók között végzik az egyes frakciók szállítását, az egyes anyagfrakciók
hasznosítói, akik szerződésben garantált minőségű és mennyiségű hulladékot kapnak az ARN-bontókból,
valamint a shredderüzemek, akik az ARN-bontókból megfelelően előbontott karosszériához jutnak, egyúttal
ellenőrzik az előbontás bontóüzem által végrehajtott megfelelőségét.
Az ELV-ékből származó, prémiummal támogatott anyagféleségek átlagos mennyiségét szemlélteti a melléklet
M.1. táblázata.
2.1.1.5 Az EU országainak ELV-kezelési gyakorlata
Az európai országok ELV kezelési gyakorlatának az ACEA által készített legutóbbi helyzetértékelése alapján
elkészített összefoglalója a mellékletben található.
2.1.2 A roncsautó-kezelés hazai szabályai
A jármű újrahasznosítás hazai helyzetének áttekintése során elsősorban a járműbontási tevékenységhez
kapcsolódó, elsősorban környezetvédelmi vonatkozású jogszabályokkal és előírásokkal kerülnek áttekintésre.
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Tekintettel arra, hogy a gépjárművek bontása során számos veszélyes hulladék keletkezik, így a bontótelep
létesítésére, működtetésére elsősorban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendelkezések vonatkoznak, illetve
azok az általános rendelkezések, amelyek a veszélyes anyagokra külön előírásokat tartalmaznak.
A bontásból származó alkatrészek forgalmazásáról a GM-KöM rendelkezik, de a bontóüzem működését és
gazdaságos üzemeltetését még számos egyéb rendelkezés is érinti. Az érintett jogszabályok jegyzéke a
mellékletben található.
2.1.2.1. A bontótelepek engedélyezésének, létesítésének és építésének jogszabályai
A bontóüzemként szolgáló telephely kiválasztásának szempontjait ma Magyarországon a (80/1999 Korm.
Rendelet (VI.11.)) „Rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről” tartalmazza.
A Kormány a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről a mellékletében foglalt olyan ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet folytató
jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, természetes személyek (egyéni
vállalkozók, bedolgozók, bérmunkát végzők), valamint a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei
vonatkozásában rendelkezik, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üzemeltetett
berendezések miatt a végzett munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tűz- és robbanásveszély,
vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel.
A rendelet értelmében, annak mellékletében meghatározott tevékenységeket telepen vagy építményben,
építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben csak telepengedély alapján lehet megkezdeni, vagy
folytatni.
A telepengedélyt az ipari, szolgáltató tevékenység végzésére, valamint a környezetre és az egészségre veszélyes
anyagok és készítmények raktározására használt telepre - kivéve, ha a tevékenység a környezeti hatásvizsgálat
elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló
152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött - a tevékenység
folytatója kérelmezi.
A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi kerületi
önkormányzat) jegyzőjétől kell kérni.
Új telep létesítése, vagy a telepengedéllyel rendelkező telepen folytatott tevékenységi kör bővítése,
megváltoztatása vagy módosítása esetén az új telep használatba vételét (építési tevékenység végzése esetén a
használatbavételi engedélyezési eljárást követően), illetve a tevékenységi kör bővítésével, megváltoztatásával,
módosításával járó tevékenység megkezdését megelőzően kell a telepengedélyt kérni.
Jogerős telepengedély nélkül a tevékenységet megkezdeni, folytatni, illetve módosítani nem lehet.
A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jogosultját a szükséges más hatósági (építési, használatba vételi,
a rendeltetés megváltoztatására irányuló stb.) engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
A telepengedély jogosultja köteles a telepengedélyt a telephelyen tartani, és azt az ellenőrzések során bemutatni.
A jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a
telep megfelel a munkavégzésre (munkahelyre) vonatkozó előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében
élők nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti.
A telepengedély meglétét a jegyzőn kívül az eljárásban résztvevő hatóságok és a fogyasztóvédelmi
felügyelőségek is jogosultak ellenőrizni, szükség esetén hatósági jogkörüket gyakorolni, továbbá indokolt
esetben a jegyzőnél kezdeményezni a telepengedély visszavonását.
A roncsautók bontásának, anyagainak hasznosításának végzéséhez kapcsolhatóan a TEÁOR alapján, (ideértve az
ezen tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is:) a rendelet az alábbi tevékenységeket sorolja fel:
25.12
37.10
37.20
50.20
63.12
63.21
74.82
90.01

Gumiabroncs újrafutózása, felújítása
Fém visszanyerése hulladékból
Nemfém visszanyerése hulladékból
Gépjárműjavítás, a közúti gépjármű javítótelepen 50 db egyidőben javítandó gépjármű alatt
Tárolás, raktározás
Szárazföldi szállítást segítő tevékenységből a havi vagy éves garázshelybérleti szolgáltatás, a
vontatott gördülőállomány karbantartása, kisebb javítása
Csomagolás
Szennyvízelvezetés, -kezelés 5000 m3/nap szennyvíztisztítás alatt
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93.01

Mosás, tisztítás

A bontótelepek létesítéséhez szükséges építési engedély engedélyeztetési eljárásának követelményeiről „Az
épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 34-37§, ill. 52-53§-ai
rendelkeznek.
Építésügyi hatósági engedély a jogszabályok keretei között akkor adható, ha:
a) a tervezett építés a megfelelő §-okban, illetve a külön jogszabályban kötelezővé tett nemzeti szabvány
szerinti követelményeknek megfelel,
b) a tervezett építés az egyes építmények és területek védettségét elrendelő vagy azokra különleges feltételeket
megállapító jogszabályoknak, az előzetes hatósági eljárásokban tisztázódott szakhatósági követelményeknek
és az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt eseti előírásoknak megfelel,
c) az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros
hatást, amely a terület rendeltetésének megfelelő mértéket meghaladná, az állékonyságot, az életet és
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené,
d) az építmény rendeltetésszerű használhatóságához szükséges járulékos építmények, illetőleg jogszabályban
meghatározott esetekben és módon a közlekedési hálózathoz való csatlakozás, valamint a közmű- és
energiaellátás megvalósítása biztosított,
e) a tervezőként megjelölt szerv, illetőleg személy jogosult volt az építészeti-műszaki tervezésre,
f) az építtető építési jogosultságát hitelt érdemlően igazolja.
Az építésügyi hatóság engedélye egyben - az engedélybe foglalt szakhatósági előírások vonatkozásában szakhatósági engedély is, amely azonban nem menti fel az építtetőt a külön jogszabályok szerint szükséges más
hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
Az építésügyi hatósági jogkört első fokon ellátó személy, a települési önkormányzat jegyzője.
A 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
rendelkezik, hatálya kiterjed az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogszabályban előírt építészeti-műszaki tervdokumentációk,
valamint az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások hatálya alá tartozó építési tevékenység végzéséhez
szükséges műszaki megvalósítási tervdokumentációk tartalmára.
Az építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza az üzemelés-technológiai tervet a környezet-, természet, tűz- és egészségvédelmi követelmények szempontjából meghatározó, valamint az előzetes egyeztetések során
az érintett szakhatóságok által - a vonatkozó szakmai jogszabályok alapján - jelzett esetekben és
részletezettséggel.
2.1.2.2. A bontóüzemek működésének és ellenőrzésének jogszabályai és előírásai
A bontóüzemek tevékenysége kapcsán, a járműroncsok bontásának elvégzésével egy sor veszélyes és egyéb
hulladék keletkezik. A veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályokat ma Magyarországon a 101/1996
(VII.12.) sz. Kormányrendelet – amely a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának
ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben 1989. március 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szól -,
valamint a 28/2001 (VI.15.) sz. Kormányrendelet – amely a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tennivalókról
rendelkezik – tartalmazza.
A 28/2001 (VI.15.) sz. Korm. Rendelet a veszélyes hulladékokra, valamint az azokkal kapcsolatos
tevékenységre, a veszélyes hulladékok tulajdonosaira és birtokosaira terjed ki, a radioaktív hulladékok
kivételével. A rendelet definiálja a hulladékokkal kapcsolatos tevékenység – keletkezés, kezelés, ártalmatlanítás,
gyűjtés, hasznosítás, begyűjtés, tárolás, lerakás és megsemmisítés - valamennyi lépését, megnevezve a
folyamatban résztvevők szerepét ill. a hulladékok által potenciálisan kifejthető hatásokat ill. azok
következményeit.
Útmutatóként szolgál a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzése vonatkozásában, rendelkezik a
veszélyes hulladékok gyűjtése, begyűjtése, tárolása tekintetében.
Megnevezi a veszélyes hulladékok szállításának, kezelésének feltételeit, rendelkezik a hulladékok további
lehetséges sorsáról (előkezelés, ártalmatlanítás, hasznosítás, megsemmisítés).
Rendelkezik a veszélyes hulladékok behozatala, tranzit-szállítása, kivitele vonatkozásában, szabályozza az
országhatáron történő átléptetés menetét.
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Meghatározza a veszélyes hulladékok környezetszennyező és károsító hatásának megelőzésére szolgáló
intézkedéseket, megszabja a visszaélések esetén kiszabható bírság mértékét.
A rendelet mellékletei és azok függelékei részletesen szabályozzák a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tudnivalókat.
A bontótelep létesítése és üzemeltetése szempontjából kiemelten fontos a Rendelet 3. sz. melléklete („Szabályzat
a veszélyes hulladékok gyűjtéséről és tárolásáról”), amely tartalmazza a veszélyes hulladékok gyűjtéséről,
tárolásáról és lerakással történő ártalmatlanításáról szóló előírásokat.
A Rendelet 3. sz. mellékletének legfontosabb tudnivalói a mellékletben kerültek összefoglalásra.
Az autóbontást végző telephelyek elviekben az alábbi veszélyes hulladékokkal kapcsolatos üzemeltetési és
adminisztratív tevékenységet folytatják:
- veszélyes hulladék gyűjtőhely kialakítása
- a keletkező veszélyes hulladékok rendszeres telephelyi gyűjtése
- a veszélyes hulladékok ártalmatlanításra (vagy hasznosításra) történő átadása
- anyag-felhasználási napló vezetése
- anyagmérleg készítése
- veszélyes hulladék-napló vezetése
- statisztikai adatbevallás készítése és a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek történő
benyújtása
- hulladékgazdálkodási terv készítése.
A bontás során potenciálisan keletkező veszélyes hulladékok jegyzéke a Hulladékgazdálkodási Törvény 1.
számú mellékletében hivatkozott EWC (European Waste Catalogue – Európai Hulladéklista) hulladéklistájából
kiválasztva és összefoglalva a mellékletben található meg.
A bontásból kinyert gépjárműalkatrészek ismételt felhasználását az 5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet (a közúti
járművek műszaki megvizsgálásáról) szabályozza. E szerint a bontásból kinyert alkatrész, tartozék csak
minőség-ellenőrzés után építhető be gépjárműbe és pótkocsijába. A műbizonylat hatósági ellenőrzése, amely a
bontó telephelyén is megtörténhet, a területi közlekedési felügyelet hatásköre.

2.1.2.3 A hazai járműállomány összetétele a típusok, az átlagéletkor és a 2001 évi forgalomba helyezések
szempontjából
A hazai járműállomány értékelésének alapjául a Központi Statisztikai Hivatal 2001-es (2002 év közepén kiadott)
gépjárműállomány összesítője, az MGE (Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete) 2001. évi értékesítési adatai,
valamint a BM 2001 évi forgalomba helyezési adatai szolgálnak. (A tendencia alakulásának vizsgálatára az
1990-től 2000-ig terjedő statisztikai adatbank ill. a 2000. évi eladási statisztika nyújt alapot.)
A magyar autóállomány átlagéletkora 11,8 év amely megegyezik az előző évben tapasztalható értékkel. Az
1998-ban megkezdett jármű átlagéletkor csökkenés 2000. évben megállt, köszönhető ez az országba behozható
használt gépjárművek életkor-korlátozásának megszűnésével. Az átlagéletkor tendenciája azt követően növekvő
jelleget mutatott, a 2001. évi stagnálás az igen jól sikerült új autó értékesítési számoknak köszönhető.
Hosszútávon azonban mindenképpen a márkaképviseletek érdekeit sérti a használt autók behozatala, különösen,
ha azt a jelenlegi formájában folytatják, azaz ugyan vannak vonatkozó zaj- és károsanyag-kibocsátási normák,
amelyeknek az országba behozni kívánt jármű meg kell, hogy feleljen (és ezek az adatok a Közlekedési
Főfelügyelet homelapján hozzáférhetők), azt azonban nem tartatják be. A 2000. évben 20.000 körüli, míg 2001ben már 70.000-es nagyságrendben hoztak be az országba használt autót.
Ennek a folyamatnak a veszélye kettős, egyrészt a fejlett nyugat ránk testálja az ő gyártói- importőrei által
hasznosítandó használt autóit, amelyek egy-két éven belül nálunk kezelendő roncsként jelenek meg, másrészt ez
a hasznosítási igénynövekmény pont abban az időszakban jelenik meg, amikor a gyártóknak és az importőröknek
2007. január 1-jétől kezdődően korra és nemre való tekintet nélkül minden gyártmányukat térítésmentesen vissza
kell venniük az utolsó üzembentartótól, amennyiben az minden lényeges alkatrészét tartalmazza és külső
járulékos szennyeződésekkel nem terhelt.
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Sajnos ezekre az időközben az országba behozott járművekre még nem képeztek hasznosítási alapot – a magyar
roncsautó rendelet tervezetben már betervezték az erre vonatkozó kb. 30.000 Ft mértékű illetéket – így ezek
hasznosítása egyéb megoldás hiányában a hazai gyártói- értékesítői hálózatot terheli majd.
A magyar járműállomány átlagéletkorának alakulása kettős tendenciát mutat, ez a tendencia összefügg az új
eladások alakulásával, illetve a már említett használt autó behozatallal.
Míg az utóbbi 3 évben az erősen terjeszkedő és sikeres üzletpolitikát folytató francia típusokat forgalmazó
kereskedők típusainál a korábbiak során ill. jelenleg is behozott használt autók magasabb átlagéletkora ellenére
is évek óta csökken az átlagéletkor (Citroën, Peugeot, Renault), addig a „divatautóknál” (Audi, BMW,
Mercedes) folyamatos növekedés tapasztalható. Az Opel és a VW elsősorban cégautóként, munkába járó
típusként jellemző, életkorul enyhe emelkedés mellett stagnál. Az Opel esetében korábban jótékony hatást
gyakorolt a szentgotthárdi gyártás és az ebből származó emelt szintű hazai értékesítés, ez azonban az
összeszerelő mű Lengyelországba történő áttelepítésével megszűnt.
A Suzuki a folyamatos hazai gyártás és értékesítés hatására tartja „fiatalos” formáját, az 1992 óta tartó
folyamatos gyártás ellenére is csak 4,1 éves átlagéletkort mutat fel, piacvezető értékesítőként némileg
kompenzálva a korábbi szocialista típusok igen erős átlagrontó teljesítményét.
Az olyan 100.000-es darabszámban a hazai közutakon futó gyártmányoknál, mint a Fiat, vagy a Ford az utóbbi
két év használtautó behozatala rontotta ismét a korábban pozitívvá váló tendenciát.
Külön kasztot képeznek a ma már nem forgalmazott típusok a magyar járműállományban. Ezek közül a
kétüteműek (Trabant, Wartburg) még mindig együttesen mintegy 330.000 darabot adnak a magyar
járműállományból, a hazai személyautópark mintegy 13,5%-át! Átlagéletkorukra nézve (16,3 ill. 16,4 év)
könnyen érthetővé válik hogyan állhat ma az átlag magyar személygépkocsi park átlagéletkora 11,8 évnél.
A Lada típusai a kétüteműekhez hasonlóan 12%-nyit tesznek ki a járműparkból, átlagéletkoruk (16,5 év)
súlyosan rontja az összképet, bár az utóbbi években – igaz elenyésző mértékben – újraindult a márka értékesítési
tevékenysége az országban.
Valószínűleg a Lada lesz az első értékesítő Magyarországon, amelyik – ha bevezetik a gyártó- ill. importőre
kötelező termékfelelősségét, ill. térítésmentes ELV visszavételi kötelezettségét – kivonul a magyar piacról.
A ma már a VW konszernhez tartozó Skoda típusoknál a korábban növekvő tendencia mára stagnált, a stabil
160.000-es darabszám felfutó jelleggel bír, miközben átlagéletkora az egyre növekvő eladásoknak köszönhetően
csökkenni fog.
A Dacia az 1990-es 200.000-es darabszámról mai 30.000-es flottájával szinte „kiveszettnek” tekinthető a magyar
piacról. Köszönhető volt ez annak, hogy Romániába a Renault mellett csak a romániai gyártmányok voltak
vámmentesen bevihetők, így az ottani érdeklődők még a legtávolabbi magyar falvakba is eljutottak az ottani
darabokat felvásárolandó. Minden valószínűség szerint ilyen „logisztikai ösztönzést” nehezen lehet bármilyen
ma működő gazdasági szabályozó eszközzel reprodukálni…
2.1.2.4 A hazai járműállomány értékelése az ELV-kérdéskör szempontjából
A magyar járműállomány korösszetétele nem felel meg a fejlett európai országok normájának. A járművek
átlagéletkora több mint 10 év, tőlünk nyugatra a már hasznosítást elősegítő módon tervezett gépkocsikat ekkora
összélettartamra szánják. Az okok összetettek, nem megfelelő gazdasági és társadalmi háttérre utalnak. A
járművek közül igen sok az 1989 előtt készült darab, a keleti típusoknál több mint 50%, míg a nyugatiaknál
valamelyest kedvezőbb a kép, itt kb. 40%.
A használt autók behozatalának ismételt engedélyezése önmagában nem jelentene problémát, ha a vonatkozó
zaj- és károsanyag-kibocsátási előírásokat betarta(t)nák. Így azonban egyenlőre a nyugaton mindenféle
szempontból (emissziós normák, életkor, közelgő gyártói- importőri ingyenes visszavételi kötelezettség)
tehertétellé váló járművek hozzánk történő beáramlása figyelhető meg, ami éveken belül a hazai gyártóértékesítő hálózatot fogja fokozottan megterhelni. Megoldást jelenthet majd a behozott járművekre a hazai
roncsautó rendelettel bevezetni kívánt hasznosítási díj kb. 30.000 Ft-nyi mértéke, amennyiben azt a majdani
hasznosításra használják fel.
Bár az emissziós normák várható szigorodása alapvetően ezt nem determinálja, mégis már csak a természetes
öregedés folytán is 3 de legkésőbb 5 éven belül mintegy 500000-600000 már most korszerűtlennek mondható
Trabant, Wartburg, Skoda, Polski Fiat és Lada kerül forgalomból kivonásra és ezek környezetbarát kezeléséről
mindenképpen gondoskodni kell. A legnagyobb problémát talán a Trabantok feldolgozása fogja okozni –
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műanyag karosszériájának problémás hasznosíthatósága és költségigénye miatt -, tehát átmeneti megoldásként az
országban több kétütemű feldolgozót kell létesíteni a probléma megoldására. (Németországban a Trabant
tervezőmérnökeit is bevonták az újrahasznosítási koncepció megalkotásába, korábban több, mint 100 helyen
működött kifejezetten Trabantok feldolgozásra specializálódott üzem, a legnagyobb problémát okozó műanyag
karosszériából ragasztót készítettek).
A nyugati járműveknél kevesebb a már igen régi jármű, ráadásul ezek jobb konstrukciójuk révén pár évvel
később jelentkeznek majd - és akkor sem akkora mennyiségben -, mint a keleti gyártmányok. Ennek ellenére a
használtautó import itt is tartogat veszélyeket, főként a kiemelten problémás típusok hazai dömpingjével. A
szándék nyilvánvaló, a nyugatiak szívesen adják olcsón használt járműveiket, ezáltal hozzánk kerülnek a még
nem hasznosítást figyelembe véve tervezett autóik, amelyekből igen sok rész nem, vagy csak igen nehezen
hasznosítható. Amit nyerünk a behozott autók egy-két éves üzemeltetése révén, azt sokszorosan elveszítjük
környezetvédelmi és tárolókapacitás-veszteségi okokból, nekünk kell gondoskodni a többnyire veszélyes
hulladékok kezeléséről stb.
2.1.2.5 A hazai forma összehasonlítása a korszerű nemzetközi gyakorlattal, hiányosságok feltárása
Ma Magyarországon a roncskocsik-újrahasznosításának a következő formái működnek. A roncsok a
tulajdonostól bizonyos kialkudott ár fejében a bontókba kerülnek, akik kiszerelik a még eladható részeket pl.
motor, váltómű, hajtóművek stb. és elvileg leeresztik az üzemi folyadékokat. Ez nem minden esetben valósul
azonban meg, gyakran hagyják benne főképpen a többihez képest kis mennyiségű fékfolyadékokat, de a
hűtővizet is néhányan gond nélkül öntik a csatornába.
A fáradt olajjal más a helyzet ezt összegyűjtve el tudják adni, ezt azonban főképpen az ellenőrizetlen
kisteljesítményű tüzelőberendezéseket - szabálytalanul - üzemeltetőknek adják el, mert ezek környezetvédelmi
kiadások híján magasabb árat fizetnek érte, mint a MOL Rt.
A már semmit sem "nyújtó" roncsok eddig az újrafutózhatatlan abroncsokkal és a benne levő műanyag
alkatrészekkel együtt eddig a bontók hátsó udvaraiban pihenték több (tízéves) álmukat. Ezeket főképpen azért
nem hasznosították a vas- és acélművek, mert még mindig elég szennyeződést tartalmaztak ahhoz, hogy ne
lehessen belőlük csak igen költséges - esetleg roncsolásos - bontással jó minőségű acélgyártási adalékot elérni.
Ráadásul a karosszériák tömörítés, préselés nélkül igen nagy térfogat/tömeg aránnyal rendelkeznek nehézzé és
egyszerűen gazdaságtalanná téve ezzel a szállítást a felhasználási helyre.
A bontóüzemek száma ma Magyarországon megközelíti a 250 darabot. Önálló nyilvántartást róluk – úgy, mint
„Autóbontók”, - nem vezetnek, ezek a gazdálkodó szervezetek egyetlen érdekképviseleti forma munkájában sem
vesz részt, ilyet nem működtet. Ennek nyilvánvaló célja az, hogy a többnyire szürke- illetve feketegazdaságban
végzett tevékenységük ne kerülhessen nyilvánosságra. Számuk megállapítása során elsősorban a telefonkönyvre,
a Szaknévsorra, ritkább esetben a környezetvédelmi hatóságok veszélyes hulladék nyilvántartására lehet
támaszkodni. A ritkább eset arra vonatkozik, hogy ezek a magyar bontóüzemek többsége a náluk nyilvánvalóan
keletkező veszélyes hulladékok (elsősorban üzemanyagok) ellenére nem teljesít ilyen jellegű – törvényben előírt
– bevallást a hatóságok felé.
Az autóbontó vállalkozások túlnyomó többsége kisvállalkozás, egy-két alkalmazottat foglalkoztat és éves átlag
bevétele nem éri el a 15 millió forintot. Többségük más tevékenységet is folytat a bontás mellett, mivel
véleményük szerint a bontás nem túlzottan kifizetődő vállalkozás ma Magyarországon. Legnagyobb részük nem
minősíti, minősítteti az általa bontott alkatrészeket, azért felelősséget nem vállal (esetenként ezt még
transzparenssé is teszi telephelyén). Jelentős részük szerepet vállal a lopott autók „legalizálásában”,
tevékenységük nagy részét az adózás rendje alól kibújva a szürke és feketegazdaságban folytatja [aam, 01].
Az utóbbi 10 évben azonban Magyarországon is megjelentek a különböző hazai- vagy külföldiekkel közösen
alakított hulladékhasznosítást végző vállalatok. Ezek közül kiemelendő a két magyarországi shredderüzem, az
ERECO (Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Kft.), valamint a Mü-Gu Kft. (MüllerGuttenbrunn Hulladékanyag Kereskedő és Feldolgozó Kft.). Ez utóbbi egy osztrák-magyar vegyes vállalati
formában üzemelő cég.
A feldolgozási eljárásukban különbségek mutatnak, ugyanis a Mü-Gu általánosabb hulladékhasznosító
tevékenységet folytat, csak egy részfeladatként foglalkozik a roncsfeldolgozással, emellett kábeldobokat,
transzformátorokat stb. dolgoz fel.
A cég magyarországi telephelyén az őrlést végzik el egy shredderben, a keletkező nem mágnesezhető
shredderezési hulladékot az ausztriai Amstettenbe (a Mü-Gu központi telephelyére) szállítják vasúti kocsikkal a
szétválasztáshoz és a felhasználáshoz. Magyarországon a kétütemű hasznosítási program keretében egyedül itt
dolgoztak fel eddig Trabantokat, Wartburgokat. Az eljárás rendkívül egyszerű: a kerekeitől megfosztott
kétüteműeket "szőröstől-bőröstől" ledarálják. Ezt persze megelőzi az üzemanyagok leeresztése és az esetlegesen
benne levő akkumulátorok kiemelése. Az őrlőmalomból kijövő aprítékból mágneses szeparátorral kiválasztják a
vas- és acéltermékeket (a karosszériaelemeket, alvázat stb.), amelyet a Dunai Vasműbe vagy a volt Lenin
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Kohászati Művekbe szállítanak a kohászatban való hasznosításra. A nem mágnesezhető szférát, amely gumit,
üveget, kárpitot, színesfémeket, alumíniumot stb. tartalmaz Amstettenbe szállítják feldolgozásra. Itt rostálás után
fajsúlyelméleten alapuló úsztatással (Schwimm-Sinkanlage = úsztató-lesüllyesztő berendezés) szétválasztják
egymástól a különböző frakciókat és elvégzik az újrahasznosításukat.
Az ERECO szakosodott a járműroncsok feldolgozására, telephelyén egy Lindemann shredder és egy ugyancsak
Lindemann típusú, nagyteljesítményű hidraulikus daraboló olló szolgálja a roncsfeldolgozás megfelelő
elvégzését.
A hazai gyakorlat elemzését a hiányosságok összefoglalása zárja.
2.1.2.5.1 A hazai rendszer hiányosságai
A legnagyobb hiányosságok az alábbi tíz pontban foglalhatóak össze.
1. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény által előírt, a roncsautók témakörét szabályozó
végrehajtási utasítás egyenlőre még várat magára (a KVVM jelenlegi álláspontja szerint a törvény
elfogadásának végső határideje 2002 év vége), így jelenleg nincs tisztázva a jármű újrahasznosításban
résztvevők (utolsó üzembentartó, bontók, hasznosítók) joga és kötelezettsége.
2. A környezetvédelmi hatóságok a megfelelő jogi és szankcionális háttér hiányában, valamint a hatósági
szakemberek nehéz munkakörülményei (egzisztenciális, szükséges eszközök rendelkezésre nem állása, a
munka veszélyessége stb.) miatt egyszerűen képtelenek gátat szabni az illegális hulladékkereskedelemnek,
a környezet-szennyezésnek, az engedély nélküli hulladék-feldolgozó tevékenységnek (váci illegális
akkumulátor-feldolgozó, bükki ólomöntés, gumiabroncsok illegális kishatár-menti forgalma, külföldről az
országba áramló használhatatlan autók dömpingje stb.).
3. A rendszerváltás során több, korábban jelentős hulladékgyűjtési és feldolgozási tevékenységet folytató cég
(MÉH, Metalloglobus) gyakorlati munkáját befejezve, nagy űrt hagyott maga mögött a hazai piacon. Az
újonnan szerveződő (ill. a régebbi feldolgozók bizonyos tevékenységét továbbfolytató) vállalatok nem
tekintik elsődlegesnek a nyereséget nem hozó (de a környezetet fokozottan veszélyeztető) járműrészek
kezelését. Ez bizonyos szempontból érthető, hiszen mindenki a piacról él, viszont a környezetvédelmi
szemlélet szempontjából elfogadhatatlan.
4. A bontókban (kevés kivételtől eltekintve) gyakorlatilag nem végzik el az üzemi folyadékok szelektív
gyűjtését. A szervizekben a helyzet lényegesen jobb, hiszen a manapság olyan divatos szervizminősítés
megszerzéséhez ennek a tevékenységnek a felvállalása is hozzátartozik.
5. A hatóságok gyakorlatilag nem tudnak mit tenni az olyan áltevékenységet folytató „vállalkozókkal”, akik
nyugatról alkatrész minősítéssel gyakorlatilag használhatatlan roncsokat kívánnak behozni és ehhez a
szükséges engedélyt a hatóságtól be kívánják szerezni. Az első elutasító határozat után fellebbeznek és a
fellelhető kiskapukon keresztül elérik céljukat.
6. Különösen veszélyes a külföldön nem hasznosított (ott nem hasznosítható) hulladéknak az országba történő
beáramlása. Ilyenek pl. a gumiabroncs hulladék (ennek kishatármenti forgalma valóságos iparággá
változott), valamint a bontásból származó műanyag hulladék. A külföldiek indoklása többnyire az, hogy a
náluk levő szabályozás (környezetvédelmi szabályok, magasabb életszínvonalból adódó nagyobb
munkabérek stb.) nem teszi lehetővé a nyereséges feldolgozást. Ebből a szempontból példaértékű volt a
Németországból Magyarországra szállítani kívánt mintegy 2 millió tonna bontási műanyag hulladék
elbírálása. A telepítendő technológia nagyipari körülmények között még nem került alkalmazásra, annak
sikeressége kétséges volt több okból is:
- laboratóriumi körülmények közötti sikeres eredmények ipari bevezetése legalább akkora további
erőfeszítést igényel, mint a módszer kifejlesztése,
- a keletkező (visszamaradó) veszélyes hulladék kezelése (ismerve a hazai elhelyezési lehetőségeket) nem
biztos, hogy nyereségessé teszi a vállalkozást,
- a hihetetlen mennyiségű hulladék esztétikailag rendkívül kedvezőtlen hatást vált ki, ráadásul (a hazai
viszonyokat ismerve) szükséges a terület gyűjtögetőkkel, fosztogatókkal szembeni védelme,
- eddig komoly állami támogatás nélkül egyetlen hulladék-feldolgozó üzem sem volt képes tartósan
fennmaradni (nem valószínű, hogy a mi nehéz helyzetben levő környezetvédelmi kormányzatunk
magára vállalhatott volna ekkora kockázati tényezőt),
- az előállítani kívánt aktív szén is a fogyasztási javak közé tartozik, világpiaci ára a kereslet-kínálat
alapvető összefüggése alapján alakul, az éppen aktuális (esetleg igen kedvező) árra történő kalkuláció
magában rejti a hosszú távú kockázati tényezőt,
- ki vállalt volna garanciát arra, hogy az esetleges (előre nem látható) körülmények hatását ki tudja
küszöbölni (esetleg az összes ideszállított hulladék itt maradt volna a nyakunkon) stb.
Így azután a KöM elutasító határozata a lehető legjobb döntésnek bizonyult.
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7.

Sajnos a lakosság környezetvédelmi szemlélete nem eléggé fejlett a környezetszennyező hatások
megítélésében, hosszútávon mindenképpen szükséges már gyermekkorban elkezdeni a felvilágosító
tevékenységet.
8. Nincs kialakult hulladékgyűjtési kultúra (szelektív gyűjtés), így szinte mindenki természetes jelenségként
fogja fel a közterületeken felejtett akkumulátor, olajos flakon stb. látványát.
9. A roncsautók esetében nincs meg a hulladékfeldolgozást finanszírozó anyagi aspektusok rendszere, bár a
készülő rendelet tervezete már tartalmaz – igaz egyenlőre csak a magánimport keretében az országba
behozott járművekre – hasznosítási díjat. Az új járművek vonatkozásában valószínűnek látszik, hogy a
termékfelelősnek kikiáltott gyártói- importőri kör a csomagolóeszközök területén tapasztalt módon
önállóan veszi kézbe a probléma megoldását és egy közhasznú társaság (KHT) létrehozásával oldja meg a
felmerülő szakmai és pénzügyi problémákat.
10. Átfogó válságkezelő programokra van szükség az olyan, hatalmas mennyiségben felhalmozódott
hulladékok kezelésére, mint pl. a gumiabroncs (több százezer tonnás készletek), valamint a 2000. év óta
újra engedélyezett 4 évnél idősebb autók behozatalának esetében be kell tartatni a már meglevő
szabályozást.
A hiányosságok kezelésére vonatkozó javaslatokat a 6. fejezet tartalmazza.
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2.2 Roncsautó-hasznosító telepek működése
2.2.1 Ronccsá vált autók begyűjtése
Az elhasználódás révén, az aktuális műszaki állapot alapján vagy csak egyszerűen az utolsó üzembentartó által
roncsnak titulált járművek begyűjtése azok logisztikai hátterének felépítése szükségessége miatt jelentik ma a
költségek legnagyobb hányadát.
Az EU-Direktíva megfogalmazása szerint a termékfelelős köteles területlefedő hálózatot kialakítani, ahol az
utolsó üzembentartó térítésmentesen leadhatja a megfelelő feltételeknek eleget tevő roncsautóját. Megfelelő
feltétel alatt itt azt értik, hogy a roncsot nem bontották elő otthon – eladva belőle a még értékesíthető
alkatrészeket – illetve nem töltötték tele a karosszériát – és tartályait – járulékos szennyeződésekkel, ami azután
a bontóüzem költségeit növelné, vagy az általa kibontható és alkatrészként értékesíthető anyaghányadot
csökkenthetné.

2.2.1.1. kép Roncsautók közúti szállítása
A német rendszerben ez a területlefedő hálózat körülbelül 50 km-es lefedettséget ért el, ennek megfelelően az
utolsó üzembentartónak ennyire kell a roncs járművét leadáshoz eljuttatnia.
A jelenlegi megoldásokat tekintve a roncsautók leadása történhet átvevőhelyeken (pl. márkakereskedőknél,
hulladékudvarokban, arra megfelelően kialakított helyeken), vagy közvetlenül a bontóüzemeknél, ebben az
esetben azt nem terheli további szállítási költség.
Az egyik legrégebben működő európai roncshasznosító rendszerben, az ARN keretein belül az átvevőhelyekről a
bontóüzemekbe történő átszállítás fejében az ARN gépjárművenként 12€ támogatást nyújt.
Az átvevőhelyekről a bontóüzemekbe történő szállítás leggyakrabban tehergépjárművekkel kivitelezett
szállítással valósul meg, létezik azonban erre vasúti gyűjtőfuvar képzési megoldás is. A német államvasutak
(DB) által a roncsautók szállítására kifejlesztett speciális szállítóállványt, valamint a már berakodott szállítmányt
szemléltetik a következő képek.
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2.2.1.2. kép Roncskocsik szállítására kifejlesztett
speciális szállítóállvány

2.2.1.3. kép Szállítóállványok vasúti szállítása

A magyar roncsautó-rendelet megalkotásánál alapvető fontosságú kérdés, hogy az átvevőhelyeken leadott
roncsautó milyen hulladék-kategória besorolásra kerül. Amennyiben a környezetvédelmi hatóság ragaszkodik a
veszélyes hulladékok közé történő besoroláshoz, úgy a termékfelelősök csak a bontóüzem területén hajlandóak
átvenni a roncsautókat, mivel – érthető módon - nem hajlandóak a folyamatot drágítani az ADR előírásainak
megfelelő veszélyes-hulladék szállítással. Ebben az esetben viszont nem valósulhat meg a területlefedő
átvevőrendszer kiépítése.
Úgy tűnik a problémát időközben megértette a KVVM is, mivel a legutóbbi rendelettervezetben már eltekintett a
veszélyes hulladék, mint szállítandó termék besorolástól, és a roncsautókat a szállítás szempontjából a normál
hulladékok közé sorolta.
2.2.2 A gépjármű-hasznosító telepek felépítése, működése
A bontóüzem működtetőjének rendelkeznie kell a szükséges és előírt környezetvédelmi előírások betartását
igazoló okiratokkal.
Az üzemet úgy kell kialakítani, működtetni és karbantartani, hogy a hulladékok hasznosítása ill. megfelelő
ártalmatlanítása mindenkor megvalósuljon. Ezt az üzemen belüli szállítások során is be kell tartani.
Az autóroncsokat előkezelésüket megelőzően nem lehet az oldalukon, vagy a tetejükre fordítva tárolni, mivel ez
az üzemanyagok kifolyásával járhat együtt. Az egymás felett történő elhelyezés csak akkor megengedett, ha az
üzemanyagot tartalmazó alkatrészek, úgymint fékvezetékek, olajteknők vagy kibontható alkatrészek (pl.
szélvédő üvegek) deformációja vagy károsodása nem következhet be.

2.2.2.1. kép Bontott roncskarosszériák egymáson történő tárolása

2.2.2.2. kép Roncsautók
kidolgozott állványrendszer

tárolására

A bontóüzemekkel kapcsolatos minimális műszaki követelményrendszert az 53/2000/EK Direktíva 1. számú
melléklete fogalmazza meg. Ennek megfelelően:
a) a roncs járműveket a további kezelés előtt szét kell vágni vagy egyéb, ezzel egyenértékű műveletet kell
végezni annak érdekében, hogy csökkenjenek a környezetre gyakorolt esetleges káros hatások. A jelöléssel
megfelelően ellátott vagy más módon azonosítható alkatrészeket vagy anyagokat a további kezelés előtt el
kell távolítani (ki kell vágni);
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b) a veszélyes anyagokat vagy alkatrészeket a további kezelés előtt el kell távolítani és szelektív módon el kell
választani, hogy ne szennyezhessék be a roncs járműből ezután keletkező zúzási hulladékot („szárazra
fektetés”, azaz az üzemanyagok szelektív eltávolítása a shredderezési könnyűfrakció szennyezésének újrafeldolgozhatóságát
További alapvető követelmények:
a bontott tartalék-alkatrészek megfelelő tárolása, ezen belül az olajjal szennyezett tartalék-alkatrészek
vízhatlan tárolása,
az akkumulátorok (helyszíni vagy máshol történő elektrolit semlegesítéssel), szűrők és PCB/PCT-tartalmú
kondenzátorok tárolására szolgáló megfelelő konténerek,
megfelelő tárolótartályok a roncs járművekből származó és különválogatott folyadékokhoz; üzemanyaghoz,
motorolajhoz, sebességváltómű olajhoz, hidraulika olajhoz, hűtőfolyadékhoz, fagyállóhoz, fékfolyadékhoz,
akkumulátorsavakhoz, klímaberendezés folyadékához, és minden egyéb, a roncs járműben található
folyadékhoz,
a használt gumiabroncsok megfelelő tárolása, ezen belül a tűzvédelem biztosítása és a túlzott felhalmozás
megelőzése.
az előkezelt, egymás felett elhelyezett járművek esetén ügyelni kell a rakodás biztonságára. Külön
biztosítás nélkül maximum 3 autóroncs helyezhető el egymás felett.
a bontóüzem üzemeltetőjének az üzem napi tevékenységét regisztráló üzemkönyvet kell vezetnie és az
üzem tevékenységét leíró ún. üzemeltetési útmutatót kell készítenie, amely tartalmazza a teljes
munkafolyamat menetét, az autóroncsok kezelését és tárolását stb.
A bontóüzemek kialakítása során elkülöníteni szükséges üzemi területeket szemlélteti a 2.2.2.1. ábra.

30,00 m

Kerékprés

Bontott
karosszériák

Konténer-tároló
Szárazra fektetés
Tisztítás

Üzemanyag-tároló

Bejövő-roncs tároló

Szgk-átmeneti tároló - 80 szgk, 4 szinten

Alkatrészraktár
Adminisztráció
Bontósor

85,00 m
2.2.2.1 ábra Bontóüzem kialakítása

Karosszériaprés

Ennek megfelelően a tervezett darabszám függvényében meghatározható területnagyságnak az alábbi felsorolt
üzemi területeket kell tartalmaznia:
-

a beszállítás területe (bejövő tároló), ahol megtörténik a bontásra kerülő jármű vagy egyes részeinek
átvétele és a későbbi hasznosítás szempontjából történő előzetes áttekintése (a későbbi bontás fő
irányvonala alkatrészre vagy szerkezeti anyagra koncentrál),
az előzetes kezelésre nem szoruló járművek tárolóhelye (szgk. átmeneti tároló),
az előkezelés üzemi területe (elsősorban a „szárazra fektetés” = üzemanyagok eltávolítására),
tárolóhely az előkezelt járművek számára (szgk. átmeneti tároló),
bontási üzemi terület,
a használható (eladható) alkatrészek tárolóhelye (raktára),
hasznosításra vagy ártalmatlanításra váró szilárd hulladékok tárolóhelye,
hasznosításra vagy ártalmatlanításra váró folyékony hulladékok tárolóhelye,
a maradvány karosszéria tárolóhelye (bontott karosszériák),
karosszéria-tömörítés (karosszériaprés) helye. (a gazdaságos szállításhoz célszerű (elmaradhat)).

A bontóüzemek kialakítására vonatkozóan az alábbi kapacitásfüggő területigények állíthatók fel (2.2.2.1.
táblázat):
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Üzemi terület megnevezése

Üzemi terület nagysága bontó kapacitás szerint
(roncsautó/év/nap)
7.500/30

5.000/20

2.500/10

1.000/4
vagy ennél
kevesebb
Tárolótér (jármű átvétel)
4.000
2.600
1.200
420
Üzemanyag eltávolító hely (előbontó)
600
450
300
100
Bontó (épület)
2.000
1.400
500
140
Raktárak-tárolóhelyek
6.500
4.500
1.450
120
Kereskedelmi (raktár, eladótér)
1.400
1.150
500
40
Egyéb (szociális helyiségek, iroda, stb.)
500
350
150
80
Összesen
15.000
10.450
4.100
min.900
2.2.2.1. táblázat Tapasztalati értékek a bontóüzemek kialakításának helyigényéhez [tüv, 01]
2.2.3 Hasznosításra átvett gépjárművek szárazra fektetése, üzemi folyadékok eltávolítása
A járműroncs szárazra fektetése során abból az akkumulátort és a rejtett hőcserélőket ki kell szerelni. A
pirotechnikai eszközöket (légzsákok és övfeszítők) arra kiképzett személyzet által, a gyártó útmutatása alapján
haladéktalanul el kell távolítani, és megfelelő berendezésben ártalmatlanítani, vagy a járműben beépített
állapotában működésbe hozni, ezáltal használhatatlanná tenni.

2.2.3.1. kép Gépjárművek szárazra fektetésére szolgáló berendezés
Ezt követően el kell távolítani, és elkülönítve gyűjteni az alábbi üzemanyagokat (2.2.3.1. kép)
-

motorolajok;
olajszűrők;
hajtóműolajok, differenciálmű olaj;
hidraulikaolajok (pl. szervókormánymű);
tüzelőanyagok;
hűtőfolyadék;
fékfolyadék;
lengéscsillapító olaj (vagy a lengéscsillapító járulékos kiszerelése);
a klímaberendezések hűtőközegei (fluórozott szénhidrogének);
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-

ablakmosó folyadék.

Azok az alkatrészek vagy anyagok melyek a talaj- vagy a felszíni vizek károsítását eredményezhetik az erre a
helyre előkészített, védőburkolattal ellátott és befedett területen kerüljenek tárolásra.
Az üzemanyagok eltávolításának módja és technológiája mindenkor feleljen meg a műszaki fejlődés aktuális
helyzetének, a mindenkori cél az egyes aggregátok cseppmentességének biztosítása.
A gyúlékony anyagok eltávolítása során a mindenkori tűzvédelmi jogszabályok az irányadóak, a
balesetveszélyes anyagokra a munkavédelmi jogszabályok érvényesek.
Az üzemanyagok (veszélyes anyagok) tárolására szolgáló tartályok feleljenek meg az anyagra érvényes
jogszabályban megfogalmazott előírásoknak, a tartályokat célszerű időszakosan ellenőrizendő védőzárral ellátni.
A roncs járművek szennyezés-mentesítésére szolgáló kezelési műveletek: összefoglalóan:
- az akkumulátorok és a folyadék állapotú gázt tároló tartályok eltávolítása,
- a potenciálisan robbanásveszélyes anyagok (pl. légzsákok) eltávolítása vagy semlegesítése,
- az üzemanyag, motorolaj, sebességváltó olaj, a sebességváltó áttételház olaj, a hidraulikaolaj, a
hűtőfolyadékok, a fagyállók, a fékfolyadékok, a klímaberendezés folyadékok, és minden egyéb, a roncs
járműben található folyadék eltávolítása, elkülönített gyűjtése és tárolása, kivéve, ha arra az érintett
alkatrészek újrafelhasználásához szükség van,
- a higanytartalmú alkatrészek lehető legkörültekintőbb módon történő eltávolítása [tüv, 01].
2.2.4 Járműroncsok bontása
A járműroncsok bontásának folyamatát, a kibontandó alkatrészek körét, a bontás mélységét alapvetően a
gazdaságossági szempontok határozzák meg. Amennyiben az autóroncsból kibontott alkatrészekre a piaci
tapasztalatok alapján vásárlói igény feltételezhető, úgy az alkatrészek kinyerésére koncentráló ún. szigetszerű
bontási technológiát alkalmazzák, míg a várhatóan csak szerkezeti anyagként hasznosítható roncsok bontására a
futószalag rendszerű bontás a jellemző.
A mai bontóüzemek többé-kevésbé a két technológia eltérő arányú kombinációját alkalmazzák, a járműmotorok
és főegységek esetében inkább a szigetszerű-, míg a karosszéria esetén inkább a futószalagszerű megoldást
előtérbe helyezve.
Mindkét bontástípusra jellemző, hogy az alábbi anyagokat, alkatrészeket károsanyag-tartalmuk vagy veszélyt
okozó hatásuk miatt a járműből eltávolítják és azokat elkülönítetten tárolják:
-

lengéscsillapító, amennyiben üzemanyagát nem távolították el;
azbeszttartalmú anyagok;
járműidegen anyagok, valamint az olyan anyagok és alkatrészek, melyek jelentős mértékben káros
anyagokkal szennyezettek.

Ezeken felül a nyersanyag- és ásványi kincs készletek védelme érdekében az alábbi anyagok, és alkatrészek
kiépítése és elkülönített tárolása célszerű:
nagyobb műanyagalkatrészek (pl. lökhárítók, kerék-dísztárcsák, műszerfalak, tüzelőanyag-tartályok)
kerekek
szélvédő- oldalsó és hátsó üvegezések
minden réztartalmú alkatrész, úgymint az elektronika darabjai, kábelkötegek, elektromotorok
2.2.4.1 Szigetszerű járműbontási technológia
A szigetszerűen végzett bontási technológia általában a valamelyik gyártó termékeire specializálódott
bontóüzemek sajátossága. Ezek a bontók – általában a gyártótól beszerzett - nagy mennyiségű célszerszámot
használnak, és képzett szakembergárdát alkalmaznak a minőségi bontott alkatrészek kinyerése céljából. Mivel a
visszaépíthetőség az alapvető szempont, ezért kevéssé alkalmaznak roncsolásos technológiákat az egyes
alkatrészek szétválasztására. Minél több típus bontását végzik, annál bonyolultabb raktári nyilvántartó
programok használatára kényszerülnek a naprakész adatbázis elérése érdekében. Gyakorlatilag csak a naprakész
adatbázis biztosítja számukra ugyanis a hatékony bontott alkatrész-értékesítés lehetőségét.
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2.2.4.2 Futószalagon végzett járműbontási technológia
A futószalagon végzett bontási technológia elsősorban a szerkezeti anyagok hasznosítására specializálódott
bontóüzemek sajátossága.

2.2.4.1.1. kép Szigetszerűen végzett bontási technológia bemutatása

2.2.4.2.1. kép Futószalagon végzett
járműbontási tevékenység

Vannak ennek ellentmondó példák is, amikor a csereszabatos motorfelújítás keretében ugyanazon a futószalagon
újítják fel a motorokat, amelyeken azokat eredetileg gyártották, ehhez azonban egyrészt megfelelő mennyiségű,
azonos típusú, felújítható motort kellene visszagyűjteni és az eredeti állapotú utószalagnak is rendelkezésre kell
állnia. Ezt eddig csak igen nagy darabszámban gyártott kishaszongépjármű-motorok esetén tudták megoldani.
Általában a futószalagon végzett bontás jellemzője a roncsolásos technológiák használata és az egyes
anyagfrakciók gyűjtésére szolgáló – a kis szakértelemmel bíró bontási személyzet miatt általában színkóddal
ellátott – konténerrendszer alkalmazása. Nem igényel komolyabb raktárkapacitást – a jól körülhatárolható
frakciók száma néhány tíz – és bonyolult raktárnyilvántartó programot sem. Mivel itt általában elmarad az
alkatrészbontásból származó bevétel, így csak megfelelően nagy bontott darabszámok mellett válik ez a
tevékenység kifizetődővé.

2.2.5 Előbontott járműroncsok előkezelési technológiái
Az előbontott karosszériát a gazdaságos szállítás megvalósíthatósága érdekében megfelelő módon tömöríteni
lehet (tömbösíthetik, préselhetik), amennyiben már további alkatrészek arról gazdaságosan nem távolíthatók el.
A tömbösítést csak arra kijelölt helyen és eszközökkel lehet elvégezni (pl. autóprések, nagyteljesítményű
vágószerszámok).
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2.2.5.1. kép Karosszéria tömörítés előtt

2.2.5.2. kép A tömörítés végeredménye: bálázott
autókarosszériák útban a shredder felé

Az 53/2000/EK Direktíva szerint az újrafeldolgozást elősegítő kezelési műveletek:
- a katalizátorok eltávolítása, (a katalizátor nem (!) veszélyes hulladék).
- a rezet, alumíniumot és magnéziumot tartalmazó fém-alkatrészek eltávolítása, ha ezeket a fémeket a zúzási
(shredderezési) eljárás során nem választják külön,
- a gumiabroncsok és a nagyobb méretű műanyag alkatrészek (lökhárítók, műszerfal, folyadéktartályok stb.)
eltávolítása, ha ezeket az anyagokat a zúzási (shredderezési) eljárás során nem választják külön, mégpedig
úgy, hogy azokat anyagként hatékonyan újra fel lehessen dolgozni.
- az üvegek eltávolítása.

2.2.5.3. kép A karosszériáról lebontott lökhárítók

2.2.5.4. Színezés szerint szétválogatott
járműüvegezések
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2.3 A shredderezési technológia
2.3.1 Shredderek általános felépítése és működési analízise
A shredderezés során elsősorban karosszéria és lemezhulladékot dolgoznak fel a technológiától és a
rostélybeállítástól függően kb. 80 mm-es darabokra. A shredderezés elvi menetét a jelenleg Magyarországon a
Kelet-Európai Környezetvédelmi Kft. (ERECO Kft.) jóvoltából felépített berendezésen kerül bemutatásra [erec,
94].

2.3.1.1. kép Shredderüzem látképe
A berendezés felépítését a mellékletben levő ábra tartalmazza, a 2.3.1.1.1. ábrán látható egy forgó kalapácsos
shredder elvi vázlata. A mellékletben található még az itt ismertetésre kerülő Lindemann® shredder több
típusának műszaki paraméterei, valamint a cég fémosztályozó berendezései.
A berendezés különösen alkalmas:
- gépkocsiszekrények,
a, elősajtolt gépkocsiszekrények,
b, vágott gépkocsiszekrények,
- összesajtolt bádogbálák 0,8-1,3 t/m3 tömörítésig és egy max. 800 mm belépési magasságig terjedően,
- könnyű gyűjtött és vegyes fémhulladék max. 6 mm lemezvastagságig, egyes esetekben lemezcsíkok és max.
12 mm méretig előkészítésére.
Egy adagoló/feladó szalag nehéz kivitelben, acélcsuklós szállítószalagból kivitelezve a shredderbe adagoláshoz.
A szalag hossza megfelel a mindenkori felállítási helyzetnek a shredder berendezést illetően. A szállítószalag
felülete továbbítókkal van ellátva és az aprítandó anyagot a shredder rávezető csúszdájára szállítja. A
szállítószalag magában foglalja a támasztó-szerkezetet is.
A shredder egyébként a következő szerkezeti csoportokból áll:
Rávezető csúszda az anyag betáplálásához:
- összhossza kb:
7000 mm,
- belső betöltési szélessége kb:
2500 mm.
A shredderhez vezető anyagbetöltő csúszda elülső részében van elhelyezve a hernyóláncos behúzó berendezés.
Ez az egység teljesen önműködően működik, hidraulikus meghajtású és vezérlésű, a betöltött anyagot kb. max.
1500 mm-re tömöríti a shredder bemeneteléhez mindenkor az optimális magasságra.
A tömörítés egy önműködő-hidraulikus vezérlésen át következik be és mindenkor a megfelelő anyaghoz
alkalmazkodik. Ez a behúzó-berendezés egyik részről az anyag beviteli berendezéseként, másik részről a kisdarabos anyag összedolgozójaként, a bálázott, valamint vágott gépkocsiszekrényeknél anyagfékező
berendezésként működik az aprító túladagolásának elkerülése céljából.
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Az aprító egy optimális adagolásához az impulzusokat a fő meghajtó motor áramfelvételéről egy jelfogón át
adják. Megfelelő vezérlő impulzusnál, amely a főmeghajtó motor maximális terhelését jelzi, a rávezető
berendezés áramellátását több másodperces időtartamra megszakítják és így a további anyagrávezetést
megállítják. A továbbítást ismét akkor engedélyezik, amint az aprító további anyag felvételére lesz képes. A
vezérlési folyamatot bármikor az automata üzemmódról kézi vezérlésűre lehet átállítani, amennyiben ez
szükségessé válna.
A behúzó-lánc ellenirányú üzemmódra is átkapcsolható.
A hidraulikus vezérlés és a hidraulikus meghajtás útján egy finomérzékelésű vezérléses rugalmas meghajtást
érnek el, amellyel a túlterhelésből származó károsodások ki vannak zárva.
2.3.1.1 Az aprító felépítése
Háza stabil hegesztett szerkezetből készült, működési körzetében csavarkötésekkel kicserélhető
koptatólemezeket alkalmaztak. A kalapácsok (verőszerszámok) ütőkörzetében a koptatólemezek és a rostélyok
mangánacél öntvényből készültek.
Az anyag lecsapása az adagolásnál a forgó verőszerszámok útján a vágóél és a kétoldalian használható álló üllő
találkozásánál fellépő nyíróerő által következik be. Az kalapács és az üllő mangán ill. erősen ötvözött
koptatóacélból készült. Az üllőhöz csatlakozóan az alsó térségben nehéz őrlő- és terelőlapok vannak elrendezve,
ezután csatlakoznak a mangánacélból készült rostélyok. A rostélynyílásokat méretükben úgy határozzák meg,
hogy egy optimális aprítás és ezzel a kívánt tömörítési tömegnek megfelelő végterméket érjenek el.

2.3.1.1.1. ábra Forgókalapácsos aprítómű (shredder) elvi vázlata

2.3.1.1.1. kép Shredder forgó
rotorja megbontott állapotban

A rostélynyílások - a termék mindenkori felhasználási céljának megfelelően - átalakíthatóak. Az üllőperemen,
őrlőlemezen és a rostélyon át felaprított fémhulladék, amint a megfelelő szemnagyságot elérte, átjut a
rostélynyílásokon a shredder alsó és hátulsó körzetébe.
A rostélyok terjedelmükben egy 120°-os teret fognak át. A rotor felett egy különleges sugáralakú
burkolatépítmény van a mögötte fekvő ingázóan/lengően felfüggesztett kivető lemezekkel. Ezen keresztül
kerülnek a nehéz és tömörrészek, amelyeket az előbbiekben leírt darabolási eljárással felaprítani nem lehetett,
önműködően a lengő kivetőlemezre történt felütődés útján a rotor működési körzetéből eltávolításra, majd az
elszállításra. Ezzel elérik, hogy felesleges kopásos elhasználódás és esetleges nagyobb károsodások a rotoron,
ennek verőszerszámain és az aprító működési körzetében elkerülhetőek legyenek.
A rotor a bevált keresztrotor-kivitelben készül. A rotorkeresztek külső felületei kicserélhető mangánnemesacél
védősapkákkal vannak a kopás ellen védve. A fémhulladék optimális aprítását és megtisztító hatását elérendő, a
rotor harang alakú verőszerszámokkal és verőgyűrűkkel is fel van szerelve. A keresztrotor típusa révén azt is
elérik, hogy a teljes munkaszélesség (belépési szélesség) a shredderben a verőszerszámokkal ill. verőgyűrűkkel
el van érve.
A rotor meghajtását egy elektromotor végzi 6 vagy 10 kV feszültséggel. Az erőátvitel egy kardántengely útján,
valamint egy hidraulikus tengelykapcsoláson keresztül olajtöltő aggregáttal önműködően vezérelve történik.
Ezzel a rugalmas erőátvitellel elérik az áramcsúcsok letompítását és lehetővé válik az aprító rezgéscsillapítókkal
ellátott rugókkal való alátámasztása.
Az elektromotort, a kardántengelyt és a hidraulikus tengelykapcsolót egy közös acélkeretre szerelik.
A shredderekre jellemző anyagáramlási folyamatábrát szemlélteti a 2.3.1.1.2. ábra. A teljes shredderezési
folyamat összefoglaló ábrája a mellékletben található.
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A felaprított fémhulladékot és a kidobott tömör részeket/darabokat az aprító alatt található vibrációs szállítóvályú
gyűjti össze és azokat erről egy gumihevederes szállítószalag továbbítja.
Shredder-ócskavas (kb. 70%)
Roncskocsi
(100%)

Shredder

Elszívás
ciklon

Könnyűfrakció
(kb. 25%)

Mágneses
leválasztó

Acélipar

Nehézhulladék (5%)
Szétválogatás

Feldolgozás elkülönített
berendezésben

Hulladék
A nem-vas fémek
feldolgozása

Nem-vas fémek

2.3.1.1.2. ábra Shredderek fő anyagáramlási jellemzői
Az aprító gép hulladéka a nem-vas és a szennyezet műanyag-frakciókkal keverve egy törtvonalú zegzugos
csatornába jut és itt az ún. légszérezés elve szerint kerül megtisztításra abban a formában, hogy a lebegő/repülő
ill. leszívható anyagokat elszívják, ezek egy ciklonba kerülnek, ahonnan egy rotorzsilipen át egy tartályba, vagy
egy alatta elhelyezett szállítószalagra kerülnek és egy konténerbe hordják ki azokat a továbbszállításhoz.
A könnyű és finomszemcsés porok, amelyeket a ciklon leválasztani nem képes, egy nedves szűrőre jutnak, ahol
vízzel történő örvényeltetés és telítés útján felfogják azokat és iszapkihordással egy tartályba szállítják. A
hulladéklevegő egy kürtőn keresztül a légkörbe távozik.

2.3.1.1.2. kép Őrölt fémfrakció
manuális átválogatása a
vashulladékban levő rézdarabok
eltávolítása érdekében

2.3.2.1. kép Őrölt hulladék-darabok mozgási energiáját a
szétválogatáshoz felhasználó futószalag

A kevert apríték hulladékot a légtechnikai tisztítás után az ejtőcsatornában egy vibrációs vályún át a
mágnesdobos leválasztóhoz továbbítják és ott szeparálják mégpedig a vas és a nem vas frakciókra (a nem vas
termékek nehéz nemfémes anyagok maradékrészecskéivel vannak keveredve). A vas frakciók egy gumiheveder
válogatószalagra jutnak. Ezen a szalagon kézi erővel azokat a vasdarabokat válogatják ki, amelyek rézzel, vagy
egyéb nem-vas vegyületekkel, vagy nem-mágneses anyagokkal vannak összeköttetésben. Itt főként olyan
keréktömlő darabokról van szó, amelyek acélhuzal-betétesek, áramfejlesztők forgórészei és vasfrakciók becsípett
vörösrézhuzalokkal.
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A válogatószalag után bekötve található egy osztályozódob, amelynek elülső részében a 0-10 mm szemnagyságú
maradékszenny kerül leszűrésre. Az így megtisztított shredder-vashulladékot egy elfordítható gumiheveder
szállítószalagon vagy a hányóra, vagy vasúti teherkocsikba, vagy tehergépkocsikra továbbítják.
Ez a vas-shredder hulladék nagy értékű betétanyagként valamennyi olvasztási eljáráshoz, különösen azonban a
konverterekben is felhasználható. Ennek a hulladéknak a vastartalma legkevesebb 95%-ot tesz ki.
A vas-shredder-hulladék réz-hányada a szabályszerűen végrehajtott kézi válogatásnál az acélművek által előírt
tartalom alatt marad (az acélművek által rézre előírt korlátozás 0,005, ezt az értéket túllépve az acélöntvény
megfolyását eredményezi a réz).
A mágnesdobos leválasztók által leválasztott nem-vas és nem-fémes frakciók egy előleválasztóba jutnak, amely
a nagyobb és nehezebb nemfémes frakciókat a fémes frakcióktól a legmesszebbmenően leválasztja. Egy
szalagfeletti mágneses leválasztó az esetleg még bennlevő vasfrakciókat választja ki.
A nemfémes frakciók egy tartályba kerülnek és a rotorzsilipek által kihordott hordalékkal együtt letárolásra
kerülnek. A fémes frakciók egy fajsúlyozó forgódobba kerülnek és ebben 3 szemcsetartományba szitálják őket:
- 1. frakció: a 0-8 mm-es finomhányad (amelynek a tapasztalat szerint mintegy 40% fémtartalma van.) Ezt az
anyagot különleges vállalatoknak további feldolgozásra tovább lehet adni.
- 2. frakció: a 10-50 mm-es hányad
- 3. frakció: az 50 mm-t meghaladó méretű hányad
A kettes és hármas frakciót is gumihevederes szállítószalaggal elkülönített tartályba juttatják. Ezt az anyagot a
finomszemcsés hányadhoz hasonlóan különleges vállalatoknak lehet eladni. A tapasztalat szerint az így szeparált
nem-vas anyagnak a fémtartalma legkevesebb 60%-ot tesz ki [erec, 94].
2.3.2 Shredderezett anyagfrakciók szétválasztása
A shredderezés során a mágneses forgódob által leválasztott különböző fémek szeparálása azok sűrűsége alapján
lehetséges.
Elképzelhető már a shredderezési folyamatba beépített futószalag, amelyen haladva a szalag végének elérése
során a rajta utazó fém mozgási energiája hajítássá alakul, a landolás helye a szalag végétől számítva
egyértelműen a sűrűség függvénye. Ebben az esetben nincs más tennivaló, mint a szalagsebesség függvényében,
attól megfelelő távolságokra elhelyezett tartályokban felfogni a leeső darabokat.
Úsztató-süllyesztő
berendezés
Beszállítás
Rostáló
Fém-műanyag
keverék
g

g

g

Szétválasztás
levegőárammal
Műanyag
Fa

Mosóberendezés

2. fokozat
Fémszortírozó

Alumínium
Kevertfém

Tároló
Fémkohászat

g

g

g

Finomszemcsés
szétválasztó
Nemesfémek
Réz

1. fokozat

Fémkohászat

g
Gumi Magnézium
Műanyag

Tároló

Ólom, Cink,
Sárga- Vörösréz
Króm, Nikkel
Alumínium
Kövek

g

Fémolvasztó

Tároló

Öntöde

Fémöntödék

Magyarázat: g - gumihevederes szállítószalag

2.3.2.1. ábra Sűrűségkülönbségen alapuló szétválasztó berendezés elvi vázlata
Ez a megoldás nem mindig célravezető (egyes érdesebb felületű darabkák jobban odatapadnak a szalag
felületéhez, egyes darabok esetleg összetapadhatnak stb.). Az eltérő sűrűségű fémek (és egyéb anyagok)
szétválasztására elterjedten alkalmazzák az ún. „száraz és nedves” szeparátorokat.
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A nedves szeparátorok (ismert német elnevezésük Schwimm-Sinkanlage = úsztató-lesüllyesztő berendezés)
működtetése során egy előzetes rostálás után fajsúlyelméleten alapuló úsztatással választják szét egymástól a
különböző frakciókat. Az úsztató berendezést leginkább a nagy fajsúlykülönbségű nem-vasfémek egymástól
való elválasztására alkalmazzák, pl. így választják el egymástól az alumíniumot (fajsúly 2500 kg/m3 körüli) és a
rézféleségeket (fajsúlyuk 8700 kg/m3 körüli).
A shredderezési maradványból a fémek kinyerése a már említett nedves szeparátorokon kívül ún. száraz
szeparátorokban is lehetséges. A nedves szeparátorok vízzel + sűrűségnövelésre felhasznált ferro-szilicium
porral működnek, a keletkező szennyvizek szükséges kezelése miatt költségesek, ráadásul bonyolult
működésűek.
A költségek csökkentése és az egyszerűbb működtetés elérésére az angol Notts Co. a Department of Trade and
Industry nevű céggel közösen kifejlesztette a fluidágyas ún. Sandflo-szeparátort.
2.3.3 Shredderezési könnyűfrakció definíciója, összetétele, hasznosítási lehetőségei
A gépjárművek shredderezése során keletkező könnyűfrakció mennyiségét az utóbbi pár évben sikerült relatívan
(a teljes járműtömeghez viszonyítva) csökkenteni, köszönhetően az egyre gondosabb aprítás előtti előbontással.
Mindazonáltal az új ún. „könnyűépítési elv”-nek köszönhetően (a járműtömeget csökkenteni kell, ezáltal csökken
a felhasznált anyagmennyiség valamint a kisebb tüzelőanyag-fogyasztás eredményeként mérséklődik a
levegőszennyezés) a járművekben felhasznált szerkezeti anyagok százalékos egymáshoz viszonyított arányában
eltolódás lép fel az alumínium és a műanyagok növekedésének irányába (2.3.3.1. ábra).

2.3.3.1. kép Shredderezési könnyűfrakció
Ennek, valamint az üzemben tartott járművek számának növekedésének hatására (így a forgalomból kivont,
feldolgozásra váró járműmennyiség is növekedik) a könnyűfrakció összes tömege növekedési tendenciát mutat.
A könnyűfrakció redukálhatóságát elemző kutatások a következő feldolgozási célokat tűzték ki:
- lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok nagyarányú kiválasztása,
- energetikailag hasznosítható termékek létrehozása (hamu-, klór- és nehézfém-szegény) a cementművek,
erőművek, kohók számára,
- termikusan értékesíthető frakció létrehozása (lehetőleg hamuszegény) a veszélyes hulladék égetőművek
számára,
- a depóniákba kerülő anyag szerves tartalmát 10% alá kell csökkenteni.
A shredderekben és a zerdiratorokban keletkező könnyűfrakció összetételéről (a járműveken nem végeztek
előzetes bontást) a Thyssen Sonneberg és a Volkswagen AG kutatási eredményei alapján a következők
mondhatók el:
A könnyűfrakció részecskeméretei tömegszázalékos előfordulási gyakorisággal a 2.3.3.1. táblázatban láthatók.
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2.3.3.1. ábra A legfontosabb járműszerkezeti anyagok felhasználásának alakulása 1965-1995 között
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Részarány a frakcióban
Részecskefrakció (mm)

Intervallum
Középérték
(tömeg%)
(tömeg%)
3-15
6
>80
5-34
8
40-80
20-40
10-30
14
9-14
12
10-20
4-12
10
5-10
2-5
5-12
10
8-14
10
1-2
10-40
30
<1
2.3.3.1. táblázat Részecskespektrum a shredder-könnyűfrakcióban

A 2.3.3.2. táblázatban a shredder-könnyűfrakció anyagi felépítése látható.
Anyagcsoport

Közepes részarány
(tömeg%)
100%-ra normálva

Klórmentes műanyagok
Főképpen PP, PS, ABS, PE, PA
PVC
(fólák, műbőrök, kábelborítások stb.)
PUR
(habanyagok)
Más termo- és duroplasztok
Elasztomerek
(gumiabroncsok, tömítések, belső sárvédő gumik stb.)
Fa/cellulózanyagok
(fa, papír, kartonpapír stb.)
Egyéb szálas- és töltőanyag
(textilszál, üvegszál, bőr)
Festékek, lakkok
Üveg és kerámia
Vas
Réz
Alumínium
Egyéb alkatrészdarabok és idegen anyagok (homok, por, ólom, cink stb.)
2.3.3.2. táblázat A shredder-könnyűfrakció anyagi összetétele
A 2.3.3.3. táblázatban egy shredder-könnyűfrakció minta rostálás utáni anyagi összetétele látható.
RészecskeTömeg-arány
Tartalom
frakció
(tömeg%)
(tömeg%)
(mm)
Hamu
Cl
Fe
Al
4
28
3,9
4,7
3,8
>80
8
33
4,2
7,5
5,1
40-80
20-40
9
35
3,5
11,0
4,8
13
40
3,1
13,0
3,6
10-20
10
58
2,7
19,0
2,3
5-10
2-5
10
64
2,8
17,0
2,1
12
70
1,9
18,0
1,0
1-2
34
81
0,6
23,3
0,7
<1
Összesen
100
60
2,2
17,2
2,3
2.3.3.3. táblázat Rostált shredder-könnyűfrakció minta anyagi összetétele

13
6
7
3
23
4
6
3
13
13
1
3
5

Cu
0,3
0,4
0,6
0,8
1,6
2,4
1,6
0,6
1,0

Az 2.3.3.1.-2.3.3.3. táblázatok adatai alapján a könnyűfrakció feldolgozására az előzetes célkitűzések figyelembe
vételével a következő követelmények állíthatók fel:

36

A modern gépjármű-recycling menete
-

-

Lehetőség szerint törekedni kell a teljes részecskespektrum feldolgozására. Mint az a 2.3.3.3. táblázatból
látható, csak rostálással nem különíthetőek el a célkitűzésekben megfogalmazott frakciók, melyek anyagként
vagy energiahordozóként megfelelőek lennének vagy a deponálandó anyagra vonatkozó követelményeknek
eleget tennének.
Mindenképpen szükség van a shredderezést megelőző előbontásra, már csak a problémás anyagok miatt is.
Az energetikailag hasznosítható frakciók létrehozására felhasználhatóak a PUR, a klórmentes műanyagok,
elasztomerek, a fa- és cellulózanyagok (a PVC és a réz távoltartása mellett).
A metallurgiailag hasznosítható Fe-koncentráció mindenféleképpen leválasztandó. A visszanyerés mellett a
problémás anyagok mennyiségi redukciója is fontos.
Metallurgiailag hasznosítható NE-koncentrációt (nem-vas fémek) kell létrehozni. Ez a lépés elsődlegesen az
anyagvisszanyerést szolgálja, azonban magában hordozza a visszamaradó energetikailag hasznosítható
frakció réztartalmának csökkentésének szükségességét.
A depóniába szánt frakció szervesanyag-tartalmát minimálisra kell csökkenteni.
A fennmaradó (éghető) lehetőleg hamuszegény frakciókat egy csoportba kell összefoglalni és termikus
kezelésre a veszélyes hulladék-égetőművekben hasznosítani.

A felsorolt követelményeket megvalósító mechanikai feldolgozási eljárást fejlesztett ki a német Preussag AG.
Eljárásának lényege a többfokozatú osztályozás, a szelektív őrlés és a különböző szortírozó-technológiák
kombinált alkalmazása.
Az eljárás alapján a shredder-könnyűfrakció őrlésével a következő 8 termék állítható elő:
-

Tüzelőanyag Ia: közel tiszta PUR-habanyag, alacsony textilszál és vékony fóliatartalommal,
Tüzelőanyag Ib: ezt a frakciót a gumi és az alakos formadarabok (lökhárítók, beltéri darabok, fűtőrendszer-,
hűtés-, szellőzés-, hajtómű- és elektromos berendezés elemek) uralják, főképpen PP, PS, ABS és PA,
Tüzelőanyag Ic: fa, karton, papír és textilszálak,
Tüzelőanyag II: PVC és PVC-tartalmú komponensek (fóliák, műbőr, kábelborítás) valamint bőr, textilszálak,
klórmentes termoplaszt-, duroplaszt-maradékok, elasztomerek és szervetlen maradékok,
Fe-koncentrátum I: finomszemcsés vaskoncentrátum magas oxidtartalommal (rozsda),
Fe-koncentrátum II: közepes szemcseméretű vaskoncentrátum, túlnyomórészt fémes,
NE-koncentrátum (nem-vas): nem-vasfémek, túlnyomóan réz és alumínium,
Maradékanyag: finom- és igen finom szemcseméretű (100%<1 mm) anyag, alkotóelemei üveg, kerámia,
üvegszál, homok, lakkrészecskék, rozsda, por valamint különféle más anyagok.

Az eljárással előállítható feldolgozott termék összetételéről a 2.3.3.4. táblázat nyújt tájékoztatást, az eljárás
blokkvázlata a 2.3.3.2. ábrán látható.
Termék
Tüz.any.Ia
Tüz.any.Ib
Tüz.any.Ic
Tüz.any.II
Fe-konc.I
Fe-konc.II
NE-konc.
Mar.anyag

Hamu
10
10
15
35
n.a.
n.a.
n.a.
85

Cl
<0,2
<0,5
<1,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Tartalom
(tömeg %)
Fe
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
>60
>90
n.a.
n.a.

Fűtőérték
(MJ/kg)
Al
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
50
n.a.

Cu
<0,05
<0,05
<0,1
n.a.
<0,2
<0,2
20
n.a.

15-20
30-40
10-15
15-20
-

Magyarázat: a fűtőérték az egyes komponensek fűtőértékei alapján becsült
n.a.: nem analizált

2.3.3.4. táblázat A mechanikai feldolgozással elérhető termékek összetétele

37

A modern gépjármű-recycling menete

Beadagolás

Szűrés

Sűrűség szerinti
osztályozás

Őrlés

Osztályozás
szemcsealak
szerint

A szálas filcanyagok leválasztása
Aprítás

Mágneses leválasztás
Aprítás

Pormentesítés

Szűrés
Rostálás

Rostálás
Mágneses leválasztás

Osztályozás
Szűrés

Oszt. sze.alak szerint

Rostálás

Örvényáramú szep.

Osztályozás

Esta

Mágneses leválasztás
A nem-vas fémek
utótisztítása

Maradék anyag
32%

Nem-vas-koncentr.
3%

Fe-koncentr. I
8%

Tüz. anyag II.
22%

Tüz. anyag I-c
6%

Fe-koncentr. II
5%

Tüz. anyag I-b
18%
Tüz. anyag I-a
6%

2.3.3.2.ábra A shredder-könnyűfrakció mechanikai feldolgozásának egyik megoldása
A könnyűfrakció feldolgozását célozta a német Mercedes Benz AG és az osztrák Voest-Alpine közös
kutatásainak eredményeként kidolgozott ún. pirometallurgiai eljárás.
A pirometallurgiai újrafeldolgozás elvi menetét mutatja a következő 2.3.3.3. ábra

Hulladékvas-olvasztó reaktor

Bontás

Termoreaktor
(örvénykamrával)

Ócskavas
Keletkező gázok
Tömbösítés

(elektromos primerenergia)
Olvasztókamra
Izzítókazán

Földgáz és oxigén
Olvadék
(salak)

(figyelembe véve a
túlmelegedés veszélyét)

Kimenőgáz-tisztító

Gipsz

Kokszkimenet

Impulzus tömlőszűrő
(az aljában porgyűjtő-teknővel)

Kokszbeadás

Aktívszén-szűrő

Kompresszor
+ hangtompító

Kémény
Kimenő
gázok

2.3.3.3. ábra A metallurgiai újrafeldolgozás elvi menete
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Az olvasztó reaktor egyszerűsített sémája látható a következő 2.3.3.4. ábrán.

Eltávozó gáz kupola

Eltávozó gáz

Reaktortest
Az
olvasztó
reaktor

Masodlagos
levegő

Besziv. levegő

Hulladékvas

Földgáz

Aktívszén-por
beporlasztó

Oxigén

Olvadék
salak
2.3.3.4. ábra Az olvasztó reaktor elvi vázlata
A rendszer működése a következő: A megfelelően szétbontott roncsok előkezeléséhez a járulékos kábelkötegek
eltávolítása után a karosszériákat tömbösítik és egy roncsaprító ollóhoz viszik. Ezután egy szállítószalagon
viszik az anyagot más ócskavasakkal együtt az olvasztókemencébe. Itt egy állandó beadagolásról van szó, a
betonozott aknakemence végében egy földgázégővel felolvasztják az ócskavasat. A fém felolvasztásánál a még
bennlevő hőtartalom a roncsból felhasználódik (a még bennlevő éghető könnyűfrakcióé) és ezáltal helyettesíti az
egyébként megkívánt primer energiát (nem kell annyi földgáz). Együtt az elektromos energiáról való
lemondással (az ócskavasat nem indukciós kemencében olvasztják) a szén-dioxid emisszió is jelentősen
csökkenthető. A keletkező gázokat összegyűjtésük után egy optimált, a legújabban kifejlesztett gáztisztítóban
kezelik. Itt a még bennlevő szerves részek egy magas hőmérsékletű égetőben elégnek. A további eljárási
folyamatokat úgy választották ki, hogy a dioxidok újrakeletkezését megakadályozzák. A porformájú
gázkomponenseket leválasztják és az újrahasznosítható fémeket részarányuk alapján -pl. cink vagy ólom - a
mindenkori fémkohóba visszavezetik. Egy eloxidálási és elnitrogenizálódási lépcső mellett, mint utolsó eljárás
egy aktívszén-szűrő van előirányozva az abszolút tiszta kimenő gáz eléréséhez. A füstgázban levő hőenergiát
egy izzító-kazánon keresztül az üzemi hőhálózathoz csatlakoztatják, ezzel nagyrészt visszanyerik.
Az olvasztó eljárásnál keletkező folyékony fém egy túlhevítő aggregátban meghatározott anyagok hozzáadásával
a mindenkori megkívánt acélminőségre beállítható. A megmaradó salak a hőkezelések miatt mentes a
szennyeződésektől és az építőiparban felhasználható.
Evvel az eljárással a roncskocsik teljes újrahasznosítása megoldható, anélkül, hogy problémás raktározási és
másodlagos környezeti ártalmak keletkeznének.
Az átfogó, egész jármű bontását érintő feldolgozási módszerek bemutatása után részletes ismertetésre kerül az
egyes elkülönített, a könnyűfrakciót alkotó anyagok (műanyagok, elasztomerek és járműüvegek)
újrahasznosítása.
2.3.4 Shredderek környezetvédelmi aspektusai
A shredderek a roncsautó karosszériák elmúlt évtizedekben bevált módon alkalmazott feldolgozó eszközei. Az
aprítás, légszérelés (porfrakció elszívatás és összegyűjtés), a mágnesezhető frakciók, majd a nehézfémek és az
alumínium szétválasztására alkalmazott kapcsolt szétválasztó eszközök, az utólagos manuális szeparáció és az.
ún. shredderezési könnyűfrakció egymástól való szétválasztása a karosszéria újrafeldolgozó-ipar által igényelt
szerkezeti anyagait megfelelően visszavezette az anyag-körfolyamatokba.
A probléma akkor kezdődött a shredderekkel, amikor az EU országok környezetvédelmi hatóságainak
aggodalma megerősítést nyert: a shredderezési könnyűfrakció nagy mennyiségű üzemanyag-hulladékkal
szennyezett. Ez a szennyezett könnyűfrakció elégetése során a környezetet igen mérgező PCB (poliklórozottbifenil)- és furán emisszióval károsítja, tehát csak veszélyes hulladék-égetőműben hasznosítható energetikailag.

39

A modern gépjármű-recycling menete
Egyáltalán miért szennyezett a karosszéria őrlemény üzemanyagokkal? A választ a bontás gazdaságossága és a
bontási mélység közötti összefüggésben kell keresni. A bontóüzemek, akiktől a shredderek a karosszériát
megkapják, csak olyan mértékű előbontást végeznek, amely számukra a bontási tevékenységet még megfelelően
gazdaságossá teszi. Ráadásul a technika jelen állása szerint a gépjárművek több mellék- vagy akár fő
aggregátjából is az üzemanyagok csak igen nagy élőmunka- és költség-ráfordítással távolíthatók el (lásd még az
„Üzemanyagok reciklálása” fejezetrészt). Így hát külön gazdasági ösztönző nélkül a veszteségesen leereszthető
és elszeparálása után kis haszonnal kecsegtető üzemanyag-hulladékok karosszériákból történő teljes eltávolítása
egyrészt nem várható el, részben pedig műszakilag nem valósítható meg tökéletesen.
Természetesen megvonva a veszélyeztetési potenciál aktuális mértékét és azt összevetve a mindenkori műszaki
lehetőségekkel megadható az előbontás mértékének azon foka, amely a fém aprítékot a legkisebb mértékben
szennyezi és a potenciálisan szennyezett maradékfrakciók mennyiségét csökkenti.

2.3.4.1 kép Hányóra kihordott shredderezett őrlemény
A könnyűfrakció szennyezettségének ilyetén felismerésétől egyenes út vezetett a könnyűfrakció maradékok
veszélyes hulladék-kategóriába történő átsorolásáig. Ez a korábban háztartási hulladéktárolókban lerakható
könnyűfrakció deponálását már csak veszélyes hulladékok tárolására szolgáló létesítményekben engedélyezi.
Ez a német shredderipar válságához vezetett, az első időkben az EU-n belül volt megfigyelhető a korábban
Németországban működő shredderek leszerelése és áttelepítése. Az eredmény: a korábban Németországban
működő 51 shredderüzemnek mára már csak egy része működik és azok jelentős hányadát sem minősítették még
a német roncsautó-rendelet által előírt módon. A célállomások elsősorban Hollandia és Franciaország voltak, a
motivációs tényező pedig az olcsóbb munkabérek és az alacsonyabb szintű környezetvédelmi elvárások.
Az EU-n belüli környezetvédelmi jogharmonizáció azonban gátat vetett ennek a folyamatnak, most egy nyugatkeleti irányú „kiáramlás” figyelhető meg a shredderüzemek tekintetében. Ebben most „szerencsére” nem
Magyarország a célállomás - mivel a hazai környezetvédelmi hatóságok már készülve az EU-integrációra
folyamatosan szigorítják a keletkező hulladékfrakciók lerakásának feltételeit - hanem a tőlünk keletre fekvő
országok, a majdani EU-csatlakozás várhatóan második-harmadik körébe sorolt jelöltek. A hazai feltételrendszer
szigorítása egyrészt dicséretes, azonban nem kielégítő, hogy a hatóságok csak a meglevő két shredderüzemet
ellenőrzik, miközben a gyakran havonta változó telephellyel bejegyzett „ócskavasbárók” tevékenysége
környezetvédelmi szempontból több mint kétséges. A tendencia jelenlegi folytatódásával a feltételrendszert
legalább betartani igyekvő, rögzített telephelyű – tehát könnyen ellenőrizhető és megbírságolható –
vállalkozások tönkremennek, miközben a maffia kezén levő kiskereskedelem – amelynek eredményeként a még
működő acélművek mintegy 10-15% hulladékot magában foglaló bálázott fémhulladékot vásárolnak fel a
shredderüzemek által már szortírozott fémhulladékkal egyező áron - továbbra is virágzik.
Természetesen a shredderüzemek lehetőségeit nagymértékben csökkenti az acélhulladékok piacán tapasztalható
árzuhanás és a kereslet nagymértékű megcsappanása is.
A shredderüzemek vonatkozásában megoldás lehet a bontóüzemekben végzett minél teljesebb mértékű
karosszéria előbontás, az ott eltávolított anyagfrakciók számára újabb piacok teremtése, amely állami
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beavatkozás (ösztönző rendszer és támogatás) nélkül ma nehezen elképzelhető. Sokat segíthet a piaci
feltételrendszerek egységesítése is, egyszerűen jogi úton be kell zárni a meglevő kiskapukat a nyíltan
visszaélőket pedig ki kell szorítani ebből a piaci szegmensből.

2.4 Összefoglalás
Ebben a fejezetben a modern gépjármű-recycling menete, a nemzetközi és hazai helyzet összehasonlítása, a
hazai rendszer hiányosságainak feltárása került ismertetésre. Bemutatásra kerültek az elhasznált gépjárművek
újrahasznosítási folyamatában alapvető jelentőséget betöltő bontóüzemek és az előbontott karosszériák
feldolgozását végző shredder-üzemek működési aspektusai, elkülöníthető munkafázisai.
A kialakult európai szabályozás – amelynek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által történő magyar
jogharmonizációja immáron második éve folyamatban van – elsősorban azon a felismerésen alapul, hogy a
karosszériák aprítását és szerkezeti anyagainak szétválasztását végző shredderüzemek által a fémvisszanyerési
folyamat „melléktermékeként” kitermelt, eddig hasznosításra nem kerülő ún. „shredderezési könnyűfrakciója” –
kevert műanyag-, elasztomer- és üveghulladéka – üzemanyagokkal szennyezett lévén jelentős mennyiségű
veszélyes hulladékkal terheli meg az Európai Unió veszélyes hulladék lerakóit.
A létrejött 53/2000/EK Direktíva termékfelelősként nevezte meg az autók gyártóit, illetve importőreit és komoly
intézkedési tervet dolgozott ki a könnyűfrakció mennyiségének csökkentésére. A járművek gyártóinak már a
tervezésnél figyelembe kell vennie a majdani újrahasznosíthatóságot, a konstrukciót egyszerűen bonthatóvá,
anyagait egymástól könnyen elválaszthatóvá kell tenniük. A járművekben felhasznált anyagok közül
folyamatosan száműzik az ólmot, a kadmiumot, a higanyt és a hatvegyértékű krómot. A műanyagok,
elasztomerek, üvegek hasznosítási arányának növelése érdekében új anyagkódolási szabványok kidolgozását írja
elő. Mindemellett előírja a gyártó részére a bontóüzemek folyamatos bontási információval történő ellátását,
valamint az utolsó üzembentartó számára a területlefedő elven kiépített roncsvisszavételi pontokon az ingyenes
roncsvisszavétel intézményrendszerének megteremtését. A roncsautókból származó szerkezeti anyagok
újrahasznosítási arányának növelésére többlépcsős ütemterv alapján hasznosítási irányszámokat ír elő. Mint
látható, ezek a feladatok az autógyártókat igen komoly kutatásokra, jelentős befektetésekre kényszerítik.
Az európai jogharmonizáció végrehajtása során az egyes országokban az autós érdekszféra befolyásának
függvényében és az adott társadalom környezetvédelmi kultúrája adottságainak megfelelően eltérő gazdasági
megoldások születtek a begyűjtés, bontás, újrahasznosítás finanszírozására, egységes azonban az igen szigorú,
bontó- és shredderüzemekre vonatkozó műszaki feltételrendszer következetes betartatása. Az egyes
részrendszerekre vonatkozó minimális műszaki feltételek rendszerét egyébként előírja a Direktíva I. sz.
melléklete is.
A roncsautók kezelésének jelenlegi magyarországi helyzete többféle szempontból sem nevezhető kielégítőnek.
Egyrészt az elöregedett járműállomány egy részének „gazdátlansága” – azaz, a mai járművek egy jelentős része,
a korábbi szocialista gyártmányok többsége már nem rendelkezik fellelhető gyártóval, importőrrel -, a
bontóüzemek nagy része a környezetvédelmi normákat, adózási- és egyéb szabályozási elemeket következetesen
nem tartja be, ehhez társul még a lakosság nem megfelelő környezetvédelmi beállítottsága.
A Direktíva hazai jogharmonizációja nem hajtható végre a hazai helyzetet alaposan kiértékelő, annak
sajátosságait figyelembe vevő roncsautó-kezelési koncepció megalkotása nélkül. Kulcsfontosságú kérdések a
hiányzó infrastruktúra pótlása, a fellehető gyártó, importőr nélküli járművek további sorsa és a magánimport
keretében az országba került járművek hasznosításának rendezése.
Az EU-Direktíva magyar jogrendbe történő átültetése igen jelentős társadalmi-gazdasági érdekegyeztetést
igénylő, több lépcsőben bevezethető, rendkívüli összetettségű feladat.
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3. Gépjárművek bontásából származó alkatrészek azonos rendeltetési célra
történő továbbalkalmazása

3.1 Járműmotorok felújítása
A gépjárművek bontásából származó alkatrészek közül – a karosszérián található esetileg meghibásodó,
tönkremenő műanyag alkatrészek, illetve kiegészítő aggregátok mellett leginkább a járműmotorokból származó
alkatrészek, illetve maguk a komplett felújított motorok a legkeresettebbek.

3.1.1. kép Egyedi motorfelújítási technológia
A járműmotorok felújításának komoly hagyományai vannak mind külföldön, mind Magyarországon. Míg
azonban külföldön a felújított, minőségellenőrzött és garanciával bíró motorok akciós – kb. 20-30%-kal
kedvezőbb áron történő – új járműbe való beszerelése, vagy a balesetes gépkocsik bontott alkatrészekkel való
pótlása – elsősorban költségkímélő célzattal – már hosszabb ideje működő és bevált szolgáltatás, addig nálunk
egészen a kilencvenes évek elejéig a cél az alkatrészhiány miatt álló gépjárművek – sokszor költség- és
energiapazarló módon véghezvitt – újbóli üzembeállítása volt. A változások hatása azóta már Magyarországon is
érzékelhető, a cseregaranciás motorok beszerelése – elsősorban az autógyárak márkakereskedéseinek révén –
már kézzelfogható lehetőség, miképpen a járműbontókban is hozzáférhetők már a legkülönfélébb bontott
nyugati- és keleti alkatrészek is egyaránt.
A gépjárműmotorok futószalagon végzett nagyszériás felújítása a német Diesel-Feuer – ez az elsősorban
Mercedes motorokra szakosodott - vállalat technológiai folyamatán keresztül kerül bemutatásra.
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3.1.2. kép Motorblokk felújítás előtt

3.1.3. kép Motorblokk felújítás után

A motorok „újjászületése” a szemrevételezéssel veszi kezdetét, ilyenkor a szemmel látható repedések keresése a
cél. Az optikai „igen” után a motort több száz alkotóelemére bontják. Egy túlméretezett tisztítógépben
valamennyi alkatrészről eltávolítják a rátapadó szennyeződéseket. A gyors kopásnak kitett alkatrészeket
általában újakkal cserélik ki, a régiek hulladék fémként kerülnek hasznosításra. Az új darabokhoz a gyári
beszállítók révén jutnak hozzá, így ezek teljes értékű, „eredeti” alkatrészek. Ezek a beszállítók, pl. a Bosch
(befecskendezők), Kolbenschmidt és Mahle (dugattyúk és gyűrűk), LuK (kuplungok) vagy a Reinz (tömítések).
Innentől kezdve valamennyi darab végigjárja saját útját, míg újra a motor összeszerelésre kerül.
Gondos ellenőrzés után a forgattyús tengelyek, forgattyúházak és a hengerfejek a megfelelő felújító műhelyekbe
kerülnek. A hengertömböket felfúrják, a hónoló berendezéssel végzett harántcsiszolási művelet visszaállítja a
megfelelően koncentrikus, hengeres furatfelületet. Ez a művelet adja a motor későbbi megfelelő tömítettségét
(nagyobb kompresszió, kis olajfogyasztás és károsanyag-kibocsátás, jobb hatásfokú, kisebb füstöléssel járó égés,
egyenletes kenés stb.).
A hengerfejet finomköszörülik. Az új szelepeket becsiszolják, az új szelepvezetékeket, -rugókat és ülékeket
utánmarják. Szükség esetén a himbákat is felújítják.
A forgattyús tengely, amely a mechanikailag leginkább igénybe vett motoralkatrésznek számít, különleges
ellenőrzést igényel. Valamennyi darabot ütésre, keménységre és UV-lámpás elektromágneses vizsgálattal
ellenőrzik. Az UV-lámpa segítségével a legeldugottabb hajszálrepedések is fellelhetők. Ha nem találnak repedést
(és a mechanikus vizsgálatok sem utalnak hibára) a forgattyús tengelyt felköszörülik.
Természetesen a motor valamennyi periférikus alkatrészét ellenőrzik, a befecskendező-, víz- és olajszivattyúk,
karburátorok, turbótöltők vagy szakműhelyekben, vagy a cég saját speciális vizsgálóberendezésein kerülnek
felülvizsgálatra.
A megmunkált darabok ismételt tisztítása után megkezdődhet a típusonkénti összeszerelés, amelyet a
próbapadon történő teljesítménymérés zár. Ilyenkor figyelik a maximális teljesítmény, nyomaték, olajnyomás és
a kipufogógáz összetételének alakulását. Amennyiben valamennyi motorikus mérés és ellenőrzés sikerrel zárul,
úgy a motor – ennél a cégnél – megkapja a minősítő piros jelzést, csak ekkor kerülhet az eladási termékraktárba.
Ilyen költséges és részletes felújítás esetén persze felvetődhet a kérdés, mindez anyagilag kifizetődő? Cégadatok
szerint az új motorokhoz képest kb. 25% költségmegtakarítás érhető el, a motor be- és kiépítést egy napon belül
képesek megoldani ráadásul a várható költségeket előre közlik ügyfeleikkel. Mind benzines, mind dízelmodellek
esetén két év garanciát képesek munkájukra vállalni.
A folyamatot a következő képekkel illusztrált magyarázatok szemléltetik.
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2. Hengertömb
A hengerfuratok üzem közben a
milliméter törtrészének meg-felelő
mértékben kopnak. A furatokat
precíziós szerszámokkal a gyár által
megadott túlméretre fúrják fel. A
hónolás (harántcsiszolás) eredménye a motor optimális, nagy
teljesítményt és kis olajfogyasztást
eredményező járása.

A hengertömb zárófelületeit úgy
munkálják meg, hogy a hengerfej
rászerelése
utáni
tömítettség
garantált legyen.

Mérik
a
forgattyús
tengely 3. Hengerfej
csapágyainak alapfurat-méretét és A speciális eszközökkel végzett
szükség esetén utánmunkálják.
vizsgálatok
eredményeként
a
legfinomabb hajszálrepedést tartalmazó hengerfej is kiszűrhető,
felújításra csak a hibátlan darabok
kerülhetnek. Valamennyi darabnál –
mint a hengertömböknél is –
alapvető fontosságú a zárófelület
pontos megmunkálása.

Valamennyi szelepvezeték, -ülék és
szelep felújításra (vagy cserére)
kerül.
Mielőtt
a
hengerfej
újra
összeszerelésre
kerülne
megvizsgálják, megmunkálják, szükség
esetén
cserélik
a
himbákat,
himbatengelyeket,
csapágyperselyeket, szeleprugókat és a
szelepemelőket.

Vákuumos
célszerszámmal
ellenőrzik a szelepek tömítettségét.
Ez garantálja a szelepek és
szelepülékek megbízható, tartós
üzemét.

A gyártó paraméterei alapján
(amelyek
a
lekerekítésekre,
tűrésekre, javítási lépcsőkre és a
felület minőségére vonatkoznak) a
forgattyúcsapokat finomköszörülik
és polírozzák. Az egyenletes
motorjárást a tengely precíziós
kiegyensúlyozása garantálja.

1. Bontás és tisztítás
Valamennyi nagyjavítás a teljes
bontással kezdődik. Ezután minden
darabot alaposan megtisztítanak. A
kopásnak kitett darabokat újakkal
cserélik. A károsodott alkatrészek
esetén tudatos tesztekkel döntenek a
szakszerű felújítás vagy a csere
mellett.

4. Forgattyús tengely
A forgattyús tengely igénybevétele
igen nagy, emiatt alaposan (és
költségesen) megtisztítják, majd
elektromágneses
repedésvizsgálatnak vetik alá. Az
UV-fény
segítségével
a
legfinomabb repedések is jól
láthatóvá válnak. Ezen felül minden
tengelyt keménységre és ütésre is
ellenőriznek.
A
szak-értő
minőségellenőrző
eldönti
szükséges-e a tengely edzeni.
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A forgattyús tengelyt kiegészítő 5. Hajtórúd
torziós lengésfojtó ellenőrzése A hajtórúd különösen gondos
hozzátartozik a felülvizsgálathoz.
ellenőrzést
igényel.
Csaknem
teljesen újramunkálják, az alapfuratokat hónolják, a perselyeket
felújítják, a rúd tömegét mérik és
kiegyensúlyozzák. A csapágyat és a
hajtórúdcsavarokat cserélik.

6. Vezérműtengely
Mivel
a
szelepvezérlés
szempontjából jelentősége döntő,
ezért alapos vizsgálatnak vetik alá.
A
bütyökprofilok
és
a
csapágyhelyek megmunkálása és
ellenőrzése után a vezérműtengely
újra beépíthető.

7. Kiegészítő aggregátok
Ide sorolhatók a turbótöltő, a
befecskendező-, víz-, üzemanyagellátó-,
olajés
hidraulikus
szivattyúk, hűtőventillátorok és
olajhűtők, benzinmotoroknál a
porlasztó és az elosztó. Ezen
alkatrészeket
tisztítják,
felülvizsgálják, javítják vagy cserélik. A
bonyolult és érzékeny darabokat
speciális próbapadokon vizsgálják.

8. Összeszerelés
Az összeszerelés előtt gondosan
eltávolítják az összes szennyeződést
ill.
a
megmunkálási
maradványokat. Az össze-szerelés a
gyártóknál
meg-szokott
minőségbiztosítási elvek szerint
zajlik.

9. Minőség- és teljesítményvizsgálat
Az összeszerelt motor valamennyi
funkcióját vizsgálják.

10. Minőségi tanúsítvány
A sikeres próbapadi vizsgálat után a
motor
elnyeri
a
minősített
termékjelzést. A generálozott motor
cseremotorként értékesíthető vagy a
helyszínen beszerelésre kerül.
Ezután megkezdődhet a motor
második élete.

Ugyanezt a minőségi tanúsítványt
viselik a nagyjavításon átesett
motoralkatrészek, fődarabok és
aggregátok is.

A felújítás eredménye a felújító által
akár a gyári motorokkal megegyező
mértékű
garanciával
kínált
motortömb.
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3.2 Alkatrészek felújítása, javítása
3.2.1 Fémanyagok javítástechnológiái
3.2.1.1 Hegesztés
A fémanyagok általánosan alkalmazott javítási módja a hegesztés. A hegesztéssel kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogy a folyamatot a hegesztés hőhatásövezetében mindig kíséri anyagszerkezeti változás, amely
újabb korróziós károsodási folyamat kiindulási alapját jelenti. Általános alapelv, hogy ahol a javítás a
hegesztéssel egyenértékű más kötéstípusokkal elvégezhető (pl. a kevésbé magas hőmérsékletekkel dolgozó
forrasztás vagy a leginkább ajánlható ragasztás) ott azt lehetőség szerint inkább azzal kell kivitelezni. Így
elkerülhetővé válik a későbbi hiba gyakorlatilag biztos bekövetkezése.
A már említett hegesztéssel járó problémák mellett nem kis fejtörést okozhat a nyolcvanas évek közepe - tehát a
könnyűszerkezetes építési mód nagymértékű előretörése - óta egyre nagyobb mennyiségben alkalmazott ún.
„növelt szilárdságú acélok” javítása. Ez az elnevezés egy gyűjtőfogalom az összes olyan újfejlesztésű acélra,
amelynek folyáshatárát valamilyen módon (pl. mikro-ötvözéssel, foszforkezeléssel stb.) lényegesen a
hagyományos acélanyagok fölé növelték.
Az ezekkel az acélokkal végzett javítási munkák eddigi tapasztalatai a következőkben foglalhatók össze.
Az ilyen acélok egyengetése során az egyengető szerszámot (kalapácsot) lényegesen erősebben és precízebben
kell használni, mint a hagyományos lemezeknél. Ennek fő okozója az ilyen lemezek lényegesen nagyobb
horpadásállósága, amely erős visszarugózási hajlammal párosul. Ezek az anyagok csak korlátozott mértékig
terhelhetők a javítás során - ezért fontos a precizitás - túlterhelésre azonnal töréssel reagálnak.
Hidraulikus présekkel történő lemezegyengetésnél az erős visszarugózási hajlam azzal jár együtt, hogy az
anyagot a szükséges méreten túl kell húzni, hogy az a megkívánt méretűre alakuljon vissza.

3.2.1.1.1. ábra Megnövelt szilárdságú acéllemezek gyakori karosszéria alkalmazásai
A túlhúzás során fennáll a túlterhelés veszélye, amely következtében - még a lemez törése előtt - az anyag
hirtelen megfolyik, és nagyobb méret jön létre a kitűzöttnél.
A szükséges túlhúzás nagyobb erőbevitellel párosul, amely a többi hagyományos acél-lemezből készült alkatrész
nagyobb igénybevételét is eredményezi. Előfordulhat, hogy mielőtt még a növelt szilárdságú lemez visszaállna a
megkívánt helyre, azelőtt a többi, jól mélyhúzható lemezrész már megnyúlik. Ilyenkor erre előre számítva a
sérülésmentes részek további megtámasztása, rögzítése szükséges.
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Erős helyi deformációknál néha célszerűnek látszik hőbevitellel dolgozni, ezzel azonban nem árt vigyázni,
ugyanis a növelt szilárdságú acélok néhány típusa már a 400°C hőmérsékletet elérve elveszíti a biztonságot
eredményező szilárdságát, többé már nem képes utasvédelmi funkcióját betölteni. A javítás során az acél
futtatási színéből ezt megállapítani igen nehéz, mivel ebben a tartományban csak enyhe kékes árnyalatok
láthatók. Ezért általános szabály, hogy az ilyen anyagból készült alkatrészeket csak hidegen szabad
visszaalakítani! Ha ez hőbevitel nélkül nem megoldható a deformált elemeket cserélni kell.
A hidegen történő visszaalakítás - mint már említésre került - vonatkozik a hagyományos karosszéria anyagokra
is, bár a szövetszerkezet átalakulása magasabb kb. 740°C hőmérsékleten következik be, ahol a futtatási szín még
mindig nehezen felismerhető.
A növelt szilárdságú acéllemezek javítása tehát húzás közben végzett intenzívebb feszültségmentesítő
kalapácsütéseket és a gyűrött zóna végeinek ellentartását igényeli [dams, 96].
3.2.1.2 Ragasztás
Adott esetben különösen jól alkalmazható, olcsó és különös szakképzettséget nem igénylő javítási módszer a
ragasztás.
Ragasztással javíthatók:
fagyás okozta repedések, törések (hengertömbön, hengerfejen),
porózus öntvények vagy hegesztési varratok,
kopott csapágyhelyek,
tömítetlenségek,
olajteknõk és fedelek
alvázak ill. karosszériák profilos darabjai, lemezei.
Véső, csavarhúzó vagy egyéb szerszám sérülései, bemaródásai kitölthetők ragasztóval, fémgittel. A többletanyag
száradás után reszelővel lemunkálható. A motor égéstér-repedési nem ragaszthatók, de a hengertömb belsejében
levő repedések, ahol olaj vagy víz áramlik ragaszthatók. Egyes esetekben még a motort sem kell szétszerelni. A
kikeményedett ragasztó a fagyálló folyadéknak, víznek, olajnak ellenáll.
A ragasztott kötés előnyei:
alkalmas két különbözõ potenciálú fém közötti kötés létesítésére,
nem korrodálódik, víz- és gáztömör, elektromosan szigetel,
a ragasztott kötés keményítéséhez alkalmazott hõkezelés a legtöbb ötvözetet nem lágyítja ki, az igénybevétel
közel egyenletesen oszlik el a kötésben, nincsenek feszültséggyûjtõ helyek
(mint pl. szegecselt vagy ponthegesztett szerkezetben),
ragasztás után a felület közvetlenül festhetõ vagy anódosan oxidálható, a kifolyt ragasztófelesleg a
legtöbbször könnyen eltávolítható, így a kötés varratmentes.
Hátrányai:
a ragasztás munkaigényes mivel elõfeltétel a felületek tisztasága és jó illesztése
tompa illesztések a kis keresztmetszeti felületek miatt általában nem készíthetõk,
a ragasztott kötések lefejtési szilárdsága kicsi,
a szobahõmérsékleten való kikeményedés gyakran idõigényes, a hõközléssel keményedõ darabok költséges
készüléket igényelnek.
A ragasztott kötés tervezésekor elsősorban a kötést, az átlapolás szélességét és a ragasztóréteg vastagságát kell
figyelembe venni.
A ragasztott kötés szilárdsága nagymértékben függ attól, hogy mennyire sikerült a kötést nyíró-igénybevételre
tervezni, ami legcélszerűbben a csövek és a hornyos testek ragasztásakor biztosítható.
A ragasztott kötések biztonsága érdekében a végeket egy-egy szegeccsel vagy hegesztési ponttal célszerű
rögzíteni.
A ragasztott kötések szilárdsága a ragasztóréteg vastagságának csökkenésével nő. Átlapolt próbatestekkel
vizsgálva a szükséges ragasztóréteg-vastagságot, a kívánt rétegvastagság állítólemezekkel alakítható ki.
A ragasztott kötés igen érzékeny a felület tisztaságára ezért a felületet mechanikai majd vegyi úton tisztítani,
zsírtalanítani kell. Lemezek és alakos profilok tisztítására kefés tisztítást, csiszolóvászonnal végzett csiszolást,
köszörülést és homokfúvatást alkalmaznak.
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A vegyi tisztítás végzése során a darabot apoláris oldószerbe (pl. triklór-etilén, aceton, lúg, szénteraklorid)
mártva zsírtalanítják, pácolják (az acélfelületet 30%-os salétromsav fürdőben 15 percig pácolják, az alumíniumés színesfém ötvözeteket a PICKLING-eljárás segítségével pácolják), majd leöblítik.
A ragasztóanyagok megválasztásánál ügyelni kell arra, hogy fémek ragasztására csak a reakciós (egy- és
többkomponensű) ragasztóanyagok felelnek meg, míg az oldószeres anyagok erre a célra nem megfelelőek. Ezek
a ragasztók alkotórészeik kémiai átalakulása (polimerizáció, polikondenzáció, poliaddíció) útján keményednek
ki.
A ragasztók kiindulási anyagai pl. fenolgyanták, epoxigyanták, poliuretánok, poliamidok, telítetlen
poliésztergyanták, polibenzimidazolok és poliimidek lehetnek.
A ragasztóanyag felvitelét az előkezelés után azonnal meg kell kezdeni, kétkomponensű ragasztónál ügyelni kell
a tégelyidőre (kikeveréstől a zselésedésig tartó idő).
A ragasztóval bekent darabokat összeillesztik, elcsúszás ellen biztosítják, majd szobahőmérsékleten vagy
hő/nyomás segítségével kikeményítik.
Gyakorlati példaként szolgáljon a hengertömb-repedés és -átszakadás javítása.
A hengertömb-, hengerfej-, hajtóműház-, nyomatékváltóház-öntvény porozitástól a repedés és kitörésig
ragasztással javítható, ha a javított helyet 120°C-nál nagyobb hőmérséklet nem éri és a ragasztás környezetében
mechanikai igénybevétel nincs.
A műveleti sorrend:
1) Lúgos vagy oldószeres mosás, tisztítás, oxidmentesítés,
2) Repedésvégek felfúrása ∅ 3...5 mm-rel,
3) A repedés kiárkolása 90°-ra, 0,7-szeres lemezvastagság mélységben,
4) A repedés környékének (50 mm) érdesítése,
5) Folt beszabása,
6) Javítási hely belső oldalának lezárása papírral, vászonnal vagy fémmel,
7) Zsírtalanítás,
8) Előkészítő ragasztás fémpor töltőanyagú ragasztóval 1 mm vastagságban, reszelővel, köszörűvel síkba
munkálva,
9) Zsírtalanítás,
10) Fémpor töltőanyagú keverékkel a felület megkenése és üvegszövet besimítása (szükség esetén több
rétegben),
Fedőréteg felhordása, a felület elsimítása, a kötés után síkba munkálás [vad, 85].
3.2.1.3 Fémszórás
Kopott gépalkatrészek feltöltésére, javítására, a lekopott anyagréteg pótlására előnyösen alkalmazhatók a
fémszórási eljárások.
A fémszórás során a felszórandó fémet vagy ötvözetet égőgáz, villamos vagy plazmaív hőjével megömlesztik és
a megömlött fémet sűrített levegővel a befúvandó felületre fúvatják, ahol az rögzítődik. A nagy sebességgel a
felülethez csapódó részecskék a felülethez és egymáshoz adhéziósan - kis részben kohéziósan - kapcsolódva
alkotják a bevonatot. A hőforrás szerint megkülönböztetnek láng-, villamos- és plazmaíves fémszórást.
Ezenkívül a fémszórás lehet hidegeljárás, amikor az alapanyag hőmérséklete nem emelkedik 350°C fölé, így
annak vetemedése vagy kristályszerkezeti módosulása nem jelentős. A melegeljárással homogénebb bevonat és
jobb tapadás érhető el, a felületi réteget azonban 1000°C körüli hőmérsékletre kell hevíteni.
Fémszórással kopásálló, korrózióvédő, díszítő- és egyéb különleges tulajdonságú bevonatok készíthetők a
legkülönbözőbb felületeken.
Előnyei:
kis beruházást igényel,
a berendezés rövid idõ alatt üzembe helyezhetõ,
tárgyak bevonására mind sorozatban, mind egyedileg alkalmas,
gyors eljárás,
a fémbevonatokon kívül különleges üvegkerámia, mûanyag stb. bevonatok kialakítására is alkalmas.
A szórt fémbevonatok:
korrózióálló, kopásálló felületet adnak,
vastagsága széles határok között változtatható,
papírra, textilre is felvihetõk,
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porózusak, ezért kenõanyag-tároló képességük kiváló,
kitûnõ festékalap,
tartós korrózióvédelmet ad.
Különösen előnyös akkor, ha hosszú élettartamot kell szavatolni, ahol az utólagos karbantartási műveletek csak
nagy költségekkel valósíthatók meg.
Hátrányai:
a dinamikai terheléseket kevésbé viselik el,
repedt felületek fémszórással nem javíthatók.
A fémszóráshoz tartozó felület-előkészítés repedésvizsgálatból, zsírtalanításból, oxidmentesítésből, érdesítésből
és zsírtalanításból áll [vad, 85].
A fémszórásra vonatkozó előírásokat az MSZ EN 582 szabvány írja le.
3.2.1.4 Műanyag felületi bevonatok
Kopott gépalkatrészek előnyösen javíthatók műanyag felületi bevonatok alkalmazásával.
A fémfelületre ráolvasztott műanyag bevonat - egészen általánosan - a két összetevő, a hordozófém és a
bevonatot képező műanyag, előnyös tulajdonságainak egyesítése, a meglevő anyagtulajdonságok javítása
céljából. A bevonattal mindig a fémalap védelmét kívánjuk elérni, valamilyen külső hatással szemben.
A műanyag bevonatú fém heterogén anyag. Megtartja az alapanyag, a fém kiváló szilárdsági tulajdonságait és
rendelkezik a műanyag szívósságával, kedvező siklási tulajdonságaival.
Gépjárművekben, különösen erős dinamikai igénybevételnek kitett - motor, futómű, kormány, sebességváltó,
hátsóhíd - alkatrészek ráolvasztott poliamid bevonata új fejezetet nyit a járműgyártás, üzemeltetés és a javítás
területén.
A fémfelületre ráolvasztott műanyag bevonat jellegében és kivitelében megváltoztatja a hagyományos
alkatrészgyártási és javítási módszereket. Számos gyakorlati példa és üzemi tapasztalat bizonyítja, hogy
műanyag-ráolvasztással lényegesen megváltozik a csap és csapágypersely megoldás.
Az új technológiai eljárás szerint az értékesebb alkatrészt, a csap felületét, kopásnak jól ellenálló műanyag
keverékkel vonjuk be az egyszerűbb, szériában könnyen gyártható persely, acélból, öntöttvasból forgácsolva
vagy porkohászati eljárással készíthető.
Így kettős cél érhető el:
az értékesebb alkatrész felülete rugalmas, kopásnak jól ellenálló mûanyag bevonattal védhetõ, mely egyben
súrlódó-pároknál a siklócsapágy anyaga és
a mindig gyári alapméretes öntöttvas vagy acél persely, a színesfém megtakarításon túl, az egyedi illesztések
elmaradása miatt, jelentõs idõmegtakarítást eredményez.
Gépészeti célra felhasznált bevonó-anyagok megválasztásakor, az igénybevétel módját, a szükséges illesztés
mértékét és a műanyagpor üzemi szinten való feldolgozhatóságát kell figyelembe venni. A bevonó-anyagok
javítását szolgálja a műanyagporok adalékolása. A helyesen megválasztott adalékanyag igen kedvezően
befolyásolja a műanyag alaptulajdonságait, pl. grafit bekeverésével a hőállóság, molibdén-diszulfid adagolással a
tapadási szilárdság nő, javulnak a mechanikai tulajdonságok és a kenőképesség. A ráolvasztott műanyag
bevonatok készítésére leginkább alkalmas, különféle poliamidok jellemző tulajdonságait mutatja be a következő
táblázat.
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Jellemzők

PA 6

PA 6,6

2

PA 6,10

PA 11

1,12...1,13
1,13...1,15
1,07...1,10
1,04...1,05
Sűrűség, g/cm
43...82
52...86
50...65
22...60
Szakítószilárdság, N/mm2
30...280
30...170
35...120
270...300
Szakadási nyúlás, %
600...960
650...1000
600...650
700...800
Keménység, kp/cm2 (Brinell)
Alkalmazhatósági
hőmérséklettartomány, °C
140...160
150...170
140...160
100...130
rövid ideig
80...100
80...100
89...100
60...80
hosszú ideig
215...220
225...250
210...215
180...188
Olvadási hőmérséklet, °C
10
8
3
1,5
Vízfelvétel, telítettség, %
4.2.2.1.1 táblázat A poliamidok jellemző tulajdonságai

PA 12
1,01...1,02
53...61
280...300
600...800
100...120
60...80
175...180
0,7

A bevonás utáni méretre-munkálásra az esztergálás megfelelő és elegendő felületi finomságot ad. A köszörülés
több okból nem előnyös. Esztergált felületek részletes vizsgálata igazolta a kenőanyag-tárolás lehetőségét és
szükségességét. Az esztergálással megmunkált felületek megmunkálási nyomaiban elhelyezkedő kenőanyag, a
műanyag rugalmassága és deformálhatósága miatt, az érintkező felületek csúcsait és annak környezetét
állandóan kenőanyag részecskékkel látja el, melyet elősegít tengelybevonat esetén a centrifugális erő is, míg a
persely esetén az ellentétes hatással érvényesül, vagyis a műanyag „letapad” a felületi egyenetlenségek
legmélyebb pontjához.
A centrifugális erő megszűnésével még a kisebb viszkozitású kenőanyag sem folyik ki a felületek közül, mert az
elektrosztatikus feltöltődés hatására a kenőanyag molekulák a felülethez tapadnak.
Megmunkált műanyagfelületek illesztése, a fémeknél használt illesztéseket alapul véve, sokkal tágabb határok
között végezhető, kihasználva az anyag nagyfokú rugalmasságát.
A ráolvasztott bevonatok legnagyobb előnye, hogy a gépalkatrészek megengedett kopása, elhasználódása, a
felvitt 0,3-1,5 mm-es műanyagrétegen belül tartható, így a fémalap sérülése nélkül a bevonat, mely „negatív
csapágynak” tekinthető, ismét gyári alapméretre újítható fel. Ebben az esetben a műanyag „befogadására”
szolgáló ∅ 0,6-0,3 mm-es alámunkálás is elmarad.
Az acélfelületre ráolvasztott műanyagréteg hatására jellegében más kenési viszonyok keletkeznek és a
hagyományos kenéselmélet megállapításai módosulnak. Az üzemi tapasztalatok azt mutatják, hogy a műanyagok
felületi finomsága nem elsődleges követelmény, mint a fémeknél. Gyártástechnológiai szempontból ez igen
előnyös, mivel jelentősen csökkennek a feldolgozási, megmunkálási költségek [vad, 95].

3.2.2 Műanyag alkatrészek javítástechnológiája
3.2.2.1 Műanyagok hegesztése
A műanyagok egyik jellemző javítás-technológiai módszere a hegesztés, mely elsősorban a termoplasztok
javítását teszi lehetővé. Megfelelően hegesztünk akkor, ha a hozaganyag minősége megegyezik az alapanyaggal
(megfelelő anyagazonosítás), megfelelő felület előkészítés (felület homogenizálás), pontosan állítjuk be a
hegesztési hőfokot (átégés ill. tökéletlen varrat megelőzése), megfelelő erővel nyomjuk össze a hegesztendő
felületeket ill. optimálisan választjuk meg a hegesztés sebességét (elkerülve a túl nagy (átégés) ill. túl kis
(tökéletlen varrat) hőhatásövezeteket).
Mint a követelmények felsorolásából kiderült alapvető a gyors és pontos alapanyag azonosítás.
Új típusoknál ez nem jelent gondot, ugyanis a későbbi újrahasznosítás elősegítésére ill. a szabványosítás hatására
a gyártók valamennyi 50 g-nál nagyobb műanyag alkatrészeiket gyártmányra jellemző betűjelzéssel látják el.
Régebbi típusoknál a legkézenfekvőbb módszer az ún. “lángpróba” mely során az azonosítani kívánt anyagból 35 mm-es darabot levágva és semleges gázláng felett meggyújtva az égés lefolyásából és hevességéből, a láng
színéből és az eltávozó anyag és oldószergőzök illatából az anyag könnyen és gyorsan detektálható.
Néhány példa:
- a PVC anyagok sárga lánggal égnek, míg a láng éri, erős, köhögésre ingerlő sósavgáz keletkezik,
- a cellulóz-aceto-butirát élénk tovaterjedő lánggal ég, kesernyés, mandulára és vajsavra emlékeztető illata van,
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-

a polietilén, polipropilén kékes világító lánggal hevesen ég, jellegzetes viasz szaga van, tovább égve
lecseppen,
a poliamid kékes, lassan terjedő lánggal ég, égetett körömre, csontra (szarura) emlékeztető szaggal,
a poliformaldehid (poli-oximetilén) kékes lánggal ég, olvad, bomlik, az eltávozó gőzöknek csípős formalin
szaguk van,
a poliészter sárga, világító, kormozó lánggal ég, sztirol illata van, lágyul, bomlik.

Amennyiben rendelkezünk azonosított mintadarabokkal célszerű lehet sűrűség alapján azonosítani a levágott
mintadarabot. Ennek menete: egy üvegpohárba vizet töltve, azt pár csepp öblítőszerrel vegyítve abban a
3
polietilén (ρ=0,92 g/cm ) úszik, míg a PVC, a polisztirol, a fenolgyanta, a polimetil-metakrilát és a poliészter
lesüllyed. A víz sűrűségét ezután konyhasó beleszórásával óvatosan növelve az egyes darabok eltérő sűrűségük
alapján folyamatosan felemelkednek.
Alkalmazható még az oldószeres analízis is, melynek során az egyes műanyagok agresszív anyagokkal szembeni
eltérő ellenálló-képességét használjuk ki.
Az elkészült varrat akkor tekinthető megfelelőnek, ha a felhasznált hozaganyag a varratot egyenletesen kiölti, a
varrat egybefüggő és sima felületű.

3.3 Összefoglalás
A fejezetben a bontásból származó járműalkatrészek eredeti rendeltetési célra történő továbbalkalmazását
lehetővé tévő technológiák kerültek ismertetésre.
Az újrahasznosítás ilyen formája a teljes anyag- és energiamérleget figyelembe véve a lehetőségekhez képest a
legkedvezőbb, természetesen ennek azonban előfeltétele a fennálló felújíthatóság, javíthatóság.
A karosszériagyártásban alkalmazásra kerülő új speciálisan erősített, megnövelt szilárdságú acéllemezek
javítástechnológiája a hagyományos lemezekhez képest lényegesen precízebb beavatkozást igényel, mivel ezek
horpadásállósága lényegesen nagyobb és ez jelentős visszarugózási hajlammal párosul. Ezek az anyagok
javításnál csak korlátozott mértékben terhelhetők, túlterhelésre azonnal töréssel válaszolnak. Az ilyen anyagból
készült alkatrészeket deformációik visszaalakítása során – a visszarugózási hajlam miatt – jelentősen túl kell
húzni az előírt mértéken, amely viszont a korlátozott erőbevitel lehetősége okán a javítást végző szakemberek
nagyobb szaktudását igényli.
A járműmotorok felújításának zárt rendszerben történő elvégzésének komoly hagyományai vannak
Magyarországon, ennek elsődleges oka a korábbi alkatrészhiányban – hiánygazdaság - és a helyzet kezelésére
szakosodott szakembergárda kialakulásában és meglétében keresendő. Bár az utóbbi években a
márkakereskedők jelentős mértékben növelték és növelik az új alkatrészek beépítését még viszonylag idősebb
járművekbe is, még mindig létezik egy olyan – nem is elhanyagolható mértékű – vásárlóréteg, amely vevő a jó
minőségű felújított alkatrészre.
Sajnos ma Magyarországon az alkatrészek szükséges minősítésére vonatkozó jogszabályok megléte ellenére is
ebben a témakörben jelentős lemaradások tapasztalhatók az előírások be nem tart(at)ása következtében.
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4. Gépjárművek szerkezeti anyagainak újrahasznosítása
4.1 Fémanyagok újrahasznosítása
4.1.1 Vas- és acélhulladékok újrahasznosítása
A vas-, acél- és nemesfémipar hulladékaira, illetve azok kezelésére alapvetően a hulladékgazdálkodás általános
szabályait kell alkalmazni. Legfontosabb, hogy a hulladék termelőjének, birtokosának felelőssége a gyűjtéstől
kezdődően valamennyi kezelési művelet, eljárás során fennáll. A gyűjtési és az ártalmatlanítási kötelezettség
minden gazdasági vállalkozásra vonatkozik.
Azon vállalkozások esetében (ők a hulladékkezelők), amelyek a – más termelőtől átvett – hulladék kezelését
végzik, a szabályok megkövetelik, hogy az ilyen tevékenység ellenőrzött körülmények között történjék. A
felügyeletet a jogszabályok a tevékenység engedélyhez kötésével és a környezetvédelmi felügyelőség által
történő ellenőrzésével rendezik.
A szabályok szigorúsága attól függően változik, hogy milyen tulajdonságú a hulladék. Az új jogi előírások
szerint két kategória létezik a hulladékok besorolására: a veszélyes és a települési hulladék (az utóbbin az összes
nem veszélyes hulladékot kell érteni). A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet felsorolja a hulladékokat, jelölve azok
veszélyességét is. A kohászati technológiák során keletkező hulladékok a 10-es főcsoportban találhatók,
legyenek azok veszélyesek vagy nem veszélyesek.
Bármely hulladék kezelése esetén valamennyi kezelési műveletre (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés,
tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás), eljárásra, létesítményre és telephelyre engedéllyel kell rendelkezni a
környezetvédelmi felügyelőségtől. Ez alól kivételt csak azok a gazdálkodócégek kaptak, amelyek telephelyükön
belül csak saját hulladékuk kezelését végzik (vagyis ők tulajdonképpen nem kezelők).
A hulladékkereskedő a rá vonatkozó szabály értelmében a nem veszélyes hulladék forgalmazását a kereskedelmi
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végezheti akkor, ha a hulladékot változatlan formában értékesíti.
Bármely előkezelés (pl. bálázás, aprítás) esetében azonban már szükséges a felügyelőség engedélye.
A jogszabályok rendezik a telephelyen belüli hulladékkezelési tevékenységekre vonatkozó követelményeket is.
A hulladék a telephelyen belül egy évnél tovább nem tartható, három éven túl pedig ártalmatlanítani szükséges.
A lakosságtól és a kisebb mennyiségű hulladékot termelő vállalkozásoktól – ez utóbbiak helyzetének
megkönnyítése érdekében – a kezelő a hulladék begyűjtésére begyűjtő-járatot szervezhet és üzemeltethet,
illetőleg hulladékgyűjtő udvart alakíthat ki. A begyűjtőknek így lehetőségük van a hulladék keletkezési helyének
közelébe menni és ott a hulladékot átvenni.
Az üzletszerűen, rendszeresen végzett szállításra ugyancsak környezetvédelmi engedély szükséges (tehát pl.
alumínium- vagy ólomolvasztási salak és/vagy fölözék sem szállítható engedély nélkül).
Hulladék hasznosításáról akkor lehet beszélni, ha a hulladékot alapanyaggá vagy az alapanyagból előállított
termékkel egyenértékű termékké alakítják át. Ide sorolható a legtöbb kohászati hulladékot felhasználó
technológia (salakátolvasztás, illetve salak ismételt felhasználása a primer gyártásban).
A nem hasznosítható hulladékok lerakása esetén (amely a kohászati hulladékokra, pl. a vaskohászati salakok egy
részére jellemző) a lerakást megelőzően a hulladékot kezelni kell a környezetre való hatás mérséklése érdekében.
A lerakással kapcsolatos előírások is változtak. A lerakók kialakításával szemben támasztott követelmények
megnőttek, így szükséges a kohászati hányók környezetvédelmi felülvizsgálata és új lerakók létesítésekor a
szigorúbb műszaki paraméterek teljesítése (műszaki védelem kialakítása, csurgalékvíz kezelése stb.)
Külön előírás rögzíti, hogy amennyiben a gazdálkodószervezet nem rendelkezik saját ártalmatlanító
létesítménnyel, és nem veszélyes hulladékát olyan kezelőnek adja át, amely a kezelést (ártalmatlanítást) nem
végzi magasabb színvonalon, mint a helyi hulladékkezelést ellátó közszolgáltató, akkor a hulladék termelője
kötelezhető a közszolgáltatás igénybevételére.
Előfordulhat ilyen eset például akkor is, ha a hulladékkezelőnek kezelési tevékenysége következményeként
nemcsak hasznosítható hulladéka keletkezik, hanem a kezelés után visszamaradt hulladék egy részét
ártalmatlanítani kell és nincs engedéllyel rendelkező saját lerakója. Ha az ártalmatlanításra olyan lerakóval
szerződött, amely nem műszaki védelme gyengébb, mint az önkormányzat hulladéklerakójáé, kötelezhetik arra,
hogy ott ártalmatlanítsa hulladékát. Ennek akkor van realitása, ha az önkormányzati lerakó fölös kapacitással
rendelkezik és az önkormányzat bevételhez kíván jutni.
A hulladékgazdálkodási törvény filozófiája szerint az általános szabályokat – amelyek minden hulladéktípusra és
minden hulladékbirtokosra vonatkoznak – speciális szabályok egészítik ki. Arra a hulladékcsoportra, amelyre
nincsenek speciális előírások, értelemszerűen az általános szabályokat kell alkalmazni. Így külön végrehajtási
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rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékokkal – 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet és egy másik a települési
hulladékokkal (213/2001 (XI. 14.) Korm. rendelet. [bes, 02]
Nagyságrendjét tekintve a vas- és acélhulladék mennyisége Magyarországon évente 800 ezer, 1 millió tonna. Ez
a mennyiségtől és az áraktól függően 40-60 milliárd forint bevételt jelenthet. A magyar fémhulladékkereskedelemben terjed a lánckereskedelem, az igazi nagy hasznot a közvetítők szerzik meg maguknak. Jelenleg
nagyjából 1000 bejegyzett vas- és színesfém-hulladék kereskedőt tartanak nyílván. Megközelítőleg 200 a
jelentősebb cég és talán két tucat az igazán nagy vállalkozás. Egy bizonyos nagyságrend felett már jókora
beruházást igényel az ISO nemzetközi minőségbiztosítási rendszer elnyeréséhez szükséges feltételek
megteremtése és folyamatos fenntartása. A jogszabályi előírásokat betartó vállalkozásoknak jelentős
költségráfordítást jelent egy-egy szakember alkalmazása, az adók és a 25% mértékű általános forgalmi adó
(ÁFA) megfizetése. Az Európai Unióban a szakágra vonatkozó legmagasabb mértékű ÁFA kulcsa is csak 18%.
Nehezíti a tisztességes kereskedelmet az hogy a korrekt kereskedőknek azonnal fizetniük kell a megvásárolt
árucikkért, miközben a fémkohászattal foglalkozó cégek egy része rendszeresen késedelmesen tesz eleget
fizetési kötelezettségének. A hatóságok a szürke- és feketegazdaságban tevékenykedő vállalkozások felkutatása
helyett – fenyegetettségüket érezve – inkább az ismert és legális kereskedőket ellenőrzik. Sajnos a kétes
vállalkozások rontják a szakma megítélését, gyakran már a korrekt kereskedőket is általánosítva ítélik meg az
előbbiek áldatlan tevékenysége alapján. Az ország EU-tagsága valószínűleg segít majd a problémák
megoldásában. A vállalkozások körének megszűrésével, az engedélyek kiadásakor a telephelyek és a vállalkozók
tevékenységének további ellenőrzésével, a rendeletek szigorúbb betartatásával sikerülhet az átlátható piacok
megteremtése. [b.t., 02]
4.1.1.1 Acélgyártás: a konverter betétszerkezete
2001-ben a kapacitásokhoz szükséges acélhulladék mennyisége mintegy 230 ezer tonnával volt több, mint 1999ben. Összehasonlítva ez a mennyiség megközelíti a Dunaferr teljes évi vásárolt acélhulladék igényét. Ezzel
párhuzamosan a hidegen hengerelt finomlemezek piacán a szigorodó vevői követelmények meghiúsították a
korábbi években elégségesnek bizonyult „uniformizált”, minden adaghoz egyformán adagolható acélhulladék
betét alkalmazását. A követelmények a kiváló alakíthatóság és mechanikai tulajdonságok irányába tolódtak el,
ami megköveteli a fémbetétben bizonyos szennyező elemek (elsősorban Cu, Cr, Ni) arányának alacsony szinten
tartását. Összehasonításként a drót- és rúdtermékeknél manapság is elfogadott 0,20-0,30% Cu-tartalommal
szemben a kiválóan mélyhúzható lemezeknél az elfogadott érték 0,06 Cu, valamint a Cu+Cr+Ni együttes értéke
maximum 0,17% lehet. Ugyanez a tendencia a hosszú termékek esetén nem jelentkezik ilyen drasztikusan. Az
acélhulladék eredetét vizsgálva megállapítható, hogy a saját visszatérő hulladék mennyisége – a keletkező és
begyűjthető hulladékok mennyiségével együtt folyamatosan csökken, ami a gyártási, feldolgozási technikák,
technológiák fejlődésének tudható be. Ez csökkenti a termékköltséget, de csökkenti az ismert eredetű, tiszta
hulladékforrást is. A belföldi értékesítés által kikerült termékek feldolgozásából származó hulladék tisztasága
miatt keresett alapanyag a környező országok acélgyártói számára és mivel stratégiai jelentősége ellenére sem
élvez kellő gazdasági védelmet, a kialakult árak miatt a beszállítóknak is nagyon kedvező ezek exportálása.
Az acélpiac igényei a következőkben foglalhatók össze:
- Valamennyi minőségnél nő a Si-mentes acélok iránti igény – jelenleg közel 50%-a az összes acélnak -, így a
hagyományos szennyező-eltávolítási módok nem alkalmazhatók, az alacsony szennyező-tartalom (pl. Smax :
0,005%) a betét tisztaságával biztosítható.
- A hideghengerlésre szánt acélokban 75%-os a Si-mentes arány, ezen felül szigorú a szennyező-tartalom
megkötés (alacsony S, P, Cu+Cr+Nimax : 0,17%)
- Egyes kiemelt minőségekben üstmetallurgiai kezelés (CaSi) kezelés nélkül kérik az alacsony szennyezőtartalmat (pl. korinthoszi cső alapanyag).
A hulladékbetét szennyezőit a következők szerint csoportosítják:
- Eltávolítható szennyezők (P, S). Acélgyártás során vagy az azt követő üstmetallurgiai eljárásokkal
csökkenthetők, amennyiben a vevői igény megengedi.
- Maradó szennyezők (Cu, Cr, Ni). Acélgyártás során csak részben vagy egyáltalán nem távolíthatók el, a
betétben jelen levő mennyiség átkerül a termékbe.
- Egyéb káros szennyezők (Sn, Zn, Pb). [pall, 01]
Bármilyen gyártási technológia is kerül említésre, az acélhulladék betét tisztasága egyaránt igen fontos tényező.
A hulladékbázisú (ívfényes kemence) technológiáknál azért, mert a fémbetétben lévő (ki nem égő, maradó)
szennyező elemek 1:1-ben a termékbe kerülnek. A folyékony nyersvas bázisú (konverteres acélgyártás) eljárások
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fémbetétjében ezek a szennyezők (Cu, Cr, Ni) felhígulnak (kb. ¼-ére), viszont egyes szennyező előírások 5-6szor szigorúbbak az elért eredménynél. A jelen feladatai mellett a jövőre is gondolva, amennyiben a saját
visszatérő hulladék minőségét a bekerült szennyezők által csak kismértékben is tovább rontják, ezzel tovább
csökken a „holnap” acélgyártásának tiszta alapanyaga. Az alábbi ábra a Dunaferr saját visszatérő hulladékának
szennyezőanyag változását szemlélteti 3 év tapasztalatait feldolgozva.
A 0,51-0,60% értéksávot kiválasztva szemléletes a változás: 1989-90-ben (a martinkemencék még üzemeltek) a
gyártott anyagok (saját hulladékforrás) 40,7%-ában volt 0,06% alatt a réztartalom. 1995-ben (1993-tól csak az
LD konverter üzemelt) ennek aránya 82,53%-ra nőtt, látványos volt a hulladék tisztulása. Az 1999-es év
57,57%-os értéke a 90-es évek elejének szintjét közelíti, mialatt a termékkövetelmények drasztikus mértékben
szigorodtak.
1996-tól az acéltermékek árában folyamatos csökkenés tapasztalható. A potenciális alapanyaghiány (keresleti
piac) miatt az acélhulladékok ára nem követte ezt a tendenciát. Ez minden gyártónál szigorú
költséggazdálkodási, gazdaságossági és piacmegtartási kérdéseket vet fel. A gyártási költségek csökkenésének
kényszerével előtérbe kerül az olcsóbb (de alacsonyabb Fe-tartalmú, magasabb szennyezettségű)
hulladékforrások használhatósága, ezek arányának növekedésével viszont romlanak a gazdaságosságot
befolyásoló fajlagos kihozatali értékek, illetve veszélybe kerül a kurrens termékek gyárthatósága. A vásárolt és
felhasznált hulladék szerkezeténél meg kell találni azt az optimális arányt, amelynél a kisebb veszteség és a
piacon maradás elve is érvényesülni tud. A Dunaferr-nél a konverter hulladékbetét-szerkezetének változását
mutatja a következő 4.1.1.1.1. táblázat a gyártott acélminőségek függvényében.
Normál betét

Tiszta betét
Kiemelt min.
2000
2001
25,3
30,1

Extra betét
Kiemelt min.
2000
2001
27,9
25,0

2000
2001
Adagolható
(saját
+
vásárolt
37,0
31,7
amortizációs) %
Gyártásközi + új adagolható %
29,9
28,2
50,3
50,0
72,1
75,0
Bála + salakvas + forgács-brikett %
33,1
40,1
24,4
19,9
0,0
0,0
Gyártott adag db
8367
6806
2584
2395
941
1803
4.1.1.1.1. táblázat A konverter hulladékbetét szerkezetének változása a Dunaferrnél [pall, 02]
A hazai helyzetet értékelve elmondható, hogy a belföldi acélművek és öntödék 1999-ben 50000 t acélhulladékot
vásároltak belföldről, így az összes ötvözetlen vas- és acélhulladék forgalma az exporttal együtt 955 000 t volt.
Az éves magyarországi acélhulladék-forgalom 950 000 – 1150000 t körüli értéken stabilizálódott, amely a
jövőben sem változik nagyságrendileg.
A vasforduló ideje rövidebbé vált a korábbi 30 évről 17-18 évre csökkent. [zam, 01]
Összegezve a magyarországi helyzetet elmondható, hogy:
- Az acélművek és öntödék összes igénye elméletileg belföldről is kielégíthető lenne, de az adagolható
(AN2/1 és AN1/1) minőségekből várhatóan hiány lesz, így azokból importra lesz szükség, még akkor is ha
az export jelentősen csökken. [zam, 01]
- A tiszta hulladékok mennyisége csökken, az iránta felmerülő kereslet nő.
- Az amortizációs hulladék egyre lazább, szennyezettsége (festékek, bevonatok) nő.
- Feldolgozás, szelektálás nélkül a hulladék egyre kevésbé felhasználható.
- A feldolgozási fok növelése elkerülhetetlen. [pall, 02]
4.1.2 Könnyűfémek (alumínium- és magnézium-ötvözetek reciklálása)
A hazai másodlagos alumíniumszektor a kilencvenes években hatalmas változásokon ment keresztül. A
másodlagos alumínium fő felvevőpiaca változatlanul az öntészet, ezen belül is az autóipar. A rendszerváltást
követő gazdaságpolitika az iparág visszafejlesztésével számolt. 1995-ben volt az ágazat mélypontja, mindössze
5994 t/év termeléssel. A következő évben ez a szám azonban megkétszereződött. A korábban privatizált öntödék
fokozatos megerősödésével, nagy hírű multinacionális cégek és nagy tapasztalattal rendelkező nyugati öntödék
korszerű üzemlétesítéseivel a hazai öntőipar 2000-re már 40 ezer t/év termelést ért el. Néhány év leforgása alatt
bekapcsolódva a nemzetközi autógyártás vérkeringésébe az alumínium-felnik és a motorblokkok gyártásának
tekintetében jelentős eredményeket ért el az ágazat. Az öntőipar alapanyag-ellátását biztosító ötvözetgyártók a
piaci igényekhez alkalmazkodva megkétszerezték addigi gyártókapacitásukat. Új társaságok alakultak, míg a
szakma tradicionális cégei fejlesztették kapacitásukat és technológiáikat.
Ugyanakkor a hulladékbeszerzésben új versenytársak tűntek fel, az alumínium félgyártmányokat előállító
olvasztóművek, melyek elsősorban az ötvözetlen és jó minőségű, alacsonyan ötvözött hulladékok vásárlói.
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Az 1996 és 2000 közötti hulladékigény-változást foglalja össze a következő 4.1.2.1. táblázat.
Év

Al-öntvénygyártás (t)

1996
2000
∆

10495
39135
28640

(Hulladékegyenlegben:
Összes hulladékigény-növekedés

Közvetlen hulladékfeldolgozás
ALCOA
INOTA
1200
200
~9600
~1200
8400
1000

~ 32100 t)
41500 t

Megjegyzés: A hulladékegyenlegnél a hulladékból való ötvözetgyártásra10%, az ötvözetből történő öntvénygyártásra 2% veszteség van
figyelembe véve.

4.1.2.1. táblázat A hulladékigény változása Magyarországon 1996-2001 között
Ennek alapján elmondható, hogy a hazai alumínium-feldolgozás 41500 tonnás hulladékigénnyel állt elő. Bár az
öntvényanyag alapanyag ellátásának egy részét importból fedezte, a hazai ötvözetgyártók hasonló arányban
exportáltak is. Összegezve az 1996-ot megelőző hulladékfogyasztáshoz képest 2000-re a 41,5 et többletigényt a
hazai hulladékgazdálkodó társaságok biztosítani tudták. Ennek magyarázata, hogy a vizsgált időszakot általában
is a gazdaság erősödése jellemezte. Az öntvénygyártás lökésszerű termelésfelfutásával párhuzamosan több,
főként építőipari és gépipari célú alumíniumszerkezet-gyártó cég alakult. Így fokozott mértékben növekedett a
gyártási hulladékok mennyisége. Ezek egy jelentős része forgács, amelynek gazdaságos feldolgozására a hazai
olvasztóművek még nincsenek felkészülve. A másik új jelenség, hogy a kilencvenes évek közepén az addig
egyutas alumínium-hulladék külkereskedelemben megjelent az import.
A következő 4.1.2.2. táblázat a vizsgált időszak alumínium-hulladék külkereskedelmi adatait foglalja össze.
Export
Import
Mennyiség
egyenlege (t)
Mennyiség
Fajlagos érték
Mennyiség (t)
Fajlagos érték
(t)
(USD/t)
(USD/t)
1996
12890
1174
1583
819
-11307
1997
15747
1053
11640
1450
-4107
1998
17355
1030
9638
1128
-7717
1999
16587
998
8864
985
-7723
2000
23098
1130
8929
861
-14169
2001*
21521
1146
5359
999
-16162
*I-III. negyedéves adatok
4.1.2.2. táblázat Az alumínium-hulladék külkereskedelme 1996-2001 között
Év

A kilencvenes évek végére beállni látszó 7-8 ezer tonnás többletkivitelt főként a forgácsok exportja magyarázta.
2000-től ismét lendületet vett az export és a hazai ötvözetgyártásban már 2000 második felében hulladékvákuum
volt tapasztalható.
A begyűjtői oldalon a kilencvenes évek elejét még a rendszer decentralizációja jellemezte. Az ezredfordulóra
már kialakult egy nagykereskedői réteg, amely folyamatosan gépesített előkezelési technológiával,
minőségbiztosítási rendszerekkel jellemezhető feldolgozó telepeket épített ki. Eközben a másik oldalon jelen van
egy illegális kereskedelmi hálózat, amely egyrészt a piacokat zavarja, másrészt működésének eredményeként,
főként a bálázott hulladékban egyre több vas, műanyag, horgany és föld jelenik meg. Szembetűnő a
salakfeldolgozók vasleválasztóján a megnövekedett mennyiség.
Az öntvényhulladékok között a vasmentes öntvényben egyre több a „házi öntésű” tömb, nagy Zn- és Mgtartalommal. Ezek minőségileg tönkretett anyagok. Az öntvényben a zamak-öntvények („spiater”) mellett
növekvő mennyiségben jelenik meg a magnéziumöntvény.
Összességében a hazai piacot növekvő export, emelkedő árak, romló minőség és burjánzó feketepiac jellemzi,
amely veszélyezteti a hazai ötvözetgyártók működését. [haj, 02]
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4.1.3 Ólomakkumulátorok újrahasznosítása
A másodlagos ólom nyersanyagát többnyire ólomtartalmú hulladékok jelentik, ebből az akkumulátorok aránya
70-75% körüli. Egyes ólomtermékek visszaforgatási arányát és életciklusát szemlélteti a következő 4.1.3.1.
táblázat.
Termék
Akkumulátorok
Gépkocsi
Vontatás
Állandó telepítésű
Lemez
Cső
Kábelburkolat

Termék-visszaforgatás, (%)

Életciklus (év)

80-90
-100
-100
95-100
70-80
50
4.1.3.1. táblázat Ólomtermékek visszaforgatása

3-4
5-6
5-15
-100
50
40

A másodlagos ólom alkalmazása az összes ólomfelhasználáson belül a fejlett ipari országokban 30-60% közötti
értéket mutat. A legnagyobb a visszaforgatási hányad az Egyesült Királyságban, ahol ez az érték 200.000 t/év
körüli értéken mozog. Az egyes országok másodlagos ólomtermelését szemlélteti az alábbi 4.2.3.2. táblázat.
Ország / Régió

Másodlagos ólomtermelés
A másodlagos termelés a hazai
(t)
igény %-ában
50
109.000
Franciaország
45
169.000
Németország
30
122.000
Japán
66
201.000
Egyesült Államok
51
698.000
USA
41
48.000
Arika
58
921.000
Amerika
36
311.000
Ázsia
29
20.000
Ausztrália
10.000
Egyiptom
48
804.000
Európa
49
2.104.000
Nyugati világ
4.1.3.2. táblázat A másodlagos ólom részesedése a hazai igények kielégítésében [med, 97]
Az ólomakkumulátorok feldolgozására többféle alternatíva létezik. A hulladék visszanyerésére szolgáló
eljárások a:
a) pirometallurgiai eljárás
b) a hidrometallurgiai eljárás és az
c) elektrometallurgiai eljárás.
A pirometallurgiai eljárások között megkülönböztetjük az aknakemencében történő újraolvasztást, a
lángkemencés olvasztást, az ún. Isasmelt kemencés eljárást és a Pickles és Torugi által javasolt hasznosítási
módszert. A legelterjedtebben alkalmazott aknakemencés eljárás végzése során az akkulemezeket elkülönítik a
savtól és a háztól és az ólomtartalmú hulladékot beadagolják a kemencébe.
Valamennyi feldolgozási folyamatban fontos szerepet játszik az ólom illetve műanyag-ház aprítása, amelynek
elsődleges eszközei a shredderek. Az őrlés végtermékeként vegyes ólom-műanyag aprítékot kapnak, melyet akár
száraz, akár nedves szeparátorokkal tovább szelektálhatnak. Az így nyert műanyagot granulátum-képzésre, az
ólmot újra ólomakkumulátorok celláinak készítésére használják fel. Shredderezéses aprítást követő
aknakemencés olvasztási folyamatot szemléltet az 4.1.3.1. ábra.
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4.1.3.1. ábra Ólomakkumulátorok aprításos feldolgozási folyamata
Az aknakemencében a szulfát vas hozzáadása mellett ólom-oxiddá alakul. Ezt ólommá redukálják. A szerves
anyagok elégnek és a koksz hozzáadására redukáló légtérben folyó olvasztás részleges energiatartalékát jelentik.
A folyamat lépései: A legnagyobb hőmérséklet a fúvóka közelében van (1200-1400°C) és a koksz, valamint
szerves anyagok elégésének következménye. A nagy olvadáspontú salak alkotói megolvadnak, a kéntartalom
CaSO4-tá alakul. A redukáló térben (700-900°C) a keletkező szén-dioxidot az izzó koksz redukálja.
C + CO2 → 2CO
Ugyanakkor a kis olvadáspontú salakalkotók megolvadnak, az ólom-szulfát az olvadékban jelenlevő vas és nyers
ólom hatására ólom-oxiddá alakul.
PbSO4 + Fe → PbO + FeSO3
A reakciótérben (400-700°C)
PbO + CO → Pb + CO2
Ebben a fázisban a szerves alkotók illékony termékei eltávoznak.
A hidrometallurgiai eljárások között megkülönböztetik a D. A. Wilson által kifejlesztett fémvisszanyerési
eljárást, a K. F. Lamm által kidolgozott eljárást és H. Soto és J. M. Toguri hidrometallurgiai eljárását.
D.A. Wilson fémvisszanyerési eljárásának folyamatábráját szemlélteti az 4.1.3.2. ábra. A használt
akkulemezeket kerámiabélésű golyósmalomban egy órán át finomporrá őrlik, hogy elkülönítsék a pasztaanyagtól
és a rácsanyagtól. Ezután a szulátelemzésből számított sztöchiometrikus arányban Ca(OH)2-ot (mésztejet) adnak
az anyaghoz. A keveréket a jó elkeveredés és reakció teljessé tétele érdekében a golyósmalomban további 30
percig őrlik. Szűrés, szárítás, adalékok hozzáadása és olvasztás fejezik be a folyamatot.
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4.1.3.2. ábra D.A. Wilson ólomvisszanyerési eljárásának folyamatábrája
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4.1.3.3. ábra E.R. Cole eljárása akkumulátor-iszap kioldására és
elektrolitikus feldolgozására

Az elektrometallurgiai eljárásokat E.R. Cole és társai dolgozták ki. Ezek folyamatábráját mutatja be az 4.1.3.3.
ábra.
Amennyiben nem rendelkeznek megfelelő szétválasztóval, csak daraboló berendezéssel, akkor az elektrolit
kiöntése után a műanyag házat lefeszítik, az ólomtartalmú cellákat kiemelik és elkülönítve tárolják. Az esetleges
továbbszállítási térfogat-csökkentéshez előszeretettel alkalmaznak pofás-törőberendezést, esetleg shreddert.
Kevésbé ismert, de nagy jelentőségű lehet az ólom más helyeken való újrahasznosítása, ilyen pl. a számítógépek,
kommunikációs rendszerek megszakítás-mentes üzemű energiaellátó rendszereihez az ólomakkumulátorok
terjedő alkalmazása. Új felhasználási terület az ólom stabilizáló-szerként való alkalmazása útburkoló
aszfaltokban és tetőcserepekben. A dimetil-ditiokarbamáttal (LDACD) stabilizált útaszfaltokkal végzett
kísérletek eredményei szerint a stabilizálás az aszfalt élettartamát megkettőzi, miközben a burkolat költségeit
csak 5% körüli értékkel növeli.
Az ólom egy további bővülőben levő és figyelmet érdemlő felhasználási területe a hagyományos gépkocsikban
van, a gyártók újabban kettős akkumulátorok kifejlesztésével és elterjesztésével foglalkoznak: a gépkocsikba
szerelt egyik akkumulátor feladata az indítás, a másiké a villamos berendezések energiaellátása lenne. Még a
kombinált kivitelben kifejlesztett kettős akkumulátorokhoz is több ólomra van szükség, mint a jelenleg elterjedt
akkumulátorokhoz.
Magyarországon a szaktárca adatai szerint évente mintegy 20 ezer tonna akkumulátorhulladék keletkezik. A
begyűjtési arány a becslések alapján 90% körüli. Az éves forgalmi adatokat a következő 4.1.3.3. táblázat
szemlélteti.
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Év
Gyártás
(3)

Savas ólomakkumulátor
(t)
Import
Export
(1)
(1)

Savas ólomakkumulátor hulladék (t)

Belföldi
Export
Import
felhaszn.
(2)
(1)
(1)
1998
10870
6256,6
2694,8
14431,8
17580,2
18685
0,001
1999
9353
7519,6
2198,2
14674,4
15955
15667
0,006
2000 (I-V)
4225
2980
936,92
6268,08
6581
0,001
4.1.3.3. táblázat Magyarország éves forgalmi adatai az ólomakkumulátor hulladékot tekintve
Megjegyzések
Források: (1) Kopint-Datorg Rt.-től származó adatok
(2) A KöM HAWIS adatbázisából származó adatok
(3) A helyszíni riport alapján becsült (számított) mennyiség

4.1.3.1 Működő begyűjtő programgazdák
Észak-Magyarországi Hulladékbegyűjtő Konzorcium
- Győr: Észak-Dunántúli MÉH Rt.
- Miskolc: Észak-Magyarországi MÉH Rt.
- Budapest: FEGROUP INVEST Rt.
- Jászberény: Jász-Plasztik Kft.
Dunántúli Hulladékbegyűjtő Konzorcium: BIOKOM Kft.
Alföldi Hulladékbegyűjtő Konzorcium: Dél-Magyarországi MÉH Rt.
Az 1995-ben elfogadott termékdíj-törvény elvben mind a hulladék-akkumulátorok begyűjtésének, mind a
majdani hasznosításának problémájára megoldást kínált. Az egy-egy régióért felelős programgazdák kiválasztása
után – pl. az ÉMHK vagy a BIOKOM - azok gyorsan kiépítették a begyűjtéshez szükséges eszközállományt, ill.
alvállalkozói hálózatot. Az 1998 óta üzemszerűen működő rendszer azóta meggyőzően igazolta életképességét –
igaz a feldolgozással kapcsolatos viták mind a mai napig tartanak.
A korábban célállomásnak tekintett Szlovénia 1996-ban átmenetileg felfüggesztette az átvételt, míg Ausztriával
még nem került hasonló tartalmú szerződés megkötésre. Ebben az átmeneti helyzetben, 1997-ben a Perion
Akkumulátorgyár Rt. lehetőséget kapott egy feldolgozómű felépítésére, azonban a Gyöngyösorosziban
megvalósítani kívánt beruházás lakossági tiltakozás eredményeként nem valósulhatott meg. Hasonló sorsra jutott
még a tervezett beruházás Monokon ill. Perén. A Perion Budapesten a XIII. kerületben saját szabadalmon
alapuló technológiával bont használt akkumulátorokat, jelenleg a hazai mennyiség 5-10%-át feldolgozva.
Nagyberuházást tervez még a francia érdekeltségű, a korábbi MÉH telepek egy részét privatizáló ERECO Rt. is,
amely évente 8500 t akkuroncsot vesz át és 15000 tonnás bontási kapacitást tervez felépíteni. A korábban
Győrbe, majd Budapestre telepíteni tervezett üzemet Tatabányán gondolták felépíteni, azonban a lakossági
tiltakozás itt is gátat szab a beruházásnak. Úgy tűnik ebben jelentősen közrejátszanak a hazai zöldszervezetek
képviselői is, akik úgy vélik, hogy a szomszédos országokban levő szabad feldolgozó kapacitások nem teszik
lehetővé – és gazdaságossá – a hazai feldolgozó üzemek felépítését, a hulladékexport folytatását az ország
számára olcsóbbnak és a környezetre kevésbé veszélyesnek tartják.
A hazai piac további szereplői közül a HAF Rt. Komlón kíván feldolgozót létrehozni, amely állításuk szerint évi
20-22 ezer tonnás évi teljesítmény felett már rentábilis vállalkozás lehet.
A hazai piacvezető, a pécsi BIOKOM Rt. évente mintegy 3500 tonna akkumulátort gyűjt be régiójában.
Jelenleg az ólom magas világpiaci ára miatt a rendszer még csekély támogatással is működik, hosszabb távon
azonban a szakértők a támogatás piaci viszonyokhoz történő rugalmas illesztésében látják a megoldást. [h.m.,
00]
Az EU csatlakozással mindenesetre a szigorú EU-szabályok akkumulátorok gyártására és feldolgozására
vonatkozó bevezetésével kell számolni, amelyek:
- az egyes elemek és akkumulátorok higanytartalmát 2000. január 1-jéig le kellett csökkenteni 0,0005 tömeg%-ra (egyébként tilos a forgalmazásuk),
- az elemeket és akkumulátorokat jelölni kell (ez magában foglalja az elkülönített gyűjtés szükségességét és a
nehézfémtartalmat); a gyűjtést ennek megfelelően kell megszervezni,
- programot kell kidolgozni a nehézfémtartalom csökkentésére, a kisebb mennyiségű veszélyesanyag-tartalmú
termékek forgalmazására, az ilyen irányú kutatások támogatására,
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-

biztosítani kell az elkülönített gyűjtést (és/vagy betéti rendszer alkalmazását),
meg kell oldani a fogyasztók tájékoztatását az ellenőrzés nélküli elhelyezés veszélyeiről, a termékek
jelöléséről, a használhatatlanná vált elemek és akkumulátorok eltávolítási módszeréről. [bes, 00]

Az eddigiekben az országban tervezett beruházások technológiáját az alábbiak szerint képzelték kialakítani:
1. Aprítás, saveltávolítás után az akkumulátor alkotórészeinek szelektív hidraulikus, ill. vibrátorszitás
elválasztása, osztályozása, ülepítése, szűrése. Ennek során külön-külön főleg ólomtartalmú rácsfémet,
kontaktusokat, ólomoxidokat, szulfátokat tartalmazó ún. rácstöltő masszát, továbbá szerves (műanyag)
frakciókat (akkuház, szeparátorlemezek) nyernek ki. A gyöngyösoroszitól eltérően az apci és a monoki
HAF-üzemnél az ilyen előkészítést a lényegesen korszerűbb ún. CX Compact eljárással tervezték.
2. Főleg a rácstöltő massza frakció karbonnal (CO-val) történő redukciója ólommá kb. 1000°C-on, forgódobos,
oxigénadagolással gázfűtésű kemencében. E redukció elvileg a klasszikus, ún. szódás redukáló-eljárás.
Ennek során a PbSO4 elbontására adagolnak szódát az elegyhez, amelynek hatására jól redukálható PbO,
valamint Na2SO4 keletkezik. Ez viszont jelentősen növeli a salakmennyiséget. Többek között ezért is ez a
redukáló-eljárás elmarad már az 1990-es évek elején bevezetésre tervezett (pl. Németországban a QSL,
másutt a KEPAL) eljárásokhoz képest. Azoknál Na2SO4 nem keletkezik, hanem helyette SO2, amelyből
kénsavat gyártanak.
3. A redukált ólmot és a fémes ólom frakciókat tégelyes kemencében finomítják, raffinálják (pl. a Cu
eltávolítására).
4. A kemence-véggázok és a munkahelyi levegő portartalmát a „monoki” HAF-nál ún. Anke (ismeretlen
szűrőanyagú) szűrőkkel, másutt zsákszűrőkkel tervezték leválasztani a 36 m-es kéményen való távozásuk
előtt.
Monokon a feladás egy részére beiktatták még a Perion Rt. eljárását, az ún. MRH-t, amellyel a különválasztott
anód- és katódmassza anyaga alacsony hőmérsékletű hőkezeléssel gyártási nyersanyaggá alakítható.
A gyöngyösoroszi HAF-üzem technológiáját és berendezéseinek jelentős részét a Voest-Alpine és a KlöcknerHumboldt-Deutz cégekből álló konzorcium szállította.
A végsalakot, a savsemlegesítési gipsziszapot és a vegyes műanyaghulladékokat az aszódi lerakóra, Monok
esetén utóbbit a dorogi hulladékégetőbe tervezték szállítani.
A véggázemissziók esetén az ólomkibocsátás környezeti hatásaitól tartott leginkább a beruházásokban érintett
régiók lakossága.
A véggázemissziók szempontjából a „komlói” HAF-üzemet alapul véve: még a viszonylag szigorúbb DDKF
egyedi határértékek alapján számíthatóan is a kéményen át évente összesen akár 200 ezer kg nitrogén-dioxid,
kén-dioxid és klór távozhat, a szállópor 150 kg ólomvegyület-tartalma mellett.
Azt alapul véve, hogy az MSZ 21854-1990 szerint pl. a védett I. övezetben a Pb 24 órás határértéke 0,3 µg/m3,
akkor érzékelhető, hogy csupán e szennyező milyen hatalmas légtérre terjedhet ki. Arra viszont, hogy az egyedi
határértékeket biztosítják-e a tervezett berendezések, nincs dokumentált referenciaüzemi adat a
hatástanulmányokban. [bodi, 00]

4.1.4 Katalizátor-hulladékok újrahasznosítása
A járműgyártás, üzemeltetés területén a szigorodó levegőtisztaság-védelmi előírások teljesítése gyakorlatilag
csak katalizátorok alkalmazásával megoldható. Ezek a katalizátorok kipufogógáz-tisztító hatásukat a katalizátor
belső hordozó anyagára felvitt nemesfémek: a platina, palládium és a ródium segítségével fejtik ki. A katalitikus
hatását többet kifejteni képtelen katalizátorok nemesfém-tartalma ma már visszanyerhető, újrahasznosítható.
A katalizátor kerámia – esetleg fém – hordozójának (monolitjának) fajlagosan igen nagy, mintegy 15000 m²-nyi
felületén mikroszkopikusan 4-7,5 g platina, illetve 0,8-1,5 g ródium van szétosztva. Ezek visszanyerése
pirometallurgiai vagy nedvesítő eljárás alkalmazásával kivitelezhető, ezek a megoldások 98% hatásfokkal
működnek. Az újrahasznosítás nemcsak gazdasági, hanem ökológiai szempontból is elsődleges fontosságú,
mivel a Föld becsült platina készlete 30000 t-nyi, ródiumból még körülbelül 3700 t áll rendelkezésre. A ródium
évente kitermelt mennyiségének ¾-e, platina esetén 1/3-a kerül a katalizátorgyártásba. A platina esetén úgy tűnik
mennyisége még huzamosabb ideig képes a szükségleteket fedezni, a ródium-készletek apadása azonban már
aggodalomra adhat okot.
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4.1.4.1. ábra Katalizátorhulladék aknakemencés feldolgozási eljárása
Az ezredfordulón Európában évente mintegy 1500 tonna katalizátorhulladék keletkezett, amelyből 2.250 kg
platina és 450 kg ródium volt visszavezethető az új katalizátorok gyártásába [luk, 94].

4.1.4.1. kép Katalizátor metszeti képe

4.1.4.2. kép Nagy tisztaságú, katalizátor-gyártáshoz
felhasználható platina lemezek

A konkrét feldolgozási folyamat a kerámia-monolit finomőrlésével kezdődik (homogenizáció). Ezt közvetlenül a
nemesfémtartalom meghatározására szolgáló próba elvégzése követi. A további feldolgozás pirometallurgiai
vagy nedves-kémiai úton történhet, pirometallurgiai megoldást mutat be az 4.1.4.1. ábra.
Az értékes tartalmuktól megszabadított külső köpenyt fajtatiszta módon szétválasztják a többi burkolattól és
közvetlenül az acélművekbe vagy öntödékbe szállítják, ahol belőlük újabb nemesacéltermékek készülnek.
A pirometallurgiai eljárás során az őrlést a nemfémes frakció leválasztása követi. Ezután a homogenizátumot
egy gyűjtőfémmel közösen redukáló környezetben aknakemencében felolvasztják. Ennek során a gyűjtőfém
megköti a nemes- illetve az egyéb fémeket, míg a hordozóanyag alkotja a salakot. A kapcsolódó eljárás
konverterben lejátszódó oxidáció során elkülöníti a nemesfémet a többi fémtől. A tulajdonképpeni nemesfémraffináció kémiai eljárással valósul meg. A süllyesztő eljárás mellett megtalálható a frakcionált kristályosítás és a
folyékony-folyékony extrakciós alkalmazás is. Az eljárás végén szivacs vagy por formájában keletkező platina a
szennyeződésektől csaknem teljesen mentes.
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A nedves-kémiai eljárás kétféle változata ismert: a nemesfémet a hordozóanyagról oxidáló savval vagy alkalikus
nyomásos feltárással nyerik ki. A nemesfémek visszanyerése az első esetben az oldatból, a másodikban az
oldatmaradványból történik. A nemesfémek egymástól történő elkülönítését kémiai eljárásokkal hajtják végre.
Az új katalizátorok előállításához a platinafémeket vízzel oldható sókká dolgozzák fel. Ebben a formában
közvetlenül bevihetők a monolit rétegező eljárásába.
A nemesfémek újrafeldolgozásánál különleges figyelmet szentelnek a mérgező hatású kísérőelemeknek, amelyek
a feldolgozó eljárások költségigényét fokozzák.
A galvano-technikában alkalmazott nemesfém-visszanyerési eljárásokat mutatja be az 4.1.4.1. táblázat.
Vegyi eljárások
Fizikai eljárások
Fizikai/kémiai eljárások
Kapcsolt eljárások

Vegyi kicsapatás
Elgőzölögtetés, kristályosítás
Elektrolízis
Ioncsere+elektrolízis,
Elgőzölögtetés+elektrolízis

Katalízis
Ioncsere
Porlasztás
Fordított ozmózis
Fémcserélő eljárás
Fordított
ozmózis+elektrolízis,
elektrodialízis
4.1.4.1. táblázat Galvano-technikában alkalmazott nemesfém-visszanyerési eljárások

Valamennyi visszanyerési eljárás közül egyedül az elektrolízis az, amelynek végterméke fémes alakban
jelentkezik, ami különösen a 100%-ot közelítő visszanyerési hánya miatt kedvező. Az elektrolízises eljárás főbb
előnyei:
- a folyamatot kísérő anyagok feldúsulása kizárt,
- a közvetlen fémeltávolítás miatt nincs szükség vegyi anyagokra azok eltávolításához, így a keletkező iszap
mennyisége lényegesen kisebb,
- az elektrolizáló rendszerek kezelése egyszerű és az eljárások a meglevő berendezésekkel többnyire
problémamentesen kivitelezhetők,
- az eljárás rugalmassága fokozottan megnyilvánul a különböző fémkoncentrációjú oldatok kezelésében,
valamint a kis koncentrációjú öblítő-oldatok folyamatos feldolgozásában, mivel ezek azonos berendezésben
elvégezhetők,
- a katódrendszer cseréjével lehetőség nyílik a különböző fémek egymás utáni leválasztására ugyanabban a
készülékben,
- különleges anódok váltakozó felhasználásával az alkalmazási tartomány – változatlan teljesítmény mellett –
gyakorlatilag korlátlanul bővíthető,
- bizonyos esetekben lehetőség nyílik olyan réz- vagy ezüstanódok használatára, amelyek a további eljárás
során anódként lehet felhasználni [hage, 95].
Magyarországi katalizátor-feldolgozásról nem lehet említést tenni, mivel az országban a környezetvédelmi
hatóság általában szigorúbban sorolja be ezt a hulladékféleséget, mint más nálunk gazdaságilag lényegesen
fejlettebb országok. Így fordulhatott elő, hogy még a Bázeli Egyezmény érvényességi idejében Németországban
a katalizátorhulladék a zöld listába tartozott, addig hazánkban ez a hulladék a sárga lista hulladékainak körét
bővítette. A korábbit felváltó új magyar hulladékkatalógus is a veszélyes hulladékok közé sorolja ezt a
hulladékféleséget, amely gátat szab mindenféle hazai feldolgozó kapacitás létrehozásának. Ezen a gyakorlaton
főképpen a katalizátorral szerelt roncsként jelentkező járművek részarányának növekedésével mindenképpen
változtatni kell. Egyébként marad a mai gyakorlat, amely keretében a bontókat, javítóműhelyeket felkereső utazó
kereskedők vásárolják fel a fellelhető bontott katalizátor-készleteket, amelyek további – valószínűleg külföldre
vezető – sorsa ismeretlen.
4.1.5 Kábelhulladékok újrahasznosítása
A kábelhulladékok feldolgozásának legfontosabb lépése a szigetelés eltávolítása. A szigeteléslefejtő gépek
hosszirányban vágják fel a szigetelő anyagot, így forgács nem keletkezik, tehát az eltávolított anyag fémmel nem
szennyezett. A csupasz vezetők (alumínium és ötvözött alumínium huzalok, sodratok, réz huzalok és sodratok,
acéllal – zömében zsírzott – kevert alumínium sodratok) eredeti célra történő újrahasznosítása csak megfelelő
hosszúság esetén lenne megvalósítható, ez azonban igen ritkán – és leginkább gyártási hulladékok esetén - fordul
elő. A huzalokat többnyire 2-5 mm hosszúságú darabokra őrlik és kohászati felhasználásra értékesítik tovább.
A lefejtett ún. szálas hulladékot hidegen ledarálják 2-3 mm szemcsenagyságú szigetelőanyagot létrehozva,
amelyet extrudálással dolgoznak fel. Ezek után az anyag alkalmas részben kitöltő szálak készítésére (így
alapanyagot takarítanak meg) részben pedig segédanyagként (meghatározott arányban az alapanyaghoz keverve)
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az új kábelköpenyek gyártásánál. Az utóbbi esetben a darált hulladékot járulékos fémkiválasztó kezelésnek is
alávetik. Ennek megvalósítását örvényáramú elven működő berendezés végzi, mely érzékenységének alsó határa
0,05 mm. Kapacitása kb. 60-80 kg darálék óránként.

4.1.5.1. kép Vegyes kábelhulladék frakció
A lefejtett szigetelőanyagok többféle színűek, ezért az újrafeldolgozás során feketére színezik.
A kábelek bontásánál egyéb alkotóelemekből is keletkezik hulladék. A kitöltésre használt gumialapú anyagot,
amely téphető, darálógépen darálják, és mint teljes értékű alapanyagot ismét felhasználják. A kábelek
szerkezetében található szalagokat, amelyek részben fémszalagok (acél, alumínium, réz), részben pedig műanyag
szalagok (PVC, polipropilén) a bontáskor külön-külön gyűjtik. A fémszalagokat fémanyagként értékesítik, a
PVC-szalagokból pedig ismételten PVC-szalagot gyártanak. [ujh, 01]

4.2 A könnyűfrakció hasznosítási lehetőségei
4.2.1 A műanyag hulladék reciklálása
4.2.1.1 Műanyaghulladékok keletkezése és újrahasznosításuk helyzete, lehetőségei
A műanyagok térhódításával együtt járt a hulladékmennyiségeik növekedése is. Nyugat-Európában 1980-ban 5,5
M tonna, 1985-ben 7,3 M tonna, 1990-ben kb. 9 M tonna műanyaghulladék keletkezett, 2000-re prognosztizált
adatok szerint már 11 M tonna műanyaghulladék-képződéssel lehetett számolni. A műanyag termékek mintegy
20%-a 1 évnél rövidebb, 15%-a 1-8 év közötti, 65%-a több mint 8 éves használat után kerül hulladékba.
Az Európai Közösség országaiban a műanyaghulladék megoszlása a keletkezési forrás szerint a következők
szerint alakul:
-

lakossági eredetű
értékesítési területen keletkező
gépkocsi-roncsból származó
mezőgazdasági
gyártási műanyag hulladék

76,25%
12,50%
5,00%
3,75%
2,50%

A műanyaghulladékok mintegy háromnegyede a kommunális hulladék részévé válik, amelynek 5-7%-át teszi ki.
A kommunális hulladékba kerülő műanyagok túlnyomó része, mintegy 70%-a szeméttelepre (deponálásra) kerül,
nem hasznosul. Jelenleg a legelterjedtebb kb. 30%-os arányban az égetéssel történő energetikai hasznosítás.
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Műanyag-hulladékok
Kémiai-átalakítás
Polimerek

Pirolízis
oxigén
kizárásával
400°-850°C
Fűtés
50% gáz
20% kátrány,
korom,
koksz
30%-nyi folyékony
szénhidrogén: - benzol
- toluol

Fajtatiszta polimer
- poliamid
- poliészter
- poliuretán

Hidrolízis
Túlnyomás
200°-300°C
+ víz vagy alkohol
+ savak vagy lúgok

Anyagában történő hasznosítás
Termoplasztok
Aprítás
durva tisztítás
Átolvasztás
200°C-on és
átalakítás
(extrudálás)

Fajtatiszta
termoplasztok
Aprítás
durva tisztítás
Átolvasztás
200°C-on és
átalakítás
(extrudálás)

Monomerek
Alacsony
minőségű
vastagfalú
darabok

Megfelelő
minőségű
darabok

Kémiai gyártás

4.2.1.1.1. ábra Műanyaghulladékok hasznosítási lehetőségei
A nagytérfogatú, lassan lebomló műanyaghulladékok kétségtelenül környezeti tehertételt jelentenek, így a
műanyagok környezetvédelmi megítélése nem túl pozitív. A műanyagok alkalmazásának a környezettel való
harmóniája élénken, gyakran túlhangsúlyozottan és nem mindig elég szakszerűen értékelt vitatémává vált.
Ma már nyilvánvaló, hogy a műanyagok felhasználásának visszaszorítása nem lehet hosszú távú megoldás. A
műanyagok alkalmazása mellett szól az előállításuk kis energiaigénye. A műanyagok felhasználásának teljes
energiamérlegét különösen kedvezővé teszi az a tény, hogy a megfelelő termékfunkciók biztosítása a legtöbb
termékcsoportnál a hagyományos anyagokhoz viszonyítva kisebb anyagfelhasználással érhető el.

4.2.1.1.1. kép Előbontott járműkarosszéria és a belőle származó könnyűfrakció
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Széles körben alkalmazható és főleg rövid távú radikális megoldást nem biztosítanak a fény hatására és
biológiailag lebontható és a víz által oldható anyagok sem. Ezek fejlesztésénél az ipari gyártáshoz számos
fejlesztési feladatot még meg kell oldani, szükséges a gyártási költségek csökkentése is. A műanyag
újrahasznosítási rendszert veszélyeztető szerepük miatt jövőjük is vitatható. Nincs más út, mint a képződött
hulladékok újrahasznosításának fejlesztése. A műanyagipar fejlesztésekkel és megfelelő érveléssel eddig is sokat
tett a műanyagok kedvezőbb környezetvédelmi megítélése érdekében, de nyilvánvaló, hogy még sok a tennivaló,
különösen a hulladékhasznosítás hatékonyságának, gazdaságosságának javítása terén.
A termoplasztikus műanyaghulladékok értékes másodnyersanyagok szerepük ezért fokozatosan felértékelődik az
anyag és energiaellátás gondjainak enyhítésében. Magyarországon a nyilvánvaló gazdasági érdek mellett a
gazdaságos anyagfelhasználásra, hulladékhasznosításra irányuló központi fejlesztési programok is szerepet
játszottak a műanyagtermékek fajlagos anyagfelhasználásának csökkentésében. Az egynemű, tiszta technológiai
műanyaghulladékok újrafeldolgozásához itthon is egyre szélesebb körben rendelkezésre állnak a gépek és
technológiák. Egyre több műanyaghulladékból gyártható terméket fejlesztenek ki. A gazdasági érdek mellett a
technológiák kiforrottsága és viszonylagos egyszerűsége miatt is várható további fejlődés e téren, elsősorban a
termelő vállalatoknál.
A műanyaghulladékok újrahasznosítási lehetőségeit vizsgálva megállapítható, hogy lényegesen bonyolultabb és
kevésbé gazdaságosan megoldható feladat az egynemű homogén, de már szennyezett és főként a kevert,
különböző kémiai típusú polimereket tartalmazó és többé-kevésbé szennyezett felhasználási és gyártási
hulladékok újrahasznosítása.
A kommunális hulladékba már bekerült műanyagok jelenleg legelterjedtebb, leggazdaságosabbnak ítélt
hasznosítási megoldása az égetés. Ennek alapja a műanyag magas fűtőértéke: 1 kg vegyes műanyaghulladék
fűtőértéke kb. 1 liter fűtőolajéval egyenértékű. A műanyaghulladékokat kisebb fűtőértékű hulladékkal keverve
égetéssel távfűtésre, elektromos energiatermelésre hasznosítható energia nyerhető. A kommunális hulladékban
levő műanyag biztosítja az összes hőpotenciál kb. 30%-t. Égetésnél emellett a műanyaghulladékok térfogata
töredékére csökken és ezzel megkönnyíti a deponálást.
A korszerű égetőművekben ma már magas hőmérsékletű oxigéndús égési feltételeket biztosítva, megfelelő
füstgáztisztítással a PVC elégetése is megoldható. A műanyaghulladék energetikai hasznosításához
természetesen korszerű égetőművekre van szükség.
Az égetés értékelésénél nem feledkezhetünk meg arról, hogy a műanyaghulladékok energiatartalmának ily
módon csak kb. 25%-a hasznosul, és ez az újrafeldolgozás energiamérlegéhez viszonyítva különösen
kedvezőtlen.

4.2.1.2. Műanyag hulladékok mechanikai úton anyagként történő hasznosítása
A recesszió miatt alacsony műanyag árak jelenleg nem kedveznek a műanyag hulladékok anyagként történő
hasznosításának. A reciklált műanyagok ára ugyanis követi a primer műanyagárakat, általában ennek kb. 70%-a.
Általánosan elfogadott nézet szerint a műanyag hulladékok mechanikai úton történő hasznosítását akkor kell
előnyben részesíteni, ha
a hulladékból gyártott terméknek jól definiálható biztos piaca van,
a hulladékot lehetőleg fajtahomogén módon, megfelelő mennyiségben minél kevésbé szennyezetten be
lehet gyűjteni,
az ország szabályozása, a helyi lakosság, illetve az önkormányzatok partnerekké tehetők a szelektív
begyűjtésben,
kommunális szemétből való válogatást egészségügyi, higiéniai szempontok miatt lehetőleg
automatizáltan lehet megvalósítani (ám ilyen esetben is a gazdaságossági szempontok
figyelembevételével,
a 30-40 g/db-nál kisebb súlyú műanyag termékeket nem érdemes begyűjteni, ezek többségükben legalább
annyi hozzájuk tapadt szennyeződést tartalmaznak, mint maga a csomagolószer súlya. Begyűjtésük és
tisztításuk emiatt nem gazdaságos. Ezeket célszerű a kommunális szemétben hagyni és azzal együtt
égetni.
A nagy gépjárműgyártó cégek Németországban közös szervezeteket hoztak létre, amely saját gyártású
gépkocsijaik bontókból származó alkatrészeinek lehetőleg fajtahomogén módon történő újrafelhasználására,
illetve újrahasznosítására, valamint visszavételére rendszert dolgoz ki, és ezeket alkatrész kereskedőknek adja el.
Ami a jövőben gyártandó gépkocsik környezet-barátabbá tételét illeti, a műanyag alkatrészek terén fő szempont
a könnyű szétszerelhetővé tétel mellett a lehetőleg azonos, vagy jól definiált kis típusválasztékú műanyag
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féleségek alkalmazása és a fajtahomogén hulladékból ismét gépjárműipari termékek gyártása. Ezen túlmenően
várható a nehezen újrafeldolgozható erősített műanyagfajták alkalmazásának korlátozása.
4.2.1.3. Fajtahomogén műanyag hulladékok újrafeldolgozása
Ezen anyagok egyik legismertebb módja a koextruzió, amikor a regranulátum képezi a belső réteget, míg a két
külső réteg primer anyag. Ilyen módon nem élelmiszeripari célra különböző méretű flakonok, tartályok,
marmonkannák és nyomásnélküli felhasználásra alkalmas különféle csövek, valamint fóliák gyárthatók.

Kőolaj

Műanyag

Termékek

Aprítás
Durvatisztítás
Átolvasztás

Műanyag-hulladék

Műanyag

Aprítás
Durvatisztítás
Átolvasztás

Termékek

Műanyag

Műanyag-hulladék

Termékek

Műanyag-hulladék

A műanyag minősége
romlik
70% gáz, kátrány,
korom, koksz
30% folyékony
szénhidrogén

Pirolízis

Műanyag-hulladék

Alapkövetelmények: a műanyagok megjelölése
fajtatiszta szétválasztás
4.2.1.3.1. ábra Műanyagok ismételt felhasználási lehetősége
Fajtatiszta PVC hulladékból koextrudált csöveket gyártanak (10-14% reciklátum tartalommal), amelyek azonban
sem ivóvíz, sem gázvezeték és más nyomás alatti csövek céljára nem használhatók, de pl. dréncsövek,
szennyvíz-, esővíz lefolyócsövek, kábelvédő csövek, telekommunikációs kábel céljára szolgáló csövek,
gégecsövek, szellőzőcsövek, fóliák tekercseléséhez szolgáló hengerek, távtartók, stb. gyárthatók belőlük. Mind
habosított, mind kompakt belső regranulátum magú cső gyártható sima és bordázott kivitelben.
A kábelipari hulladékok átlagos fémtartalma (réz, alumínium) kb. 55%. A maradék 45% polimer. PVC-t ezek
közül az esetek 60%-ában használnak, amelynek visszanyerése érdekében szükséges az előválogatás, a PVC
tartalmú kábelek különválasztása a PE és gumi kábelektől. A kábelből a fémek ma már meglehetősen jó
hatásfokkal nyerhetők ki (a maradék réztartalom kb. 0,5%). Ezt a fémmaradékot már csak ún. olvadékszűréssel
lehet eltávolítani. Az így megtisztított PVC kábelipari célra ismét feldolgozható, míg a fémmel szennyezett, nem
szűrt PVC felhasználása korlátozott. Egyik ismert felhasználási terület a cipőtalpgyártás, a másik a
sárhányógyártás a gépjárművekhez. A PVC kábelhulladékok deponálása a szabadban, napnak, esőnek huzamos
ideig kitéve, káros a környezetre, a PVC-bomlás, a fémszennyeződésnek a talajba történő bemosódása, továbbá
depóniatüzek veszélye, dioxin képződés miatt. Deponálása kompaktálva, légmentesen, földdel takarva tanácsos.
Ez esetben a hosszú időtartamú tárolás nem okoz jelentős környezeti károkat.
Polisztirolból habok hulladékából direkt gáz extrudálásos eljárással szigetelő hablemezek, tojástartók, stb.
gyárthatók, vagy betonba keverve könnyített szerkezetű építőanyagok.
Aprítás után a habhulladékok talaj lazítására is alkalmazhatók. A nagy térfogat miatt azonban a habanyagok
begyűjtése nem mindig gazdaságos.
Poliuretán habanyagok megdarálva különböző célra, például töltő-anyag, ún. poliuretán ragasztásos eljárással
szigetelőanyag, stb. hasznosíthatók.
A poliuretánok vissza-dolgozásának szerte a világon rohamosan fejlődő ágazata a RIM és RRIM technológiával
előállított - nagyobbrészt az autóiparban használt - termékek újbóli értékesítése.
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A problémakör megoldása és folyamatos gondozása érdekében a legnagyobb poliuretán alapanyaggyártók, mint
a BASF, Bayer, Dow Hoechst és a Hüls, valamint a poliuretán feldolgozók, mint a Happich, Pebra és Phoenix
autóalkatrész beszállító cégek 1991-ben közös kutatási vállalkozást hoztak létre. Az EWKI
(Entwicklungsgesellschaft für die Wiederverwertung von Kunststoff Institut) támogatja a poliuretán RIM és
RRIM technológiával gyártott autóalkatrészek anyagának kémiai visszanyerését célzó kutatásokat. Az
Elastogran cég a poliuretán hulladékok kémiai visszadolgozásának lehetőségeit kutatja. Tisztított regranulált
poliuretán aprítékot MDI-vel keverten magas hőmérsékleten és nyomáson alakítják különféle autóalkatrésszé, pl.
ajtó- és tetőpanelekké. A témát 20 millió DEM-mel támogatja az EWKI.
Kétféle módon valósítható meg a poliuretán újrahasznosítása:
töltőanyagként felhasználva a finomra őrölt hulladék részecskéket magas hőmérséklet és nyomás
alkalmazásával új autóalkatrészek, formadarabok gyártásához adalékolható kb. 20% körüli
mennyiségben,
kémiai eljárás (pl. glikolízis) segítségével kinyert anyagok poliolhoz adagolva visszavezethetők a
formadarabok gyártásába.
A RIM és RRIM hulladékok visszadolgozását erőteljesen támogatják a nagy autógyárak. Így pl. a német Pfeba
10% hulladékot használ fel a Jaguárnak szállított autóalkatrészeihez, a Pebra max. 2% glikolízissel nyert anyagot
kever az új termékek alapanyagaihoz. A Ford autók üléseit Aalenben kísérletezték ki úgy, hogy 15%
újrahasznosított poliolt alkalmaznak. Franciaországban a Polyrim cég a Renault alkatrészek gyártásához 5-10%
reciklált anyagot használ. A BMW-nek Landshutban működő kísérleti szétszerelő, recikláló üzeme.
Németországban az autóipari és műanyag alapanyag előállító cégek (BASF, Bayer, Dow, DSM, Du Pont, GE
Plastics, Himont, Hoechst, Hüls, ICI, Monsanto és PCD és a Projektgruppe Autoverwertung der Deutschen
Automobilindustrie (PRAVDA)) együtt dolgoznak a visszadolgozási témákon. Az eljárási vázlatokat átadják a
német autóipar vezető gyártóinak, így a BMW, Ford, Mercedes Benz, Opel és a Volkswagen számára. Hat
projekt már létezik, s mindegyik mögött egy-egy az autóipar részére dolgozó műanyagipari egység áll. A hat
projektből két poliuretán témájú, az egyik rugalmas habokat autóülésekhez, a másik RIM alkatrészeket gyárt. A
többi kémiai újrafelhasználási eljárást (alkoholízis, pirolízis, hidrogénezés) ma még nem tartják gazdaságosnak.
Az ezekre a folyamatokra vonatkozó kísérletek akkor gyorsulnak fel, amikor emelkednek az olajárak és/vagy
drasztikusan megdrágul a hulladékkezelés.
Az olasz Macchi SpA roncs autókból származó porrá őrölt RIM poliuretán anyagok ismételt felhasználását tűzte
zászlajára. A Macchi eljárást a gépeket szállító Cannon SpA és az alapanyaggyártó Dow Italia közösen
fejlesztette ki. Ezeket az alkatrészeket a Fiat Csoport részére készítette a Macchi cég. Az évente 2 et terméket
előállító cég csak kismennyiségű reciklált anyagot alkalmaz, ez is kedvező, hiszen Olaszországban is egyre
nagyobb problémát okoz az ilyen hulladékok elhelyezése a lerakókban.
Angliában számos kezdeményezés indult az utóbbi két évben a motorgyártó üzemektől és a műanyaggyártóktól,
hogy roncsautókat szétszerelő félüzemi rendszereket állítsanak fel, valamint a válogatott műanyagok
újrahasznosítására eljárásokat fejlesszenek ki.
Ausztriában a gépkocsik szétszerelését, bezúzását és az anyag hasznosítását a Voest Alpine gyár végzi. 1990-ben
2500 t autóülésekből származó poliuretán hulladékot dolgoztak vissza.
A technika mai állapotában a műanyagok újrahasznosításának fizikai módszere terjedt el. A hulladékfeldolgozás
csak akkor lehetséges, ha ismert műanyagfajtáról van szó (azonosítás) és a legtöbbször csak akkor gazdaságos,
ha az egyes anyagok fajtatiszták (szétválasztás) és lehetőleg azonnal visszavezethetők a termelésbe (értékesítés).
A fizikai újrahasznosításnál keletkező másodgranulátumot hozzá lehet keverni az elsődleges granulátumhoz
(kismértékű értékcsökkenés), vagy a regranulátum direkt feldolgozható. Az anyag mechanikai jellemzői
(különösen a szakadási nyúlás) mindenképpen romlanak (lánctördelődés).
A fizikai újrahasznosítás már ma is létező variáns. De az új termék minősége gyakran rosszabb, mint a regenerált
anyagtól mentes terméké.
A gyakorlatban a fizikai újrahasznosítást a PE, PP, PS és a PVC esetén alkalmazzák.
A műanyag recirkulációt az autógyártók saját erőfeszítésükkel is támogatják. Erre az egyik legelső lépést a
rüsselsheimi Opel AG tette meg. Az újrafeldolgozó iparág vállalataival közösen az Opel eljárást dolgozott ki az
autókról leszerelt műanyagrészek hasznosítására.
Az első recirkuláció a rüsselsheimiek szerint máris megvalósult. Évente kereken 1300 tonna használt műanyag
granulátumot használ fel az Opel új kocsijaihoz. Ezek a műanyagrészek többnyire újrafelhasznált polipropilénből
készülnek. Arra törekednek, hogy az Astra, Calibra, Vectra és egyéb típusokban alkalmazott műanyag
túlnyomórészt polipropilén legyen. Ennek az az oka, hogy ezt a "mindentudó" műanyagot minőségcsökkenés
nélkül, akár többször is fel lehet használni. Ezen túlmenően az alkalmazott műanyagfajták számának
csökkenésével egyszerűbbé válik a roncsautók kezelése.
Az Opel új kiskocsijához, az Astrához recirkulált polipropilénből készülnek pl. a lökhárítók és a kerékdobborítók, melyek az abroncsok felett a karosszériát a felpattanó kövektől és a szennyeződéstől védik. A használt
poliuretán ülésekből újrafelhasználás során hangtompító anyag készül, pl. a motortér zajtompítására szolgáló
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paplan. A cég hangsúlyozza, hogy a regenerált anyagok ugyanolyan minőségűek, mint az új anyag. A BerlinBrandenburgi Műszaki Felügyelet szerint az újrafeldolgozott anyagok igen jók.
Az autóroncsokból származó lökhárítók ma előkészítés után fröccsöntéssel újrafeldolgozhatók. A használt
lakkozott lökhárítókból készült őrleményt kompaundálják, granulálják, végül egykomponensű fröccsöntéssel
kerékpár szerszámdobozokat készítenek belőlük.
Az autóiparból származó poliuretán szerkezetek (ülések) másodfeldolgozása kémiai-mechanikai eljárással
valósítható meg, az így nyert anyagból autóbusz dísztárcsákat készítenek.

4.2.1.4. A megerősített poliuretán újrafeldolgozása
A német Bayer AG Leverkusenben már régóta foglalkozik a megerősített poliuretánok újrahasznosító
eljárásának kidolgozásával. Nem csak a termelési és selejt részekkel foglalkoznak, hanem pl. a roncsautók
károsodott karosszériaelemeivel is, amelyek új alakos részekké préselhetők át. Eddig a termikus átalakítása a
megerősített műanyagoknak a fel nem olvaszthatóságuk miatt nem volt kivitelezhető.

4.2.1.4.1. kép Poliuretánból készült üléshab és műbőr
kárpitok

4.2.1.6.1. kép Lökhárítók anyagának
térfogatcsökkentő őrlését végző mobil shredder

A Bayer-eljárás magas nyomással és 180°C körüli hőmérséklettel dolgozik. A kimenőterméket granulálják és
egy előmelegítés után a forró présszerszámba adagolják. A sajtolásnál a granulátok egymásba folynak anélkül,
hogy plasztikussá válnának. Ezt a folyamatot a felolvasztás és a szinterezés közötti átmenetként lehetne
karakterizálni. Az ezzel az eljárással készült részek kereken 50%-át bírják szakítószilárdság-, és kb. 15%-át
nyújtószilárdság szempontjából az eredeti termékhez képest. A tulajdonságveszteségek ellenére a Bayern-nél
optimisták, remélik a személygépkocsi gyártásban elegendő beépítési lehetőséget találnak ilyen termékeik
számára, akad még bőven olyan hely, ahol az ilyen szilárdságú elemek is megfelelnek. Példaként említik az
akkumulátortokozást, kerékdísztárcsák vagy a keretrészek befedésére. Számos autógyártó érdeklődött már az
eljárás iránt, főként saját újrafelhasználható műanyagrészeik részarányának növelése céljából.
A Bayer-nél folyó munka fő célkitűzése az eljárási paraméterek optimalizálásán keresztül, valamint a kémiai
bázis variálásával a reciklátum tulajdonságainak javítása.
4.2.1.5. Műanyagból készült üzemanyagtartályok újrahasznosítása
Az műanyag tüzelőanyag-tartályok hasznosítási projektje 1990-ben kezdődött a VW AG-nál, a "Volkswagen
Recycling" kutatási program keretében.
Közös munkával a BASF és a Kautex nevű céggel együtt sikerült megtalálni a műanyag tüzelőanyag-tartályok
(továbbiakban MTT) újrafelhasználásának egyik optimális megoldását.
Az eljárás kifejlesztésénél az okozta a fő problémát, hogy az MTT-k polietilén nagymolekulái a hosszú éveken át
tartó tüzelőanyaggal való érintkezés során diffúzióval növekednek. A használt anyag céltudatosan kifejlesztett
eljárástechnikájával, ezen belül egy speciális szárító folyamat eredményeként sikerült a kitűzött minőségi
követelményeknek és biztonsági előírásoknak megfelelő eredményt elérni.
Sikeres kísérletek keretében lehetővé vált optimális és funkcionálisan kifogástalan MTT-t a VW Golf számára
készíteni mind 100%-ig reciklátumból, mind különböző új anyagokkal való összekeveréssel együtt.
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A kísérletet záró mechanikai vizsgálat valamennyi elvárást teljesítette, egyedül a kötelező ejtési teszt - amely
során a tüzelőanyaggal teletöltött MTT-t -40°C-ra lehűtve 6 méter magasból többször leejtve annak sértetlennek
kell maradnia - zárult pozitív eredménnyel.
A vizsgálat eredményeit felhasználva a VW jelentős mennyiségű reciklált anyagot használ fel a MTT-ok
gyártása során.

4.2.1.6. Lökhárítók hasznosítási lehetőségei
Ahogyan a modern járművek fejlesztése előrehalad, úgy lesznek a műanyag-lökhárítók egyre nagyobbak. Ez
funkcionális- és biztonsági okokból elengedhetetlen. A növekvő felhasznált anyagmennyiség miatt a reciklálás
nélkülözhetetlenné vált.
A reciklálás és a könnyű bontás elősegítése érdekében az alkalmazott anyag egy módosított polipropilén. A
lökhárító leszerelése után - bontásnál - az oldalvillogókat, a díszléceket stb. el kell távolítani róla. Miután a
lökhárítókat tenyérnyi nagyságra felaprítják, az anyag könnyebben szállíthatóvá válik, a lökhárítók a finomra
őrlést elvégző üzembe kerülnek. A nyersanyag-előállítóknál csatlakozó tisztítási eljárással megszabadítják az
anyagokat a még bennlevő idegen testektől. Ezután az őrleményt kompaundálják és ezt követően új anyaggal
keverik.
Az anyagpróba után, amelyet a nyersolajból készült anyag esetén szintén elvégeznek, a regranulátumból új
lökhárítók készülnek. Ezek minősége nem rosszabb, mint az új anyagból készülteké.
A VW AG első autógyárként vezette be 1991 májusában a szériában reciklált műanyagból készült lökhárítók
alkalmazását.

4.2.1.7. A műanyagok kémiai újrahasznosítása
Csak kevés műanyagfajtánál jöhet szóba a kémiai újrahasznosítás, ilyenek pl. a polikondenzátumok és a
duromerek. A keletkező termék minősége jó, szinte alig lép fel értékcsökkenés. Ezért kívánatos lenne ezeknek a
műanyagoknak a kémiai újrahasznosítása, ha a recirkuláció költsége alacsony.
Műanyag hulladékok anyagként, kémiai úton történő hasznosításának többféle lehetséges módja van, pl.
pirolízis, hidrolízis, hidrogénezés, alkoholízis, glikolízis, stb. A pirolízis (krakkolás) módja, hogy az előkezelt
hulladékot fluid homokágyas reaktorban 400-600°C-on krakkolják. Egy folyékony és egy gáznemű, könnyű
szénhidrogéneket tartalmazó frakció keletkezik. Az átlagos szénhidrogén molekulatömeg 300-500.
A módszer egyszerű és robosztus, vannak azonban korlátai, ezek a begyűjtés, előkezelés és szortírozás
szükségessége, valamint a műanyagok külön kezeléssel redukálandó egyéb anyag tartalma (pl. ólom és
kadmium, ill. a PVC klórtartalma).
Az üzem létesítésének gazdasági oldala is van, egy néhány tíz kt/év kapacitású vegyes műanyaghulladékot
feldolgozó cég gazdaságossági szempontból nem versenyezhet egy több millió tonna kőolajat feldolgozó
nagyüzemmel.
A vegyes műanyag hulladékok kémiai hasznosítási módszerei közül szóba jöhet még a hidrogénezés és a
hidrolízis is, azonban ezek beruházási költsége nagy és gazdaságosságuk kétséges. Kivételt képez a PET, PMMA
és POM, amit glikolízisnek, vagy metanolízisnek alávetve etilén-glikol és dimetil-tereftalát keletkezik. Az így
visszanyert monomereket új polimer gyártásához ismételten fel lehet használni. Újabban már PET palackokat is
gyártanak az így visszanyert alapanyagokból.
PUR hulladékok (kemény habok és elasztomerek) glikolízissel szintén lebonthatók. PUR esetén ez sokszor a
legcélravezetőbb eljárás.

4.2.2 A gumiabroncs-hulladékok kezelési lehetőségei
A ma gyártott gumiabroncsok meghatározó anyaga a szénhidrogénekből álló, természetes vagy műkaucsukból
készült elasztomerrendszer, amelyet a kopásállóság érekében viszonylag nagy mennyiségű speciális korommal
kevernek.
Az abroncs szilárdságát a szövetváz biztosítja, amelynek anyaga poliamid, poliészter, acél vagy üvegszál.
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A gumikeverékek térhálósodását, azaz vulkanizálását kevés kén és gyorsítók, míg az ózon és ultraibolya
sugárzás hatására történő lebomlás megakadályozását öregedés-gátló adalékokkal biztosítják. A gumiabroncshasznosítás problémája az, hogy nem pusztán gazdaságossági követelmények korlátozzák az újrahasznosítást,
hanem máig sem oldható meg műszakilag a vulkanizált kaucsuk másodnyersanyagként való felhasználása, mint
pl. az egyszerűbben visszadolgozható csomagolóanyagé vagy műanyagoké. [ben, 02]
A gumiabroncsok átlagos kémiai összetétele:
Szén
Hidrogén
Kén
Nitrogén és oxigén együttesen
Vas
Cink+réz
Hamu, illetve nem éghető anyag
Nedvesség

74%
7%
0,8-1,6%
4-8%
5-10%
0,1%
13%
1%

Gumihulladék hasznosítása
Egyéb gumitermék

Használt gumiabroncs
Újrafutózás

Hulladék
Válogatás

Égetés

Energia

Pirolízis

Szénhidrogének

Egyéb
(terepfeltöltés,
partvédelem, ütközők,
stb.)
Őrlés Regenerálás
Őrlés

Kátrány
korom

Közvetlen
felhasználás

4.2.2.1. kép Hulladék gumiabroncsok

Gumikeverék
készítése

4.2.2.1. ábra Gumihulladékok hasznosítási lehetőségei [dar, 91]

Egyszerű szerkezete és kémiai összetétele ellenére a hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítása világszerte
problémát okoz. A begyűjtés és a tárolás nem igényel különösebb technikai eszközöket, viszont a szállítás a nagy
térfogat/tömeg viszonyszám miatt drága. A vulkanizálással létrejött térhálós szerkezet, amely alapvetően fontos
a gumitermék használhatóságához egyúttal jelentősen megnehezíti az újrafeldolgozást, amint ezt a hasznosítást
szolgáló mechanikai és kémiai eljárások is mutatják. Mindamellett a gumiabroncs hulladék ellenáll a biológiai,
környezeti hatásoknak, lerakóban elhelyezve több száz évig is eredeti formájában megmarad.
A gumiabroncs-hulladékok kezelési lehetőségei az alábbi területekre terjednek ki: anyagként történő hasznosítás,
nyersanyag visszanyerést célzó hasznosítás, energetikai hasznosítás, hulladéktárolókban történő lerakás. A
gumihulladékok hasznosítási lehetőségeit foglalja össze a ábra.
Az anyagként történő hasznosítás alatt a gumiabroncs eredeti formáját megtartó, azonos vagy más célú
továbbalkalmazását, ill. a feldolgozása után őrleményként történő értékesítését értjük.
Az azonos célú továbbalkalmazás jellemző módja a gumiabroncs felújítás. Ennek alapanyagát a még megfelelő
mintázatmélységgel rendelkező abroncsok jelentik, így az előzetes válogatás döntő jelentőségű.
A más célú továbbalkalmazás során az abroncshulladékot pl. kikötői ütközés-gátlónak, közúti lehajtók
nyomvonalának kijelölésére, játszótéri kellékként, mezőgazdasági fóliák nehezékeiként használják fel.
A gumiőrlemény előállítására szolgáló berendezések az ún. gumishredderek. Ezek a forgó-aprító feldolgozóberendezések az abroncsokat ledarálják, abból az acélhányadot mágneses elven kinyerik, a gumit elválasztják a
kordszálaktól és a keletkező gumifrakciót szemcseméret alapján osztályozzák, mivel a későbbi alkalmazást a
tisztaság mellett elsődlegesen a szemcseméret befolyásolja. Ismertek még a gumihulladékot jelentős túlhűtés
melletti aprítását végző eljárások, melyek a gumi ridegségét, így kisebb feldolgozási ellenállását használják fel,
ezek azonban a jelentős befektetendő energiamennyiség miatt nem terjedtek el. A gumiőrleményeket
sportpályaburkolatok, gumitéglák, öntözőcsövek, zajvédő falak stb. alapanyagaként használják fel, de ide
sorolható a gumitartalmú aszfaltokban történő alkalmazás is, amelynek eredményeként az ún. „suhogó aszfaltok”
keletkeznek.
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4.2.2.2 kép Gumiabroncsok acélfelnitől történő eltávolítását megkönnyítő ún. felniprés
Ezeken a rugalmas aszfaltokon a nyári melegben sem alakul ki az első keréknyom, míg télen az aszfaltban rejlő
gumiőrlemény azt nem engedi szétfagyni, jelentősen hosszabb élettartamát biztosítva. Létesítési költségei,
valamint az a tény, hogy a meglevő gumihulladék mennyiségének csak kis hányada hasznosítható ilyen módon
akadályozták meg eddigi elterjedését.
A nyersanyag-visszanyerést célzó hasznosítások közül manapság három eljárást alkalmaznak elterjedten, ezek a
szintetikus gáz előállítása, a pirolízis és a hidratálás. Ezek az eljárások a magas létesítési és üzemeltetési
költségek, a keletkező és visszamaradó anyagok tekintetében jelenleg nem versenyképesek az égetéssel,
hosszútávon azonban a technika fejlődésével és a nyersanyagkészletek szűkülésével előretörésük várható.
Az energetikai hasznosítás a gumiabroncsok magas fűtőértéke miatt igen jó megoldás. Fűtőértéke (kb. 30
MJ/kg) kevéssel jobb a kőszénnél (kb. 27-29 MJ/kg) és 25%-kal marad el a kőolajétól (38-46 MJ/kg), így teljes
értékű helyettesítője lehet a szénnek és kedvező körülmények között a kőolajnak és földgáznak. Mivel a
gumiabroncsok összetétele ismert és az egyes abroncsgyárak termékei vegyi összetételükben nem térnek el
egymástól jelentősen, ezért a hulladék gumiabroncs homogén tüzelőanyagnak tekinthető. Az égetés során ugyan
elvész a primer anyag előállításába befektetett energia, azonban a technika jelenlegi állása szerint az energetikai
hasznosítás jelenti a gumihulladékok hasznosításának leggazdaságosabb módját.
Gumihulladékokat égethetnek önmagában, háztartási- vagy veszélyes hulladékégetőben fűtőértéket növelő
adalékként, a legelterjedtebb megoldás azonban a cementművi égetés.
A gumihulladékot a cementművekben már több mint 20 éve a szén és az olaj mögött másodlagos
tüzelőanyagként alkalmazzák, az abroncsokat a legtöbb esetben egészben juttatják be a kazánba. A
cementgyártás tüzelési körülményei és a cementgyártás mint vegyi folyamat a hulladék gumiabroncsok égetésére
ideális, a magas hőfok és a lassú égés a széntüzeléssel összemérhető emissziót eredményez, míg az abroncsban
levő acélkord részben cementgyártási alapanyagként hasznosul. A jelen fejlesztések a cementművi kazánok
korszerűsítését, az égési folyamatok javítását célozzák.
A hulladékok cementgyári, energetikai hasznosítása az iparágon belül is beruházás-igényes. A cement
előállításánál az összekevert és megőrölt nyersanyagokat (általában mészkövet, agyagot és egyéb
adalékanyagokat) hőcserélő kemencerendszerben felmelegítik, kalcinálják és kiégetik annak érdekében, hogy
1450°C-on klinker képződjön, amelyből hűtés, kis mennyiségű gipsz hozzáadása és őrlés után portlandcement
lesz. A cementgyártási technológia nyersanyag- és energia-igényes, de hulladékszegény folyamat. A leválasztott
anyag túlnyomó részét a technológiába visszavezetik. A talajt és a vizet gyakorlatilag nem szennyezi.
A cementgyártás, illetve a klinkerégetés során alternatív anyagok hasznosíthatók, amelyek vagy teljes mértékben
elégnek, vagy égetési hamujuk, illetve alapanyaguk alapján hasonlók a cement klinker-összetételéhez. Ezek
égetéséhez a cementgyártás majdnem ideális technológia a következő okok miatt:
-

a főégő hőmérséklete 1800-2000°-os.
A kemencében 1450°C az anyaghőmérséklet.
Gázfázisban az anyagok kb. 10 másodpercig 1000°C feletti hőmérsékleten tartózkodnak.
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-

A kemence-hőcserélő-nyersmalom rendszer többfokozatú, zárt füstgáztisztítóként funkcionál.
Az elektrofilterben 99,999 ezred százalékos a porleválasztás.
A hőcserélőben bázikus viszonyok jellemzőek a nyersliszt 70%-os CaO-tartalma miatt.
Oxidáló atmoszféra.
A szennyezőanyag-kibocsátás független a tüzelőanyagtól.
A szervetlen alkotórészek kémiailag megkötődnek a végtermékben.
Nem keletkezik egyéb hulladék.
Folyamatosan ellenőrzött üzemvitel mind a termékminőség, mind a technológiai egyenletesség érdekében.
Nagy mennyiségű anyagáramoltatás.

A hazai cementgyárak fel vannak szerelve modern, a kulcsfontosságú helyeken a BAT (elérhető legjobb
technikák) követelményeinek megfelelő környezetvédelmi berendezésekkel, nagy hatásfokú porszűrőkkel és
egyéb leválasztó-, mérő-, érzékelő-, elemző-berendezésekkel, amelyek európai színvonalon működnek és
biztosítják a technológiai rendszer folytonos ellenőrzését, kézben tartását. [fer, 02]
A másik lehetőség a pirolízises (hőbontásos) eljáráson alapuló, gumihulladék újrahasznosítási módszer. Az
eljárás lényege, hogy az öt-tíz centiméteres darabokra aprított használt gumiabroncsokat forgókemencében,
oxigénszegény környezetben 400-500°C-on bontják el. A bontás során keletkező anyagok - pl. a korom újrahasznosíthatóak, a korom keresett nyersanyaga a gumi-, a festék- és a különböző szűrők gyártásának, de
készülhet belőle pl. brikett is. [bih, 01] A pirolízis alkalmazásával a gumiabroncsból a fűtőolajhoz hasonló értékű
olaj nyerhető és égetésre alkalmas gázok is keletkeznek. A gumiabroncsból visszamaradó jó minőségű acél
szintén könnyen értékesíthető. Ilyen üzem telepítését tervezik az alföldi régióban évi 20 et kapacitással, amely az
éves keletkező gumiabroncs-hulladék felének hasznosítását tenné lehetővé.
A hulladéktárolókban történő lerakást - bár módszerét ma is alkalmazzák – lehetőség szerint el kell kerülni,
mivel csak a depóniák már meglevő túltelítettségét növeli [dar, 91].

4.2.2.1 A gumiabroncs-hulladékok hasznosításának nemzetközi helyzete
A világ gumiipara 14-16 millió tonna szintetikus, illetve kisebb hányadban természetes kaucsuk felhasználásával
hozzávetőlegesen 30 millió tonna gumiterméket állít elő amelynek több mint fele gumiabroncs. A becslések
szerint évente legalább 13 millió tonna hulladék gumiabroncs keletkezik a világon, az EU termelése ebből
mintegy 2-2,5 millió tonna, az USA évi 4 millió tonna hulladékot termel – emellett további csaknem 4 milliárd
darab hulladék abroncsot halmozott fel -, míg Japánban mintegy 0,5 millió tonna abroncshulladékot produkál.
[kos, 01]
Az Európai Unióban a hasznosítás mértéke átlagosan alig haladja meg az 50%-ot.
Az EU és Magyarország hulladék-gumiabroncs feldolgozási gyakorlatát hasonlítja össze az alábbi táblázat.
Európai Unió
Magyarország
2500 et
40 et
Újrafutózás
16%
10%
Újrahasznosítás
14%
10%
Energetikai hasznosítás
26%
15%
Export
10%
5%
Depónia, egyéb
34%
60%
4.2.2.1.1 táblázat Az Európai Unió és Magyarország gumiabroncs-hulladék hasznosítási gyakorlata [ben, 01]

Hulladékképződés

A gumiabroncs hulladékok hasznosítására alkalmazott technikák a második világháború alatt indultak gyors
fejlődésnek, elsősorban a nyersanyaghiány miatt. Az alábbi táblázat a jelenleg alkalmazott hasznosítási
módszereket foglalja össze.
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Darabolatlan egész
abroncs felhasználása

Energetikai
Anyagában való hasznosítás aprítást, darabolást,
hasznosítás
elkülönítést, osztályozást, kezelést követően
Módosítás nélkül
Módosító kezeléssel
Felületmódosítás
Cementgyártás
Mesterséges zátonyok
Útburkolás
Felújítás
Villamos-energia
Kikötői ütközők
(aszfaltmódosítás)
Devulkanizálás
termelés
Úszó hullámtörők
Mesterséges gyep
Biológiai lebontás
Vízcsöves kazánokban
Helyi felszínkiképzés
Gumicikkekhez adagolás:
Pirolízis
hőhasznosítás
Közúti biztonsági gátak
Ipari padlók
Ipari helyi hőenergia
Autópályák hangszigetelő Közlekedésirányítási
termelés
falának kitöltése
gyártmányok
Talpfák
Hangszigetelések
lerakás
Védőbevonatok
Tetőfedés
Öntözőcső
szőnyeg
4.2.2.1.2. táblázat A ma alkalmazott gumiabroncs-hulladék hasznosítási módszerek[kos, 01]
A gumiabroncsokra vonatkozó deponálási tilalom az EU-ban 2003-ban fog életbe lépni, az EU
hulladéklerakókra vonatkozó 1999/31/EK irányelv 5. cikkének értelmében, ami a csatlakozástól ránk is
vonatkozik majd: 1400 mm-es átmérő alatti elhasznált gumiköpenyt nem lehet hulladéklerakóban elhelyezni.
2006-tól továbbá tilos lesz lerakni a darabolt terméket is.

4.2.2.2 A gumihulladékok újrahasznosításának hazai tapasztalatai
Magyarországon évente közel 1,2 millió gumiabroncsot értékesítenek és nagyjából ennek megfelelő mennyiségű,
kb. 45-50 ezer tonna gumiabroncs hulladék keletkezik. Emellett a mennyiség mellett jelenleg 250-270 ezer
tonnányi használt abroncs vár sorsára a begyűjtőhelyeken, illegális lerakókban vagy egyszerűen a közterületeken
hagyva.
Az országban jelenleg a teljes területet lefedő gyűjtőhálózat nem épült ki, a begyűjtést, feldolgozást szakosodott
cégek általában eseti alapon végzik.
A rendelkezésre álló gyűjtőkapacitások elégségesek, ám a környezetvédelmi támogatással megvalósult
hasznosítók jelenleg alig 15000 tonna/év gumiabroncs hulladék hasznosítására alkalmasak. További 10000
tonna/év kapacitású őrlőüzem, valamint őrlemény-feldolgozó beruházása kezdődött meg szintén
környezetvédelmi támogatással és több vállalkozás is pályázik mind beruházási, mind rendszeres támogatás
elnyerésére az évente meghirdetett pályázati feltételek szerint. [kos, 01]
Magyarországon épült – az 1995-ben kidolgozott KAC pályázati rendszer révén állami támogatással –
feldolgozóüzem, mind energetikai (Beremendi Cementmű), mind anyagában való hasznosítást végző őrlőüzem
(Gumill Rt.).
A cementgyári égetés támogatása az üzemanyagköltség megtakarításával együtt önfenntartó addig a mennyiségi
határig, amíg a környezetvédelmi előírások nem követelik meg az emissziós értékek monitoring rendszerének
kiépítését. E korlát ma 6-7 et/év kapacitás körül van: tehát az üzem kihasználtsága nem éri el az 50%-ot sem.
Egy újabb, az észak-magyarországi körzetben megépíteni szándékozott, égetéssel történő energetikai
hasznosítást végző üzem tervét meghiúsította a környezetvédelmi aggodalmaktól (vagy szervezetektől) vezérelt
lakossági tiltakozás.
Az őrleménykészítés teljesítménye is messze alatta marad a névleges értéknek. Ennek műszaki okai 2002-től
megoldódni látszanak. Marad a gazdaságossági korlát: egyrészt saját begyűjtő-hálózat hiányában a Gumill nem
jut reális áron alapanyaghoz, másrészt az őrlemény-felhasználó piac hazánkban nem működik. Részben a
vásárlási szokások miatt nem kelendő nálunk a költséges rugalmas térburkoló elem, maga a termék előállítása
sincs elismerve támogatások által, egyéb őrlemény-felhasználó módszerek pedig – szintén az ösztönzés
hiányában – nem alakultak ki. Ezért az őrlemény – különösen belföldön – nem értékesíthető rentábilisan: a
legkelendőbb frakció zömében exportra kerül. [ben, 02]
A gumiőrlet felhasználásával készülő lapokat ma már sokféle vastagságban gyártják. Így a játszótereknél a
felszerelt játékok, szerek magasságától függően az alkalmazó ki tudja választani az oda szükséges vastagságú
lapot a minőségi bizonyítványokban feltüntetett esési magasságok alapján. (Az esési magasság a gyakorlati
felhasználás szempontjából azt a legnagyobb magasságot jelenti, ahonnan egy gyerek leesése esetén az adott
lapokból készített burkolat még védelmet biztosít.)
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A korszerű gyártástechnológiával gyártott esésvédő lapok közül a vékonyabbak (30-40 mm) 0,9-1,3 m-es, a
közepes vastagságúak (40-50 mm) 1,4-1,6 m-es, míg a legvastagabbak (80-100 mm) már 2,2-3,0 méteres esési
magassággal rendelkeznek. [fej, 01]
A granulátum-felhasználás nehézségei is ráirányítják a figyelmet a kisebb-nagyobb méretű apríték alkalmazási
lehetőségeire a szerkezeti építészetben és az útépítésben. A környezetvédelemben élen járó észak-európai
országokban az útalapok, szemétlerakók, sportpályák, gátak és egyéb terjedelmes műtárgyak készítésében
használnak fel egyre nagyobb mennyiségben többé-kevésbé aprított hulladék abroncsokat. A tiszai árvizek
kapcsán felsejlő új árvízvédelmi koncepció is egy teljesen új lehetőséget teremt. [ben, 01]
A többi, támogatás nélkül működő gumihulladék-hasznosító kisüzem helyi jelentőségű marad, de inkább egyes
vállalatok gyártási hulladékainak felhasználását végzi, abroncshulladék feldolgozására nem tud vállalakozni sem
műszaki megoldásaiban, sem az alapanyag-ellátásban. A begyűjtésre ugyanis az ún. rendszergazdák kaptak nem
is elhanyagolható támogatást. A tetemes szállítási költségek miatt az alapanyag-ellátás akadozó, hiszen mindkét
jelenleg működő legnagyobb hasznosító egység a dél-dunántúli régióba került. A távolabb eső régiókban senki
sem vállalkozik bizonytalan kilátásokkal a használt abroncs begyűjtésére. [ben, 02]
A termékdíj-rendszer kialakulásának első éveiben sokan spekuláltak jövőbeni támogatás reményében a
felhalmozásra. Amint „bedugultak” a hasznosítás csatornái, a kezdeti lendületet követően a begyűjtési kedv
alábbhagyott, így a begyűjtők, vállalkozók tulajdonában jelentős készletek maradtak hasznosítatlanul.
A felújítást (újrafutózást) végző cégek jelenleg komoly gondokkal – részkapacitással működve – küzdenek. A
hazai közlekedési kultúrát figyelembe véve itthon nem tudnak megfelelő alapanyaghoz jutni (itthon általában
„lejárják” az abroncsokat), a külföldi beszerzés a kvótarendszer, a hozzákapcsolódó bürokrácia és a magas
illetékek miatt nem kifizetődő. A bérmunkára behozott abroncsok esetén is be kell fizetni a négyszeres
termékdíjat, amelyet a kiszállításkor ugyan visszakap a felújító, de az átfutási idő gyakran eléri a fél évet. Az
állandóan változó gazdasági helyzet miatt az egy évre történő előrebecslés igen nehéz, ez a korábban komoly
befektetéseket megvalósító vállalatokat csak még súlyosabb helyzetbe hozza. Az újrafutózás aránya a
közeljövőben az EU szintjére emelhető, mert a jelenlegi üzemek – nehézségeik ellenére - felkészültek és jó
műszaki paraméterekkel működnek. Másrészről a forgalomba helyezett járművek műszaki színvonalemelkedésével az elhasználódott abroncsok újrafutózhatósága is javul egy bizonyos szintig. [ben, 01]
Az országban jelenleg nincs területet lefedő begyűjtő hálózat. Így tehát nem teljesül a termékdíjat befizető, tehát
annak fejében valamit el is váró felhasználó óhaja, mely szerint a hulladék gumiabroncsot a telephelyéhez közel,
kis szállítási költséggel leadhassa (esetleg azt is elvárhatná, hogy ingyen elvigyék tőle, ha már a termékdíjat
megfizette).
Jól működő (és áraival nem a valóságtól elrugaszkodott) begyűjtő igen kevés van, gyakorlatilag csak a
cementművek és a feldolgozók által megbízott cégek nevezhetők ilyennek.
A költségvetésbe befolyt gumiabroncs-termékdíj visszaáramoltatása a hulladékfeldolgozó-iparba nem valósult
meg, az eredetileg előírt 75%, majd 50% helyett jelenleg csupán 15%-nyi ez a mérték.
Az odaítélt csekély támogatási hányad azt mutatja, hogy az 1995 óta befizetett termékdíj nemcsak a
hulladékprobléma megoldását szolgálja.

4.2.2.3 A gumihulladék és a termékdíj
A gumiabroncsra kivetett termékdíj célja az elhasználódott abroncsok által okozott környezetszennyezés,
közegészségügyi veszélyek és légszennyezés megelőzése, semlegesítése olyan pénzalap létrehozásán keresztül,
amelyből a hulladékabroncsok begyűjtését, megfelelő tárolását, feldolgozását és hasznosítását finanszírozzák. Az
1995. évi LVI. termékdíj törvény végrehajtásáról szóló intézkedéseket a 11/1995. (IX.27) Korm. rendelet,
valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter által kiadott 10/1995. (IX.28) KTM rendelet írja elő.
A hatályos rendeletek alapján a pénzalapba meghatározott összeget kell befizetni minden Magyarországon
gyártott és oda behozott (függetlenül attól, hogy az új, használt vagy felújított) abroncs után, amelyet a törvény
eredeti szövegezése szerint csak a gyűjtésre, szállításra, tárolásra és feldolgozásra lehetett felhasználni. A
törvény módosítása után már csak az alap bizonyos részét kell erre a célra fordítani, a többi rész az állam által
(pl. Pénzügyminisztérium) más célokra fordítható.
A termékdíj, amely a KAC-ból (Környezetvédelmi Alap Célelőirányzata) pályázati úton nyerhető el, a
feldolgozásra gyakorolt pozitív hatásai mellett az alábbi veszélyekkel jár együtt:
- minthogy a hasznosításban résztvevőket szelektív jelleggel „jutalmazza”, ezért a piaci verseny korlátozódhat,
nem mindig a legkedvezőbb hasznosítási megoldások kerülhetnek előtérbe,

74

Gépjárművek szerkezeti anyagainak újrahasznosítása

- ha az Alap (jóhiszeműen) túl sok pályázót részesít támogatásban, akkor a tevékenység lényege a felaprózódás
miatt elveszhet, rengeteg életképtelen (és ellenőrizhetetlen tevékenységet folytató) új vállalkozás jöhet létre.
Amennyiben viszont egyetlen, az egész országot átfogó rendszert támogat, úgy azonnal monopolhelyzet
létrehozásával, részrehajlással, a piaci verseny korlátozásával vádolhatják.
A két helyzet közötti optimumot megtalálni szinte lehetetlen, így válik az állam a legdrágább
hulladékhasznosítóvá, amely közben ráadásul állandóan a résztvevők vitáinak kereszttüzébe kerül.
Az EU-ban elfogadott elv, hogy a hulladékbegyűjtést és –hasznosítást az végzi, aki ezt előállította
(termékfelelősség). A hasznosítás elősegítését általában nem szabályozzák közvetlenül törvényekkel – éppen a
piaci egyenlőség és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében -, a gumiabroncsok gyártói közvetett
módon érintettek a hasznosítás kivitelezésében.
Az EU-n belül minden tagországban elsődlegesnek tartják a logisztikai háttér megteremtését, az egész országot
lefedő gyűjtő és hasznosító hálózat létrehozását, amelynek kiépítését több-kevesebb sikerrel már mindenütt
megkezdték. A rendszer felépítése során törekednek a piaci viszonyok megteremtésére, figyelembe véve a
hulladék-feldolgozó tevékenység és a szekunder anyagok megítélésének sajátosságait.

4.2.2.4 Megoldási lehetőségek a gumiabroncs hulladékok hazai újrahasznosítására
Szerte az országban nagy mennyiségű gumiabroncs-hulladék van közterületeken hagyva, illegális
hulladéklerakókban, illetve összegyűjtve azokon a keletkezési helyeken, ahonnan azt nem tudják bizonyítottan
legális átvevőnek átadni.
A termékdíj rendszer korrekcióra szorul, a támogatást most már tudatosan azoknak kell juttatni, akik a hulladék
begyűjtését, feldolgozását, elégetését ténylegesen elvégzik.
A gumiabroncsok behozatalával kapcsolatban megjegyzendő, hogy 1999-től a felújított gumiabroncsok ENSZEGB „E” jóváhagyási jellel vannak ellátva, így újnak minősülnek.
Az új gumiabroncsok közül is csak azok behozatala javasolt, amelyek „E” jóváhagyási jellel rendelkeznek.
A felújításra behozott használt gumiabroncsok esetében a kvóta megszüntetése indokolt, azonban a termékdíj
mértéke indokolatlanul magas. Jelenleg a hazai utak állapota és a járműállomány összetétele nem teszi lehetővé,
hogy a felújító üzemek elegendő jó minőségű, felújításra alkalmas gumiabroncsot gyűjtsenek össze.
A hazai begyűjtés támogatásához szükséges, hogy a felújítók a hazai begyűjtésből nyert felújított gumiabroncsok
után a termékdíjból rendszeres támogatást kapjanak.
A felújításra behozott személyabroncsok esetén kétszeres termékdíj javasolt, mert ezek egyszer újíthatók fel, a
tehergépjármű gumiabroncsok esetén egyszeres, mivel ezeket akár háromszor is fel lehet újítani.
A támogatási rendszerrel kapcsolatban az éves Támogatási Irányelvekben meghatározott mértékű rendszeres
támogatásra való jogosultságot korlátozatlan időre lehessen pályázattal megszerezni. Ez feltétlenül szükséges,
mivel a gumiabroncsok felújítására és hasznosítására irányuló vállalkozások számára a támogatások kapcsán
előre tervezhető három év nem elegendő a vállalkozásba fektetett pénz megtérüléséhez, bizonytalan gazdasági
feltételek mellett pedig egyszerűen nem lesz a feladatra vállalkozó befektető.
A KAC-pályázatok által visszajuttatott támogatások csak részben értek célt: egyes beruházások meg sem
valósultak, mások félgőzzel működnek. Az okok csak részben műszaki vagy gazdasági jellegűek (az őrlőüzem
műszaki nehézségekkel küszködik, nem tudja megfizetni a begyűjtésért követelt árat, mert maga nem kapott
támogatást a begyűjtésre). Ma már a hatóságok is elismerik, hogy a gumiabroncs termékdíj rendszere a jelenlegi
formájában nem érte el a célját, nem szolgálja a képződő hulladék fokozatos és egyre nagyobb mértékű
felhasználását és az EU sem ismeri el az adójellegű beszedési és újraelosztási módot.
A szabályozás felülvizsgálatát össze kell kapcsolni az EU-csatlakozással együtt járó termelői felelősség új
rendszerének hazai bevezetésével. Ez azt jelenti, hogy a gyártó és a forgalmazó felelősséget kell, hogy vállaljon
a termékéért annak egész élettartamára, beleértve a hulladékká válást is.
Az év végén fel kell állítani a termelők és importőrök javaslata alapján a hasznosítást koordináló szervezetet,
amely a begyűjtés, kezelés és újrahasznosítás teljes körű feladatát végzi, ill. végezteti. Az érintett szereplők a
szakmai érdekképviseleti szervezetek vezetésével (Magyar Gumiipari Szövetség, Gumiabroncsgyártók
Magyarországi Egyesülete) most dolgozzák ki e szervezet létrehozásának és működésének feltételeit és a
termékdíj alapján való finanszírozásának módját.
Ebben a munkában – tekintve a roncsautók témakörrel való hasonlatosságot és részbeni átfedéseket – az MGSZ
és az MGE is előzetes támogatásáról biztosította a projekt kidolgozóit.
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Az új kezelőszervezet feladata lesz, hogy megszervezze a területileg egyenletes begyűjtő-hálózat kiépítését,
koordinálja a különböző energetikai célú és anyagában való hasznosítást végző üzemek működését, segítse a
végfeldolgozók tevékenységét, felkutassa és támogassa a hasznosítás új lehetőségét. [ben, 02]
Fontos leszögezni, hogy a rendszeres támogatást a felhasznált hulladék mennyisége után lehessen igényelni. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy több olyan külföldi-magyar vegyes vállalat jött létre az elmúlt időszakban,
amelyeknél csak a támogatási összegek megszerzése volt a cél – amelyet azután mind magyar, mind külföldi
részről az illetők meg is kaptak – ezután azonban az adott gazdasági egységek tönkrementek és a befektetett
állami pénzeket gyakorlatilag többé nem lehetett visszaszerezni.
A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy csak rendszeres támogatással lehet elérni jó eredményt a
hulladékfeldolgozásban.
Célszerű lenne a gumiabroncs felújítást, mint hulladék-feldolgozó tevékenységet alanyi jogon rendszeres
támogatásban részesíteni.
A jelenlegi helyzet javítása érdekében a legsürgetőbb feladat az egész országot lefedő, korrekt begyűjtő hálózat
piaci alapokon történő kiépítésének támogatása és a megfelelő, szerződéses átvevők nevének, címének
nyilvánosságra hozatala. A hazai felújító üzemeket sanyargató rendeleti háttér szakértő módon történő
megváltoztatása szükséges, egyébként ez a nagy hagyományokkal rendelkező (sok munkahelyet biztosító és az
állam számára komoly adóbevételt jelentő) iparág könnyen eltűnhet az „útvesztőben”.
Az említett hiányosságok kijavítása már csak azért is szükséges, mert az ország európai integrációja során az EU
várhatóan komoly hangsúlyt fektet a magyar környezetvédelem állapotának átvilágítására és egy ilyen „időzített
bomba”, mint amelyet jelenleg a hazai hulladékabroncs-kezelési rendszer jelent hátrányosan érinti
megítélésünket.
Ma – a technika jelenlegi állása szerint – az energetikai hasznosítás jelenti a gumiabroncs hulladékok
leggazdaságosabb kezelési módszerét, hosszú távon azonban számolni kell a nyersanyagok visszanyerését és az
anyagában történő hasznosítást támogató megoldások előretörésével is, már csak azért is, mert ezekkel a
megoldásokkal nem veszítjük el az eredeti termék előállításába fektetett energiát sem [luk, 98f].

4.3 Üzemanyagok reciklálása
Az üzemi folyadékok környezetre gyakorolt hatását szemlélteti a következő ábra és táblázat.
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4.3.1. ábra Az üzemi folyadékok környezetre gyakorolt hatása
Korunk jelenlegi műszaki színvonala alapján gépjárműveink üzeme elképzelhetetlen megfelelő üzem- ill.
segédanyagok nélkül. Ha járművünk valamennyi üzemanyaggal kielégítően el van látva jelenlétük szinte fel sem
tűnne, más a helyzet azonban, ha akár egy is hiányzik közülük. Hiszen nincs kellemetlenebb, mint ha kilyukadt
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hűtőrendszerünk számára próbálunk legalább a szervizbe való eljutást lehetővé tevő mennyiségű hűtőfolyadékot
beszerezni, vagy ha fékrendszerünk tömítetlensége közvetlen veszélyhelyzetet eredményez. Az üzemanyagok
szükségessége vitathatatlan, azonban kevesebb szó esik ezek környezeti hatásairól, még kevesebb arról, mi
történik velük elhasználódásuk után. Ezekre a kérdésekre próbálunk meg választ adni a következőkben.
A mai üzemanyagok - eredetüket tekintve - ásványolaj-, glikol- és vízbázisúak.
Veszélyességi potenciáljuk nemcsak alkotó elemeiktől, hanem döntőrészt a környezeti közegekre gyakorolt
hatásuktól függ. Ez alatt a felvevőképesség és a lebomlási hajlam értendő alapvetően. A környezet emberekre
gyakorolt közvetett ill. közvetlen hatásai alapján vett veszélyességi besorolás általában nem mérvadó, a meglévő
kísérleti eredmények alapján azonban - legalábbis összehasonlítási szinten - tájékoztatást nyújt az üzemanyagok
mindenkori veszélyességéről.
Ez alapján elmondható, hogy az ásványolaj-bázisú folyadékok (tüzelőanyagok, ásványolajok) jelentik a
legnagyobb potenciális veszélyt. Az illékony szénhidrogének nemcsak rákkeltők, hanem részben felelősek az
ismert smog-jelenségek kialakulásában.
Kevesebb veszélyt rejt, azonban figyelemre méltó a glikol- és vízbázisú folyadékok károsító hatása. A problémát
itt pl. a fékfolyadékok jó vízmegkötő képessége (higroszkopikussága) vagy az akkumulátorsavak maró hatása
okozza.
4.3.1 Üzemanyag hulladékok keletkezése
Üzemanyag hulladékok keletkeznek a jármű természetes üzemeltetése során az időszakos olaj-, hűtővíz-,
fékfolyadék- stb. cserék alkalmával. Lényegesen nagyobb mennyiségben keletkezik üzemi folyadék hulladék a
használatból kivont gépjárművek szisztematikus bontása során. A járműroncsok folyadékmentesítése - az ún.
„szárazra fektetés” - során a következő üzemanyagok ill. üzemanyag-tartalmú egyéb részek különíthetők el:
benzin (benzinmotor), dízelolaj (kompresszió-gyújtású motor), motorolaj (fáradt olaj), olajszűrő, hajtómű- ill.
differenciálmű olajok (fáradt olaj), fékfolyadék, hűtőfolyadék, akkumulátor, klímaberendezések hűtőközegei ill.
egyéb pl.: ablakmosó-folyadék, lengéscsillapító olajok, kormánymű- ill. hidraulika olajok.
Az üzemanyagok összetevőik révén túlnyomórészt az élővizekre veszélyes folyadékok kategóriájába, tehát a
veszélyes hulladékok közé tartoznak. Ez alapján nemcsak eltávolításuk, hanem tárolásuk és szállításuk is
megfelelő előírások figyelembe vételével történhet.
A technika mai állása szerint az üzemszerű szárazra fektetés során kb. 30 perc alatt kb. 40 kg könnyűhulladék
frakcióba tartozó anyag kerül eltávolításra, ezek mintegy 60-70%-a üzemi folyadék. Az össz. szárazra fektetési
hatásfok mintegy 70%.
Egy üzemszerű szárazra fektetési tervet mutat be a következő ábra.
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4.3.1.1. ábra Egy személygépkocsi lehetséges „szárazra fektetési” ütemterve [kehl, 91]
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Az egyes üzemanyagok eltávolításával, tárolásával kapcsolatosan az alábbiakat érdemes betartani:
- Alapvetően minden üzemanyagtípus elkülönítetten (szelektíven) gyűjtendő, ez befolyással van a későbbi
újrahasznosíthatóságra. Nem szabad pl. a fáradt olajhoz keverni a fékfolyadékot ez az olaj regenerálását
nagymértékben megdrágítja.
- A tüzelőanyag eltávolítása során figyelemmel kell lenni a mindig fennálló fokozott tűz- és robbanásveszélyre
(az üresnek tűnő tartályban is lehetnek gázformájú frakciók).
- A közhiedelemmel ellentétben a hűtőfolyadék helye nem a csatornarendszerben van. Az etilénglikol ugyan
szerves vegyület - tehát idővel lebomlik -, azonban a bomlási ideje hosszú, így jelentős többletterhelést okoz
a hagyományos elven működő szennyvíztisztító műveknek.
- Az akkumulátorok saválló tartályban gyűjthetők ill. szállíthatók.
- Csak olyan helyre vigyük vissza - adjuk át - az összegyűjtött fáradt olajat, akkumulátort, ahol biztosak
lehetünk a szakszerű további kezelésben. Elrettentő példaként szolgálhat az utóbbi időben sok helyen - fáradt
olajjal - üzemeltetett kisteljesítményű tüzelőberendezés ill. a mátravidéki falvak akkumulátorbontó
„tevékenysége”. Ezáltal jelentős szennyezéstől óvhatjuk meg a környezetet.

4.3.1.1. kép Tüzelőanyag depressziós eltávolítására alkalmas
berendezés felépítése ill. alkalmazása használat közben
[trin, 97]

4.3.2.1.1.1. kép Gépjárművek szárazra
fektetéséhez használt berendezés

A tüzelőanyag eltávolítására alkalmas vákuumos berendezést mutat be az alábbi kép, a berendezés a hannoveri
egyetem gépjárművek tanszékének és a VW leeri recycling-központjának együttműködésében készült.

4.3.2 Üzemanyagok újrahasznosítása
4.3.2.1 Fáradt olajak
A 75/439/EGK számú direktíva alapján a fáradt olaj olyan használt, folyékony és/vagy félfolyékony anyag,
amely részben vagy egészben ásványolajból, illetve szintetikus olajból áll, beleértve az emulziókat és a víz-olaj
keverékeket is.
A fáradt olajok a következő olajok alkalmazásakor keletkeznek: kenő- (motorolaj, hajtóműolaj), hidraulika-,
hőközlő-, turbina-, szigetelő-, henger-, fémmegmunkáló és élelmiszerolaj. E célokra az olajok vagy közvetlenül,
vagy hűtő- kenőfolyadék komponensekként használhatók.
4.3.2.1.1 A fáradt olaj hulladékok hasznosításának nemzetközi gyakorlata
Az EU-ban az olajhulladékok kezeléséről a Tanács 87/101/EGK irányelvével módosított 75/439/EGK tanácsi
irányelv rendelkezik. A módosítással az eredeti irányelv gyakorlatilag teljesen átalakult, az eredeti húsz cikkből
összesen hat maradt meg változatlanul.

78

Gépjárművek szerkezeti anyagainak újrahasznosítása

Az irányelv bevezetője rögzíti a szabályozás alapelveit és céljait. Eszerint az olajhulladékok újbóli
felhasználásának legésszerűbb módja általában a regenerálás, különös tekintettel az így elérhető energiamegtakarításra. Ezért ott, ahol azt a műszaki, gazdasági és szervezeti adottságok is megengedik, elsőbbséget kell
biztosítani az olajhulladékok regenerálásának. Ennek érvényesítése érdekében a tagállamok területükön bizonyos
feltételek között meg is tilthatják az olajhulladékok égetését.
Ha a tagország nem él a tiltási lehetőséggel, akkor az olajhulladékok égetését is szabályozni kell, mivel az
olajhulladék égetése során képződő füstgáz olyan összetevőket tartalmaz, amelyeknek bizonyos koncentráció
feletti kibocsátása káros a környezetre.
Az olajhulladékok környezeti veszélyessége miatt szükséges azok begyűjtési hatékonyságának javítása és a
folyamatos ellenőrzés, illetve annak szigorítása. Különösen érvényes ez a PCB/PCT-kkel szennyezett
olajhulladékok égetésére vagy regenerálására.
Az európai irányelv- azon túlmenően, hogy megszabja a fáradt olajok kezelésével kapcsolatos teendőket és
követelményeket - egyértelműen rögzíti a fáradt olajok kritikus minőségi ismérveit is. Ausztriában például a
fáradtolaj-törvény hatálya alá tartoznak az olyan olajtartalmú hulladékok, amelyek:
- kevesebb mint 15%, a termék felhasználásából eredő szennyeződést tartalmaznak,
- kevesebb mint 30 ppm PCB-t vagy PCT-t tartalmaznak,
- 0,5%-nál kisebb a halogén-tartalmuk,
- 55°C feletti a lobbanáspontjuk.
A fáradt olajból előállított termék PCB(PCT)-tartalmának 5 ppm alatt, halogéntartalmának pedig 0,03% alatt kell
lennie. Az ennél rosszabb minőségű fáradt olajokra a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabály előírásait
kell alkalmazni.
Az OECD-országokban a fáradt olajok hasznosítása (beleértve az energetikai hasznosítást is) különböző arányú,
általában a 40-60% közötti nagyságrend a jellemző.
Az irányelv az égetési tilalom mellett a környezet védelme érdekében lehetőséget ad az előírtaknál szigorúbb
intézkedések meghozatalára is, amennyiben azok nem sértik az Unió Alapszerződését.
Az előbbi elveknek megfelelően a szabályozás alapkövetelménye, hogy a tagállamok jogi, gazdasági és
gyakorlati végrehajtási intézkedésekkel tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az olajhulladékok
begyűjtése és kezelése során az emberre és a környezetre ható veszélyeket elhárítsák.
A nem regenerált olajhulladékok esetében biztosítani kell, hogy azok bármely módon történő energetikai
hasznosítását környezetvédelmi szempontból megfelelő körülmények között, az irányelv rendelkezéseivel
összhangban végezzék, és ehhez a műszaki, gazdasági, szervezeti feltételek rendelkezésre álljanak.
Amennyiben sem a regenerálás, sem az energetikai hasznosítás nem valósul meg, akkor az olajhulladékok
biztonságos lebontásáról és ellenőrzött ártalmatlanításáról kell gondoskodni.
Az olajhulladék birtokosa - ha az előírásoknak megfelelő kezelést maga nem képes (vagy nem akarja) elvégezni
– köteles a hulladékolajat a szükséges feljogosítással rendelkező vállalkozásnak átadni.
Az olajhulladék termelője/birtokosa és begyűjtője sem a gyűjtés-tárolás, sem a begyűjtés-szállítás során nem
keverheti azt össze PCB/PCT-tartalmú vagy más veszélyes hulladékkal. Az 50 ppm-nél több PCB/PCT-t
tartalmazó olajhulladékokra a PCB/PCT-k kezelésére vonatkozó 96/59/EK irányelv előírásai vonatkoznak.
Ennek megfelelően speciális intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a PCB/PCT-t tartalmazó
olajhulladék ártalmatlanítását környezetkímélő módon végezzék. A PCB/PCT-ket tartalmazó olajhulladékok
regenerálása akkor engedélyezhető, ha a regenerálási folyamat során a PCB/PCT-k lebomlanak, vagy
koncentrációjuk 50 ppm alá csökken. (Az 50 ppm valójában a regenerálási folyamathoz kapcsolódó maximális
határérték. A PCB/PCT-k kezelésére vonatkozó irányelv felhívja a tagállamokat: tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy messze ez alatt a határérték alatt maradjanak, és legkésőbb 2010 végéig minden PCB/PCT-t
ártalmatlanítsanak.)
Azokat az olajhulladékokat, amelyek mérgező vagy más veszélyes összetevőkkel szennyezettek, a
veszélyeshulladék-kezelési szabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Azok a vállalkozások, amelyek évente 500 liternél több olajhulladékot hoznak létre, gyűjtenek be vagy kezelnek,
kötelesek vonatkozó tevékenységükről meghatározott tartalmú információkat a hatóságok rendelkezésére
bocsátani.
Az illetékes hatóságoknak kötelességük ezeket a vállalkozásokat rendszeresen ellenőrizni, különös tekintettel az
engedélyekben foglaltak betartására. Az engedélyeket időszakonként felül kell vizsgálni és szükség esetén - a
műszaki haladás, a környezetállapot, a vonatkozó szabályozás változásainak megfelelően - módosítani.
A begyűjtésre és/vagy ártalmatlanításra kijelölt vállalkozások az általuk nyújtott szolgáltatásért támogatásban
részesülhetnek. Ennek mértéke - a méltányos nyereség figyelembevétele mellett - nem haladhatja meg a
vállalkozás nyilvántartott, ténylegesen jelentkező éves fedezetlen költségeit. A támogatás nem okozhatja a piaci
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viszonyok lényegi torzulását, és nem idézheti elő a termékek kereskedelmének mesterséges megosztását. A
támogatás fedezetéül részben a használat után hulladékká váló olajtermékekre vagy a hulladék olajra kivetett díj
szolgál, de a megoldásnak összhangban kell lennie a "szennyező fizet" elvvel. [mar, 00]

4.3.2.1.2 Az olajhulladékok hazai kezelése
Magyarországon nincs az olaj-hulladékokra vonatkozó, speciális szabályozás, azokra a veszélyes hulladékokról
szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
Emellett a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
szóló1995. évi LVI. törvény és végrehajtási szabályai vonatkoznak az ásványolaj- termékekre, illetve azok
hulladékaira is. Ennek értelmében a forgalomba hozott ásványolaj-termékek után termékdíjat kell fizetni a
Környezetvédelmi Alapba, amely a bevételekből támogatja a hulladék olajok begyűjtését és újrafelhasználását,
illetve az ezeket szolgáló beruházásokat. Az igazoltan begyűjtött és hasznosított mennyiséggel arányosan lehet a
befizetett termékdíjat visszaigényelni.

4.3.2.1.2.1. kép Üzemanyagok eltávolítására szolgáló berendezés állványa
A hulladék olajok energetikai felhasználásánál szintén a veszélyes hulladék - szabályozás, valamint a
hulladékok égetésére vonatkozó 11/1991. KTM miniszteri rendelet előírásait kell betartani. A hazánkban
forgalomba hozott kenőolaj mennyisége csökkenő tendenciát mutat; az 1989-es 108 ezer tonnáról 1998-ra 87
ezer tonnára esett vissza, azóta évi 90 ezer tonna körül stabilizálódott. A forgalomba hozott kenőolajoknak kb.
50-55%-a jelenik meg hulladékként, a fennmaradó mennyiség - a termék életszakaszban - "elhasználódik" a
kenési helyeken. így a maximálisan visszagyűjthető mennyiség mintegy fele a forgalomba hozottnak.
A szervezetten begyűjtött és hasznosított hulladék olaj teljes mennyisége 1989-ben az akkori értékesített
mennyiség 13%-át tette ki, és ez az arány 1997-ig alig változott. Az 1998-ban a kenőolajokra bevezetett
termékdíj-rendszer hatására az anyagában történő hasznosítás aránya 20%-ra (17 ezer tonna) emelkedett.
A begyűjtés kétféleképpen történik. Az olajtermék piacon kb. 50%-kal részesedő MOL Rt. az ipari és
mezőgazdasági fogyasztóktól 200 kg felett díjmentesen begyűjti a hulladék olajat, a kisfogyasztók pedig
maximum 50 liternyit a töltőállomásoknak adhatnak át. A begyűjtött olajat 6 regionális átvevőtelepre szállítják,
majd - előkezelést követően - feldolgozzák. A többi nagy olajtermék-forgalmazó általában az arra feljogosított
szolgáltatókat bízza meg a hulladék olajok összegyűjtésével, szállításával és (főleg energetikai) hasznosításával.
Az adott jogi szabályozás egyértelművé tétele, valamint a begyűjtés és hasznosítás növelése érdekében a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény záró rendelkezései között felhatalmazza a
környezetvédelemért felelős minisztert, hogy az olajhulladékok részletes kezelési szabályait önálló rendeletben
határozza meg. E felhatalmazás alapvetően két kötelezettségből ered.
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Az egyikre az ad okot, hogy mivel az olajok több szempontból is veszélyes anyagok (tűzveszélyesek, bizonyos
adalékanyagok vagy természetes szennyező összetevők következtében esetenként toxikusak, a környezetbe
kerülve pedig megakadályozzák a természetes légcserét), az olajhulladékok speciális kezelési biztonságának
garantálásához a veszélyes hulladékokról szóló rendelet átfogó előírásai nem elégségesek.
A másik ennél sokkal prózaibb ok, nevezetesen az Európai Unió hulladékgazdálkodási szabályozásához
igazodva be kell vezetnünk az Unió olajhulladékokra vonatkozó irányelveinek előírásait. Ezeknek szintén az a
kiindulási alapja, hogy az olajhulladékok okozta környezeti veszélyek elhárítását külön speciális intézkedésekkel
kell megoldani.
E jogharmonizációs kötelezettség kapcsán tehát az olajhulladékok „termelőinek” és kezelőinek ismerniük kell az
EU irányelvében foglaltakat, és ezek alkalmazására rövid időn belül fel kell készülniük. A kormány
jogharmonizációs programja szerint a vonatkozó irányelvek honosításának 2000 végéig meg kellett volna
történnie.
A felhasználás különféle szempontjai miatt az olajokat adalékolják. Bár az adalékanyagok csak kis
mennyiségben vannak jelen, mégis jelentősen módosíthatják a toxicitást, a biológiai lebonthatóságot,
párolgáskor, égetéskor pedig a légszennyező hatást. Főbb adaléktípusok: oxidációs inhibitorok, korróziós
inhibitorok, viszkozitási-index-javítók, dermedéspont-csökkentők, habzásgátlók, detergensek, komplexképzők,
tapadásjavítók. Az adalékok általában S-, N-, P-, Zn-, Ca-, Mg- és CI- tartalmú vegyületek. Cl-tartalmú
adalékokat kizárólag néhány fémmegmunkálási segédanyag tartalmaz.
A hazai szabályozásban a felsorolt általános követelményeknek való megfelelés módját kell megfogalmazni,
figyelembe véve az EU-Irányelv további végrehajtási követelményeit is. Így meg kell tiltani az olajhulladékok
felszíni és felszín alatti vizekbe, talajra, valamint közcsatornába történő kibocsátását, az olajhulladékok
feldolgozásából származó maradék anyagok ellenőrizetlen elhelyezését, továbbá minden olyan feldolgozást,
amely határértéket meghaladó légköri kibocsátást okoz.
A környezetkímélő olajhulladék-kezelés feltétele, hogy az olajhulladékot annak termelői/birtokosai a begyűjtésre
és/vagy kezelésre kijelölt, hatóságilag engedélyezett helyen a tevékenység végzésére feljogosított egy vagy több
vállalkozásnak átadhassák. E rendszerről, valamint az olajhulladékok keletkezési helyén történő gyűjtésének és
tárolásának módjáról a nyilvánosságot tájékoztatni kell, továbbá kampányokat kell szervezni a megfelelő tárolás
és a lehető legnagyobb mértékű begyűjtés érdekében.
A regenerálási, energetikai hasznosítási vagy ártalmatlanítási célok elérése érdekében az olajhulladékok
átvételére kijelölhetők a feldolgozást végzők, és ennek megfelelően ellenőrizhető a végrehajtás. A begyűjtést
végző vállalkozásokat regisztráltatni kell az illetékes hatóságoknál, amelyek kötelesek azokat rendszeresen
figyelemmel kísérni, lehetőleg az engedélyezési rendszer keretében.
Olajhulladék ártalmatlanítása csak megfelelő hatósági engedély birtokában végezhető. Az engedélyt - szükség
esetén - a létesítmény előzetes vizsgálatához kell kötni.
Az olajhulladékot regeneráló vagy energiahordozóként felhasználó vállalkozások akkor kaphatnak engedélyt,
ha az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy minden szükséges környezetvédelmi és egészségvédelmi
intézkedést megtettek, beleértve a nem túlzott költséggel elérhető legjobb technológia alkalmazását is.
Az olajhulladék regenerálásánál biztosítani kell, hogy a regeneráló üzem működése ne okozzon az
elkerülhetetlennél nagyobb terhelést a környezetben, és a regenerálás következtében képződő maradék anyagok
tulajdonságaival kapcsolatos kockázat minimális legyen. Ennek érdekében a maradék anyagok ártalmatlanítását
a veszélyeshulladék-szabályozással összhangban kell elvégezni. A regenerálás során el kell érni, hogy az így
nyert olaj a továbbiakban ne legyen toxikus hulladék, és ne tartalmazzon 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban
PCB/PCT-t.

4.3.2.1.3 Olajhulladékok energetikai hasznosítása
Az olajhulladékok energiahordozóként történő felhasználásánál a 3 MW vagy annál nagyobb hőteljesítményű
tüzelőberendezésekben biztosítani kell a táblázatban felsorolt légszennyező anyagok határértékét meg nem
haladó kibocsátását. A 3 MW-nál kisebb hőteljesítményű tüzelőberendezésekben való égetés esetén a tagállamok
jogosultak hasonló intézkedések bevezetésére, azonban a határérték betartásának megkövetelése nélkül is csak
megfelelő ellenőrzés mellett történhet a felhasználás. A megadott határértékéknél szigorúbb és az itt nem
szereplő paraméterekre vonatkozó határértékek is megállapíthatók. Az energetikai hasznosításból származó
égetési maradék anyagokat is veszélyes hulladékként kell kezelni, és ártalmatlanításukat ennek megfelelően kell
megoldani.
A tüzelőolajként felhasznált olajhulladékok nem lehetnek toxicitásuk következtében veszélyes hulladékok és
nem tartalmazhatnak 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban PCB/PCT-t.
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4.3.2.1.4 Rangsorolás klórtartalom alapján
A kenőolaj kiindulási jellemzői a felhasználás során jelentősen megváltoznak, amelynek mértéke függ az
olajcserék gyakoriságától és a felhasználás szakszerűségétől is.
A kenőolaj komponensei a magas üzemi hőmérsékleten egyrészt oxidálódnak, elbomlanak, módosulnak,
másrészt az olaj külső forrásokból elszennyeződik. Külső forrásként szerepelhet például az üzemanyag,
amelynek bomlástermékei - korom, ólomvegyületek, víz - az olajba kerülnek, valamint a mozgó alkatrészek
kopásával képződő fémrészecskék, amelyek szintén feldúsulnak a használt olajban. Ezért a termék eredeti
összetételéből nem lehet egyértelműen meghatározni a fáradt olaj jellemzőit. Ehhez járul a gyakorlatban a
különböző típusú kenőolaj-hulladékok együttes gyűjtésének és egyéb „olajnemű” anyagokkal (pl.
oldószerekkel) való keveredésének kedvezőtlen hatása is.
Az ipari olajokban gyakran alkalmaznak klórtartalmú származékokat, vagy a használat során szennyeződik
velük az olaj. A klórvegyületek elégetésekor keletkező toxikus anyagok (PCDD, PCDF) indokolják a PCB-t,
illetve egyéb, nagy klórtartalmú vegyületeket tartalmazó olajok megkülönböztetését. Ez az alapja a német
osztályozási rendszernek, amely a fáradt olajokat a PCB-, ill. klórtartalom alapján rangsorolja:
- Az I. kategóriába sorolják azokat a fáradt olajokat, amelyek PCB-tartalma 20 mg/kg-nál és összes klórtartalma
0,2%-nál kevesebb. Ezek alkalmasak az újrafeldolgozásra.
- A II. kategóriába tartoznak az I. kategória követelményeit ki nem elégítő, de 50 mg/kg-nál kevesebb PCB-t
tartalmazó olajok, amelyek bizonyos technikai feltételek mellett energetikai hasznosításra alkalmasak.
- A III. kategóriába azokat a - többnyire ismeretlen eredetű - fáradt olajokat sorolták, amelyekhez vélhetően
idegen anyagok, pl. oldószerek is keveredtek. Ezek hasznosítása nem engedélyezett, kezelésük kizárólag a
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint történhet.
Mindezek alapján egyértelmű, hogy a fáradt olajok hasznosítása és ártalmatlanítása környezetvédelmi
szempontból különös figyelmet érdemel. Az ez irányú fejlesztési törekvések a fáradt olajok környezetkímélő és
lehetőleg gazdasági haszonnal is járó kezelésére irányulnak. A nemzetközi gyakorlatban használatos
megoldások:
- tisztítás fizikai eljárásokkal,
- újradesztillálás és újrafinomítás,
- közvetlen vagy tisztítást követő energetikai hasznosítás.
A tisztítási műveletek szűrést, centrifugálást alkalmaznak a szilárd szennyezések és a víz eltávolítására. Ezek a
legkisebb beavatkozást igénylő, a keletkezés helyszínén is kivitelezhető eljárások, amelyek kismértékben
szennyezett olajok - mint az ipari hidraulika- és hajtóműolajok - előkezelésére alkalmasak.
Ebben az esetben alapkövetelmény a szelektív gyűjtés. Az így tisztított olajok esetleges után-adalékolással az
eredeti célra ismetelten felhasználhatók. Az 5%-nál több vizet vagy sok üledéket tartalmazó olajokat egyéb
irányú hasznosítás előtt is rendszerint ilyen tisztítási műveletekkel kezelik.
A szűrés történhet gravitációs úton vagy túlnyomás alkalmazásával. A kolloidszennyeződések eltávolítására az
olajhoz derítőföldet adagolnak.
A centrifugálással végzett tisztítás során a korszerű dekantáló centrifugákban az olajat, a vizet és a szilárd
szennyezőt egy berendezésben, azonos műveleti ciklusban választják külön.
Az elválasztás élességét a szennyezett olaj termikus kezelésével (előmelegítésével) javítják, szükség szerint
szerves anyagú felületi feszültség- csökkentő adalék bevezetésével együtt. A leválasztott olajiszap veszélyes
hulladék, az elkülönített szennyvíz kis olajtartalmú emulzióként kezelendő tovább, majd biológiai
szennyvíztisztítóban kell tisztítani.
Az alacsony forrpontú hígító-komponensek eltávolítása ezekkel a módszerekkel nem oldható meg, és a fizikai
műveletekkel végzett tisztítás a nagyobb adaléktartalmú olajok (pl. motorolajok) esetében nem ad kielégítő
eredményt.
Az újrafeldolgozás célja, hogy a fáradt olajokból ismét az eredeti célra alkalmas kenőanyagot állítsanak elő. Ez
különböző eljárásokkal történhet, amelyek eltérnek egymástól az előállított kenőolaj minősége, a gazdaságosság
és a maradékok tekintetében.
A legrégebben alkalmazott eljárás a kénsavas raffinálás, melynek során a tisztítandó, vízmentes fáradt olajat
tömény kénsavval kb. 50°C-on kezelik, majd derítőföldes kezelés után szűrik. A keletkező savgyanta és
derítőföld veszélyes hulladék. A kb. 80%-os hozammal kinyerhető tisztított kenőolaj minősége nem éri el az
eredeti friss olajét. Előnye, hogy viszonylag olcsó, és beruházásigénye sem nagy.
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Az ún. forrókontakt eljárásban az olajat általában 140°C fölötti hőmérsékleten kezelik a derítőfölddel. Az ennél
alacsonyabb forráspontú komponenseket előzetesen desztillációval el kell távolítani. Az eljárásnál problémát
jelent a szennyezett derítőföld további kezelése. Kis kapacitásoknál előnyös, viszont különösen a nagyobb
adalékolási szintű motorolajok esetében nagy derítőföld-felhasználást igényel.
A fáradt olajok különböző forráspontú és viszkozitású olajok keverékeiből állnak, ezért megfelelő minőségű
kenőolajok előállításához általában nem nélkülözhető a frakcionált vákuumdesztilláció művelete.
A desztilláló kolonna kímélése és a termékminőség javítása céljából a vákuumdesztillációt rendszerint egyéb
fizikai vagy kémiai tisztítóeljárásokkal - vegyszeres kezeléssel, extrakcióval, krakkolással, hidrogénezéssel kombinálják. Ezekkel a legkorszerűbb technológiákkal 90% fölötti hozammal nyernek ki a friss olajokéval
azonos minőségű kenőolajokat a fáradt olajokból.
Ezek az eljárások környezetvédelmi szempontból az előírásoknak megfelelnek, maradékaik erre alkalmas
berendezésekben a nehézolajokkal együtt elégethetők. Hátrányuk a hagyományos kénsavas és forrókontakt
eljárásokkal szemben a jelentősen nagyobb beruházási és üzemeltetési költség.
Az általában alkalmazott újrafeldolgozási eljárások a következők: a hagyományos kénsavas-derítőföldes eljárás
desztillációval párosított változata (LUWA-eljárás), a fémnátriumos és frakcionált desztilláció kombinációja
(Recyclon-eljárás), a vákuumdesztilláció és hidrogénezés kombinációja (KTI-eljárás), a propános extrakció és
vákuum-desztilláció együttes alkalmazása (Snamprogetti-eljárás).
Az energetikai hasznosítás nem sok előkészítést igényel, célszerű azonban a fáradt olajat üledékmentesíteni és a
víztartalmát néhány százalékig csökkenteni. Ez a feladat ülepítéssel, szűréssel, centrifugálással oldható meg.
Az előkezelési, tisztítási módszerekkel azonban elérhető, hogy a fáradt olajokat jobb tüzeléstechnikai
jellemzőkkel bíró tüzelőanyaggá alakítsák. A tüzeléstechnikailag kedvezőtlen nagy víztartalmat és az ülepedő
szilárdanyag-tartalmat redukálva, javulnak a betáplálási és égési kondíciók, és csökken az égőfejek abráziója.
A fűtőolajat használó tüzelőberendezések által támasztott követelmények betartása érdekében az előtisztított
fáradt olajat rendszerint csak segéd-tüzelőanyagként, legfeljebb 25-30%-os mennyiségben adagolják a
fűtőolajhoz.
Megfelelő égőfejek biztosításával a legáltalánosabban alkalmazott berendezés a cementipari forgó csőkemence.
Az olaj égésekor felszabaduló hőenergia közvetlen hasznosításán túl a távozó füstgázok hője is kihasználható
gőz vagy meleg víz előállítására. Az energetikai hasznosítás további lehetőségei a hagyományos ipari
kazánokban és veszélyeshulladék-égetőkben történő feldolgozás. Mindegyik esetben gondoskodni kell azonban a
szennyezett füstgázok megfelelő tisztításáról.
Magyarországon az előkezelt vagy előkezeletlen fáradt olajok energetikai hasznosítására egyaránt a 102/1996.
(VII. 12.) Korm. rendelet 11. sz. mellékletében foglaltak, valamint a 11/1991. (V. 16.) KTM rendelet előírásai
alkalmazandók. Ezek alapján a tisztított fáradt olaj cementipari vagy hagyományos tüzelőanyagokkal üzemelő
ipari kazánokban történő hasznosításának alapfeltétele a mindenkori felhasználó egyedi körülményeit
figyelembe vevő, a szükség szerint meghatározott kísérleti égetési program eredményeire épülő, egyedi
környezetvédelmi felügyelőségi engedély.
Az energetikai hasznosítást segítő fáradtolaj-előkezelés, -tisztítás feladatát gazdasági okokból célszerű regionális
kezelőtelepeken végezni, ahol a távozó szennyvíz kezelése is megoldható. Az előkezeléssel egyúttal a tisztított
fáradt olaj további szállítási költségei is jelentősen csökkenthetők.
A hazai gazdasági realitások figyelembevételével a keletkező fáradt olajok másodnyersanyagkénti, illetve
energetikai hasznosításának arányát középtávon legfeljebb 30-35%-ra, hosszútávon kb. 50-60%-ra lehet tervezni.
Környezetvédelmi és gazdasági előnyei miatt az energetikai hasznosítást célszerű preferálni a fáradt olaj
tüzeléstechnikai paramétereinek javítását szolgáló előkezelési, tisztítási technológiák együttes alkalmazásával.
Mindez jól illeszkedik a Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatokhoz. [ole, 00]

4.3.2.2 Fékfolyadékok
Biztonsági előírás, hogy az egyszer már fékfolyadékként felhasznált anyagból többé nem készülhet hasonló
rendeltetésű termék. Ennek elsődleges oka a fékfolyadék fokozott vízmegkötő képessége, amely drasztikusan
lerontja a nyomásátadó képességet (vízcseppek képződnek a fékrendszerben). A fékfolyadékokat a
tisztítószeripar képes feldolgozni tisztítószerek alapanyagaként, felhasználva a szennyeződésekkel szembeni
agresszív viselkedését.
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4.3.2.3. Hűtőfolyadékok
A közelmúltban kifejlesztett desztillációs eljárás eredményeként a hűtőfolyadékok etilén-glikolra, vízre ill.
üledékre választhatók szét.

100% személygépkocsi hűtőfolyadék
5%
Nem mérhető
mennyiségű
töltőanyag és
alacsony
mennyiségű
füstgáz

63%
Vízfázis

24%
Glikolfázis

8%
Iszap

4.3.2.3.1. ábra Hűtőfolyadékok összetétele
Az etilén-glikol újra felhasználható hűtőfolyadékok készítésére, míg a keletkező üledék megfelelő módon
semlegesíthető.

4.3.2.4. Klímaberendezések hűtőközegei
A fluorozott klór-szénhidrogének (FKSzH) kiszorulásával a piac alapvető szerkezetátalakuláson ment keresztül.
Minthogy 1995-től kezdve az FKSzH-k gyártása rendeletileg tilos, ezért központi feldolgozásuk is megszűnik.
Átmeneti megoldásként szolgál a régebbi járművek klímaberendezéseinek hűtőközegeit zárt láncon belül tisztító,
regeneráló berendezés, mely pl. Németországban elterjedt alkalmazásra kerül. Az új R134a típusjelű közegek
újrafelhasználása nem okoz jelentős problémát.

4.3.2.5. A légzsákok és övfeszítők pirotechnikai szilárd anyagai
A fékfolyadékokhoz hasonlóan biztonsági okokból nem alkalmazhatók újra. Elsősorban az illetéktelen kezekbe
jutást megakadályozandó, a kiszerelt patronokat elégetik. Az égetésnél keletkező gázok összetétele a környezetre
veszélytelen, 95% nitrogén, 3% hidrogén és 2% oxigén.

4.4 Összefoglalás
Ebben a fejezetben gépjárművek bontásából származó szerkezeti anyagok újrahasznosítási lehetőségei kerültek
összefoglalásra. Ez a folyamat – volumenét tekintve - elsődleges jelentőségű az EU Direktíva hasznosítási
irányszámainak betartása érdekében.
Az eddigi sokéves tapasztalat alapján a shredderekben feldolgozott karosszériák fémalkotói – a mai
hasznosításra kerülő járművek tömegarányára vonatkoztatva mintegy 70-75%-ot kitevő része – szinte 100%ában hasznosításra kerültek az eljárás befejezésével, a mintegy 20-25%-nyi – üzemanyagokkal szennyezett shredderezési könnyűfrakció – kevert műanyag-, elasztomer és üveg anyaghányad – azonban lerakóba, esetleg
hulladékégetőbe került. Mint látható ez a tevékenység ilyen formájában lehetetlené teszi a kitűzött 85- illetve
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95%-nyi újrahasznosítási mérték elérését, ezért tehát elengedhetetlenül fontos a járművek feldolgozást megelőző
ún. „szárazra fektetése” – azaz, üzemanyagainak eltávolítása, valamint a shredderezéses aprítást megelőző
növekvő mértékű előbontás végrehajtása.
Az üzemanyagok eltávolításuk után hasznosításra kell, hogy kerüljenek, amely jelen esetben leginkább csak a
fáradt olajok és a hűtőfolyadékok esetén valósul meg. A műanyag-, elasztomer- és üvegalkatrészek megfelelő
újrahasznosíthatóságához hozzátartozik az ilyen alkatrészek megfelelő megjelölése, szín-, betű-, számkóddal
történő ellátása, amely lehetővé teszi a bontást végző – általában kevésbé iskolázott – személyzet számára a
megfelelő beazonosítást, elkülönítést. Ezeket a jelölési rendszereket a jogalkotó úgyszintén előírta a gyártók
számára az EU Direktívában.
Komplex kísérletek zajlanak a shredderezési könnyűfrakció egyéb úton történő szétválasztásának elősegítése
érdekében, a ma meglevő megoldások azonban még nem rentábilisak az égetéses ártalmatlanítás mellett.
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5. A recycling szempontjainak érvényesülése a modern terméktervezésben
5.1 Termékek kialakításának alapvető újrahasznosítási szempontjai
Mivel az 53/2000/EK Direktíva a gépjármű gyártójának termékfelelősségét hirdette meg, ezért a gyártó alapvető
anyagi érdekévé vált, hogy termékeit olyan módon alakítsa ki, hogy az minél olcsóbban, megfelelő módon
kezelhető legyen. Ennek elérése alapvetően a konstrukció stádiumában már kialakul, ezért fokozottan indokolt és
szükséges azon szempontok és elvek kutatása, rendszerezése és a konstruktőr számára való rendelkezésre
bocsátása, ami elősegíti a reciklálás szempontjából helyes konstrukciók kialakítását.
A tervezési folyamat során a tervezőnek tekintettel kell lennie egyrészt a gyártási hulladékok mennyiségének, a
létrehozandó termék működtetése során keletkező hulladékok mennyiségének, valamint a termék elhasználódása
után keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére (5.1.1. ábra).
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5.1.1. ábra Hulladék körfolyamatok a termék teljes élettartamán
A termék tervezési eljárása (fejlesztési eljárás) a követelményjegyzékkel kezdődik az egyes munkafázisok
növekvő konkretizálási foka jellemzi (lásd melléklet ábrája).
A tervezési folyamat kiindulását jelentő követelmény jegyzék az első fontos állomás, ahol ezek a szempontok
már döntő mértékben megjelennek. A követelményjegyzékben kell rögzíteni a tervezett élettartamot, valamint
azokat a recycling formákat és az ezekhez kapcsolódó technológiákat, amelyeket fel kívánnak használni. Ez nem
egyszerű feladat. (az elhasználódás időszakában rendelkezésre álló technológiák, költségek stb.) Ismerni kell
azonban a tervezés időpontjában meglévő helyzetet, ami már önmagában is a gyártóművön kívüli ismeretek
bevonását követeli meg.
A tervezés egyes lépésein haladva, a követelményjegyzékben megfogalmazott recycling eljárásokból adódó
követelményekre kell tekintettel lenni.
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Itt figyelembe kell azt venni, hogy a termék-reciklálás megvalósítása általában az alábbi technológiai műveletek
végrehajtását teszi szükségessé: szét (le) szerelés, tisztítás, vizsgálat, ellenőrzés, csoportosítás (pl.
kötőelemeknél) esetleges utánmunkálás, javítás (pl. henger felmunkálás), újraszerelés. Valamennyi technológiai
művelet esetén ismertek azok az esetenként triviális lépések, melyek a reciklálást elősegítik. Ezeket a
követelményeket szemléltetik a melléklet ábrái.
Az anyagban való recycling szintén valamilyen, az anyag, a technológia stb. függvényében szükséges
technológiai folyamatot tesz szükségessé, amelyek célja az egyes anyagféleségeket külön vagy egymással
recycling szempontjából összeférhető csoportokba csoportosítani. Ebbe beleértendő pl. az, hogy a túlzottan olaj
szennyezett acél elemek nem tekinthetők összeférhető csoportban lévőnek (acél, szénhidrogén származék.) Az
anyagban való recycling szempontjából fontos a feldolgozás folyamatának ismerete, ebből közvetlenül adódik az
a követelmény, hogy törekedni kell gazdaságosan reciklálható anyagféleségeket alkalmazni, lehetőleg minél
kevesebb félét, több anyagféleségnél összeférhetőeket, ha nem összeférhetők a könnyen szétszerelhetők
legyenek.
A recycling érvényesítésének szempontjai bizonyos tekintetben nem újak a tervezésben. A minél kevesebb
gyártási hulladékra való törekvés, a felújítás, a karbantartás stb. szempontjából helyes konstrukciós kialakítás
alapvetően a termék minél hosszabb ideig való felhasználhatóságának elősegítését jelenti, ami a terméktervezés
szempontjaként mindig is szerepelt, ha nem is a recycling elősegítése céljából. A reciklálhatóság szempontjait
bemutató konkrét megvalósítási példákat szemléltetnek a melléklet M6-M10 ábrái. Az alapvető dilemmát itt az
jelenti, hogy a műszaki fejlődéssel egyre újabb lehetőségek adódnak, így a régi, esetleg még használható
termékek erkölcsileg avulnak el. E kérdés alapvetően összefügg a tervezett élettartam kérdésével, mind az egész
berendezés mind annak egyes alkatrészei vonatkozásában. A „hosszú életű autóval kapcsolatos kutatások” –
Langzeitauto - alapján egyértelműen világossá vált, hogy bár a hosszú élettartamra való tervezés műszakilag
megvalósítható, de nem feltétlenül jelent gazdasági optimumot is.
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5.1.2. ábra Műszaki termék és környezete
Az új tudományos eredmények ugyanis olyan megoldásokat is lehetővé tehetnek időközben, amelyek az
anyagfelhasználás szempontjából kedvező hosszú élettartam hasznosságát kétségessé teszik. Sok esetben
célszerűbb az élettartam-recycling összefüggés helyes megítélése, esetenként nagyobb haszonnal jár a rövidebb
élettartam a megfelelő recycling technológiával együtt. Persze itt igen nagy nehézséget okoz mind annak
előrebecslése, hogy egy adott időhorizonton belül milyen mértékű avulással kell számolni, illetve hogy egy
bizonyos élettartam leteltével hogyan alakulnak majd a recycling lehetőségek és költségek.
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Recycling szempontból helyesnek akkor tekinthető egy konstrukció, ha a termék egésze illetve annak egyes
alkatrészei a tervezett élettartam alatt racionálisan üzemben tartható, (gazdaságosabb, inkább környezetbarát stb.
műszaki megoldások megjelenése) ugyanakkor a recycling költségei elfogadható szintűek. Figyelemmel kell
lenni arra az egzaktan nehezen megfogható szempontra is, hogy a társadalom környezeti érzékenysége egyre
határozottabb: esetenként még gazdasági hátrányokat is elfogad a környezetbarát termék kedvéért. E szempontok
globális mérlegelése, illetve annak a termékkialakításban való érvényesítése a terméktervező felelőssége.
Rendkívül fontos a reciklálhatóság értékelhetősége. Az anyag- és energiagazdálkodási valamint a
környezetvédelmi kényszerűségek miatt a modern tervezéselméletben a műszaki (funkcionális) és a
gazdaság(osság)i értékelés mellett ma már a reciklálhatóságot is mérlegre kell helyezni [már, 96].

5.2 Az anyagmegválasztás szerepe
Az anyagmegválasztás szerepe elsődleges a konstrukcióképzésben és alapvetően meghatározza az elérhető
újrahasznosítási mértéket. A európai roncsautó direktíva előírásai szerint 2015-re az anyagában történő
újrahasznosítás mértéke el kell hogy érje a 95%-ot, miközben ugyanez a szabályozás – bizonyos kivételek
megtartása mellett - megtiltja az ólom, a hatvegyértékű-króm, a higany és a kadmium alkalmazását. Ez azt jelenti,
hogy ezeket az anyagokat a jövőben más anyagokkal kell kiváltani a konstrukcióképzés során.

5.2.1. kép Műanyag alkatrész betűkódolása
A jövőben igen fontos a shredderezési könnyűfrakció mennyiségének csökkentése, amelyet közvetlen módon elő
lehet segíteni az egyes alkatrészek szín- illetve betűkódolásával. Ez azután elősegíti a bontást végző személyzet
előválogatási munkáját. Ilyen betűkódot mutat be a 5.2.1. kép.
Az alábbiakban az anyagmegválasztással kapcsolatos általános szabályok kerülnek ismertetésre, melyeknek
megfelelően:
-

Az alkatrészeket alapvetően újra- és továbbalkalmazható anyagokból kell készíteni.
A konstruktőrnek már a termékfejlesztési szakaszban gondolnia kell a szerkezeti anyagok visszanyerésére és
a használati idő után alkalmazandó kezelési eljárásokra. Ehhez szükséges a termék életciklusának és az
alkalmazott reciklálási útvonalnak a betervezése és a követelményjegyzékbe való felvétele.
Az általános hasznosítási követelményeknek megfelelően kell az előkészítési- és hasznosítási technológiákat
meghatározni és ezek lefolyását elő kell segíteni az alkatrészek, alkatrészcsoportok és/vagy az egész termék
jól látható, nem eltávolítható és gépi úton leolvasható megjelölésével az alkalmazott nyersanyagok, a
megfelelő használtanyag besorolás, a szerkezeti struktúra, a bontási lehetőségek és további paraméterek
tekintetében.
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Ha az értékesítés szempontjából optimális egyanyagos konstrukció nem valósítható meg, akkor csak olyan
anyagkombinációk hozhatók létre (a festéseket és a bevonatokat is beleértve), melyek gazdaságosan és
megfelelő minőség elérése mellett hasznosíthatók (használt anyagcsoport-témakör).
Amennyiben a szétválogatás nélküli részek és csoportok anyag-összeférhetősége nem szavatolt, abban az
esetben ezeket további összeférhetőséget biztosító (akár egyanyagos) egységekre kell bontani.
Azokat az anyagokat, melyek az előkezelés és/vagy hasznosítás során veszélyt jelenthetnek emberre,
berendezésre vagy a környezetre (pl. mérgező vagy robbanásveszélyes anyagok), minden esetben jól
láthatóvá és könnyen leválaszthatóvá ill. leereszthetővé kell tenni.
A különösen értékes és ritka szerkezeti anyagokat jól felismerhetően meg kell jelölni és használat utáni
könnyű elkülöníthetőségüket meg kell oldani.
Az olyan, a teljes körű feldolgozást zavaró részek ill. csoportok, melyek a részleges szétválasztás során
leválasztásra kerülnek, könnyen bonthatónak és a külső termékzónából jól hozzáférhetőnek kell lenniük,
valamint külön megjelölésükről gondoskodni kell.

5.3 Összefoglalás
Ez a fejezet a recycling szempontjainak terméktervezésre gyakorolt hatásait mutatta be. Az új célkitűzések – a
hasznosítási arányszámok elérése – új kihívások elé állítják a konstruktőröket.
Míg korábban a termék élettartamának követése legfeljebb az első javíthatóság értékelésével bezárult, addig ma
már a termék tervezése során gondolni kell annak majdani újrahasznosíthatóságára is. Ezt a tevékenységet
nevezik a már a tervezőasztalon megkezdett újrahasznosításnak.
A tervező megfelelő körültekintéssel csökkentheti a gyártási hulladékok mennyiségét, az ahhoz szükséges
energia-igényt, javíthatóvá, felújíthatóvá teheti a konstrukciót, amely az üzemeltetési időszakot könnyíti meg,
okoz a környezet számára kisebb terhelést.
Az életciklusának végére ért termék esetében alapvetően fontos az egyes anyagféleségek könnyű
elkülöníthetősége, szétválaszthatósága. A szükséges élőmunka-igény ráfordítás gyors roncsolásos technológiák
lehetővé tételével csökkenthető. Amennyiben a termék felújításában gondolkodnak elsődleges a bontás, tisztítás,
vizsgálhatóság-osztályozás, feldolgozhatóság, összeszerelhetőség ötös követelményrendszer betartása. Igen
fontos a kötőelemek, kötési technológiák megválasztása.
Már a termék végső formájának kialakítása során be kell kalkulálni a tervezés során a majdani újrahasznosítási
technológiákat.
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6. Tudományos eredmények

Ez a disszertáció részletesen bemutatja a szerző gépjárművek újrahasznosítása témakörben végzett
kutatómunkájának eredményeit, amelyet 1994-1998-ig a BME Gépjárművek Tanszékének doktoranduszaként,
majd 1999-től kezdve a Magyar Gépjárműipari Szövetség Recycling Munkabizottságának titkáraként, 2001-től
kezdve elnökeként a most formálódó magyar jogszabályi háttér kialakításának szolgálatába állíthatott.
A tudományos értekezés felöleli a járművek újrahasznosítási folyamatának teljes egészét, annak autóiparra, a
környezet védelmére, a javító- felújító iparra, valamint a terméktervezésre gyakorolt hatásának figyelembe
vételével. Ennek érdekében a disszertáció az alábbi főbb témakörök szerint került felosztásra:
„A modern gépjármű-recycling menete”, amely bemutatta a tevékenység nemzetközi- és hazai jogszabályi,
műszaki háttérrendszerét, rámutatva egyúttal a hazai rendszer hiányosságaira. Felvázolta továbbá a folyamat
végrehajtásában kulcsfontosságú bontó- és shredder-üzemek tevékenységét, azok részletezett
munkafolyamatain keresztül.
A „Gépjárművek bontásából származó alkatrészek azonos rendeltetési célra történő továbbalkalmazása”
felvázolta a járműmotorok alkatrészeinek minősítéséhez, felújításához tartozó technológiákat, valamint
bemutatta az új, megnövelt szilárdságú, de emiatt nehezebben alakítható karosszériaanyagok jövőbeli
javításának lehetőségeit. Egyúttal rávilágított az olyan újszerű technológiák alkalmazási lehetőségére is,
mint a gépészeti műanyag-bevonatok használata.
A „Gépjárművek szerkezeti anyagainak újrahasznosítása” bemutatta a gépjárművek bontásából származó
szerkezeti anyagok újrahasznosítási lehetőségeit, külön kitért a jelenleg problémát okozó ún. “shredderezési
könyűfrakció”-t alkotó műanyag-, elasztomer- és üzemanyag hulladékok kezelési módszereire.
“A recycling szempontjainak érvényesülése a modern terméktervezésben” ismertetőt nyújtott az
újrahasznosítás követelményeinek terméktervezésre gyakorolt hatásairól, az anyagmegválasztás
szempontjaitól kezdve, a konstrukcióképzés, a kötőelemek megválasztásán át, a javíthatóság feltételeinek
érvényesítésén keresztül az egyes anyagféleségek majdani szétválaszthatóságával bezáróan.
Ezen a helyen kerül sor a kandidáló tudományos eredményeinek bemutatására, összegzésére.
A tézisek elsősorban a magyar rendszer hiányosságainak megoldására szolgáló megállapításokat tartalmazzák.
Tézis 1.
„Az 53/2000/EK roncsautókról szóló Európai Uniós Direktíva hazai jogharmonizációja nem hajtható végre
a folyamat teljes egészét átfogó roncsautó kezelési koncepció megalkotása nélkül. A környezetvédelmi
követelményeket rögzítő Környezetvédelmi Miniszter által kiadandó Miniszteri Rendelet megjelenését meg
kell hogy előzze a témára vonatkozó Kormányrendelet megalkotása.”
Igazolás:
A roncsautó kezelési koncepció valamennyi gazdasági- és a folyamat ellenőrzését végrehajtó szereplő
(utolsó üzembentartó, átvevőhelyek, bontó- és shredderüzemek, hulladékanyag-hasznosítók, illetékes
hatóságok) jogait és kötelezettségeit definiálja a jármű forgalomból történő kivonásától kezdve addig, amíg
a járműből származó valamennyi alkatrész- illetve szerkezeti anyagféleség a további felhasználhatóságának
leginkább megfelelő módon el nincs helyezve. A koncepció megléte és az abban leírtak következetes
végrehajtása biztosítja a folyamat átláthatóságát, ellenőrizhetőségét, a gazdasági szereplők számára
gazdasági tervezhetőséget, biztonságot jelent, míg az ellenőrző hatóság számára garantálja az EU irányában
kötelezően elkészítendő, az EU Irányelv által meghatározott hasznosítási irányszámok teljesítését igazoló
országjelentés elkészíthetőségét.
A Kormányrendelet segítségével pontosan meg lehet határozni az egyes illetékes minisztériumok feladatait,
ezáltal elkerülhetővé válik a ma általánosan követett, kevéssé költség-hatékony párhuzamos munkavégzés.
A Kormányrendelet rendkívül fontos feladata a folyamat gazdasági modelljének felállítása, megoldva
ezáltal a fellelhető gyártó- importőr nélküli járművek, a magánimport keretében az országba kerülő
gépkocsik és az elavultságuk miatt az EU-csatlakozás időpontjában várhatóan egy tömegben hasznosítandó
roncsként jelentkező autók problémakörét is.
90

Tudományos eredmények

Tézis 2.
„A kialakítandó magyar roncsautó-hasznosítási rendszerben pontosan definiálni kell az egyes – gazdasági résztvevők feladatait, jogait, kötelezettségeit. Ennek megfelelően az utolsó üzembentartó elsődleges
feladata a ronccsá vált jármű engedélyezett roncsautó-hasznosítási hálózatba történő bejuttatása. Az
átvevőhelyek szerepe a területlefedettség elvét megvalósító begyűjtőhely-hálózat meglétének szavatolása és
a bontóüzemek autóroncsokkal történő ellátása. A bontóüzemek feladata a bontási folyamat
környezetvédelmi és gazdaságossági szempontoknak megfelelő végrehajtása, míg a shredderüzemek végzik
el a bontás után visszamaradó karosszériák megfelelő szerkezeti anyagfrakciókra történő szétválogatását
azok feldolgozása után. A folyamatot ellenőrző szakhatóságok – Környezetvédelmi Felügyelőség,
Közlekedési Főfelügyelet, Fogyasztóvédelmi Hivatal, Önkormányzatok szakhatóságai stb., - feladata a
fennálló jogszabályi háttér következetes betartatása.”
Igazolás:
Az utolsó üzembentartó kötelessége a járművet az autógyártók, a környezetvédelmi hatóságok és a
Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium által engedélyezett - általuk jóváhagyott, és erről igazolással
rendelkező roncsautó-kezelő cégeknek átadni. Ezt a kötelességet úgy lehet érvényesíteni, ha az utolsó
üzembentartó csak az erre engedéllyel rendelkező átvevőhely, vagy bontó- esetleg shredderüzemtől kapott
leadási igazolás fejében vonathatja ki járművét a forgalomból, szűnik meg az adó- ill. biztosításfizetési
kötelezettsége. A leadás feltételeit a szabad piac körülményeinek – azaz a jármű maradványértékének, a
benne rejlő hasznosítható alkatrészek és szerkezeti anyagok értékének – kell meghatároznia, figyelembe
véve a termékfelelős (gyártó, importőr) már meglevő, ill. 2007. január 1-je után fennálló ingyenes
roncsautó-visszavételi kötelezettségét.
Az átvevőhelyek egyedüli feladata a területlefedettség elvének biztosítása az utolsó üzembentartók számára
a roncsautók leadásához, ott semminemű előbontási, bontási tevékenységet nem végeznek.
A roncsautó-bontóüzemeknek el kell végezniük a jármű "szárazra fektetését", ennek során leeresztik
(kiszerelik, eltávolítják) és szakszerűen gyűjtik, tárolják, majd a szakcégekkel kötött megállapodások
alapján szállítják rendeltetési helyükre az üzemanyagokat, akkumulátorokat, katalizátorokat.
A folyamat piaci alapokon történő működtethetőségéhez szükség van az eladható, újrafelhasználható részek
pl. a motor, hajtáslánc elemei kiszerelésére, a hasznosítási irányszámok betartására pedig a fajtahomogén
módon történő előbontás végrehajtására. Külön kell kezelni az aggregátokat, a műanyag-alkatrészeket a
rajtuk levő gyári jelzések alapján szükséges szétválogatni, az üveget színezett és világos frakcióra bontva
kell gyűjteni, és a további karosszéria-feldolgozás előtt arról a gumiabroncsokat, a katalizátorokat, a nemvasfémeket, kábelezéseket el kell távolítani.
Az anyag-körfolyamatok zárásának biztosítása érdekében azután a felsorolt anyagokat hasznosításra át kell
adni az aggregát-feldolgozóknak, a műanyagiparnak, az üvegiparnak, a kaucsukiparnak, a
fémkereskedelemnek és az építőiparnak.
A szállítási költségek csökkentése érdekében a roncskarosszériát elő kell kezelni, ennek módja lehet a
tömbösítés, préselés. Az így előkezelt karosszériát vagy a shredderüzemekbe, vagy az esetlegesen elvégzett
teljes bontás után (mindenféle idegen anyagot eltávolítva, esetleg roncsolással is csak az egynemű
karosszériát meghagyva) közvetlenül az acélművekbe kell továbbítani.
A folyamat végrehajtását ellenőrző hatóságoknak ellenőrizniük kell a bontásból származó környezetre
fokozott veszélyt jelentő anyagok megfelelő gyűjtését, tárolását, elhelyezését, kezelését különös tekintettel
az üzemi folyadékokra (mindenféle típusú használt olajszármazék, fékfolyadék, hűtőfolyadék,
hűtőközegek), az ólomakkumulátorokra, a légzsákokból származó szilárd hajtóanyagokra, a katalizátorokra
és a műanyagok közül a környezetre potenciális veszélyt rejtő típusokra.
A hatóságoknak ki kell dolgozniuk az eljárási folyamathoz tartozó stratégiájukat, be kell szerezniük az
ellenőrzéshez szükséges berendezéseket és meg kell teremteniük az esetleges visszaéléseket szankcionáló
intézkedéseket. Igen fontos a járművek regisztrációs- és de-regisztrációs folyamatának egységes koncepció
keretén belül történő megnyugtató megoldása, a mai eredetiségvizsgáló rendszer lehetőségeinek
felhasználásával. Az esetleges büntetésekből befolyó összeget a roncshasznosítással kapcsolatos
kutatásokra, fejlesztésekre kell fordítani. A hatóságnak a koncepcióval kapcsolatban össze kell állítania az
autógyártásban előforduló anyagcsoportok jegyzékét és a szakmai háttértanulmány alapján javaslatot kell
tennie ezek legmegfelelőbb hasznosítási módjára, amely később irányelvnek tekinthető. A hatóság egyben
adott termékcsoportnál meg kell hogy határozza azokat az eljárásokat is, amelyek egyáltalán nem, vagy
csak bizonyos feltételek teljesülésekor kívánatosak.
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Tézis 3.
„A termékfelelősöknek – a gyártóknak- illetve az országban fellelhető gyártó hiányában az importőröknek
– fel kell állítaniuk a területlefedő roncsautó-visszavételi rendszer alapjait. A gyártóknak el kell érniük az
EU Direktíva II. melléklete által előírt, tiltólistán szereplő 4 anyagféleség (kadmium, higany, hatvegyértékű
króm, ólom) gyártásból történő megfelelő kivonását, gondoskodniuk kell ezen anyagok megfelelő
helyettesítéséről. A gyártók kötelessége az arra engedéllyel rendelkező bontóüzemek folyamatos bontási
információkkal történő ellátása.”
Igazolás:
Az utolsó üzembentartó „leadási kényszere” megnyilvánul az adó- és biztosításfizetési kötelezettség
bevezetésében, azonban ez megfelelő területlefedő visszavételi rendszer hiányában a rendszer
működésképtelenségét eredményezheti. Nem lehet ugyanis a folyamat egyetlen szereplőjét sem nem
elvárható mértékű kötelezettséggel, jelen esetben száz kilométerekben mérhető roncsszállítási költségekkel
terhelni. A magyar viszonylatok között elvárható maximális roncsbeszállítási távolság 50 km lehet. Ez az
érték szerepel a miniszteri rendelet tervezetben és hasonlóképpen nyilatkoztak a hazai termékfelelősök is.
A tiltólistán szereplő anyagféleségek helyettesítése nem egyszerű feladat, mindamellett a felsorolt anyagok
potenciális veszélyessége miatt mindenképpen indokolt és szükségszerű. Ezen a területen az autógyártók
nemzetközi szervezetekbe tömörülve, a költségmegosztás elvét alkalmazva próbálnak megoldást találni az
egyes alkatrészek „újrakonstruálására”.
A bontási információk szolgáltatására megoldást jelent az IDIS Plant – International Dismantling
Information System – projekt továbbfolytatása. Ebben a projektben 22 gyártó kategorizált formában gyűjti
össze az utóbbi 15-20 évben gyártott valamennyi típusának jellemző bontási információit. A rendszer „upto-date” funkcióját a félévenkénti verziófrissítés garantálja.
Tézis 4.
„Meg kell teremteni a hulladékfeldolgozást támogató anyagi rendszer alapjait. A hasznosítási díj koncepció
hatókörét ki kell terjeszteni valamennyi a jármű üzeme során előforduló problémás anyagra. A díjak
megfelelő felhasználása érdekében a gyártóknak- importőröknek létre kell hozniuk egy olyan non-profit
szervezetet (KHT – Közhasznú Társaság formájában), amely végrehajtja a termékfelelősség érvényesítését,
összegyűjti a termékfelelősök befizetéseit és azokból ellenőrzött módon finanszírozza a folyamatot. A
fellelhető gyártó- illetve importőr nélküli gépjárműtípusok esetén mindenképpen állami szerepvállalásra
van szükség, meg kell vizsgálni továbbá, hogy a felállítandó non-profit szervezet milyen feltételek mellett
tudja ezeknek a járműveknek a kezelését, hasznosítását felvállalni. A magánimport keretében az országba
érkező járművek esetében a termékfelelősség az importáló magánszemélyt kell, hogy terhelje, melynek
során neki kell a majdan ronccsá váló jármű megfelelő hasznosításáról gondoskodnia.”
Igazolás:
Jelenleg Magyarországon a könnyűfrakciót alkotó (műanyag-, elasztomer, üveg) szekunder anyagok piaca
stagnáló képet mutat, a primer termékeket előállító cégek olcsóbban tudnak minőségi terméket előállítani új
anyagból, miközben egyfajta előítélet is megmutatkozik a használt anyagok felhasználása iránt. Az
előítéletek leküzdésének legjobb eszköze a szekunder anyagok felhasználását elősegítő gazdasági ösztönzőrendszer kidolgozása. Ennek a rendszernek a kiépítését szerepeltetni kell a hosszú távú nemzetgazdasági
érdekeket összefoglaló Nemzeti Fejlesztési Terv-ben is.
A felállítandó Közhasznú Társaság koncepciójára a Hulladékgazdálkodási Törvény ad lehetőséget. Ennek
érdekében kimondva azt a tételt, hogy az állam a legdrágább hulladékhasznosító, az eddigi termékdíjas
megoldástól elvonatkoztatva a jogalkotó lehetőséget kíván biztosítani a termékfelelősöknek a probléma
piaci alapokon történő megoldására. Ez a KHT a megfelelő gazdasági elemzések elvégzése után alkalmas
lehet a fellelhető gyártó ill. importőr nélküli járművek, valamint a magánimport keretében az országba
érkezett autók begyűjtése, kezelése, hasznosítása koordinálására.
Tézis 5.
„Hagyományos hasznosítási módon – karosszériák előkezelés nélküli shredderezéses aprításával – az elért
75%-nyi hasznosítási mérték nem növelhető tovább.” Az 53/2000/EK Direktíva által előírt hasznosítási
irányszámok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a járművekből az üzemanyagok előzetes eltávolítása
(„szárazra fektetés”) és a megfelelő mértékű műanyag- és elasztomer alkatrészekre is kiterjedő előbontás
végrehajtása.”
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Igazolás:
Az elmúlt 20 évben gyártott gépjárművek szerkezeti anyag-összetételét tekintve elmondható, hogy azok
mintegy 70-75%-nyi arányban fémanyagokat tartalmaznak az utóbbi években csökkenő jelleggel, amelyek
a szokásos shredderezéses eljárást követő mágneses, ill. sűrűségkülönbségen alapuló szeparációs technikák
alkalmazásával megfelelő mértékben kiválaszthatóak, újrahasznosíthatóak. A fémanyagok legnagyobb
koncentrációban a motortömb mellett a járműkarosszériában vannak jelen, amelynek össz-hasznosítási
mértékre gyakorolt kedvező hatása a magyar járműállományban jellemző nagyszámú Trabant gépkocsi
miatt kevéssé érvényesül. Az ún. shredderek utáni technológiák – post shredding technologies –
alkalmazhatóságának előfeltétele az üzemanyagok előzetes eltávolítása, mivel a veszélyes hulladékkal
szennyezett anyagfrakciók még az esetleges szétválasztásuk után is csak igen költséges tisztítási műveletet
követően válhatnak újrahasznosíthatóvá. Mint látható a műanyagok előnyére csökkenő mértékű
fémfelhasználás a járművekben és a Magyarországon egyébként is adott nagymennyiségű műanyag
karosszéria mellett csak és kizárólag az üzemanyagok előzetes eltávolítása és a nagyobb műanyag-, üvegés elasztomer alkatrészek előbontása és elkülönített hasznosítása teremtheti meg az előírt hasznosítási
irányszámok (85%-nyi újrahasznosítás 2006.01.01.-ére, valamint 95%-os újrahasznosítási mérték
2015.01.01.-re) teljesíthetőségét.
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M.1. táblázat A holland ARN rendszerben prémiummal támogatott anyagféleségek kg-ban mért mennyisége egy
gépjárműre vonatkoztatva a 2000. évben.
Veszélyes hulladékok
1.
Hűtőfolyadék
2.
Olaj
3.
Fékfolyadék
4.
Akkumulátor
5.
Szélvédőmosó folyadék
6.
LPG-tank
7.
Üzemanyag
Nem veszélyes hulladékok
8.
PUR hab ülések
9.
Gumi csíkok
10.
Műanyag lökhárítók
11.
Biztonsági övek
12.
Kókusz szálas ülések
13.
Üvegek
14.
Rácsok
15.
Irányjelzők és hátsó lámpák
16.
Dísztárcsák
17.
Tömlők
18.
Gumiabroncsok
Összesen (kg)

3,6
4,9
0,3
13.3
1,0
(0,06 db)
5,0
6,5
7,7
5,2
0,4
0,9
25,4
0,8
1,4
0,7
0,2
27,3
104,6

A fenti táblázat alapján számítható újrahasznosítási arányszám az alábbiak szerint alakul:
Egy ELV átlagos üres tömege:
906 kg
Átlagos fémtartalom:
75 %
ARN anyagok (kivéve üzemanyagok)
99,6 kg
ARN anyagok (kivéve üzemanyagok)
11 %
-----------------------------------------------------------------Újrahasznosítási arányszám :
86 %
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Forgalomból történő kivonások / kezelt járművek az EU-országokban
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Forgalomból történő kivonások
Az országban kezelt roncsautók száma

M.2. ábra Forgalomból történő kivonások és az egyes EU-országokban kezelt roncsautók mennyisége 2000. évben
[acea, 02]
Összesen a forgalomból kivontak 11.090 ezer darabot, míg az országokon belül kezeltek 7.335 ezer darabot, azaz a kezelendő járművek több mint harmadát nem az EU-n
belül kezelték (a roncsautók célállomásai: Afrika, Közép- és Kelet-Európa, arab világ)
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M.2. táblázat Az egyes EU-országok meglevő jogszabályai, illetve az EU-ELV Direktíva harmonizációjának aktuális helyzete
[acea, 02]
Ország
Ausztria
Belgium

Dánia

Finnország
Franciaország
Németország

Görögország
Írország
Olaszország
Luxemburg
Hollandia

Norvégia
Portugália
Spanyolország
Svédország
Egyesült Királyság

Meglevő ELV-rendelet vagy önkéntes
kezdeményezések
A rendeletek a Hulladékkezelési Törvényen alapulnak, az
autóipar önkéntes kötelezettségvállalása az ELV-ék
visszavételére 1992 óta él
Flamand törvények 1999.06.01. óta, hasonlót kívánnak
bevezetni a vallon területen ill. Brüsszelben is.

Főbb követelmények

Az EU ELV-Direktíva jogharmonizáció
végrehajtásának állapota

Szennyező-mentesítés (veszélyes alkotók eltávolítása), kezelés Megvalósíthatósági tanulmány folyamatban
shrederben

Ingyenes visszavétel, a 85% anyagában történő hasznosítás Hamarosan végrehajtják a jogharmonizációt, az EUelérését 2005.01.01-el (azaz az EU által előírtnál egy évvel direktívának megfelelő ingyenes roncsvisszavétel
korábban) kívánják teljesíteni.
intézményét az előírthoz képest egy évvel korábban
(2006.01.01.) kívánják bevezetni.
A 373. és a 860. Konszolidációs törvények 1999-ben Ahogyan azt az ún. „gépjármű-csomagban” definiálták (kezelés, a Előkészületben, a fő elvárásokat 2000. július 1-je óta
jelentek meg. A 141. számú végrehajtási utasítás 2000. óta megvalósítást végző vállalatokkal szembeni követelmények, teljesítik. Az EU hozzájárult ahhoz, hogy a jelen
hatályban van.
kompenzáció).
állapotoknak megfelelően működtessék tovább a dán
rendszert 2007-ig.
Nincs
Nincs.
Előkészületben.
Önkéntes megállapodás (1993-ból)

Szennyező mentesítés (veszélyes összetevők eltávolítása), a
shredder könnyűfrakció lerakásának korlátozása
Roncsautó-rendelet (Altauto-VO) 1998.04.01.-jétől, az Az utolsó üzembentartó a járművet a bontóüzembe száálítja,
autóipar önkéntes kötelezettségvállalása (FVS) 1997. újrahasznosítási kvóták.
Júliusától (a jogharmonizációt végrehajtották 2002.
nyarán).
Nincs
Nincs.

A 10. számú rendelet több minisztérium által előkészítés
alatt áll.
A roncsautó rendeletet és az autóipar önkéntes
kötelezettségvállalását felváltotta a jogharmonizációt
végrehajtó kormányrendelet.

Az önkéntes kötelezettségvállalás általános vitája zajlik.

Az EU Direktíva elvárásainak megfelelően.

A
megvalósíthatósági
megkezdték.
Vita alatt áll.

Nemzeti és regionális törvények.

Veszélyes alkotók eltávolítása.

Nyitott.

Csak az általános Hulladéktörvény.

Nincs.

2002-ben kívánják kiadni.

tanulmány

elkészítését

5 szervezet által létrehozott speciális kezelőszerv (ARN).

Újrahasznosítási kvóták, a minősített hullaékhasznosítók eladata a 2001-ben a rendeletet megújították.A holland kormány az
rendszer környezetbarát működtetése.
EU 2015-ös célkitűzéseinek teljesítését (95%-os
anyagában történő hasznosítási mérték) 2007-re
előrehozta.
Kormányzati rendszer (1978)
Veszélyes alkotók eltávolítása, bontóüzemekre vonatkozó A kormányzati rendszer magánszféra részére történő
előírások
átadásának lehetőségét vizsgálják.
Hulladékudvarokra vonatkozó rendelkezések
Kezelés, Certificate of Destruction (hasznosítási igazolás)
Nyitott, a kormányzat a portugál autógyártók javaslatára
vár.
Önkéntes megállapodás (1996)
A bontóüzemek önkéntes auditálása
A 8. számú királyi rendelettervezet általános vitája zajlik,
nemsokára elkészül a 9. számú is.
Gépjárművek hulladékaira vonatkozó rendelet (1975), Bontóüzemek jóváhagyása, újrahasznosítási kvóták, A A kormányrendelet kiegészítése / cseréje előkészületben.
Gyártói
termékfelelősség
kihirdetése
(1998), gépjárműgyártó ipar a felelős az ingyenes visszavétel és a
Kormányrendelet (2001. március)
hasznosítási kvóták teljesítéséért (1998. roncsrendelet)
A hasznosítás minőségének és a célkitűzések előírásainak A harmonizáció végrahajtásához szükséges lépéseket
Önkéntes megállapodás, ACORD (1997)
javítása.
meghatározták.
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M.3. táblázat Az egyes EU-országok aktuális roncsautó-visszavételei rendszereinek gazdasági háttere
[acea, 02]
Piaci feltételek
Ingyenes roncsvisszavétel
Termékdíjas rendszer

Ország
Ausztria

X

Belgium

X
(két régió a flandriai rendelkezésekhez hasonló
szabályozás bevezetésére vár).

Dánia

Az utolsó üzembentartó és a bontóüzem közötti
tárgyalás eredményeként alakul ki az átvétel feltétele
(a tulajdonos ráfizetése vagy a bontóüzem fizet a
roncsért).

Finnország
Franciaország
Németország

X
X
Az ELV-ék tekintetében piaci rendszer, amely nem
alkalmas az ingyenes visszavétel bevezetésére.

Görögország
Írország

X
Vita alatt.

Olaszország
Luxemburg
Hollandia
Norvégia

X
X
X
X

Portugália

X

Spanyolország
Svédország

X
X

Egyesült Királyság

X

Ingyenes visszavétel új vagy használt autó vásárlása
esetén.
Flandria: ingyenes ELV visszavétel új vagy használt autó
vásárlása esetén (2003 év végéig); a roncsok szervezett
szállítása a dealerektől a „hivatalos lerakó központba”;
2004 év elejétől teljesen ingyenes roncsvisszavétel
Indirekt (az utolsó üzembentartó fizet a jármű
hasznosításáért, kb. 800-1000 DK összegben, viszont 1500
DK kompenzációs díjban részesül, ha be tudja mutatni az
engedélyezett bontóüzem által kiadott, az autóroncs
leadását igazoló CoD-ét (hasznosítási igazolás).
X
X
A 12 évet meg nem haladó életkorú járművek ingyenes
visszavétele, amennyiben azokat 1998. április 1-je után
helyezték forgalomba.
X
2002-től kezdve ingyenes visszavétel; járulékos
illetékkivetési koncepció vita alatt.
X
X
Járulékos illetékrendszer
Járulékos illetékrendszer, valamint a fémhulladékok
hasznosításából származó bevételek.
2001. novemberéig új autó vásárlása esetén bónusz
beszámítása
X
Az 1998. január 1-jétől forgalomba helyezett gépjárművek
ingyenes visszavétele a gyártók felelőssége.
X

X
A FEBIAC (Belga Autógyártók Szövetsége) 2001.
szeptember 1-jével 15€ „Adminisztrációs Díj”-at
fizet járművenként.
Éves 90 DK mértékű díj befizetése autónként. Ezt a
pénzt a kötelező felelősségbiztosítási keret
prémium részével együtt kezelik.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Az utolsó üzembentartó részére bónuszt fizetnek,
ennek alapjait egy állam által létrehozott alapba
minden új jármű üzembehelyezésekor befizetendő
illetékkel teremtik meg.
X
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M.4. táblázat Az egyes EU-országok gazdasági elképzelései az EU-Direktíva harmonizációja érdekében
[acea, 02]
1. A 2002. július 1-je után forgalomba helyezett járművek esetén
Az autógyártók (hasznosító ipar) álláspontja
A kormányzat elképzelése
A járműimportőrök átvállalják az összes 2002. július 1-je és 2006. december 31e között forgalomba helyezett járművek hasznosítási költségeit.
X
Elképzelhető, hogy az importőrök átvállalják a hasznosítás költségeit, de az első
5-8 évben igen kis költséget hajlandók elfogadni.
Nyitott, az importőrök 50%-nyi költséget a biztosítási vagy adókeretek terhére,
50%-ot saját költségükre javasolnak elszámolni.
Megbízáson alapuló visszavétel a shredderüzemekben. Az autógyártók csak a
shredderüzemek bizonytható ráfizetésének erejéig hajlandóak a költségeket
viselni.
VDA/hasznosító ipar álláspontja: az új autó vásárlás pillanatában megfizetendő
100€ mértékű illeték bevezetése, amelyből az ELV-ék kezelése finanszírozandó.
Nyitott
X
Nyitott
X
Az ARN-rendszeren keresztül már 1995-ben megvalósult az ingyenes
visszavétel intézménye.

Követendő a német gyakorlat, az ottani tapasztalatok figyelembe vételével.
X
Nincs ismert álláspont, de elképzelhető, hogy az autógyártókkal való megegyezésre
törekednek.
Nyitott.
Az autógyártók (hasznosító ipar) álláspontjával megegyező.

A gyártóknak kell megfizetni valamennyi értéktelen ELV hasznosítását. Az utolsó
üzembentartó nem terhelhető járulékos költségekkel.
Nyitott
Valamennyi járműkategóriában hasznosítási illeték befizetése
Nyitott
Nyitott
Mind az EU, mind Hollandia gazdasái versenyhivatala elfogadta az ARN rendszert.
A holland kormányzat a Környezetvédelmi Törvény 1994 évi változtatásával
megteremtette a lehetőségét az önkéntes rendszerek kialakításának.
Fejlesztés alatt, esetlegesen a kormányzat és az importőrök megállapodásával. X
Az ELV téma tárgyalása a kezdeteknél tart.
Az ARN-hez hasonló együttes hulladékhasznosítási rendszer, közös termékdíj
alapok.
Nincs konkrét elképzelés a gazdasági háttér működésével kapcsolatban. Amennyiben a rendszer vesztesége kimutatható, a járműgyártók a veszteség finanszírozói.
Ehhez azonban (az államtól és a tevékenységet végző cégektől) független értékelők tanúsítása szükséges.
X
Nincs szükség a rendszer megváltoztatására, mivel a gyártók 1998 óta viselik a
termékfelelősséget.
Megbízáson alapuló visszavétel a shredderüzemekben.
Nincs erre vonatkozó javaslat. Megvalósíthatósági tanulmány készítése
folyamatban.
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Spanyolország
Svédország
Egyesült Királyság

M.5. táblázat Az egyes EU-országok gazdasági elképzelései az EU-Direktíva harmonizációja érdekében
[acea, 02]
1. A 2007. január 1-je utáni állapot, a 2002. július 1-je előtt forgalomba helyezett járművek vonatkozásában.
Az autógyártók (hasznosító ipar) álláspontja
A kormányzat elképzelése
Speciális visszavételi rendszer. Mind az importőrök, mind az utolsó
üzembentartó viseli a költségek egy részét. Konkrét elképzelések ezzel
kapcsolatban még nincsenek.
Termékdíjs megoldás vitája várható. Cél a 2004 előtti megvalósítás.
Nyitott, a jelenlegi termékdíjas megoldás meghosszabbítása várható.
Nyitott, az importőrök 50%-nyi költséget a biztosítási vagy adókeretek terhére,
50%-ot saját költségükre javasolnak elszámolni.
Megbízáson alapuló visszavétel a shredderüzemekben. Az autógyártók csak a
shredderüzemek bizonytható ráfizetésének erejéig hajlandóak a költségeket
viselni.
VDA/hasznosító ipar álláspontja: az új autó vásárlás pillanatában megfizetendő
100€ mértékű illeték bevezetése, amelyből az ELV-ék kezelése finanszírozandó.
Nyitott
X
Nyitott
X
Az ARN-rendszeren keresztül már 1995-ben megvalósult az ingyenes
visszavétel intézménye.

Követendő a német gyakorlat, az ottani tapasztalatok figyelembe vételével.
X
Nyitott.
Nyitott.
Az autógyártók (hasznosító ipar) álláspontjával megegyező.

A gyártóknak kell megfizetni valamennyi értéktelen ELV hasznosítását. Az utolsó
üzembentartó nem terhelhető járulékos költségekkel.
Nyitott
Valamennyi járműkategóriában hasznosítási illeték befizetése
Nyitott
Nyitott
Mind az EU, mind Hollandia gazdasái versenyhivatala elfogadta az ARN rendszert.
A holland kormányzat a Környezetvédelmi Törvény 1994 évi változtatásával
megteremtette a lehetőségét az önkéntes rendszerek kialakításának.
Fejlesztés alatt, esetlegesen a kormányzat és az importőrök megállapodásával. A Fejlesztés alatt. Döntés még nem született.
hatóságok kezdeti segítségére számítanak.
Az ELV téma tárgyalása a kezdeteknél tart.
Az újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése a cél, a korábbi ingyenes visszavétel
intézménye kívánatos.
Nincs konkrét elképzelés a gazdasági háttér működésével kapcsolatban. Amennyiben a rendszer vesztesége kimutatható, a járműgyártók a veszteség finanszírozói.
Ehhez azonban (az államtól és a tevékenységet végző cégektől) független értékelők tanúsítása szükséges.
X
Nincs szükség a rendszer megváltoztatására, mivel a gyártók 1998 óta viselik a
termékfelelősséget.
Megbízáson alapuló visszavétel a shredderüzemekben. Az autógyártók csak a
Nincs erre vonatkozó javaslat. Megvalósíthatósági tanulmány készítése
shredderüzemek bizonytható ráfizetésének erejéig hajlandóak a költségeket
folyamatban.
viselni.
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M.6. táblázat Az egyes EU-országok begyűjtési és bontási helyzetének felmérése
[acea, 02]

Ország

Minősített
gyűjtőpontok
száma

Minősített
bontóüzemek
száma

Ebből független
auditáló által
minősítettek
száma (C)

Az autógyártók
által minősített
bontóüzemek

Ausztria
Belgium

1.553
Dílerek /
disztibútorok

Kb. 4.000
7

0 (tervezés alatt)

7

Dánia
Finnország
Franciaország

190
(D)
(D)

190
X
1.200

0
30
450

0
0
310

Németország
Görögország
Írország
Olaszország
Luxemburg
Hollandia
Norvégia
Portugália
Spanyolország

15.000
0
35
(D)
0
(D)
(D)
0
0 (tervezés
alatt)
(D)
(D)

1.139
0
35
1.800
?
700
135
2
110 (V) –
(+300)
790
3.600

1.139
0
35
0
0
265
0
0
0
14
0

Svédország
Egyesült Királyság

300
0
0
314
0
265
0
0
0

A veszélyes
összetevők
eltávolítására
vonatkozó
kötelezettség
Igen
Igen,
amennyiben
minősített
Igen
Igen
Igen,
amennyiben
minősített
Igen
Nem
0
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Néhány (V)

Igen
Nem
0
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
0 (tervezés alatt)

75
20

Igen
Helyi változatok

Igen
25% (V)

A hasznosítási
igazolás (CoD)
kiállításra kerül
V
Igen,
amennyiben
minősített
Igen
Igen
Nem

A CoD megléte
feltétele a
forgalomból
történő
kivonásnak
Nem
Tervezés alatt
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
0
Tervezés alatt
Nem
Igen
Tervezés alatt
Nem
0 (Tervezés
alatt)
Igen
Tervezés alatt

(D) a törvény szerint a bontóüzemek, mint gyűjtőpontok is működnek, (V) Önkéntes megállapodás, vagy önkéntes kezdeményezés, (C) az auditálást akkreditált szervezet
hajtja végre.
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M.7. táblázat Az egyes EU-országok begyűjtési és bontási helyzetének felmérése
[acea, 02]

X

Üveg

X

Kiválaszott műanyag
alkatrészek

HFC

X

Megjegyzések

CFC

X

Bontási
követelmények
Üzemi folyadékok

Veszélyes anyagok

X

Kerékkiegyensúlyozó
ólomsúlyok

Pirotechnikai eszközök

X

Lengéscsillapítók

Gumiabroncsok

Ausztria
Belgium
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Írország
Olaszország
Luxemburg
Hollandia
Norvégia
Portugália
Spanyolország
Svédország
Egyesült Királyság

Veszélyes összetevők eltávolításának követelményei

Akkumulátorok

Ország

X (3)

X (3)

X
(A)

X
(P)
X (4)
X

X
(P)
X (1)

X (V)
X

X (V)

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X (4)
X

X
X
X

X

X
X (4)
X

X (4)
X

X

X (2)

X

X
(P)
X (4)
X

(A)

X

X (3)

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
(L)

(A)
(A)
X

(A) A teljes I. számú melléklet szerint, (L) Helyi változatok, (P) Az importőrök elképzeléseinek megfelelően, (V) Önkéntes
(1) „eltávolítani célszerű” (mint nagyobb műanyag alkatrészek, üveg, ülések, réz kopóalkatrészek), (2) amennyiben nem kerül kiürítésre, (3) 2002. július 1-je után, ha nem
választják el és nem hasznosítják újra a shredderezést követően, (4) Minősített bontóüzemek (önkéntes alapon)
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M.8. táblázat Az egyes EU-országok shredderüzemeire vonatkozó felmérés
[acea, 02]

Ország

Ausztria
Belgium
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Írország
Olaszország
Luxemburg
Hollandia
Norvégia
Portugália
Spanyolország
Svédország
Egyesült Királyság

Shredderüzemeket
műkötető vállalkozások
száma

Shredderüzemek száma

Ebből független auditáló
által minősített
shredderüzemek száma

6
?
5 (ADRI) – 6 (GM)
2
15
41
2-3 (N)
2
16
0
5
4
2
21
2
8

6
12
12 (ADRI) – 14 (GM)
X
42
X
2-3 (N)
2
X
0
11
X
2
?
5
37

X
0
0 (ADRI) – 1 (GM)
X
X
41
X
0
X
0
5 / 11 (1)
X
0
0
1
X

Előkezeletlen ELV-ket
átvevő és veszélyes
összetevőiktől nem
megtisztított roncsok
feldolgozását végzik
Nem
Igen
Nem
1 igen, 1 nem
Igen (P)
Nem
Nem (?)
Igen
Nem (?)
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Igen
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A 28/2001 (VI.15.) Kormányrendelet 3. számú, „Szabályzat a veszélyes hulladékok gyűjtéséről és tárolásáról”
íródott mellékletének a gépjármű bontótelep létesítési és üzemeltetési szempontjából legfontosabb előírásai a
következők:
-

Hulladékgyűjtő-hely a roncsautó begyűjtéssel átvett veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló külön
kialakított gyűjtőhely, amely különböző műszaki megoldásokkal biztosítja, hogy a gyűjtés és tárolás ideje
alatt a veszélyes hulladékok ne szennyezzék a környezetet.

-

A gyűjtőhely szigetelési rendszere kialakítható nyílttéri vagy fedett módon az alábbiak szerint.

Nyílt téren történő kialakítás

Tehergépkocsi-forgalom számára kialakított
beton- vagy aszfaltfelületű térburkolás
Szivárgórendszer a csurgalékvíz gyűjtésére

A gyűjtendő veszélyes hulladékok a térburkolat anyagával való esetleges kémiai kölcsönhatásait a térburkolat
anyagának (felületi kezelésével) megtervezésekor figyelembe kell venni.
Fedett helyen történő kialakítás

Fedett gyűjtő-terület
Teherbíró padozat (folyadékzáró, szükség
szerint vegyszerálló felületi védelem)
Ellenőrző szivárgó

A tároló-előkezelő telep szigetelési rendszere
Nyílttéri kialakítás

Szilárd térburkolat
Szivárgórendszer a csurgalékvíz gyűjtésére
Műszaki védelem (szigetelő réteg)

Szivárgó rendszer: szivárgópaplan mint. 10-es átmérőjű perforált dréncsővel. A gyűjtőcsöveket zárt, vízzáró
minőségű betonaknába kell bekötni. Az aknák belső felületét – szükség szerint – vegyszerálló felületi bevonattal
kell elkészíteni.
A szivárgórendszer a térburkolat teljes felülete alatt készítendő el.
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Fedett kialakítás

Fedett raktárépület
Teherbíró, a hulladék kémiai hatásainak ellenálló padozat.
Kialakítása olyan legyen, hogy a csomagolóeszközből esetleg
kijutó folyékony hulladék az épületen belül maradjon.
Ellenőrző szivárgó

A fedett tárolók funkcionális, épületszerkezeti és épületgépészeti kialakítására vonatkozó követelményeket – a
helyi körülmények és a hulladék környezeti veszélyességét mérlegelve – az engedélyben szükséges rögzíteni.
-

A környezetvédelmi hatóság engedélyt adhat a gyűjtőhelynek a technológiai épületben való kialakítására és
üzemeltetésére - egyedi esetként vizsgálva - annak a gazdálkodó szervezetnek, amely egy telephelyen öt
vagy ennél kisebb állandó létszámmal működik.

-

A gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése során az egyes veszélyes hulladékfajták elkülönített gyűjtését
abban az esetben kell biztosítani, ha a termelő a veszélyes hulladékot hasznosítani kívánja, illetve ha a
keveredés következtében az eredetinél nagyobb környezeti veszélyességgel rendelkező, magasabb
veszélyességi osztályba tartozó hulladék keletkezne, továbbá ha műszakilag nehezebbé és költségesebbé
válna az ártalmatlanítás vagy a hasznosítás.

-

A gyűjtőhely kialakítása során a következő szempontokat kell figyelembe venni:
-

a gyűjtőhelyhez vezető és az ott kialakított közlekedési útvonalakat szilárd burkolattal kell ellátni,

-

a tárolást a veszélyes hulladékok kémiai hatásainak ellenálló, teherbíró és folyadékzáró aljzaton kell
megoldani,

-

a gyűjtőhelyet illetéktelenek behatolását megakadályozó módon kell körülkeríteni,

-

vízelvezetési rendszer létesítésével meg kell akadályozni a külső csapadékvíznek a gyűjtőhelyre való
jutását,

-

a gyűjtőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a tárolás során esetleg megsérülő csomagoló- eszközből
kikerülő veszélyes hulladék ne okozzon környezetszennyezést,

-

a veszélyes hulladék csomagolóeszközével érintkező csapadékvizet össze kell gyűjteni és azt csak
ellenőrzés - szükség esetén kezelés - után lehet befogadóba juttatni.

-

A gyűjtés során esetleg bekövetkező, a környezetet veszélyeztető üzemzavar, illetve baleset
következményeinek csökkentésére és elhárítására intézkedési tervet kell készíteni.

-

A gyűjtőhely részletes működtetési és ellenőrzési szabályait az üzemeltetőnek az üzemeltetési szabályzatban
kell rögzítenie. A szabályzat végrehajtására felelős személyt kell kijelölni. A szabályzat egy példányát a
környezetvédelmi hatóságnak - az üzembehelyezési eljárást megelőzően - jóváhagyás végett meg kell
küldeni.

-

A gyűjtőhely működéséről üzemnaplót kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az ott tárolt veszélyes
hulladékok összetételére és mennyiségére vonatkozó adatokat, a hasznosításra, illetve ártalmatlanításra
átadott veszélyes hulladékot átvevő adatait, az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli eseményeket, a hatósági
ellenőrzések megállapításait és az ezek hatására tett intézkedéseket.
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-

A gyűjtőhely működtetése során különösen a következő szempontokat kell figyelembe venni:
-

a veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben kell
gyűjteni,

-

illékony komponenseket tartalmazó veszélyes hulladékok gyűjtése során meg kell akadályozni, hogy
ezek az összetevők a környezetbe kerülhessenek,

-

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint "A" tűzveszélyességi osztályba sorolt, egymással vagy
önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves anyagokat tartalmazó veszélyes
hulladékokat a környezetvédelmi hatóság, valamint a közegészségügyi és a tűzvédelmi szakhatóságok
által jóváhagyott mennyiségben és módon kell gyűjteni,

-

a gyűjtés során használt csomagolóeszközök és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát az
üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

A Hulladékgazdálkodási Törvény 1. számú melléklete szerinti, a gépjárműbontás során keletkező, az
alaplistában szereplő hulladékok megnevezései EWC (European Waste Catalog – Európai Hulladékkatalógus)
kódjukkal együtt. (A „*”-gal jelölt hulladékok veszélyes hulladéknak minősülnek.)

Kód (EWC-kód)
13
13 01
13 01 01*
13 02
13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
13 02 08*
13 05
13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 06*
13 05 07*
13 05 08*
13 07
13 07 01*
13 07 02*
13 07 03*
15 02
15 02 02*
15 02 03
16
16 01
16 01 03
16 01 04*

Főfejezet, alfejezet
OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY TÜZELŐANYAGOK HULLADÉKAI
(kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsoroltakat)
Fáradt hidraulika olajok
PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok
Fáradt motor-, hajtómű- és kenőolajok
Ásványi eredetű, klórvegyületeket tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
Ásványi eredetű, klórvegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok
Biológiailag lebontható motor-, hajtómű- és kenőolajok
Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
Olaj-víz szeparátorok hulladékai
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok
Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok
Bűzelzáróból származó iszapok
Olaj-víz szeparátorokból származó olaj
Olaj-víz szeparátorokból származó olajos víz
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverék
Folyékony üzemanyagok hulladékai
Tüzelőolaj és dízelolaj
Benzin
Egyéb üzemanyagok (ide értve a keverékeket is)
Abszorbens anyagok, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbens anyagok, szűrőanyagok (ide értve a
közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
Abszorbens anyagok, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek
a 15 02 02-től
JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK
A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek
(ide értve a terepjáró járműveket is), azok bontásából, valamint a járművek
karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)
Kiselejtezett gumiabroncsok
Kiselejtezett járművek
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16 01 06
16 01 07*
16 01 08*
16 01 09*
16 01 10*
16 01 11*
16 01 12
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 21*
16 01 22
16 01 99
16 06
16 06 01*
16 06 04
16 06 06*
16 08
16 08 07*
17 04
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
19 08
19 08 10*
19 10
19 10 01
19 10 02
19 10 03*
19 10 04
19 10 05*
19 10 06

Kiselejtezett járművek, amelyekből a veszélyes anyagokat és a folyadékokat
eltávolították
Olajszűrők
Higanyt tartalmazó anyagok
PCB-ket tartalmazó anyagok
Robbanó sajátosságú anyagok (pl. légzsákok)
Azbesztet tartalmazó fékbetétek
Fékbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től
Fékfolyadékok
Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok
Fagyálló folyadékok, amelyek különböznek 16 01 14-től
Cseppfolyósított gáz tartályai
Vasfémek
Színesfémek
Műanyagok
Üveg
Veszélyes anyagok, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, és a 16 01
13 és 16 01 14 tételektől
Közelebbről nem meghatározott anyagok
Közelebbről nem meghatározott hulladékok
Elemek és akkumulátorok
Ólomakkumulátorok
Lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)
Elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit
Elhasznált katalizátorok
Veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok
Olajjal, szénkátránnyal vagy egyéb veszélyes anyaggal szennyezett kábelek
Kábelek, amelyek különböznek 17 04 10-től
Közelebbről nem meghatározott szennyvíztisztító művekből származó hulladékok
Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től
Fémtartalmú hulladék felaprításából (shredderezésből) származó hulladékok
Vas és acélhulladék
Színesfém hulladék
Veszélyes anyagokat tartalmazó könnyűfrakció és por
Könnyűfrakció és por, amely különbözik 19 10 03-tól
Veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók
Más frakciók, amelyek különböznek 19 1005-tól
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Járműállomány (2)
Az egyes években az (1) oszlop a darabszámot, a (2) oszlop az átlagéletkort jelenti években kifejezve
Járműtípus
Összesen
ebből:
Audi
BMW
Citroën
Dacia
Daewoo
Fiat
Ford
Honda
Lada
(Zsiguli)
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Polski Fiat
Renault
Seat
Skoda
Suzuki
Toyota
Trabant
Volkswagen
Wartburg
Zastava

1990.12.31
(1)
(2)
1.944.553
4.800
5.100
3.600
199.000
19.400
17.500
2.100
572.500
4.300
6.700
2.400
21.400
4.400
126.000
8.700
216.800
1.400
3.800
376.400
23.700
224.800
22.700

1995.12.31.
(1)
(2)
2.245.395
11,3

1997.12.31.
(1)
(2)
2.297.964 12,12

1998.12.31.
(1)
(2)
2.218.010 11,77

31.966
21.401
22.219
80.486

11,2
11,2
9,7
10,0

35.761
23.334
25.353
58.775

12,21
12,39
10,72
12,05

36.828
23.623
27.864
38.385

12,46
12,79
10,49
12,63

73.010
86.663

10,6
9,5

82.481
102.216

10,87
10,36

86.951
110.663

10,33
10,27

451.488

12,8

400.503

14,50

354.664

14,74

25.220
30.873
20.709

9,3
12,3
8,4

28.351
33.775
24.100

10,71
13,58
9,52

29.349
34.406
25.474

11,22
13,83
9,84

1999.12.31
(1)
(2)
2255500
11,6

2000.12.31
(1)
(2)
2364700
11,8

2001.12.31
(1)
(2)
2482800
11,8

37.300
23.300
30.400
35.100
29.200
92.900
118.700
23.200
327.200

38.800
23.900
35.400
33.600
35.800
101.500
125.300
25.000
322.000

13,0
13,2
9,5
14,1
2,8
10,2
10,8
8,8
15,8

40.800
25.300
42.600
30.500
41.400
111.500
134.700
26.600
309.200

13,1
13,3
8,8
15,0
3,4
10,3
11,0
9,2
16,5

12,1
14,4
10,8
8,2
8,3
8,0
15,4
8,6
5,5
14,0
3,7
8,2
15,5
12,5
15,6
14,9

31.800
37.300
27.300
26.300
267.100
60.200
78.400
104.400
31.100
157.800
183.500
47.800
209.900
187.300
126.800
19.700

12,6
14,5
11,4
8,7
8,5
7,5
16,3
8,1
5,6
14,0
4,1
8,2
16,3
12,4
16,4
15,8

12,61
12,75
10,07
13,19
2,33
10,16
10,31
8,46
15,05

30.400
11,45
31.300
34.400
13,95
35.300
26.400
10,2
27.000
20.400
8,14
23.600
137.001
7,6
173.332
8,18
191.101
8,11
210.900
8,14
233.900
26.497
8,7
32.535
9,27
36.291
8,96
41.500
8,47
49.400
111.351
12,2
104.785
13,78
92.653
14,02
85.500
14,52
82.800
50.611
8,8
63.483
9,09
68.587
9,05
75.800
8,81
86.500
21.600
5,45
25.900
187.459
13,2
179.107
14,26
159.986
13,92
154.000
13,82
156.500
42.371
2,8
72.542
3,36
97.349
3,30
127.900
3,4
155.400
36.800
8,36
42.300
313.364
12,7
290.722
14,10
248.363
14,03
230.900
14,57
223.400
125.469
11,7
144.829
12,46
152.743
12,46
161.800
12,4
172.800
198.355
12,9
182.426
14,27
155.885
14,29
142.300
14,72
136.300
22.650
22.606
21.487
21.000
13,91
20.600
M.9. táblázat A magyar járműállomány típus- és életkor szerinti összetételének változása 1990-től 2002-ig
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gépjárműállomány összesítője 1995-től 2001-ig
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MÁRKA
ALFA ROMEO
AUDI
BMW
CHRYSLER
CITROEN
DAEWOO
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
JAGUAR
KIA
LADA
LANCIA
LAND-ROVER
MASERATI
MAZDA
MERCEDES
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
ROVER
SAAB
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI*
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
ÖSSZESEN

2000
688
1 200
590
160
4 788
6 623
8 463
5 316
1 573
199
48
861
731
141
194
1
675
657
788
2 776
20 559
7 845
7
109
10 139
365
270
4 391
7 064
68
n.a.
5 698
11 201
976
105 164

piaci
részesedés %ban
0,7
1,1
0,6
0,2
4,6
6,3
8,0
5,1
1,5
0,2
0,0
0,8
0,7
0,1
0,2
0,0
0,6
0,6
0,7
2,6
19,5
7,5
0,0
0,1
9,6
0,3
0,3
4,2
6,7
0,1
5,4
10,7
0,9
100,0

2001
987
1 250
605
152
6 566
5 732
7 392
6 112
1 457
556
84
267
571
96
226
0
665
746
30
605
2 317
22 627
10 235
15
52
16 059
302
301
4 686
8 195
50
28 916
6 093
13 211
1 135
148 293

piaci
előző évhez
részesedés %képest
ban
0,7
143,5
0,8
104,2
0,4
102,5
0,1
95,0
4,4
137,1
3,9
86,5
5,0
87,3
4,1
115,0
1,0
92,6
0,4
279,4
0,1
175,0
0,2
31,0
0,4
78,1
0,1
68,1
0,2
116,5
0,0
0,4
98,5
0,5
113,5
0,0
0,4
76,8
1,6
83,5
15,3
110,1
6,9
130,5
0,0
214,3
0,0
47,7
10,8
158,4
0,2
82,7
0,2
111,5
3,2
106,7
5,5
116,0
0,0
73,5
19,5
4,1
106,9
8,9
117,9
0,8
116,3
100,0

M.10. táblázat A Magyarországon kereskedelmi forgalomban értékesített járművek típusösszetétele 2001-ben
(referenciaév 2000)
Forrás Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (megjegyzés a Magyar Suzuki csak 2001-től tag az MGE-nél,
így adatai csak 2001-től szerepelnek a kimutatásban)
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Összeg: db
márka
Audi
BMW
Citroën
Dacia
Daewoo
Fiat
Ford
Honda
Lada
(Zsiguli)
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Polski Fiat
Renault
Seat
Skoda
Suzuki
Toyota
Trabant
Volkswagen
Wartburg
Zastava
Összesen

20 év 82
felett

83

84

85

1
1

2
3
1

1
4
2

3
4
1
7

1
1

3

2

10

8
1
2

Személygépkocsi forgalomba helyezés Magyarországon 2001-ben, gyártási év szerint
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
1
2

3
5
2
2

2
3
2

15
5
9
2

13
10
40

54
15
103

260
83
182

165
100
245

139
150
240

181
161
156

86
2
9
5

323
62
14
12

929
176
30
47

841
590
58
9

708
627
106
20

422
617
73
2

7
323
529
71
3

7
43
2
1
203
5
1

11
59
4
5
903
12

50
76
14
18
1738
81

68
100
20
89
2092
155

106
118
27
117
2636
164

85
101
44
86
1444
253

50
23
1
35
7
1
16
2

145
38
1
69
16
4
47

692
132
7
68
23

602
150
3
77
31

1
7

1
2
1
13

3
1
1
1
2
4

302

38

1
155

401

1614

3656

5572

1

1

1

2

5
4
2
4

2

3

6

2
11

4
20

2
2

1

1
1
1

1
6
1

70

1

2
1

1
5

2

3
1

2

1
4
9
4

1
1

1

2

3
1

106

13

16

16

30

99

00

01

Összesen
3026
2069
7935
9
5671
11823
10720
2003
704
1270
2681
904
2400
35292
11505
6
18902
5386
8192
28558
5643
15
17175
7
1
189173

160
250
63
1
24
130
402
62
1

298
247
53

204
200
40

139
127
783

17
181
452
62
2

176
204
107
2
23
177
358
54
2

16
96
319
40

30
136
138
39
4

828
1414
691
70
176

1213
499
5906
2
4726
6048
5743
1312
405

39
127
29
72
942
156

38
132
32
51
794
127

42
160
43
42
605
93

34
179
52
36
622
83

40
207
59
43
416
58

43
212
37
20
183
49

109
350
53
77
255
1011

592
765
488
1738
22372
9255

323
101
10
42
47

268
68
7
31
41

205
52
9
16
60

191
44
11
20
43

195
27
14
30
48

130
19
9
17
42

95
31
7
28
56

1279
87
126
740
1016

780

430

386

291

330

219

313

238

220

14725
4611
7976
27380
4209
1
13563

7006

4827

3887

3334

3057

2992

2850

2206

10336

137214

M.11. táblázat Személygépkocsik forgalomba helyezése Magyarországon 2001-ben, a gyártási év szerint
(Forrás: BM Központi Adatbázis)
Átlagéletkor a 2001-ben forgalomba helyezett járművek esetén 22 év átlagéletkorral számolva a 20 év feletti járművek kategóriájában:
106*22 + 13*19 + 16*18 + 16*17 + 30*16 + 38*15 + 155*14 + 401*13 + 1614*12 + 3656*11 + 5572*10 + 7006*9 + 4827*8 + 3887*7 + 3334*6 + 3057*5 + 2992*4 +
2850*3 + 2206*2 + 10336*1 + 137214*0 / 189173 = 1,724929 év
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Korábbi szocialista gyártmányok fogyási trendje
700000
Dacia
Lada

600000

Polski Fiat
500000

Trabant
Wartburg

400000
Zastava
y = 567304x -0,32

Lada szgk. fogyási trendje

300000

Trabant szgk. fogyási trendje

y = 384606x -0,3053
200000

Wartburg szgk. fogyási trendje
y = 236566x -0,3035
y = 130264x

100000

Polski Fiat szgk. fogyási trendje

-0,2499

Dacia szgk. fogyási trendje

y = 23421x -0,07

Zastava szgk. fogyási trendje

y = 174695x -0,9675

0
1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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Te he rgépjárm ű-állom ány darabszám ának v áltozása 1990-2001

A RO

70000

A v ia
Barkas
IFA

60000
Izs
Kamaz
Nysa

50000

Robur
Skoda
UA Z

40000

Zuk
IFA trendje
Barkas trendje

30000

Zuk trendje
A RO trendje

20000

UA Z trendje
Skoda trendje
A v ia trendje

10000

Robur trendje
Kamaz trendje
Izs trendje

0
1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nysa trendje

M.3. ábra A tehergépjármű állomány változása 1990 és 2001 között, illetve várható változása 2002 és 2007 között
(Forrás: KSH ill. saját kalkuláció)
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Típus
Dacia
Lada
Polski Fiat
Trabant
Wartburg
Zastava
Összesen

M.12. táblázat Volt szocialista gyártású személygépkocsik darabszámának változása 2002-ig, illetve a változás várható trendje 2007-ig
(Forrás: KSH ill. saját kalkuláció)
1990
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
199000
80486
58775
38385
35100
33600
30500
23363
20847
18827
17168
15782
572500
451488
400503
354664
327200 322000
309200
289331 278504
269163
260983 253733
126000
111351
104785
92653
85500
82800
78400
77470
75223
73268
71544
70005
376400
313364
290722
248363
230900 223400
209900
203837 196638
190413
184952 180104
224800
198355
182426
155885
142300 136300
126800
125859 121439
117618
114264 111286
22700
22650
22606
21487
21000
20600
19700
20248
20082
19935
19802
19682
1521400 1177694 1059817
911437
842000 818700
774500
740109 712733
689223
668714 650591

2007
14606
247241
68618
175756
108615
19572
634409

M.13. táblázat Volt szocialista gyártású tehergépjárművek darabszámának változása 2002-ig, illetve a változás várható trendje 2007-ig
(Forrás: KSH ill. saját kalkuláció)

Típus
ARO
Avia
Barkas
IFA
Izs
Kamaz
Nysa
Robur
Skoda
UAZ
Zuk
Összesen

1990
1995
1997
1998
1999
22705 12478
8697
6579
6159
n.a.
0
5972
5938
5813
28106 26640 25147 21631 19015
55899 51588 47177 41371 37644
13189
9228
6491
4440
3441
n.a.
4358
4119
3634
3551
8444
4807
3226
1942
1506
7945
5751
4618
3520
3040
n.a.
0 10253
7249
7853
13050
9482
7946
6502
5747
28472 24265 20906 16676 14274
177810 148597 144552 119482 108043

2000
5828
5601
17625
35727
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
7926
5453
13124
91284

2001
5136
5224
15974
32853
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
7663
5014
11732
83596

2002
4352
5292
16713
33365
2568
3152
981
2394
7104
4678
11735
92334

2003
3977
5202
16139
32283
2328
3064
864
2232
6888
4410
11099
88486

2004
3669
5122
15643
31346
2132
2987
771
2095
6700
4184
10560
85209

2005
3411
5052
15207
30521
1969
2919
696
1979
6534
3989
10095
82372

2006
3191
4988
14819
29787
1831
2858
633
1879
6387
3819
9689
79881

2007
3002
4930
14471
29128
1712
2803
581
1791
6254
3669
9329
77670
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J EL M A G Y A RÁ Z A T

A SHREDDER TECHNOLÓGIA FOLYAMATÁBRÁJA

Z - s hre dde r
F1 - cik lon, F2 - 2-fok ozatú ve nturi m os ó,
cs e pple válas ztó cik lon
F3 - víze lők é s zítő be re nde zé s
H 1-8 - s zállítós zalagok
S1 - adagoló torok
S2 - m ágne s dob
V - ve ntillátor
A - s zivattyú
VX1.1 - s zabályozó s ze le p
VX1.2 - hangtom pító

21 m
Emisszió: (por, Pb, Cd, Ni, Cr):
normaérték alatt
Porkoncentráció < 50 mg/m3

2X

F1

VX1.2

F2

VX1.1
V

H8

H7

F3

P
100 liter/nap

1

P orle vál a sztá si isza p
(Aszó di tárol ó ba)

v íz
6

szennyv íz

B

8 -9 t/é v

M INT AV ÉT E L 12 - 1 4 et/év

A techn ol ógi a zaj csökke ntő burkol atta l van el l átva .

Z
1

S

H2

1

S

2

H4

H

5

H1
2
H3

Bo ntás u tá ni g ép já rm ű -karosszéri a
és háztartá si ké szül ék ron cs (10 0 et/év)
A bo ntást (m otor-, gu m ia broncs-, el adh ató
al katré szek ki szerel ését) m á s szakcé gek vé gzi k.

E gyéb fém ek

Aprított minőségi acélhulladék
(kohászati alapanyag)
82 - 84 et/év

H6

5
Színesfém (Cu, Al)
0,6 - 0,9 et/év
kohászati alapanyag

M.4. ábra Shredder technológia folyamatábrája
(forrás: ERECO Rt.)
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Feladat

1

A munka eredménye

A feladatmegfogalmazás
pontosítása

Példák

Fázisok

I. fázis

FW
F
F
F
W

Bemenő telj. P
Áttétel
Tengely elrend., átmérő
Zajmentes

Mt1

Követelményjegyzék

ω1
2

A funkciók és ezek
struktúráinak
meghatározása

Mt1
ω1

3

Vezet

Mt1
Funkcióstruktúra

II. fázis pl.
koncepció

ω1

Reciklálás-orientáltság

Követelményjegyzék
hajtómű

Átvált

M1, ω
változtat
Mt1
ω1
F
v

Műszaki és gazdasági követelmények lerögzítése a
tervezett reciklációs folyamatból pl.
- a feldolgozási technológiák és -stratégiák
- az előkészítési technológiák és -stratégiák

Törekedni kell a reciklálást elősegítő funkciószétválasztásra

Mt2
ω2

Megváltoztat

Vezet

Mt2

Vezet

ω2
F
v

Átvált

Törekedni kell a reciklálást elősegítő
terméktagolásra

- Tengelyek
- Fokozatok
- Ház
- Csapágy, tömítések

A realizálható elemek
tagolása
Elemi struktúra

5

6

Figyelembe kell venni a feldolgozási és előkészítési
kritériumokat:
- bonthatóság és újraszerelhetőség
- utánmunkálási lehetőség
- anyagmegválasztás (korrózió, összeférhetőség)
- átláthatóság, tisztíthatóság

A mértékadó elemek
kialakítása
Előzetes tervek

Mt2
ω1

Előnyben kell részesíteni a reciklálást elősegítő
megoldáselveket és hatáselveket

A megoldáselvek és
ezek struktúráinak
keresése
Elvi megoldás

4

Mt2
ω2

III. fázis pl.
tervezés

Az egész termék
kialakítása
Végleges tervek

7

A kivitelezési- és
használati paraméterek
kidolgozása
Gyártási
dokumentáció
További realizáció

A tervezett reciklálási stratégia és
technológia megjelölése

IV. fázis pl.
kidolgozás
Helyzet Tömeg Fokozat
1
2
.
.

Megnevezés

Anyagnév

M.5. ábra Az általános terméktervezés reciklálási szempontokkal kiegészített folyamatábrája
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M.6.ábra Példák bontás-helyes konstrukciókra

M.7. ábra Példák tisztítás-helyes konstrukciókra

M.8. ábra Példák osztályozás-helyes konstrukciókra

M.9. ábra Példák feldolgozás-helyes konstrukciókra
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M.10. ábra Példák összeszerelés-helyes konstrukciókra
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M.11. ábra Példa az IDIS (International Dismantling System) rendszerben történő
jármű-típus kiválasztásra

M.12. ábra Üzemanyagok elhelyezkedésének szemléltetése adott jármű-típusban az
IDIS rendszerében

M.13. ábra Üzemanyagok eltávolítási útmutatója az IDIS-ben

M.14. ábra Műanyag-alkatrészek összetételének szemléltetése az IDIS-ben
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