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1. fejezet - BEVEZETÉS [1 [45]-17 
[45]] 

A XX. században a műanyagok életünket meghatározó szerkezeti anyagaivá váltak, így napjainkra a felhasznált 

mennyiségük a világon elérte a 300 millió tonnát évente. Ennek a hatalmas mennyiségnek a legnagyobb részét a 

poliolefinek teszik ki. Mint közismert a polimerizációhoz szükséges monomereket kőolaj alapon állítják elő, így 

Magyarországon a rendelkezésre állásuk nagyrészt importfüggő. Napjainkban egyrészt az európai országok 

nagy részének kőolaj ellátása bizonytalan, másrészt a műanyagok felhasználásakor keletkező hulladékok 

újrahasznosítása sem megoldott, hiszen a világválság miatt az újrahasznosítható műanyagok felvevő piaca 

(főként Kína) erősen visszaesett. Magyarországon az eddig szelektíven gyűjtött és exportált műanyag hulladék 

elhelyezése súlyos problémát okoz, ezért megoldást kell találni ezen anyagok felhasználására. Számos megoldás 

létezik a problémára, ezek közül a műanyagok hulladékok valamilyen formában való újrahasznosítása tűnik a 

legcélravezetőbbnek. Mivel az újrahasznosítással egyrészt a műanyag hulladékok kezelési problémája, másrészt 

Európa és ezzel együtt Magyarország kőolajfüggése is mérsékelhető lenne. 

Magyarországon 2000-ben közel 40 millió tonna hulladék keletkezett, ami tartalmazza a kommunális, ipari és 

mezőgazdasági hulladékokat is kivéve a biomassza eredetű hulladékokat (kb. 30 millió tonna), amelyeket a 

mezőgazdasági termelés során valamilyen módon visszaforgatnak a termelésbe. A keletkező hulladék 

mennyisége 2007-re 35%-kal csökkent elsősorban a termelési hulladék mennyiségi visszaesésének 

köszönhetően. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014 időszakra vonatkozó egyik célja, hogy 

2014-re 20 millió tonnánál kevesebb hulladék keletkezzen évente hazánkban. 

A műanyag hulladékok hazai keletkezése viszont nem változott jelentősen az elmúlt évek során. Az évenként 

keletkező mennyiségre részletes információk nem állnak rendelkezésre, azonban a hulladékok eredetéből és a 

felhasznált műanyag mennyiségéből lehet becsülni az évente keletkező műanyag hulladék mennyiségét. 

A műanyag-felhasználás 2008-ban 780 ezer tonna volt. Az éves műanyag-felhasználás 35-40%-a csomagolási 

célú és mivel a csomagolóanyagok nagy része nem visszaváltható, így gyorsan hulladékba kerülnek. Továbbá a 

már használatban lévő műanyageszközök egy része is hulladékká válik, így az éves felhasználás kb. 45-50%-

ának megfelelő mennyiség jelenhet meg hulladékként. Ez azt jelenti, hogy 350-400 ezer tonna műanyag 

hulladék keletkezik egy évben. Másrészről pedig 2008-ban 4,5 millió tonna települési szilárd hulladék 

keletkezett az országban, melynek 7-13%-a volt műanyag, ami 315-580 ezer tonna mennyiséget jelent. 

A műanyagok gyártása és felhasználása a világon és Magyarországon azonos profilt mutat: 2002-ben a világon 

összesen 198 millió tonna, míg Magyarországon 1,1 millió tonna műanyagot gyártottak. A trendek szerint a 

műanyag piac átlagos évi bővülése 4-5% közötti. A műszaki és tömegműanyagok részaránya szinte állandó 

érték, ami 1:10. A műanyagok látszólagos felhasználása 2003 és 2008 között a 1.1. táblázat szerint alakult 

Magyarországon. 

1.1. táblázat - Látszólagos műanyag-felhasználás 2003-2008 között, ezer t 
 

Műanyag 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007 

% 

Polietilén 179,2 179,9 190,5 190,1 172,6 158,3 96,3 

Polipropilén 138,8 30,9 147,9 158,1 160,9 156,9 97,5 

PVC 95,5 118,8 85,6 105,1 95,7 87 90,9 

Polisztirol 78,2 77,5 70,8 82,9 82,4 75,1 91,1 

Összesen 491,7 508,1 494,8 536,2 511,6 477,3 93,3 

Egyéb 285,8 382,6 391,6 284,3 290,8 303,4 95,5 

Mindösszes

en 
777,5 796,8 788,7 820,5 802,4 780,7 94,1 

Az 1.1. ábra Magyarország 2008. évi műanyag felhasználását mutatja be főbb műanyag típusonként. Az ábrán 

látható, hogy a műanyag-felhasználás jelentős részét a poliolefinek és a polisztirol tették ki, ezek mennyisége 
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elérte az évenkénti 300-350 ezer tonnát. Ennek a hatalmas mennyiségű hulladéknak a kezelése és 

újrahasznosítása komoly problémát jelent. 

  

1.1. ábra - Magyarország műanyag felhasználása műanyag típusok szerint 

 

A műanyagok közül a lehető leggyorsabban a csomagolási célú anyagok kerülnek a hulladékba. A LDPE közel 

71 %-át csomagoló fóliaként forgalmazzák és valószínűleg gyorsan eléri életútjának végét. A tisztán szenet és 

hidrogént tartalmazó műanyagokból (PE, PP, PS) előállított termékek 2003 és 2008 közötti megoszlását a 1.2-5. 

táblázatok foglalják össze. 

1.2. táblázat - LDPE feldolgozás 2003 és2008 között, ezer t 
 

Termékek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fólia 87,9 84,6 79,9 80,6 77,2 104,5 

Kábelbevonat 4,3 1,7 3,1 3,5 3,1 2,8 

Fröccstermék 5,8 6,5 9,4 9,7 10,7 20,4 

Egyéb 6,7 13 13,9 17,1 18,2 19,3 

Összesen 104,7 105,8 106,3 110,9 109,2 147 

1.3. táblázat - HDPE felhasználás 2003 és 2008 között, ezer t 
 

Termékek 2003 2004 2005 2006 2007 2008   

Cső 18,7 21,4 20,9 19,7 21,4 19,5  

Fröccstermék 16,3 17,8 16,4 18,9 20,1 11,7  

Üreges test 11,9 12,2 11,6 12 11,8 12,7  

Fólia 9,8 14,7 16,2 13,3 15 19  

Egyéb 2,2 3,5 5,2 6 4 4  

Összesen 58,9 69,6 70,3 69,9 72,3 66,9  

1.4. táblázat - PP feldolgozás 2003 és 2008 között, ezer t 
 

Termékek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fröccstermék 49,7 49,9 52,8 55,3 62,7 65,2 

Fólia 37,2 47,1 43,4 44,6 47,9 44 

Lemez 7,8 9,2 9,1 9,7 9,8 9,6 

Üreges test 3,9 4,1 3,2 3,2 3,7 4,2 

Egyéb 31 39,1 33,8 33,9 32,7 35,5 
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Termékek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Összesen 129,6 149,4 142,3 146,7 156,7 158,5 

1.5. táblázat PS feldolgozás 2003-2008, ezer t 

1.5. táblázat - PS feldolgozás 2003-2008, ezer t 
 

Termékek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lemez és fólia 18,7 15,2 21,1 25,9 23,8 19 

Fröccstermék 33,8 32,9 35,6 24,7 21,7 17,3 

Hab 18,2 23,5 22,7 26,6 28,1 28,9 

Egyéb 0,4 0,7 1,4 0,5 0,4 0,4 

Összesen 71,1 72,3 80,8 77,7 74 65,6 

A PET-ben 1200 t a gyógyszeripari és kozmetikai csomagolóanyagok mennyisége, a fröccsöntött termékeké 

pedig 820 t. Kevés PET fólia is készül, de a fő mennyiség palack. Magyarországon az összes felhasznált 

műanyag 40%-a csomagolásként kerül forgalomba (1.2. ábra). Nagyarányú még az építőipar műanyag-

felhasználása, de itt nem várható, hogy a műanyag gyors ütemben kerül a hulladékba. A mezőgazdaságban 

használt műanyagok jelentős részét képviseli a csomagolóanyag, ami takarmány, növényvédőszer, műtrágya 

tárolását szolgálja, de kiemelkedő mennyiséget jelentenek a fóliasátrak is. Az elektronikai iparban fellelhető 

műanyagok nagy része nem hasznosítható energetikailag, mivel elsősorban olyan technikai műanyagokról 

beszélhetünk, amelyek égésgátlókat tartalmaznak. 

  

1.2. ábra - A műanyagfelhasználás megoszlása ágazatonként Magyarországon 2006-ban 

 

Bármiről is legyen szó, ma a világon elsődleges cél a fenntarthatóság kialakítása. Ez az iparban az ipari ökológia 

kialakításával lehetséges. Zárt rendszerek alkalmazásával és hatékony energiafelhasználással „öko” ipari 

technológiák kialakítása lehetséges. Másik lehetőség a zöld technológiák kifejlesztése, ami inkább a tisztább 

termelést tartja szem előtt, mint az ún. csővégi technológiákat. A körforgási elv fenntartása a műanyagok 

esetében az 1.3. ábrának megfelelő technológiai útvonalak alkalmazásával valósulhat meg. Az ábrán látható, 

hogy a kőolaj alapú műanyaggyártás gazdaságilag és környezetvédelmileg fenntartható körforgását a kémiai és 

mechanikai újrahasznosító technológiák mellett a lerakás és energetikai hasznosítási módszerek alkalmazásával 

együtt lehet megoldani. A kezelési módszerek alkalmazásának aránya azonban jelentősen befolyásolja az adott 

gazdaság környezetre gyakorolt hatását. 
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1.3. ábra - Műanyagok életciklusa 

 

Az üvegházhatású gázok kibocsátását úgy lehet a legjobban csökkenteni, hogy a mechanikai és kémiai 

újrahasznosító módszereket a lehető legnagyobb arányban alkalmazzuk és az égetést és a lerakást minimálisra 

csökkentjük (1.4. ábra). A lerakást és az égetést azért nem lehet teljesen kihagyni a körforgásból, mert az egyes 

műanyag hulladék áramokat racionálisan azzal a módszerrel kell kezelni, amelyik a hulladék áram minőségi és 

mennyiség tulajdonságainak a legjobban megfelel. A tiszta és homogén műanyag hulladék áramokat tehát 

mechanikailag célszerű újrahasznosítani, hiszen ebben az esetben a legnagyobb az előállított termék hozzáadott 

értéke és viszonylag kismértékű ráfordítást igényel. Az erősen szennyezett, inhomogén anyagáramokat pedig a 

lerakókban célszerű elhelyezni, hiszen a szükséges válogatási és tisztítási műveletek költsége és környezeti 

hatása nem teszi lehetővé az ésszerű felhasználásukat. Tehát mindenképp törekedni kell arra, hogy a műanyag 

hulladék áramok szelektíven jelenjenek meg. 

A műanyagiparban is léteznek egyéb megoldások a fenntarthatóság eléréséhez, ilyen a természetes alapú, 

úgynevezett biopolimerek gyártása. Jelenleg azonban még a világ évenkénti 300 millió tonna műanyag 

gyártásának nagy része kőolaj alapon történik. A különböző típusú biopolimerek kevesebb, mint 1%-át teszi ki a 

gyártott mennyiségnek, azonban az iparág rohamos fejlődésen megy keresztül napjainkban is. 

  

1.4. ábra - Műanyag hulladékkezelő módszerek kibocsátása 

 

A műanyag hulladékok kezelésének módjait alapvetően négy csoportra oszthatjuk: lerakás, égetés, kémiai 

újrahasznosító eljárások és a mechanikai újrahasznosítás. Az Európában keletkező műanyaghulladékoknak 

61%-a még mindig lerakásra kerül, a lerakás mellett a legnagyobb részt – csaknem 23%-ot – az égetés képvisel, 

míg az újrahasznosítás csupán a maradék 16%-ot (1.5. ábra). Tény, hogy a deponálás lényegesebben egyszerűbb 

megoldásnak tűnik a többi eljárással szemben, de alkalmazása egyre problémásabb, mert a hulladékok 

helyigénye meglehetősen nagy, a hulladékok esetenként gyúlékonyak, továbbá a lerakókban elhelyezett 
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szemétből legnehezebben a műanyagok bomlanak le, és a bennük lévő esetleges nehézfém szennyezések 

komoly környezetkárosító hatást fejtenek ki. A hulladékok égetésénél pedig elsősorban az jelent problémát, 

hogy ilyenkor jelentős mennyiségű káros anyag kerülhet a légtérbe (dioxin, különböző kén- és nitrogén-oxidok 

stb.). A mechanikai újrahasznosítási eljárások a műanyagok megolvasztását és ismételt formázását, ezáltal a 

primer termék élettartamának meghosszabbítását jelenti. Az újraformázást azonban csak tökéletesen 

szétválogatott műanyagok estében lehet alkalmazni, melynek során a műanyagokat begyűjtik, fajtázzák. Igen 

nagy problémát jelentenek a műanyagok különféle adalékai, illetve színezékei, ugyanis ezek jelentős mértékben 

eltérő fémtartalmat eredményeznek, esetleg a további felhasználást is akadályozzák. 

  

1.5. ábra - A feldolgozott műanyaghulladékok újrahasznosításának megoszlása 

Európában 2003-ban 

 

A kémiai újrahasznosítás során a műanyagokat felépítő szénhidrogén makromolekulák termikus, vagy 

katalizátorokkal segített termikus hatásra jelentősen kisebb szénatomszámú molekulákra esnek szét. A legtöbb 

kutató a krakktermékek további hasznosítási alternatívájaként az energetikai célú alkalmazást jelöli meg, ezért a 

kísérletek célja olyan frakciók előállítása, melyek tulajdonságaik alapján lényeges hasonlóságot mutatnak a 

kőolajfinomítókban lévő benzin, petróleum, gázolaj és egyéb (pl. kenőolaj) frakciókkal. Ezért a kutatások során 

kulcsfontosságú az illékony termékek (gázok, folyadékok) megfelelő hozammal történő előállítása. 

A krakkolás lehetséges alapanyagai a hőre lágyuló műanyagok (HDPE, LDPE, PP, PS, PVC, PET, PA, PUR 

stb.), de a további hasznosítás szempontjából legjobb tulajdonságokkal a poliolefinek (HDPE, LDPE, PP) és a 

polisztirol (PS) rendelkeznek. A krakkolás során esetenként használt katalizátorok alkalmazásának számos 

előnye van, ugyanakkor használatuk számos nehézséget is felvethet, mivel jelentős probléma lehet a katalizátor 

reakcióelegybe történő juttatása, abban való elhelyezése és megfelelő aktivitásának fenntartása. 
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2. fejezet - Műanyag hulladékok 
begyűjtése és előkezelése [18 [45]-21 
[45], 13 [45]] 

A műanyag hulladékok hatékony újrahasznosításának feltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag 

rendelkezésre állása. Ez furcsán hat, ha az előzőekben bemutatott helyzetet vesszük figyelembe, mely szerint 

hatalmas mennyiségű műanyag hulladék keletkezik Magyarországon. A hulladék viszont nem egy helyen és 

nem feltétlen fajtánként, homogénen áll rendelkezésre. Ennek az állapotnak az eléréséhez nagy erőfeszítéseket 

kell tenni. A műanyagok újrahasznosítása előtt tehát el kell végezni a műanyag hulladékok begyűjtését 

(szelektíven, vagy a kommunális hulladékkal együtt), ha szükséges akkor a válogatását, tisztítását, aprítását és 

egyes esetekben a regranulálását. Ezek nélkül az előkészítő műveletek nélkül csak kis mennyiségű műanyag áll 

rendelkezésre, ami lehetetlenné teszi a megfelelő újrahasznosító technológia kialakítását. 

1. Műanyag hulladékok begyűjtése 

A gyűjtés a hulladék kezelés és gazdálkodás első lépése. A hulladékbegyűjtők a legtöbb esetben a 

vonzáskörzetükben két módszert alkalmaznak: rendszeres gyűjtőjárattal történő ömlesztett gyűjtést és a területre 

beszállított, szelektív gyűjtést. A gyűjtőjárattal összegyűjtött kommunális hulladékot 110-120 l-es, kisebb részt 

240 l-es gyűjtőedényekből tömörítő feltétes járművel szállítják a telepekre. Ezenkívül a szelektív 

hulladékgyűjtést egyéb módszerrel is végzik, ilyen az úgynevezett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és 

hulladék szigetes gyűjtési módszer is. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetén a szolgáltató különböző 

színű zsákokat, illetve gyűjtőedényeket biztosít a lakosság részére, hogy abba gyűjtsék a megfelelő hulladék 

típust, amelyet meghatározott időnként elszállít. Ebben az esetben csak kisebb tárgyak, mint például palackok, 

zacskók, csomagolóanyagok és egyéb kisebb háztartási hulladékok gyűjthetők be. A hulladékszigetek esetén 

lehetőség van nagyobb tárgyak elhelyezésére is (ablakok, csövek, bútordarabok stb.), bár ez Magyarországon 

nem minden esetben van így. Az ipari műanyaghulladék begyűjtése is hasonlóan történik, a mennyiségnek és 

hulladék típusok számától függően helyezik ki a megfelelő nagyságú és darabszámú hulladékgyűjtő konténert. 

A szakirodalom szerint a házhoz menő hulladékgyűjtés háromszor olyan hatékony lehet, mint a gyűjtőszigetes 

megoldás. A nagyobb begyűjtési hatékonyság mellett a házhoz menő hulladékgyűjtésnek azzal az előnnyel jár, 

hogy a gyűjtő személyzet egy elsődleges vizuális vizsgálatot végez, így a begyűjtött anyag összetétele némileg 

kontrolálva van. Abban az esetben, ha nem a megfelelő hulladék van kihelyezve, akkor közvetlenül értesíthetik 

a hulladék gazdáját, hogy máskor ügyeljen a megfelelő szelektálásra. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

esetén kisebb a begyűjthető anyagmennyiség, mint a kommunális hulladékgyűjtés esetén, azonban ha a 

kommunális hulladékot a begyűjtés után szelektálják, akkor a szelektálás költsége jelentősen nagyobb. A 

mennyiség és a feldolgozási költség között kell megtalálni az egyensúlyt, így például lehetőség van egyes 

hulladékcsoportok együtt történő gyűjtésére. A műanyag, fém és papír hulladékok együttes gyűjtése növeli a 

gyűjthető anyag mennyiségét és ezeknek az anyagoknak a szétválasztása viszonylag egyszerűen megoldható. 

Az ipari műanyag hulladékok begyűjtése viszonylag egyszerűbben megoldható a megfelelő konténerek 

alkalmazásával. Az így nyert hulladék frakciók mennyisége jóval nagyobb és a minősége is jobb, mint lakossági 

szelektív hulladékgyűjtés esetén. Ennek két oka van, egyrészt a hulladék koncentráltabban jelenik meg, illetve a 

hulladék könnyebben azonosítható, így jobban szelektálható. 

Portugáliában egy speciális hulladékgyűjtési módszert is kidolgoztak, melynek lényege, hogy a lakosság egy 

adott telefonszámon bejelentheti az elszállítandó műanyagot a hulladékgyűjtő központba. Ezután a 

hulladékgyűjtő cég kimegy a helyszínre és elszállítja a hulladékot, amelyet már nagyrészt előszelektálva kapnak 

meg. Ezzel a módszerrel az utószelektálás költsége és a hulladékáram minősége kedvező. A kiszállás és a 

telefonközpont fenntartása plusz terhet jelent a begyűjtésre. 

2. Műanyag hulladékok válogatása 

A műanyagok újrahasznosítása során a legtöbb esetben jó minőségű, értékes terméket - az összeférhetetlenségek 

miatt - tiszta, egynemű kiindulási anyagból lehet előállítani. A gazdaságosság miatt törekedni kell arra, hogy a 

keveréket komponenseire válasszuk szét, legalábbis a fő anyagcsaládok (PVC, poliolefinek, polisztirol stb.) 

szerint. 

i18
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A hulladékok egybegyűjtése helyett a szelektív hulladékgyűjtés egyszerűsíti a válogatást. Azokon a 

településeken ahol szelektív hulladékgyűjtés nincs, ott a kommunális hulladék ürítése után kell a részleges 

különválogatást (szelektálást) a hulladéklerakón elvégezni. A kézzel történő gyors válogatás során legalább a 

veszélyesnek minősülő hulladékot különválasztják. A kiválogatott veszélyes hulladék anyagfajtánként 

elkülönítve kezelik. Az osztályozás legegyszerűbb módja tehát a kézi válogatás, ez azonban költség és 

időigényes, így nagyobb mennyiségű hulladék esetén automatizált eljárásokat alkalmaznak. A kézi válogatás 

során a hulladéktéren kiválogatott hulladékok általában az alábbiak: 

• veszélyes hulladékok (akkumulátorok, hűtőgépek) 

• autógumi 

• nagyobb fémtárgyak 

• éles, szúró tárgyak 

• papír 

• műanyag 

• komposztálható hulladékok 

A műanyag hulladék válogatását megkönnyítendő számozási rendszert vezettek be (2.1.ábra [45]). 

  

2.1. ábra - A műanyagok jelölési rendszere 

 

Az automatizált rendszerek esetén (2.2. ábra [45]) elsőként a könnyebb szennyeződéseket távolítják el sűrített 

levegő segítségével. Ezután elektromágnes alkalmazásával a mágnesezhető fémrészeket különítik el. Az 

anyagáramok osztályozására általában infravörös technológiát alkalmaznak. A száraz technológiához 

i06
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kapcsolódóan nedves eljárást is kapcsolhatnak, ahol a papír és az alumínium részek is eltávolíthatók. Ezek az 

automata rendszerek drágák, azonban megfelelően nagy mennyiségű alapanyag feldolgozása esetén a válogatási 

költség 30%-kal, míg a hulladék feldolgozási költség 50%-kal javulhat a kézi válogatáshoz képest. Az automata 

rendszerek hátránya, hogy a feldolgozott nagy anyagmennyiség miatt a szennyeződések mértéke elérheti az 5-

10%-ot az egyes anyagáramokban. A vizuális előválogatás azonban nagymértékben javíthatja a hatékonyságot. 

Továbbá ezeknek a számítógépekkel vezérelt technológiáknak a kezeléséhez képzett emberek van szükség. 

  

2.2. ábra - Automatizált hulladékválogató rendszer 
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2.1. Sűrűségkülönbségen alapuló eljárások 

A sűrűségkülönbségen alapuló módszereket már korán kifejlesztették. Elméletileg egyszerű a polimerek ezen 

elven történő szétválasztása, mivel csak ki kell választani a megfelelő sűrűségű folyadékokat, amelyekbe a 

polimer-keveréket bemerítve, azt megfelelően szét tudjuk választani. Több egymást követő elválasztó folyadék 

alkalmazásával még az LDPE és a PP elkülönítése is lehetséges. A módszer látszólag igen egyszerű, azonban a 

tapasztalatok alapján csak laboratóriumi vagy félüzemi körülmények között működik megfelelően, a 

kifejlesztők által összeállított tiszta anyagokból kialakított modellhulladéknál. A gyakorlatban ez a módszer nem 

váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ám a PVC eltávolítására mégis alkalmas lehet. Nyilvánvalóan ilyen 

módon nem lehet elválasztani habokat, ezek elkülönítésére légosztályozás használható. A PVC és a polisztirol 

aprított formában elválasztható egymástól hagyományos centrifugálással is. 

A klasszikusnak tekinthető, vizes-oldószeres lebegtető eljárások mellett, amelyek lényegében csak a szerves 

oldószerben térnek el egymástól, az 1990-es évek elején egy teljesen új megközelítést szabadalmaztattak. Az 

igen olcsó, és a környezetre az oldószereknél kevésbé veszélyes szén-dioxid aránylag kisebb nyomáson is 

cseppfolyósítható, és ebben a szuperkritikus tartományban a sűrűsége 0,01 g/cm3 érzékenységgel változtatható 

kb. 1 g/cm3-ig. Ez lehetőséget ad arra, hogy a poliolefineket nagy pontossággal elkülönítsük egymástól, amire 

gyakorlatilag egyetlen más módszer sem lenne képes. Ha a szén-dioxidhoz egy hasonló szuperkritikus 

jellemzőkkel, de sokkal nagyobb sűrűséggel rendelkező anyagot, kén-hexafluoridot adunk, akkor lehetségessé 

válik a többi lényegesebb műanyag (PVC, PET, PS, stb.) elkülönítése is. Ez a módszer ígéretesnek tűnik, és a 

kipróbálás a félüzemi méreteknél tart. 

Szintén a látszólagos sűrűség-különbséghez kapcsolódik a Mitsui cég egyik megoldása, ahol elsősorban a 

műanyag felületek poláris ill. apoláris jellegét használják ki. Felületaktív anyagokat tartalmazó 

műanyaghulladék zagyba légbuborékokat vezetnek, amelyek hozzátapadnak az apoláris felületekhez. Ennek 

megfelelően az apoláris anyagok a habba kerülnek, míg a poláris, nedvesíthetők lesüllyednek. 

2.2. Szelektív oldás 

A Ransellar Polytechnic kutatói szelektív oldási eljárást dolgoztak ki. A módszert lényegében két oldószerre is 

kidolgozták. Az egyik esetben tetrahidrofuránt (THF), a másikban xilolt használnak. Módszerük lényege az, 

hogy az oldószer hőmérsékletének és nyomásának gondos beállításával elérhető a többkomponensű 

műanyagkeverék komponenseinek szétválasztása. 

THF esetén négy, a xilolnál pedig hat egymást követő lépésben oldható meg az anyagok szeparációja. Az 

oldószer és a kioldandó anyag arányát úgy választják meg, hogy az oldatkoncentráció ne legyen nagyobb 10 %-

nál, így az oldat szivattyúzható és szűrhető. Szűréssel könnyen elválaszthatók a szilárd szennyeződések. Az 

oldószert lefúvatással távolítják el, ami annyit jelent, hogy az addig nyomás (10-40 bar) alatt lévő oldatot 

aránylag magas hőmérsékleten (200-300 °C) hirtelen vákuum (5-10 torr) alá helyezik. Ennek eredményeként az 

oldószer nagy része gyorsan eltávozik. A módszer lehetőséget biztosít arra, hogy a lefúvatás után nyert, 

nagyjából tiszta polimerhez stabilizátorokat és szükség szerint egyéb adalékokat keverjenek. 

A módszer kitűnően használható kábelhulladékoknál (PVC és LDPE keverék), valamint a 

csomagolástechnikában elterjedten alkalmazott többrétegű fóliáknál. A THF részben illékonysága, részben 

toxicitása miatt nem biztos, hogy a legjobb választás, azonban az elvégzett költségelemzések azt mutatták, hogy 

a módszer 23000 t/év kapacitástól kezdve gazdaságos. Az eddigi félüzemi kísérletek során 99 % tisztaságú 

polimerek keletkeztek, amiből kifejezetten értékes termékek állíthatók elő. 

Szintén a szelektív oldáson alapul a Solvay Vinyloop nevű eljárása. Mosás és aprítás után a hulladékhoz metil-

etil-ketont adnak, amely szelektíven oldja a PVC-t. Ebből az oldatból azután gőzzel sztrippelik ki az oldószert, 

amelyet azután újra felhasználnak. 

2.3. Spektroszkópiai módszerek 

Különböző spektroszkópiai módszerek (infra és röntgenfluoreszcencia) is alkalmasak a különböző műanyagok 

elválasztására. A mérés ugyan nagy mértékben felgyorsítható, akár egy ejtőcsőben is elvégezhető néhány tized 

másodperc alatt, de a tapasztalatok szerint leginkább nagyobb tárgyaknál, pl. palackoknál használható. 

A német DSD által kifejlesztett SORTechnology eljárás spektroszkópiai vizsgálatok alapján képes 

megkülönböztetni tíz féle műanyagot, valamint képes elkülöníteni a nem műanyag szennyezőket. A gép optikai 
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szenzorokkal is rendelkezik, így alkalmas a műanyagok szín szerinti osztályozására is. A gyűjtött információk 

alapján a berendezés levegőfúvókákkal képes izolálni (kilökni) az elválasztandó komponenseket. 

2.4. Egyéb szétválasztási módszerek 

A kriogén őrlés segítségével igen finom szemcseméretű műanyagőrlemény állítható elő. Ez a módszer alkalmas 

arra is, hogy a különböző módon őrölhető anyagokat elválasszák egymástól. A PET alacsony hőmérsékleten is 

durva szemcséket ad, míg a legveszélyesebb szennyezője, a kemény PVC finom porrá őrölhető, így keverékük 

az őrlés után szétszitálással elválasztható. 

Egy másik módszer a műanyagok elektrosztatikus feltöltődésén alapul. Lényege, hogy ha két polimer egymással 

szemben töltődik fel, akkor az egyik pozitívvá, a másik negatívvá válik. A töltéseltérés alapján a komponensek 

elkülöníthetők. Más kérdés, hogy az elválasztás nagyon bonyolulttá válik sokkomponensű vagy antisztatizált 

anyagokat is tartalmazó műanyagkeverék esetén. 

Az eltérő termikus jellemzők is, mint pl. a lágyuláspont, felhasználható PET-PVC rendszerek szétválasztására. 

Ennek során a megfelelő hőmérsékletű fémdobra vagy szállítószalagra a PVC vagdalék rátapad, míg a PET 

nem. 

Az automatikus szétválasztások során számolni kell a gépek hibájával, a szétválasztott műanyagokban akár 5-10 

% szennyezés, azaz egyéb típusú műanyag is előfordulhat. Ez az érték a jövőben várhatóan csökkenni fog a 

gépek fejlődésével. Legtöbb esetben a betáplált hulladék nem tartalmazhat egyéb anyagokat (pl. fémek, üveg, 

papír). Emellett ezen eljárások jelentős beruházással járnak, így alkalmazásuk csak akkor gazdaságos, ha 

megfelelő az alapanyagellátás. 

3. Műanyag hulladékok tárolása 

A műanyag hulladékok válogatásuk után feldolgozó üzemekbe kerülnek, ehhez szállítani és tárolni is kell ezeket 

az anyagokat ahhoz, hogy ezt gazdaságosan lehessen végezni térfogatcsökkentésre van szükség. A műanyag 

hulladékok bálázása az egyik elterjedt térfogatcsökkentési módszer. Ez a megoldás egyaránt alkalmas fólia és 

palack hulladékok kezelésére. A bálázás során a hulladék térfogata csökken és tárolása, szállítása és 

nyilvántartása is egyszerűsödik. Bálázáskor figyelembe kell venni az alapanyag típusát és minőségét, mert ha 

nagyon összepréselik, akkor a bálában összetapad a műanyag és a kibontást követően nehezen lehet kezelni. 

Ellenkező esetben, ha nem elegendő mértékben préselik össze a bálát, akkor szállítás során széteshet. A 

bálázáshoz használt kötözőanyag is fontos szerepet játszik, mivel a bálákat legtöbbször huzamosabb ideig 

szabadtéren tárolják, így a kötözőnek ellen kell állni a környezeti hatásoknak. A legtöbbször poliészter és 

rozsdamentes acél pántokat alkalmaznak kötöző anyagként. Palackok bálázásakor a palackok előzetes préselése 

nagymértékben javítja a bálázás hatékonyságát. 

  

2.3. ábra - Műanyag hulladékok tárolásának lehetőségei 
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A nagy térfogatú tárgyak esetén, mint például a csövek vagy ablakkeretek az előzetes shreddelés nagymértékben 

csökkenti a tárolási és szállítási költségeket. A shreddelés költsége viszont hozzáadódik a feldolgozás 

költségéhez, ennek optimalizálását a helyi adottságokhoz kell igazítani. A hulladék tömörítése a másik 

térfogatcsökkentési módszer. A habosított polisztirol (közismert néven Hungarocell, vagy Nikecell) 98%-a 

levegő. Ennek kis halmazsűrűségű anyagnak a szállításához és tárolásához nagy kapacitások szükségesek. A 

megfelelő tömörítő eszközöket alkalmazva a 20-adára lehet csökkenteni a térfogatát ennek a műanyag hulladék 

áramnak is. A műanyag hulladékok tárolási lehetőségeit a 2.3. ábra foglalja össze. 

A kültéri tárolás során különböző környezeti hatások érik az újrahasznosítandó műanyag hulladékot. Az esővíz 

nem befolyásolja a műanyag minőségét, azonban egyes rendszerekben az anyag nagy nedvességtartalma 

problémát jelent, így szárításra van szükség, ami újabb költségtényezőt jelent. Az UV sugárzás, azonban a 

polimer öregedését, bomlását idézheti elő, ami a későbbi termékek fizikai és kémiai tulajdonságait 

befolyásolhatja. A műanyag típustól függően különböző ideig ajánlott szabadban tárolni védelem (pl. takaró 

fóliát alkalmazva) nélkül (2.1. táblázat). 

2.1. táblázat - Különböző műanyag hulladékok ajánlott tárolási ideje 
 

Polimer neve Maximum szabadtéri tárolási idő 

PET 6 hónap 

HDPE 1 hónap 

PVC 6 hónap 

LDPE 1 hónap 

PP 1 hónap 

PS 6 hónap 

PTFE korlátlan 
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3. fejezet - Műanyag Hulladékok 
megsemmisítése [22 [45]-30 [46]] 

A szerves anyagot tartalmazó hulladékok megfelelően kialakított berendezésben elégethetők, melynek során a 

hulladékokban kötött kémiai energia hő formájában szabadul fel, az éghető anyagok égési gázokká és hamuvá, a 

nedvesség vízgőzzé alakul. Ezt az eljárást nem kimondottan műanyagok újrahasznosítására dolgozták ki, de a 

megsemmisítendő kommunális vagy veszélyes hulladékok közé nagy mennyiségben elhasznált polimereket is 

kevernek nagy fűtőértékük miatt. A műanyag hulladékok és az általánosan fűtőanyagként alkalmazott 

szénhidrogének fűtőértékét a 3.1. táblázat tartalmazza. A táblázat adataiból látszik, hogy a műanyag hulladék 

fűtőértéke megközelíti a fűtőolaj, valamint meghaladja a kőszén fűtőértékét. 

3.1. táblázat - Különböző fűtőanyagok fűtőértéke 
 

Fűtőanyag Fűtőérték [MJ/kg] 

Metán 53 

Gázolaj 46 

Fűtőolaj 43 

Szén 30 

Polietilén 43 

Műanyag keverék 30-40 

Települési szilárd hulladék 10 

A hőenergiát elektromos áram termelésére, vagy melegvíz előállítására lehet használni. Azonban az égetésnek 

számos hátránya van. Egyrészt az égetés nem váltja ki a lerakókat, hiszen az égetés után visszamaradó akár 30-

40 tömegszázaléknyi salakot is el kell valahol helyezni. Ez veszélyes hulladéknak számít a műanyagadalékok, 

színezékek és katalizátor maradványok fém tartalma miatt (pl. Ti, Cr, Cd). A hulladékégető tűzterében 

lejátszódó ellenőrizhetetlen kémiai folyamatok során, számos súlyosan mérgező vegyület keletkezik, például ha 

a hulladék klórt tartalmaz, nem megfelelő hőmérsékleten történő égetéskor dioxinok keletkezhetnek. A 

kéményből távozó füstgáz pontos összetétele nem ismert, csak néhány alkotójáról vannak adataink, s környezeti 

szempontból azok sem megnyugtatóak, ezért megfelelő füstgáztisztító rendszert kell alkalmazni, mely 

jelentősen növeli az égetők költségét. Valamint égetés során potenciális nyersanyagokat égetünk el 

energiatermelés céljából, ezt az EU-s direktívákat figyelembe véve nem tekinthetjük újrahasznosításnak csak 

ártalmatlanításnak. Speciális eset a gumiabroncs hulladék cementgyárakban való kiegészítő fűtőanyagként 

történő égetése. A cementgyártás során az előkezeletlen gumiabroncs teljesen elég. Németországban már az 

1970-es években alkalmazták alternatív fűtőanyagként cementgyárakban a gumiabroncsokat, Magyarországon 

jelenleg is hasznosítanak ilyen módon gumiabroncs hulladékot. A gumiégetés „fellegvára” Beremend, ahol már 

kísérletileg 1984 és 1991 között kb. 60 ezer tonna gumit égettek el, majd 1996 és 1997-ben további 2000 tonnát. 

A gumi a gyár számára fűtőanyag, ezáltal költségmegtakarítást jelent, valamint a gumi fémtartalma beépül a 

klinker vegyületekbe, korom és pernye ilyen magas hőfokon pedig már nem képződik. 

1. Égetés 

A hulladékégetők telepítése ellen a lakosság gyakran tiltakozik, mert fél a környezetbe kerülő káros anyagoktól. 

Az elégetés körülményeitől függően a műanyagok égése valóban nem mindig tekinthető teljesnek. Ahhoz, hogy 

az égés tökéletes legyen, igen gondosan kell ellenőrizni a tüzelőanyag- és levegőadagolást, a hőmérsékletet, a 

tartózkodási időt. Arra kell törekedni, hogy minél hatékonyabban égessék el a szemetet, és közben 

minimalizálják a tökéletlen égésből származó káros anyagokat (PIC, products of incomplete combustions). Az 

utóbbi években számos tanulmány foglalkozott a műanyagok pirolízisével és elégetésével. A káros 

égéstermékek közé tartoznak a szén-monoxid, a koromszemcsék, az el nem égett szénhidrogének, pl. a poli-

ciklusos (polikondenzált) aromás szénhidrogének (PAH). 

Egy korábbi vizsgálatsorozatban a műanyaghulladék nagy részét alkotó polietilén (PE), polisztirol (PS) és 

poli(vinilklorid) (PVC) égését vizsgálták kétlépcsős, álló ágyas kemencében. A primer égetőmű tulajdonképpen 

a műanyag pirolízisére szolgált, majd a keletkezett illékony molekulákat egy Venturi csőben levegővel 

i22
i30


 Műanyag Hulladékok 

megsemmisítése [22-30] 
 

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

összekeverve égették el (utóégetés). A primer és a szekunder égetés körülményeit vizsgálva arra a 

következtetésre jutottak, hogy a káros égéstermékek kibocsátásában fontos szerepe van az első lépés (pirolízis) 

körülményeinek (elsősorban a hőmérsékletnek), és hogy a másodlagos égetés bizonyos komponenseket 

hatékonyan távolít el, másokat viszont nem – ez az utóégetés körülményeinek a függvénye. Az oxigéntartalom 

növelése az utóégetéskor és a részecskék primer égetés utáni kiszűrése ugyancsak csökkenti a káros 

égéstermékek kibocsátását a környezetbe. 

Egy újabb vizsgálatsorozatban az utóégetés utáni szűrés hatásait tanulmányozták, ill. olyan körülmények 

kidolgozását tűzték ki célul, amelyek hatására valamennyi káros égéstermék emissziója csökken. A szűrés 

visszatartó hatására a részecskék várhatóan hosszabb ideig tartózkodnak az utóégető tűzterében, és így nagyobb 

mértékben tudnak oxidálódni. A PAH emisszió csökkenése is várható részben a kondenzált aromás vegyületek 

alacsonyabb forráspontja, részben a szemcséken bekövetkező adszorpciójuk és kondenzációjuk miatt. A 

vizsgálatokat kinetikai modellvizsgálatok egészítették ki. Külön figyelmet fordítottak a kevert műanyagok 

esetleges PVC-tartalmának halogénemissziójára. 

3.2. táblázat - Különböző műanyagok égési tulajdonságai 
 

Tulajdonság Egység PS PE PVC 

Fixált (maradó) szén % 1 0 9 

Illékony szén % 99 100 91 

Hamu % 0 0 1 

C-tartalom % 92 86 38 

H-tartalom % 8 14 5 

S-tartalom % 0,04 0 0 

Cl-tartalom % 0 0 57 

N-tartalom % 0 0 0 

O-tartalom % 0 0 0 

Fűtőérték MJ/kg 44,5 40,5 19,2 

Alapanyagként tiszta polisztirol (PS), PVC és PE granulátumot használtak, amelyek összetételét és fűtőértékét 

az 3.2. táblázat foglalja össze. 

1.1. A műanyaghulladék elégetésének és újrafeldolgozásának 
energiamérlege 

A műanyag hulladékok kezelési technikáinak gazdaságossági elemzését számos tanulmányban elvégezték. Ezek 

szerint a legjobban a visszaforgatás, a gyártás és az elégetés energetikai hatásait lehet felhasználni. Ez azért is 

jó, mert ezzel az elemzés függetlenné válik a mindenkori áraktól. A következő elemzésben a lerakást nem vették 

figyelembe, bár az is energiaigényes a szállítás, a talajkezelés, a fenntartás és a monitorozás miatt. Az 

analízishez a következő mennyiségeket használták: Epi az az energiamennyiség, amely 1 tonna „i” műanyag 

megtermeléséhez szükséges, Eri az „i” műanyag 1 tonnájának visszaforgatásához szükséges energia, Eii pedig az 

az energia, amely 1 tonna „i” műanyag elégetésekor képződik. 1 tonna visszaforgatott műanyag 

felhasználásakor a nettó energianyereség: 
 

 (3.1) 

amelyet százalékosan az 1 tonna műanyag előállításához szükséges energiával lehet összevetni: 
 

 
(3.2) 

Az elégetés és a visszaforgatás összevetésekor figyelembe kell venni, hogy elégetés után ahhoz, hogy újra 1 

tonna anyagot kapjanak, ismét elő kell állítani 1 tonna új műanyagot. A nettó energianyereség az alábbi képlet 

szerint számolható ki: 
 

 (3.3) 
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ahol Ei-p az elégetés során nyert és az 1 tonna friss műanyag előállítása során befektetett energia különbségét 

jelöli. Az Eii számítása során az égéshőből levonnak 10000 kJ/kg értéket, amivel azt veszik figyelembe, hogy a 

szilárd városi hulladékból ki is kell nyerni a műanyagot, mielőtt elégetik. Itt a mosás energiaszükségletét nem 

veszik figyelembe, mert annak égetés esetén nincs értelme. Az ilyen feltételezések mellett számított értékeket a 

3.3. táblázat tartalmazza. Az első három sorban a tiszta műanyagokra vonatkozó értékek találhatók. A tiszta PET 

előállításakor és újrafeldolgozásakor felhasznált energia valamivel nagyobb, mint a poliolefineknél, de a nettó 

energiamegtakarítás hasonló. A relatív értékeket figyelembe véve a viszonylagos energiamegtakarítás 

poliolefineknél kb. 70%, PET-nél kb. 50%. Ha ezt az energianyereséget vetik össze az égetés során kapható 

energiával, nyilvánvaló, hogy a tiszta polimerek újrafeldolgozása mindig kedvezőbb az égetésnél. A táblázat 

utolsó sorában a kevert műanyagokra vonatkozó értékek láthatók, de itt már több megfontolást kell tenni a 

számítás során. 

3.3. táblázat - Energetikai adatok. (106 kJ/t egységben) 
 

Műanyag Ep Er ΔE (ΔE/Ep)% Ei BE 

PET -107,15 -46,07 61,08 57 12,7 48,38 

PE -79,76 -19,94 59,82 75 36,3 23,52 

PP -76,42 -19,87 56,55 74 36,5 20,05 

Műanyag-

keverék 
-85,64 -11,68 73,96 86 25,4 48,57 

A kevert műanyag előállításának energiaigénye (Epm) kiszámítható az egyes műanyagokra vonatkozó adatokból 

és tömegtörtekből: 
 

 
(3.4) 

ahol Xi jelöli az „i”-edik komponens tömegtörtjét. A műanyag hulladékok átlagos összetételt illetően az 42% 

LDPE, 18% HDPE, 12% PP, 11% PVC, 11% PS, 5% PET és 1% egyéb műanyagot veszik mérvadónak. Mivel 

az „egyéb” kategóriába csak 1% műanyag tartozik, nem okoz nagy hibát, ha erre valamilyen átlagértéket 

használnak fel; ebben az esetben az Epm értéke 85640 kJ/kg. A visszaforgatás és az elégetés energiamérlegének 

számításakor már több tényezőt kell figyelembe venni; ilyen a hulladék begyűjtése, tárolása és a műanyagnak a 

többi hulladéktól való elválasztása. Ezek energiaigényére kb. 6000 kJ/kg adódott. A kevert műanyagok égési 

energiája (Eim) egyszerűen kiszámítható az egyes műanyagtípusok égéshőjéből és a móltörtekből: 
 

 
(3.5) 

ahol ΔHi az égéshő, yi a móltört. A móltörtek a műanyag hulladék általános összetételadataiból és az átlagos 

molekulatömegekből számíthatók. A számított értékeket az 3.4. táblázat tartalmazza. Az Eim értékre 25394 kJ/kg 

adódott. A kevert műanyagok visszaforgatásának energiaigénye (Erm) kiszámításakor a már említetteken túl 

figyelembe kell venni a mosást, a szárítást, az őrlést, a megömlesztést, a kompatibilizálást és a granulálást. Az 

itt nem részletezett megfontolások alapján kapott értékeket a 3.5. táblázat foglalja össze, amelyből az Emr értékre 

11676 kJ/kg adódik. A visszaforgatás során fellépő energiamegtakarítás az új anyag előállításához képest: 
 

 (3.6) 

ami az eredeti anyag előállításához képest 86%-os megtakarítást jelent, míg a visszaforgatás előnye az égetéshez 

képest: 
 

 (3.7) 

Ezek az értékek szerepelnek a 3.3. táblázat utolsó sorában. 

3.4. táblázat - A kevert műanyaghulladékot alkotó különféle műanyagok adatai 
 

Műanyag Molekulatömeg, kJ/mol Móltört Égéshő, kJ/kg 

PE-HD 180900 0,15 46300 
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Műanyag Molekulatömeg, kJ/mol Móltört Égéshő, kJ/kg 

PVC 90000 0,18 17500 

PP 250000 0,07 46500 

PET 62000 0,12 22700 

PS 165000 0,10 41700 

PE-LD 173000 0,37 46300 

Egyebek 153500 0,01 36800 

3.5. táblázat - A kevert műanyaghulladék visszaforgatási lépéseinek energiaigénye 
 

Folyamat Felhasznált energia, kJ/kg 

Mosás és szárítás 540 

Porítás 130 

Kompatibilizálás 1400 

Keverés 3000 

Granulálás 606 

Összesen 5632 

A folyamat kezdeti szakasza 6000 

Mindösszesen 11632 

A számításokból kiderül, hogy a kevert anyagok újrafeldolgozása olcsóbb, mint a tiszta anyagoké, mert nem 

jelentkezik a válogatás költsége, ami munkaigényes lépés. Ez a megtakarítás javítja az újraelőállításhoz képest 

mért százalékos nyereséget. Energia szempontjából tehát a kevert műanyagok feldolgozása a legkedvezőbb. A 

számítások is azt mutatják, hogy a műanyagok elégetése csak akkor kedvezőbb a újrahasznosításnál, ha a 

műanyagnak a többi hulladéktól vagy a szennyezőktől való elkülönítése aránytalanul nehéz és drága, egyébként 

a újrahasznosítás mellett célszerű dönteni. 

1.2. BSL égető eljárás 

Az eljárás célja az, hogy klórtartalmú hulladékokból sósavat állítsanak elő, oly módon, hogy a folyamathoz 

szükséges energiát a hulladék égetéséből nyerjék. Az üzem fő részei a hulladék előkezelő, az égető és 

energiakinyerő, a füstgáztisztító, a sósav tisztító és a szennyvíz kezelő egységek. Az égetés egy forgó 

kemencében megy végbe, amely képes szilárd, cseppfolyós, és gáz halmazállapotú hulladékokból értékes 

alapanyagokat és energiát előállítani. Szükség esetén adható a hulladékhoz folyadék vagy gáz energiahordozó a 

megfelelő hőmérséklet elérése érdekében. A hulladék elégetése a forgó kemencében és az azt követő 

utóégetőben valósul meg kb. 900-1200°C-on. A folyamat során sósav keletkezik, amelyet kinyernek. A 

hulladékok hőkapacitása, halogén tartalma és salakképző sajátossága alapján határozzák meg az optimális 

szemétkeverék összetételét. Ilyen módon biztosítható jó minőségű sósav folyamatos gyártása, valamint a 

minimális furán és dioxin kibocsátás. Az égetés során keletkező füstgázt 1200 °C-ról kb. 300 °C-ra hűtik, hőjét 

gőz előállítására használják. Ezután a füstgáz tisztítása következik, a sósavat víz segítségével abszorbeálják, 

valamint eltávolítják az egyéb szennyezőket. A nyers sósavból további tisztítással értékes alapanyagot állítanak 

elő. Az üzem folyamatábráját az 3.1. ábra mutatja be. 

  

3.1. ábra - A BSL hulladékégető folyamatábrája 
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Az égetés fő termékei halogénmentes alapanyag esetén víz és szén-dioxid. Ellenkező esetben halogén tartalmú 

anyagok is keletkeznek, azonban a cél a hulladék teljes oxidációja, mert így elkerülhető a mérgező vegyületek 

keletkezése. A PVC-ből származó fémek a keletkező salakban feldúsulnak. Az eljárást klórtartalmú hulladékok 

keverékéhez fejlesztették (oldószerek, klórtartalmú kátrányok, műanyagok). Az ehhez hasonló kemencék 

esetében általában meghatározzák a betáplált alapanyag optimális égéshőjét, ezt a hulladékok keverésével 

biztosítják. Ha tiszta PVC-t táplálnánk be, annak nagy égéshője problémát okozna a hőmérséklet 

szabályozásában. Amíg a hulladék égéshője a megfelelő tartományban van, a megengedett klórtartalom 50 % 

feletti is lehet. 

2. Műanyagok alkalmazása cementművekben 

A hulladékégetés aránya az összes begyűjtött települési hulladék tömegéhez képest 2001 óta nem változott, 

továbbra is 8-9 % között mozog (évi 420 ezer tonna égetési kapacitás), de megkezdődött a települési hulladék 

energetikai hasznosítása együttégetéssel, pl. a Mátrai Erőműben, valamint néhány cementgyárban. 

A cementgyártás a mészkő kitermelésével kezdődik, majd az alapanyag szállítása és őrlése után égetésre kerül 

sor (3.2. ábra.) Az égetés nagy hőmérsékleten történik és mivel nagy anyagmennyiségről van szó, így hatalmas 

energiamennyiséget kell biztosítani. A legtöbb esetben kőszenet, olajat vagy gázt égetnek el a nagy mennyiségű 

hő biztosítása céljából. A cementüzem költségeinek 25%-át a fűtőanyag költsége teszi ki. Így a hulladékok 

alkalmazása nagyban növelheti a cementmű gazdaságosságát. Ezért számos országban (pl. Anglia, Belgium, 

Hollandia, Svájc és Magyarország) elkezdték a különböző hulladék eredetű tüzelőanyagok alkalmazását. Ilyen 

anyagok lehetnek a következőek: veszélyes hulladék (pl. olajos vagy vegyszeres flakon), gumiabroncs, 

települési szilárd hulladék, műanyag hulladék, szennyvíziszap. Ezen anyagoknak egy része nem csak 

energiaként hasznosul, hanem beépül a cement anyagába, így nem csupán megsemmisítésének számít ez a 

hulladékkezelési módszer. 

  

3.2. ábra - A cementgyártás folyamata 
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A cementművek a veszélyes hulladékért nagyobb kapudíjat kérhetnek, azonban a települési szilárd hulladék 

hatalmas mennyiségben való rendelkezésre állása is kedvező gazdaságilag. Európa cement termelése kb. 250 

millió tonna évenként és ehhez kb. 800-1000 millió GJ energiát használnak fel, ami 30000 MJ/t fűtőértékű 

műanyag esetén 30 millió t/év hulladékfeldolgozást jelentene. A cementművekben a alkáli alapanyag, mint 

például a mészkő (CaCO3), szilikátok (SiO2 és Al2O3) és gipsz (CaSO4) magas hőmérsékletű (1450°C) 

hevítésével állítanak elő cementet. Egy cementüzem látképe a 3.3. ábrán látható. 

  

3.3. ábra - Cementüzem látképe 

 

Az égető kemence általában forgódob típusú és hossza meghaladhatja a 200 m-t (3.4. ábra). Továbbá az 

alapanyag általában ellenáramban áramlik a füstgázokkal. A kemence hossza biztosítja a megfelelő tartózkodási 

időt a füstgázoknak, mely általában 4-6 s 1800°C-on és 15-20 s 1200°C-on. A hagyományos hulladékégetéssel 

összehasonlítva a cementégetésnél kisebb az égéshez rendelkezésre álló oxigén koncentrációja. 

  

3.4. ábra - Cementégetetés folyamat 
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Két típusa van a cementégetési technológiának. Az egyik az úgynevezett nedves eljárás, ahol az alapanyagot víz 

jelenlétében őrlik és így vezetik az égető kemencében. Ennek az eljárásnak akkor van nagy jelentősége, ha az 

alapanyagot nedves környezetből, például tóból bányásszák ki. Hátránya, hogy nagyobb az energia igénye az 

égetésnél, mint a száraz eljárásnak (5000 MJ/t és 3600 MJ/t), mivel a víz elpárolgása nagy mennyiségű energiát 

igényel. A kemencében alkalmazott nagy hőmérsékleten a szerves hulladékok bomlása végbemegy és szinte 

tökéletes égés játszódik le. A bomlás során keletkező savas termékek például HCl és SOx a bázikus 

alapanyaggal semlegesítődnek. A fém tartalom pedig a cementhamuval együtt az elektrofilterekben kerül 

kiszűrésre, így nem igényel egyéb tisztítási műveletet a hulladékok alkalmazása. A cementművek hulladék 

befogadási minőségi követelményei viszonylag nagy tűrőképességűek, a technológia robosztussága miatt. A 

hulladékkal szemben támasztott követelmény, hogy shreddelt vagy aprított formában legyen. Továbbá a PVC 

tartalmat szokták limitálni, mivel a klór tartalom nem haladhatja meg az 1-2%-ot. A cement termék minőségi 

követelménye a maximális 0,1%-os klór tartalom, amit az alapanyag maximális klórtartalmával lehet biztosítani, 

ezért a nagy PVC-tartalmú hulladék áramokat kisebb klórtartalmú áramokkal kell keverni. Számos tanulmány 

foglalkozott a hulladék bekeverés környezetvédelmi hatásaival a cementművek esetén. A cementmű szén-dioxid 

kibocsájtás például kisebb a műanyag hulladék felhasználása esetén, mint a kőszén égetésekor, viszont a 

műanyag hulladék fémtartalma átlagosan nagyobb, mint a kőszéné. A cementműveket alapvetően nem 

hulladékégetésre tervezték, és a beruházási költségük is jelentősen nagyobb, mint az egyéb műanyag hulladék 

megsemmisítő technológiáé. A működési költségek jelentős csökkentése miatt, azonban a meglévő 

cementműveknek számolnia kell a műanyag hulladékok befogadásával. A műanyag hulladék előkészítésének 

költsége (pl. shreddelés) csak töredéke a fűtőanyag költség csökkentéséhez képest. 

3. Műanyagok alkalmazása vaskohókban 

A vasgyártás során a cél a vasérc (Fe2O3) redukálása nyersvassá (Fe). Ezt a folyamatot vaskohókban végzik. 

Koksz, szén és nehéz fűtőolaj általában az alkalmazott redukálószer. A vaskohók célja a koksz kiváltása szén, 

olaj és gáz alkalmazásával, ami kb. 30%-is meg is valósítható. Manapság előfordul, hogy a műanyag hulladékot 

alkalmazzák ilyen céllal. Németországban és Angliában is sikeres ipari kísérleteket végeztek ezzel kapcsolatban. 

Stahlwerke Bremen egy nagy vasgyártó vállalat Németországban, amely két 7000 t/nap kapacitású vaskohóval 

rendelkezik, ami 3 millió tonna nyersvas termelést jelent évente. 1993-ban a cég kísérletet kezdett a műanyag 

hulladék alkalmazására, 50 t műanyagot használtak fel naponta az egyéves kísérlet alatt. 1995-ben már 75000 

t/év volt az alkalmazott műanyag hulladék mennyisége. Néhány technológiai fejlesztés után már alkalmassá vált 

a vaskohó 162500 t műanyag hulladék befogadására évente. Európa vastermelése kb. 90 millió tonna évente, 

harmincszor nagyobb mint a Stahlwerke Bremen vasműé. Ez azt jelenti, hogy hasonló kihasználtság mellett 

Európában 5 millió tonna műanyag hulladékot lehetne ily módon feldolgozni. Csak Németországban 

alkalmazták ezt a műanyagkezelési lehetőséget a múltban, mivel a többi európai országban a lerakás díja 

alacsonyabb volt, mint az a költség, ami a műanyag hulladék válogatása és egyszerű előkészítése (shreddelés) 

jelentett. A európai hulladékgazdálkodás viszont nagy változásokon ment keresztül az elmúlt húsz évben, így 

például a lerakás díja és szabályozása is a kezelési technológiák jelentőségét erősítette. 

A nyersvas gyártásához tehát redukáló szerként tudják alkalmazni a műanyag hulladékot a koksz és a fűtőolaj 

helyett. A műanyag hulladékot silóból vagy big bag-ekből vezetik a fúvókákra, ahol 5 bar nyomással kerül 

injektálásra a kohóba. A műanyag hulladék szemcseméretének 18 mm-nél kisebbnek kell lennie és nem 

tartalmazhat idegen anyagot pl. fémet, vezetéket, vagy erősítő anyagot. A Stahlwerke Bremen üzeme esetén 

(3.5. ábra) a betáplálás pneumatikus módon történik, így az anyag sűrűségének 0,3 t/m3-nek kell lennie. A 
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műanyag hulladék nagy előnye a szénhez képest a kis kéntartalma. A főként PVC-ből származó nagy 

klórtartalom viszont hátrányt jelent. A klór általában sósavként jelenik meg a technológiában, ami a 

mosóberendezések károsodását okozza. A dioxonok és furánok keletkezése nem jelentős, hiszen a nagy 

hőmérsékletű (2100°C) redukáló környezetben keletkezésük kicsi. A kísérleti üzem során a dioxin emisszió 0,1 

ng/Nm3 volt, ami a műanyag hulladék előkezelését nem indokolja. A Stahlwerke Bremen üzemének napi 500 t 

lakossági eredetű hulladék feldolgozását engedélyezték 1,5% maximális klórtartalommal. Ez az értéket 

gazdaságilag és technológiailag is elfogadhatónak ítélték. 

  

3.5. ábra - 3.5. ábra Vaskohó felépítése 
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4. fejezet - Kémiai újrahasznosítás [31 
[46]-43 [46]] 

1. Műanyag hulladékok krakkolásának feltételei 

A műanyag hulladékok kémiai újrahasznosításának lényege, hogy a hosszú polimer szénhidrogén láncok 

valamilyen kémiai vagy fizikai hatásra kisebb molekulatömegű komponensekre bomlanak le. A degradáció 

történhet termikus, illetve termo-katalitikus úton, melynek során inert atmoszférában hő hatására bomlik a 

polimer. A termikus degradáció speciális esetei, amikor az atmoszféra nem inert, hanem oxigén vagy hidrogén 

van jelen, ezek az elgázosító, illetve hidrokrakkoló eljárások. Továbbá a degradációt más fizikai hatás is 

előidézheti, ezekben az esetekben valamilyen nagy energiájú elektromágneses sugárzást (UV, γ stb.), vagy 

szuperkritikus körülményeket alkalmaznak. A kémiai degradáció során pedig valamilyen reaktív kémiai anyagot 

alkalmaznak a makromolekulák lebontásához, így pl. savakat és peroxidokat is használnak ilyen célra. 

Műanyag hulladékok kémiai újrahasznosítási módszerei közül a termikus, illetve termo-katalitikus krakkolásnak 

van a legnagyobb jelentősége, ebben a témakörben végeztek a legnagyobb számban laboratóriumi kísérleteket 

és ezzel együtt számos technológiát dolgoztak ki az elmúlt évtizedekben. Az alapkutatáson túli kutatás-

fejlesztéssel, méretnöveléssel azonban csak kevesen foglalkoztak, így kísérleti, illetve termelő ipari üzemek 

telepítésére csak néhány esetben került sor. 

A műanyag hulladékot krakkoló üzemek életképességének számos feltétele van. Egy általános vegyipari 

üzemhez képest a legnagyobb eltérést az jelenti, hogy ez az eljárás bizonytalan összetételű hulladékot dolgoz 

fel. A hulladék jellegéből adódóan az alapanyag mennyisége és minősége széles tartományban változhat. Az 

alapanyag minőségét egyrészt a hulladék áramban lévő műanyag összetétel szabja meg, ugyanis több százféle 

műanyag típus létezik a világon, bár a felhasznált műanyag mennyiségének 80%-át néhány műanyag típus adja 

(1.1. ábra). Továbbá azonos típusú műanyagok között is lehet eltérés, ugyanis az eltérő felhasználási területek 

miatt különböző adalékokat és töltőanyagokat tartalmazhatnak a műanyagok. Általánosan a következő 

koncentráció tartományban alkalmazzák a különböző adalékokat: antioxidáns 0-1%, hő és fény stabilizátor 0-

5%, lágyító 1-40%, ütésállóság javító 0-10%, színezék 0-5%, égésgátló 0-15%, habosító 0-2%, töltőanyag 0-

40%. A műanyag hulladék alapanyag minőségét meghatározó másik tényező a műanyag szennyezettsége 

és/vagy elhasználódásának mértéke. A hulladék alapanyagban por, víz, fém és további szervetlen és szerves 

szennyezőanyag fordulhat elő, ami eltérő módon befolyásolhatja az egyes krakkoló technológiák működését. 

A krakkoló technológiák tervezésekor az alapanyag hulladék eredetén kívül a polimerek egyéb speciális 

tulajdonságait is figyelembe kell venni. Ilyen tulajdonság például a polimerek speciális szerkezete (lineáris, 

elágazó, amorf), a kis hővezető képessége és a viszko-elasztikus tulajdonsága. Továbbá a műanyag hulladékok 

krakkolásának sajátossága, hogy szilárd alapanyagból általában szilárd, folyadék és gáz fázisú termékek, illetve 

melléktermékek keletkeznek. Ezt a nagy hőigényű átalakulást kell megoldani a technológiának. A krakkoló 

eljárásokban a termékek képződését befolyásoló tényezőket az 4.1. táblázatban foglalja össze. 

4.1. táblázat - A krakkolást befolyásoló tényezők 
 

Tényező Hatás 

Az alapanyag típusa és kémiai összetétele A keletkező termékek tulajdonságait elsődlegesen a 

kiindulási polimer kémiai összetétele és szerkezete 

szabja meg. 

Krakkolási hőmérséklet és a fűtési sebesség Nagy hőmérséklet és fűtési sebesség kedvez a 

szénláncok bomlásának. 

Reakció idő Nagy tartózkodási idő kedvez a másodlagos reakciók 

lejátszódásának. 

Reaktor típus Meghatározza a hőátszármaztatást, a keverést, az 

i43
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elsődleges termékek tartózkodási idejét. 

Nyomás A kis nyomás csökkenti a kedvezőtlen másodlagos 

reakciók lejátszódását. 

Atmoszféra (inert, levegő, oxigén, hidrogén) A hő keletkezését, reakció kinetikát, mechanizmust és 

termékösszetételt befolyásoló hatásuk van. 

Katalizátor Reakció kinetikát, mechanizmust és termékösszetételt 

befolyásoló hatásuk van. 

A krakkolás hőmérséklete van a legnagyobb hatással a kémiai folyamatokra. A magyar szakirodalomban 

általában a 650°C alatti degradációs eljárást krakkolásnak, míg az e felettit pirolízisnek nevezik. Az angol 

szóhasználatban a krakkolás elnevezés kevésbé elterjedt. A krakkoló technológiákat inkább a tartózkodási idő 

szerint csoportosítják gyors, illetve lassú pirolízisre. A legtöbb polimer degradációja 300°C körül megkezdődik. 

A hőmérséklet növelése a kisebb molekulatömegű vegyületek keletkezésének kedvez, valamint előtérbe 

kerülnek a másodlagos reakciók is, melyek eredményeként az aromatizáció és a kokszképződés is megnő. 

A másik jelentős tényező a reaktor típusa. A berendezést úgy kell kialakítani, hogy a szilárd alapanyagot be 

lehessen táplálni a reaktorba és a reakció nagy hőigénye hatékonyan biztosítható legyen. A gáz vagy gáz-

folyadék halmazállapotú termékek és a szilárd maradékok megfelelő elvezetése is fontos feladat. A kutatók 

számos reaktor típust dolgoztak ki, ezek közül a legfontosabbak a kevert üstreaktorok, fluid- vagy fix ágyas 

reaktorok, csőreaktorok és forgó kemencés reaktorok. Minden típusnak megvan az előnye és a hátránya is, de 

egyikről sem lehet elmondani, hogy a jelenlegi formájában világszerte elterjedten alkalmaznák. 

A harmadik, krakkolást jelentősen befolyásoló tényező a különféle katalizátorok alkalmazása. Sokféle 

katalizátor típus hatását vizsgálták már különböző körülmények között. A kísérletek alapján a katalizátorok 

előnyei közül a legfontosabbak: 

• a reakció hőmérséklete és energiaszükséglete csökken, 

• a krakkolási reakciók sebessége nő, így kisebb tartózkodási idő és térfogat szükséges, 

• a műveleti paraméterek és a katalizátor együttes megválasztásával a reakció a kívánt termékek keletkezésének 

irányába tolható el, 

• katalizátorokkal megakadályozható bizonyos káros termékek keletkezése, pl. egyes fémek alkalmasak a klór 

megkötésére, így megakadályozva a klórtartalmú termékek képződését. 

A számos előnyös tulajdonság mellett vannak hátrányai is a katalizátorok alkalmazásának, amelyek főleg a 

műanyag hulladékok változatos összetételéből erednek. A kísérletek nagy részét tiszta műanyagokkal végezték, 

azonban a valóságban a hulladékok sokféle szennyezőt tartalmazhatnak. A műanyagokban lévő fémek, a 

nitrogén és a kén mérgezhetik a savas katalizátorokat, gyorsan csökkentve azok aktivitását. 

Egy vegyipari üzem életképességének további feltétele, hogy a megfelelő mennyiségben és minőségben 

rendelkezésre álló alapanyagból egy adott technológiával olyan terméket állítson elő, mely könnyen 

értékesíthető. A krakkoló eljárások sokféle terméket állíthatnak elő, kezdve a monomerektől a különböző 

szénhidrogén frakciókon át a speciális egyedi komponensekig. A termékeknek mindegyik esetben teljesíteni kell 

a vonatkozó minőségi követelményeket, melyeket a feldolgozó finomító vagy petrolkémiai üzem szab meg. 

A krakkolás életképességéhez szükséges feltételek főként az eljárás gazdasági és környezetvédelmi 

szempontjaiból meghatározók, azonban ezeken kívül fontos a krakkolással történő műanyag újrahasznosítás 

társadalmi és öko-politikai megítélése is. 

2. Műanyag hulladék krakkoló technológiák 

Műanyag hulladékok krakkolással történő újrahasznosítására számos eljárást és berendezést dolgoztak ki eddig. 

Ezek között egyaránt léteznek szakaszos és folyamatos üzemű eljárások is. 

2.1. Üstreaktort alkalmazó technológiák 
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Az üstreaktort alkalmazó szakaszos eljárásokkal viszonylag kis hőmérsékleten (270-450°C), nagy tartózkodási 

idő mellett (60-90 min) általában katalizátor jelenlétében állítanak elő műanyag hulladékból különböző 

forráspont-tartományú szénhidrogén frakciókat. A Nano Fuel (4.1. ábra) eljárással például Y-típusú zeolit 

katalizátor jelenlétében, 270-370°C hőmérsékleten végzik a műanyag hulladék degradálását. 

  

4.1. ábra - Nano Fuel eljárás folyamatábrája 

 

Az Ez-Oil eljárásban (4.2. ábra) a fűtést egy belső infravörös fűtőtesttel oldották meg, melynek viszonylag nagy 

elektromos teljesítményigénye miatt a keletkező termékeket elektromos energia előállítására használják. Az 

infravörös fűtés sokkal gyorsabban és specifikusabban melegíti föl a műanyag hulladékot, mint a normál fűtési 

rendszer, és mivel áthatóbban melegít, nem keletkeznek meleg gócok, amelyek kedveznének a 

kokszképződésnek. Így költségkímélőbb és technológiai szempontból jobb a technológia fűtési rendszere más 

szabadalmakkal szemben (4.2. táblázat). 

  

4.2. ábra - Az Ez-Oil eljárás felépítése 
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4.2. táblázat - Az Ez-Oil eljárás főbb adatai három különböző kapacitással működő 

kivitelre 
 

Kapacítás 1500 t/év 3000 t/év 6000 t/év 

Reaktor Mennyiség 1 1 2 

Méret 2000ID x 2000H 2800ID x 2000H 2800ID x 2000H 

Extruder Mennyigés 1 2 4 

Kapacítás 250kg/h 250kg/h*2 250kg/h*4 

Alapanyag PE, PP, PS és 

használt olaj 

(PVC<10%) 

PE, PP, PS és 

használt olaj 

(PVC<10%) 

PE, PP, PS és 

használt olaj 

(PVC<10%) 
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Kapacítás 1500 t/év 3000 t/év 6000 t/év 

Folyadéktermék hozam 30-80% 30-80% 30-80% 

Energia felhasználás 120kW 240kW 480kW 

Üzem terület ~60m3 ~120m3 ~240m3 

Tolerancia 30% 

A ThermoFuel eljárásnál 380-420°C hőmérsékleten az alkalmazott fém katalizátor biztosítja a végtermék 8-25 

szénatom tartományát (4.3. ábra). A technológiai folyamat kezdetén a műanyaghulladékok egy félautomata 

adagoló rendszeren keresztül bekerülnek a rozsdamentes acélból készült krakkoló kamrába. A műanyagok 

formájától függően a kamra kb. 30 percen belül feltölthető. A reakció 380-420°C-on zajlik, inert gáz 

atmoszférában. 

  

4.3. ábra - A Thermo Fuel eljárás 

 

A Hitachi cég által kifejlesztett eljárás kevert műanyaghulladékot dolgoz fel (HDPE:55%; PP:28%; PS:17%) 

jelentős folyadékhozammal. A technológiában jellemzően termikus krakkolást valósítanak meg, központi eleme 

egy kemencébe helyezett kevert üstreaktor. Az alacsony hőmérsékleten forró komponenseket a pirolizáló üst 

tetején vezetik el. Az eltávozott gáz egy kondenzátorba kerül, ahol a petróleum frakciót veszik el (4.4. ábra). 

  

4.4. ábra - A Hitachi eljárás anyagmérlege 
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A szakaszos és félfolyamatos eljárásoknál általában nehézséget okoz, hogy gyakran meg kell bontani a 

berendezéseket, így szennyező anyagok kerülhetnek a környezetbe, valamint a reaktor újbóli felmelegítése 

nagymennyiségű többlet energiát igényel. A szakaszos technológiák további korlátja, hogy a katalizátorok 

aktivitása a kokszolódás miatt gyorsan csökken. 

2.2. Fluid ágyas reaktort alkalmazó eljárások 

A műanyagok termikus vagy katalitikus krakkolására folyamatos üzemű eljárásokat is kidolgoztak. Ilyenek 

például a fluid állapotban, nagy hőmérsékleten (550-800°C) és kis tartózkodási idő (2-10 s) mellett végzett 

eljárások. Ezek hátránya, hogy a fluid állapot fenntartása jelentős energiát igényel. A British Petrol által 

szabadalmaztatott fluid ágyas technológia (4.5. ábra) 300-600°C közötti hőmérsékleten működött, és ennek 

során mintegy 85% folyadék termék és mintegy 15% gáz termék keletkezett. Az eljárás legfőbb nehézsége a 

működési paraméterek állandóságának biztosítása és a hőbevitel sokszor nem megfelelő hatásfoka. További 

problémát jelent, hogy a fluidizációhoz szükséges energiát csak nagy kapacitás mellett lehetett gazdaságosan 

megvalósítani. A nagy mennyiségű és megfelelő minőségű műanyag hulladék összegyűjtése, főként a nagy 

szállítási költségek miatt, nehézségeket okozott, így kénytelenek voltak leállítani az üzemet. 50.000 t/év felett a 

műanyag hulladék begyűjtését tehát csak túl nagy költségek mellett lehet biztosítani. 

  

4.5. ábra - BP. fluidágyas technológia folyamatábrája 

 

2.3. Belső csigával ellátott csőreaktort alkalmazó, illetve forgó 
kemencés eljárások 
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Egyéb folyamatos üzemű termikus és katalitikus műanyag krakkoló eljárásokat is kidolgoztak. A Conrad eljárás 

(4.6. ábra), amely egy csigával ellátott forgókemencés reaktorban és oxigénmentes környezetben a műanyag-, 

illetve gumihulladékokat 760°C hőmérsékleten szénhidrogénekké alakítja át. A reaktorban egy lapátozott 

tengely található, ennek segítségével halad az anyag a reaktoron keresztül. 

  

4.6. ábra - A Conrad eljárás 

 

A forgókemencés reaktoroknál a mozgó alkatrészek nagy hőmérsékleten való tömítése, a félfolyamatos 

technológiák esetén pedig a rendszer tisztítása jelent problémát. Néhány technológia legnagyobb hátránya a 

nehezen hasznosítható termék előállítása, így például egyes technológiák célterméke a fűtőolaj, melynek értéke 

a kőolajénál kisebb és csak erőművekben lehet alkalmazni elektromos áram termelésére. A kis értéket képviselő 

krakktermékek előállítása az eljárás gazdaságosságát kérdőjelezik meg. 

2.4. Egyéb ipari eljárások 

Léteznek egyéb ipari eljárások is ahol a céltermék nem valamilyen szénhidrogén folyadék frakció. A Linde 

eljárást az 50-es években lignit és szén elgázosítására fejlesztették ki, majd továbbfejlesztették PVC 

feldolgozására a következő szempontok szerint. A PVC klórtartalmának a lehető legnagyobb hányada alakuljon 

sósavvá, amely alkalmas oxiklórozásra. A PVC kémiai energiatartalmának lehető legnagyobb része alakuljon 

hasznosítható energiává. Az eljárás károsanyag-kibocsátása megfeleljen az előírásoknak. A leszállított műanyag 

hulladék egy előzetes kezelésen esik át, melynek során összeaprítják, és eltávolítják fémtartalmát. Az alapanyag 

mosása, vagy szárítása nem szükséges. A nedvesség nem jelent problémát, egyes esetekben gőzt is táplálnak be. 

A töltött, nyomás alatti reaktort 1400-1600 °C-ra melegítik. A benne lévő töltet többnyire szilikátokból áll. A 

körülményektől függő arányban PVC-t, homokot, oxigént és gőzt táplálnak be. A lejátszódó folyamat exoterm. 

A keletkező termék sósav tartalmú szintézisgáz és salak, amely tartalmazza a PVC-ből származó fémeket. A 

sósavat vízzel nyerik ki, majd megtisztítják a nehézfém-kloridoktól és más halogénektől. Az így keletkező sósav 

desztillálásával tiszta HCl gázt nyernek. A tisztított szintézisgáz felhasználható különböző vegyületek 

előállítására, vagy fűtőgázként áram előállításához. Ezzel az eljárással a kemény és a lágy PVC is feldolgozható, 

a betáplált hulladék PVC-tartalma 100 % is lehet. Az eljárás folyamatábráját az 4.7. ábra mutatja be. 

  

4.7. ábra - A Linde elgázosító eljárásának folyamatábrája 



 Kémiai újrahasznosítás [31-43]  

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A Texaco eljárása két egységből áll, egy cseppfolyósítóból és egy elgázosítóból. A cseppfolyósító lépésben a 

műanyagot enyhe termikus krakkolással depolimerizálják egy nehézolaj, egy kondenzálható, és egy nem 

kondenzálható gázfázissá. A nem kondenzálódó gázokat a folyamat során fűtőanyagként hasznosítják. A 

nehézolajból szűréssel eltávolítják a szervetlen részecskéket. Ezt a fázist, és a kondenzált gázokat ezután az 

elgázosító egységbe vezetik, ugyanide kerülnek a klórt tartalmazó gázok is. A gázosítást oxigén és gőz 

segítségével végzik 1200-1500°C-on. A nyomást a szintézisgázt felhasználó eljárás nyomásához igazítják. A 

gázt ezután tisztítják, eltávolítják HCl és HF tartalmát. A termék főleg szén-monoxidból és hidrogénből áll, de 

kisebb mennyiségekben tartalmaz metánt, szén-dioxidot, vizet és inert gázt. A klór eltávolítása a nyers 

szintézisgáz ammóniás mosásával történik, amely során eladható ammónium-klorid keletkezik. A hulladék 

kéntartalmát elemi, értékesíthető formában nyerik vissza. A műanyag fémtartalma a szilárd hamuba kerül. A 

szennyvizet desztillálják, melynek során újra hasznosítható víz, kristályos NH4Cl és sós víz keletkezik, amit 

visszavezetnek a gázosítóba. Az eljárás egy nap alatt 150 t műanyagból 350000 m3 szintézisgázt állít elő, 

amelyet a petrolkémia dolgoz fel. Az alapanyag PVC-tartalma maximum 10%, a szervetlen anyag és papír 

mennyisége szintén maximum 10%. Az eljárás folyamatábrája az 4.8. ábrán látható. 

  

4.8. ábra - A Texaco elgázosító eljárás folyamatábrája 
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5. fejezet - Biológiai úton lebomló 
műanyagok [44 [46]-48 [47]] 

A „bio-műanyagok” közé tartoznak a biológiailag lebontható és a biológiai nyersanyagforrásból előállítható 

műanyagok, amelyek egymástól teljesen független fogalmak (5.1. ábra). Amikor a megújuló 

nyersanyagforrásból készülő műanyagokról vitatkoznak, a következő szempontok szoktak felmerülni: 

– a fosszilis nyersanyagok takarékosabb felhasználása, 

– a klímaváltozás lassítása, 

– új lehetőség a mezőgazdaság számára, 

– a szemetelés problémája, 

– környezetbarátság. 

  

5.1. ábra - A bio-műanyagok definiciója 

 

Európában 2005-ben a teljes műanyag felhasználás kb. 48,5 millió tonna volt, ebből mindössze 50 ezer tonna 

volt „bio-műanyag” és már ez is évi 30%-os növekedést jelent. Az energetikán belül sem sokkal jobb a helyzet: 

1115 millió tonna olajegyenértéknek megfelelő kőolaj és földgáz felhasználás mellett mindössze 69 millió tonna 

olajegyenértéknek megfelelő biomasszát használtak energiatermelésre. Műszakilag teljes mértékben lehetséges 

a megújuló nyersanyagokra épülő műanyagtermelés, a kérdés az, hogy egyrészt milyen áron, másrészt, hogy 

ezzel valóban kevesebb kárt okozunk-e a környezetnek? A teljes vegyipar mindössze kb. 10%-ot használ fel a 

kőolajból és földgázból, ebből 4% jut a műanyagiparra, tehát legjobb esetben is csúsztatás azt mondani, hogy a 

műanyaggyártás területén kereshetők és keresendők a megoldások a fosszilis nyersanyagforrások takarékosabb 

felhasználására. (Más kérdés, hogy a közlekedési célú felhasználás visszaszorítása jóval népszerűtlenebb téma, 

tehát arról aránytalanul kevesebb szó esik a zöld propagandában.) Ha a megújuló nyersanyagforrásokból 

i44
i48
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készülő nyersanyagokat nézzük, itt lehetséges ismert monomereket biomasszából előállítani, amelyek piacai és 

alkalmazásai jól ismertek, e folyamat hajtóereje az ár lehet, ami egyelőre jóval magasabb a fosszilis 

nyersanyagbázisból készülőnek. A fosszilis nyersanyagforrások kimerülésével a helyzet változni fog. A másik 

lehetőség új monomerek, esetleg rögtön polimerek (pl. poli(hidroxibutirát/ valerát)) előállítása megújuló 

nyersanyag bázison, adott esetben mikroorganizmusok segítségével. Itt az alkalmazásokat is újonnan kell 

kialakítani. A megújuló nyersanyagforrásból előállított polimer, pl. a politejsav, lehet biológiailag lebomló, de 

pl. a PA11 tulajdonságaiban megegyezik a szintetikus változattal, csak a nyersanyagforrás különböző. A 

műanyagipar már most is szívesen használ megújuló nyersanyagforrást a polimer- és a segédanyag gyártásban 

mindenhol, ahol az gazdaságos. A német vegyiparban a felhasznált nyersanyagok kb. 10%-a származik ebből a 

forrásból. Úgy tűnik, hogy a műanyagok kb. 1/3-a helyettesíthető megújuló nyersanyagforrásból származó 

termékkel, aminek nyersanyagbázisát a megművelhető földterület 2–3%-án meg lehet termelni. Ha azonban az 

üzemanyagok 20%-át megújuló nyersanyagforrásból akarják fedezni, ahogy az az EU terveiben szerepel, az a 

ma megművelhető földterület 16–33%-át venné igénybe, nem beszélve az óriási mennyiségben keletkező olyan 

biomasszáról, amelyet nem lehet közvetlenül üzemanyag gyártáshoz felhasználni. Azt sem árt figyelembe venni, 

hogy a biológiai nyersanyagbázison készülő műanyagok sem teljesen „CO2-semlegesek”, és az elkövetkező 1–2 

évtizedben gyártásuk minimális energia megtakarítással valósítható meg. Ha a biológiai lebonthatóságot, mint 

független jellemzőt vizsgáljuk, megállapítható, hogy az csak bizonyos alkalmazásokban előnyös. A természetes 

kaucsuk helyett pl. éppen azért találták fel a szintetikus kaucsukokat, mert nem volt elég hosszú az élettartama. 

Az autóiparban, a tartós csomagolásban vagy pl. az építőiparban nem használhatók a biológiailag lebomló 

műanyagok, és a csomagolóanyagok területén is gondosan kerülni kell a lebomló és mechanikai 

újrafeldolgozással hasznosítható anyagok keveredését. A lebomló műanyagokat csak rövid élettartamú, külön 

gyűjthető csomagolások és egyéb speciális alkalmazások esetében célszerű bevezetni és használni. A szemetelés 

nem annyira anyagspecifikus, inkább hulladékgazdálkodási és társadalmi probléma, amit csak részben oldana 

meg a lebomló csomagolások bevezetése. 

A természetben a hulladék a biodegradáció során visszatér a szén körforgásába. Az elsődleges termék a 

biomassza, ami táptalajként szolgál az új növények növekedésének. A biomassza keletkezése lassítja a szén 

körforgását, ami előnyös az égetéssel szemben, ugyanis égetésekor a hulladékból közvetlenül szén-dioxid 

keletkezik. A hulladékok komposztálása a huszadik század végére a lerakás, égetés és mechanikai 

újrahasznosítás mellett fontos technológiájává vált a hulladékgazdálkodásnak. A hagyományos műanyagok 

esetén a komposztálás nem jöhet szóba, ugyani ezek biodegradációja csak nagyon lassan megy végbe. Ezért az 

elmúlt évtizedekben számos kutatás-fejlesztési projektet végeztek, olyan műanyagok kifejlesztésére, amelyek 

lebonthatóak biológiai úton is. Mindemellett a műanyagok feldolgozás és felhasználása során is rendelkezniük 

kell ezeknek a műanyagoknak azokkal az előnyös tulajdonságokkal, amelyek sikeres anyagokká tették a 

hagyományos műanyagokat. Egyes vélemények szerint műanyagok elemekre történő lebomlásának ideje a 

komposztban, vagy a hulladékban kevésbé fontos, mint a műanyagok kis részekre való szétesésének ideje, 

amely később akár hónapok vagy évek alatt bomlik tovább. 

A műanyagok biodegradációja kétféle mechanizmussal játszódhat le, ami a polimer típusától és a 

körülményektől függ. Az egyik biotikus vagy abiotikus hidrolízis, amelyet bioasszimiláció (hidro-

biodegradáció) követ. Ez a típusú biodegradáció játszódik le a hetereo-láncokat tartalmazó polimerek esetén pl. 

cellulóz, keményítő és poliészter típusú polimerek (poli-hidrox-alkoholok PHA, politejsav PLA). Általában a 

peroxidáció ezen polimerek biodegradációjakor csak másodlagos szerepet játszik, manapság viszont a 

fotooxidációnak elősegítő hatást tulajdonítanak. A hidro-biodegradálható polimereket kozmetikumokban és 

tisztálkodó szerekben alkalmazzák, amelyek felhasználásukat követően a szennyvíziszapba kerülnek. Ezek nem 

alkalmasak mezőgazdasági fóliaként, illetve csomagolóanyagként való felhasználásra. A másik mechanizmus 

típus a peroxidáció, amelyet a kis molekulatömegű termékek bioasszimilációja követ. A szén-lánc típusú 

polimerek esetén megy végbe ez a biodegardáció. Az abiotikus peroxidáció és így az azt követő biodegradáció 

jól szabályozható a megfelelő antioxidáns anyagok alkalmazásával. A mechanikai tulajdonságok hónapokig 

vagy évekig fenntarthatók a környezet hatásaitól függetlenül, azonban ez megfordítható néhány körülmény 

megváltoztatásával (fény és/vagy hő), amelyek oxidációs termékek keletkezését idézik elő. A bioasszimiláció 

így csak akkor kezdődik meg amikor megjelennek az oxidációs termékek. Ez viszont sokkal gyorsabban 

játszódik le, mint a peroxidációs folyamat. 

Európában átlagosan jelenleg a műanyagok 25%-át hasznosítják újra, amelynek 65%-át energianyerésre 

használják és csak a fennmaradó részt hasznosítják újra anyagában. Tehát a 75%-a a műanyagoknak lerakásra 

kerül a többi hulladékkal, ezért a biológiai degradációnak manapság is nagy jelentősége van. Ezért dolgozik 

számos szakember azon, hogy a műanyagokat olyan formába hozzák, hogy azok a felhasználásuk után 

visszakerülhessenek a szén körforgásába viszonylag rövid idő alatt. Ez különösen fontos a mezőgazdasági és 

kertészeti területeken, mivel ezekben az esetekben még jobban kitűnik a műanyag hulladék gyűjtésére és 

előkezelésére fordított energia mennyisége. 
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1. Biolebontható műanyagok alkalmazásának 
lehetőségei 

Kétféle alkalmazása terjedt el az elmúlt évtizedekben a biolebontható műanyagoknak. Az egyik eset az, amikor 

a lebonthatóság a funkció része. Erre példa a sebészetben használt felszívódó varratok alkalmazása, valamint a 

szabályozott idejű hatóanyag felszívódást segítő kapszulák alkalmazása. Ezekben az esetekben a költség nem 

befolyásoló tényezők. Hasonló alkalmazás a mezőgazdaságban a vékony foto-lebontható polietilén fóliák 

alkalmazása, amelyek gyorsabb növekedést és a gyomok visszaszorítását segítik elő. A termőföld 

hőmérsékletének növelésével növeli a terméshozamot és gyorsabb beérést is biztosít ezen fóliák alkalmazása. A 

legnagyobb ökológiai előnye ezeknek a takaró fóliáknak az öntözővíz és műtrágya felhasználás csökkentése. A 

takarófóliák felhasználása után, azonban nem maradhat vissza a földben semmilyen maradék, ami csökkentheti 

a következő szezon termőképességét például a gyökérnövekedés gátlásával. A gazdák számára viszont főként a 

gazdasági vonatkozása mérvadó ezeknek a biológiailag lebomló fóliák alkalmazásának, az alkalmazásukkal 

elért gazdasági előny a 5.1. táblázat szerint egyes esetekben igen jelentős lehet. 

5.1. táblázat - Biológiailag lebomló fóliák alkalmazásának gazdasági előnyei 
 

Termés Bevétel növekedés 

Dinnye 13 

Zöldségek 5 

Földimogyoró 3,9 

Cukornád 3,6 

Gyapjú 3 

Kukorica 2,5 

További előnye a biológiailag lebomló fóliáknak a mezőgazdaságban akkor jelentkezik, amikor a palántázás 

előtt néhány héttel kihelyezik azokat a földekre, így a termőföld hőmérsékletét növelik. Ezzel pedig a 

baktériumok számát jelentősen csökkenteni lehet, ami szükségtelenné teszi a káros vegyszerek alkalmazását 

például a metilén dibromid alkalmazását, amelyet 2010-ben betiltottak az ózonkárosító hatása miatt. Japánban 

további előnyeit használták ki a lebomló műanyagoknak a mezőgazdaságban. A műtrágyát kapszulázták oxo- 

biolebontható műanyagba, ami szabályozott felszívódását tette lehetővé a műtrágyának a földeken, így növelve 

annak hatását, valamint csökkentve a folyókban és tavakban okozott eutrofizációt. 

A másik alkalmazási területe a biolebontható műanyagoknak a csomagolóiparban való alkalmazásuk. Számos 

cég úgy forgalmazza a termékét, hogy környezetbarát csomagolással van ellátva, mert az újrahasznosítható. A 

megfelelő hasznosítási módszer rendelkezésre állásának hiányában ez csak semmitmondó szlogen. Az aerób 

komposztálás (oxo-biodegradáció) manapság azonban egy alternatívája a csomagolóanyagok 

újrahasznosításának. A poliolefinek rendelkeznek azzal az előnyös tulajdonsággal, hogy ha egyszer 

megkezdődik a bomlásuk akkor végbemegy lassan a teljes elemekre bomlásuk és eközben növelik a komposzt 

termékenységi értékét. Az oxo-biolebontható műanyagoknak a nem hulladéklerakóban elhelyezett szemét esetén 

is megvan az előnyös tulajdonságuk, hiszen a földeken vagy a tengerben elhagyott csomagolás is könnyebben 

lebomlik. A földeken a bálamadzagok, különböző zsákok, míg a tengerben a halászhálók, kötelek, ládák és a 

hajókról kidobott csomagolások jelentik a legnagyobb problémát. Ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy a 

biológiai úton lebomló műanyagok fontos szerepet fognak játszani a jövőben is a korszerű hulladékgazdálkodási 

rendszerekben. 

2. Megújuló forrásból származó biolebontható 
műanyagok 

A biológiai alapon előállított műanyagok zöldebbek, mint a szintetikus úton előállított társaik. Ez főként abból 

fakad, hogy a biomasszából előállított műanyagok szén-dioxid terhelése negatív, míg a kőolaj alapon 

előállítottaké pozitív érték. A biomassza megtermeléséhez, szállításához és a műanyag előállításához felhasznált 

energia viszont általában fosszilis eredetű. Tehát a biopolimerek csak akkor környezetbarátabbak, mint a 

szintetikus eredetűek, ha a teljes életciklusuk során kisebb a környezetterhelésük. Az anyagok életciklus 

elemzése (LCA, Life Cycle Analysis) szolgálhat jó összehasonlítási alapként. Ennek során négy fő paramétert 
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számszerűsítenek. Az első az energia fogyasztás, ami tartalmazza az elektromos áramot, hőenergiát, amelyet 

felhasználnak a termék előállításakor, feldolgozásakor és szállításakor, valamint a használt termék környezet 

számára ártalmatlan formába hozásakor elhasznált energiát is. A másik paraméter a légszennyezés ami termék 

előállításával, felhasználásával, és kezelésével kapcsolatban kerül a légkörbe, ez azt a gázmennyiséget jelenti, 

amit hozzá kell adni a szabályozásokban megfogalmazott üvegházhatású gázok kibocsájtásához. Ez a termék 

előállítása, feldolgozás során alkalmazott energia előállításakor kibocsájtott gázokat is tartalmazza a termék 

teljes élettartalma során. Hasonló a szennyvízkibocsájtás, ami az a vízmennyiség, amelyet az egész életciklus 

során elszennyeznek a termékkel kapcsolatos folyamatok. A negyedik a hulladék kibocsájtás, ami minden egyes 

részfolyamat esetén keletkezik, kezdve az előállítással a felhasználáson keresztül a megsemmisítésig. 

Az LCA arra használható, hogy a különböző alapanyagokat, folyamatokat és végtermékeket össze lehessen 

hasonlítani ökológiai szempontból. Általában az ökológiai hatás és a költségek között korreláció van, ami a 

polimergyártók számára elsődleges. Mivel a szennyező fizet alapelv érvényesül, így ugyanúgy szükség van a 

környezetvédelmileg megfelelő elhelyezésre a melléktermékek esetén, mint a végtermékek megsemmisítésére. 

Egy környezetvédelmi tanulmány szerint a csomagolóiparban alkalmazott papír előállítása során kétszer akkora 

fosszilis energiahordozó felhasználására van szükség, mint a műanyagok előállításakor. Továbbá a cellulóz 

gyártásakor kétszer annyi SO2 és másfélszer annyi NOx kerül kibocsátásra, mint a polietilén előállításakor. 

Ezenkívül a papír elégetésekor kevesebb hő szabadul fel, mint polietilén esetén, melynek a fűtőolajhoz hasonló 

a fűtőértéke. Egy teljes környezetvédelmi elemzésnek kellene értékelnie a föld alternatív alapanyag 

felhasználását. Egy másik tanulmány szerint ahhoz, hogy az USA-ban lecseréljék az összes műanyag szatyrot 

papír táskára kb. 65 millió hektár új termőföldre lenne szükség (ez a terület hatszorosa Tenessee államnak). 

Ehhez képest a világ összes polietilén üzem területének mérete elhanyagolható. Hasonló számításokat végeztek 

az újabban kifejlesztett biopolimerek kapcsán például a poli-hidrox-alkoholok (PHA) esetén is, melyek hidro-

biológiailag lebonthatók. Ezek a cukor fermentációjával állíthatók elő, azonban így nem életképesek gazdasági 

szempontból. Manapság olyan olajrepce nemesítésén dolgoznak, amely nagy mennyiségben PHA-t tartalmaz. 

Az olaj tartalma 10-50% között mozog a termésnek és ennek az előállítása 0,35-083 $/kg, ami azt jelenti, hogy 

50%-os hozam esetén versenyképes a szintetikus műanyag alapanyagával. A valóságos adatokat tekintve 10-

30% hozam esetén az egész föld termőterületét bevetve a termelt mennyiség is csak az USA műanyag 

csomagolóanyag felhasználásának csak 7%-át tudná fedezni. A másik hidro-biológiailag lebomló polimer a 

PLA, amely ugyancsak cukor vagy keményítő alapon lehet előállítani, azonban ennek is a versenyképessége 

erősen függ az élelmiszercélú mezőgazdasági termeléstől. Az előállításuk során keletkező biológiai hulladék 

mennyisége is problémát okozhat. A versenyképességet nem is számolva az a tény, hogy a biopolimerek 

előállítása mindig a élelmezéssel fog versengeni, jelentős gátat fog szabni az elterjedésének. Ne felejtsük el, 

hogy napjainkban is emberek halnak éhen! Hosszú távon a biológiai hulladék alapon előállított polimereknek 

lehet jövője, azonban ezeknek az értékeléséhez is ökológiai elemzéseket kell végezni. 

Az életciklus elemzés nem számol a termék eredeti céljának megfelelőségével, azonban ez jelentős tényezője a 

biopolimerek elterjedésének. A biolebonthatóság ugyanis csak az egyik paramétere a biopolimereknek. Mivel 

ezek természetes eredetű anyagok, így nem a csúcstechnológiához lettek tervezve. Tény, hogy minél jobban 

biokompatibilis egy anyag, annál kevésbé alkalmas csomagolásra. Ez az oka annak, hogy a papírt számos 

területen leváltották a poliolefinek. Ennek következményeként minél nagyobb kémiai módosításon megy 

keresztül egy anyag (pl. észterezés), ami az elfogadható felhasználási tulajdonságokat biztosítja, annál kevésbé 

lesz biolebontható, például a celofán (40% acetilezett cellulóz) relatíve lassan bomlik le. Hasonlóan a keményítő 

könnyen lebontható, azonban ahhoz, hogy felhasználható legyen, mint csomagolóanyag keverni kell más 

polimerekkel (etilén-akril-sav vagy etilén-vinil-alkohol kopolimerek), ami viszont a lebonthatóságot csökkenti. 

Tehát a biolebonthatóság és a technológiai felhasználhatóság között kell megtalálni minden esetben az 

egyensúlyt. 
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6. fejezet - Mechanikai 
újrahasznosítás [49 [47]-62 [47]] 

1. Mechanikai újrahasznosítás módszere 

A mechanikai újrahasznosítási eljárások alapja az, hogy a polimer molekulaszerkezetének megváltoztatása 

nélkül dolgozza fel a hulladékot. Ez általában a hőre lágyuló műanyagok megolvasztását és formába öntését 

jelenti. A tényleges feldolgozást (megolvasztást) megelőzi egy előkészítő eljárás. Az előkészítés tartalmaz 

aprítást, szeparálást az idegen anyagoktól (pl. üveg, fém), esetleg polimer szerinti fajtázást, valamint tisztítást és 

szárítást. A technológiák többségénél szigorú előkészítés szükséges, de létezik olyan eljárás is ahol elég 

minimális előkészítés, ez az úgynevezett közvetlen olvasztás, ezzel azonban – a gyengébb minőség miatt – csak 

vastag falú termékek állíthatók elő, pl. raklapok. A mechanikai újrahasznosítás problémája, hogy a nagy 

előkészítési költség és a termék kisebb értéke miatt kicsi a profitképessége. Gondot jelent továbbá, hogy egyes 

műanyagok egymással összeférhetetlenek, így csak a tökéletesen szétválogatott műanyagokkal lehet jobb 

minőséget elérni. Itt is problémát jelenthetnek a színezékek és adalékok, ugyanis ezek jelentős mértékben eltérő 

fémtartalmat eredményeznek, esetleg a további felhasználást akadályozzák. A mechanikai újrahasznosítás a 

műanyag-feldolgozó vállalatoknál lehet jó alternatíva. 

2. PET újrahasznosítása 

2005-ben Európában 665000 t poli-etilén-tereftalátot (PET) hasznosítottak újra Európában (6.1. ábra). 2010-re a 

cél 1 millió t újrahasznosított PET volt. Egyes európai országokban (Németország, Franciaország és 

Olaszország) a PET újrahasznosítása kiemelkedően magas volt, 60% feletti. A PET újrahasznosításában az első 

helyen viszont Svájc állt, hiszen ott ez az arány 80% feletti volt 2001-ben (6.2. ábra). A PET 

újrahasznosításának sikere a felhasználásából adódott, ugyanis nagyrészt üdítős palackként kerül forgalomba és 

ennek az áramnak a visszagyűjtése jó hatékonysággal működik. 

  

6.1. ábra - PET palackok újrahasznosítása Európában 
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6.2. ábra - PET palackok újrahasznosítása Svájcban 

 

A PET palackok legnagyobb részét mechanikai újrahasznosítási módszerekkel dolgozzák fel. A szelektív 

gyűjtés után általában a szín szerinti válogatás következik, majd ezután a shreddelés következik, ami általában 

kétlépéses aprítást jelent. Az aprított anyagáramot egy légfúvós válogató rendszerre vezetik, ahol a könnyebb 

frakciókat távolítják el, például a port és a címke darabokat. A homogén frakció melegvizes mosószeres 

mosáson megy keresztül, ahol a termékmaradványokat és a szennyeződéseket távolítják el, valamint a hő 

hatására a címkeragasztót is lemossák. Ezt követően szűrés és öblítés következik, majd ciklonos 

sűrűségkülönbségen alapuló osztályozást alkalmaznak, amely két frakcióra osztja az áramot. A víznél nehezebb 

frakció a PET, míg a víznél könnyebb frakció a poliolefinek, a polipropilén a kupak anyaga a polietilén pedig a 

címke anyaga lehet. A PET ezután szárítóba kerül, majd a fémek kerülnek kiválogatásra elektrosztatikus 

válogatórendszerrel. A legtöbb esetben PVC válogató beépítésére is szükség van a rendszerbe, mivel a címke 

anyaga PVC is lehet és a végtermék klórtartalma limitálva lehet. A klór mellett a termék alumínium tartalmára 

is határértékeket szabnak meg, ezért van szükség az elektrosztatikus leválasztóra, mivel a mágnesek alkalmazása 

az alumínium esetén nem használható. A csomagolóiparaban egyes fejlesztéseit az anyagok újrahasznosításának 

elősegítése ösztönözte. Ilyen fejlesztés például a papír címkék és a fém kupakok helyettesítése műanyaggal, 

mivel ezeket az újrahasznosítás során könnyebben távolítják el a PET anyagáramtól. 

A PET mechanikai újrahasznosításának legnagyobb kérdése az élelmiszeriparban való felhasználásuk. A nagy 

tömegű, robosztus termékek előállítása nem jelentett nagy kihívást a gyártók számára a reciklált PET-ből, 

azonban ezek a termékek nem rendelkeztek jelentős gazdasági értékkel. A reciklált PET élelmiszeriparban való 

alkalmazása logikus lenne, hiszen túlnyomó részt ebből az iparágból kerül ki ez a hulladék. Az élelmiszer 

csomagolása újrahasznosított műanyaggal az első időkben nagy ellenállásba ütközött. 1989-ben azonban már 

engedélyeztek olyan alkalmazásokat, amelyeknél valamilyen fizikai gát választja el az élelmiszert a reciklált 

PET-től. Az egyik első alkalmazása az újrahasznosított PET-nek a tojástartó dobozok készítése volt. Később 

már engedélyezték a többrétegű palackok készítését is, ahol legalább 0,02 mm originális műanyagot kellett 

alkalmazni a csomagolás és az élelmiszer határfelületén. Manapság már léteznek olyan tiszta technológiák, 

amelyek a nagy hatékonyságú tisztítás mellett az alapanyag származásának ellenőrzését is magába foglalja. A 

palackok visszaforgatása a csomagolóiparba nagy jelentőséggel bír, ezt erősíti a Coca-Cola és a Pepsi-Cola 13 

millió $-os beruházása Szlovákiában 2005-ben, ahol 10%-os PET újrahasznosítást érnek el az általuk kibocsátott 

palackok területén. Speciális esete is létezik az élelmiszeripari PET újrahasznosításnak. Egy amerikai cég a 

melegvizes mosás helyett nátrium-hidroxidot alkalmaz a PET hulladék kezelésére. A nátrium-hidroxid szilárd 

fázisú reakcióba lép a PET apríték felületével, így az eltávolítja, a keletkező etilén-glikol és tereftálsav a 

technológia melléktermékei. A PET felületéről így minden szennyeződés eltávolítható, melyet levegő 

fúvatásával és megfelelő hőmérséklet szabályozással növelnek. A visszamaradó sókat és a PET-et szűréssel, 

mosással és fémleválasztással tovább tisztítják. Ez a technológia a mechanikai és a kémiai újrahasznosítás 
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keveréke, amit úgy is neveznek, hogy parciális depolimerizáció. Egy másik technológia során a begyűjtött PET 

szárítás nélkül kerül egy speciális ikercsigás extrúderbe, ahol szárításra és gázmentesítésre kerül, majd 

olvasztásra és pelletálásra kerül. Az amorf PET egy félfolyamatos szilárd fázisú vákuum rendszerbe kerül, ahol 

megtörténik a kristályosítás, kondenzáció és a dekontaminálás. Ezzel a módszerrel hasonló tulajdonságú 

anyagot lehet előállítani mint az eredeti PET esetén. 

A reciklált PET-nek viszonylag jó mechanikai tulajdonságai vannak. Némi viszkozitás csökkenés tapasztalható. 

Továbbá a címkeragasztók szennyezhetik a PET-et, néha zárványokat képezve az anyag belsejében. A ragasztók 

tartalmazhatnak gyantasavakat és etilén-vinil-acetátot (EVA), ami a PET hidrolízisét idézhetik elő. Hasonló 

problémát okozhat a mosásból visszamaradó nátrium-hidroxid és mosószer is. A molekulatömeg csökkenés és a 

ragasztók hatására a PET sötétedését is okozhatják. A PVC szennyezés is problémát okozhat, már 4-10 ppm 

PVC tartalom is ellenállást okozhat. Mivel a PVC sűrűsége közel van a PET sűrűségéhez, ezért az ilyen elven 

történő szétválasztás nem lehetséges, ezért alkalmaznak általában infravörös technológiát erre a célra. 

Az újrahasznosított PET korai felhasználása főként a szálkészítésre korlátozódott. Manapság, azonban már 

számos területen alkalmazzák a reciklát PET-et. Szőnyegeket, elosztófedeleket, csomagolóanyagokat pl. 

tálcákat és főként üdítős palackokat készítenek belőle (6.3. ábra). Ezek mellett a különböző erősítő anyagok 

alkalmazásával ellenálló szerkezeti anyagokat is készítenek belőle pl. ipari csővezetékeket, csapágyborításokat 

stb. 

  

6.3. ábra - A reciklált PET alkalmazási területei az USA-ban 

 

Németországban 61 vállalat fogott össze a PET palackok újrafelhasználásának továbbfejlesztésére, és Petcycle 

EAG néven új vállalatot hozott létre egy svájci szabadalommal védett eljárás ipari bevezetésére. A vállalatok 

között vannak üdítő- és ásványvíz-palackozó cégek, de csomagolóberendezést gyártók és műanyag-feldolgozók 

is. Anyagukat tekintve az új palackok nem különböznek a hagyományos PET palackoktól. A PET jelenlegi 

formájában porozitása és vegyi érzékenysége miatt nem alkalmas a többször felhasználható palackok gyártására. 

A többszöri anyaghasznosítás érdekében együtt kell működniük a palackot töltő és forgalmazó vállalatoknak, 

valamint az újrafeldolgozó cégeknek. Meg kell valósítani egy gondosan válogatott anyagáramot, de egy piaci 

áramlást is a palackozó, a kereskedő és a felhasználó között. Az anyag újrahasznosítása (a palack újrahasználása 

helyett) azt is lehetővé teszi, hogy az együttműködő cégek mindegyike a saját megszokott palackformáját 

reprodukálhassa a közösen begyűjtött nyersanyagból. A betéti díjak bevezetésével a vásárlót és az eladót is 

igyekeznek érdekeltté tenni a palackok visszaszolgáltatásában. A Petcycle eljárás azonban csak a sikeres 
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begyűjtés után kezdődik. A begyűjtött palackokat először perforálják, hogy könnyebb legyen a levegőt és a 

folyadékmaradékokat eltávolítani (6.4. ábra). Ezután a perforált palackokat (a rajta maradó papírcédulákkal és a 

dugókkal együtt) lepréselik. Az így kapott anyagot egy Németország számos térségében működő újrafeldolgozó 

céggel együttműködve feldarabolják, és alapos mosásnak vetik alá. Ekkor kerül sor a papírdarabkák és a 

kupakok sűrűség szerinti elválasztására, ez után már tiszta PET-granulátumot kapnak. Ebből előszárítás, majd 

ismételt szárítás után új előformákat lehet készíteni. Az előformákból a későbbiek során egyéni alakú palackokat 

lehet fújni – minden cégnek a saját igénye szerint. A rendszer kidolgozói remélik, hogy az eljárást nem csak az 

ásványvíz- és üdítőgyártók fogják bevezetni, hanem más italcsomagolások esetében is hasznosnak bizonyul. A 

Petcycle rendszerben gyártott és abba visszakerülő palackok nyakát egy nyolcszögletű jelzéssel látták el, hogy a 

kész palackok könnyen megkülönböztethetők legyenek. A jelzés alapján egy automatikus kamerás 

megfigyelőrendszer is el tudja végezni a palackok válogatását. A válogatást a használt palackokat begyűjtő 

helyeken végzik, hogy csökkentsék a fölöslegesen szállított anyag mennyiségét. 

  

6.4. ábra - A PET újrahasznosítás folyamata 

 

3. HDPE újrahasznosítása 

A HDPE újrahasznosítása hasonlóan végzik, mint PET estén, ennek fő oka, hogy a HDPE is főként palackok 

formájában jelenik meg. Általában a nem színezett HDPE-t először a színezett palackokból válogatják ki. 

Esetenként a színezett palackokat tovább válogatják színenként. A nem színezett palackok válogatását néha a 

bálázás előtt elvégzik, de esetenként az azt követő lépésekben is végezhetik. A bálázott HDPE-t shreddelik, 

mossák és úszó válogatóba, vagy hidrociklonban választják le a szennyeződésektől. A levegő befúvásos 

osztályozást a vizes szeparálás előtt is elvégezhetik. A szárított anyagáramot extrúderben megömlesztik és 

pelletet állítanak elő. A színezett hulladékból általában szürkészöld, illetve fekete granulátumot kapnak, az 

alapanyag összetételétől függően. A reciklált HDPE esetén a legnagyobb jelentősége a színszennyezének van, 

mivel a sötét színnel könnyen el lehet szennyezni a friss polimer színét is. Ez gátat szab a 

felhasználhatóságának. A másik szennyezés a polipropilén, ami a HDPE palackok kupakanyagából kerülhet be. 

Ezek a problémák, azonban egy modern válogató rendszerrel könnyen kiküszöbölhetők. A reciklált HDPE 

tulajdonságai jól közelítik az eredeti műanyag tulajdonságait. A színezett reciklált HDPE-t a nem színezett 

reciklált HDPE árának csak kb. 60%-áért lehet értékesíteni. 

A HDPE újrahasznosítását nehezíti a nagy folyási tulajdonságú fröccstermékek és a kis folyási tulajdonságú 

fúvatott termékek tulajdonságai közti különbség. Ezek keverékéből ugyanis olyan közepes folyási tulajdonságú 
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termék jöhet létre, amely nem alkalmas se fröccsöntéssel, se fúvatással történő feldolgozásra. A két különböző 

típusú műanyag között a jelölési rendszer nem tesz különbséget, az újrahasznosító rendszerben pedig nehéz 

ezeket szétválasztani, mivel a sűrűségükben és a legtöbb egyéb tulajdonságukban nincs jelentős eltérés. Nehéz 

tehát a problémát kiküszöbölni az előválogatással, a legtöbb esetben a nagyméretű tárgyak fúvatással készültek. 

A HDPE esetén a vegyszer eredetű szennyeződések is nagyobb problémát okoznak, mint a PET esetén. A 

HDPE-ben ugyanis ezek könnyebben oldódnak, valamint a diffúziós sebesség is nagyobb, így a vegyszer 

migrációja is nagyobb a reciklált műanyagból. Tehát a vegyszer könnyebben felszívódik a műanyagba és onnan 

könnyebben kerül a becsomagolt termékbe is. Ennek ellenére néhány speciális esetben engedélyezték a reciklált 

HDPE alkalmazását élelmiszerek csomagolására is. A migráció okozta problémákat a PET-hez hasonlóan a 

hulladék származásának szelekciójával és a megfelelő feldolgozási körülmények alkalmazásával lehet 

kiküszöbölni. A reciklált HDPE-t ugyancsak lehet alkalmazni többrétegű rendszerekben, ahol az originális 

műanyag érintkezik a termékkel. Ezt a megoldást alkalmazzák a tisztítószer csomagolásoknál is, ahol az 

élelmezési engedély nem kérdés, viszont számolni kell a reciklált műanyag nem kívánt szaghatásával. Ezért a 

csomagolás külsején is eredeti polimer réteget alkalmaznak. Ezzel a megoldással nem csak a korábbi 

problémákat orvosolják, hanem a viszonylag drága színezőanyagok felhasználásának mennyiségét is 

csökkenthetik. 

A reciklált HDPE úttörője a mezőgazdaságokban alkalmazott vízelvezető csövek gyártása volt. A csövek még 

mindig fontos szerepet töltenek be a piacon, azonban számos további termékek jelentek meg. Ezek egyike a 

többrétegű palackok megjelenése, az USA-ban a tisztítószeres flakonok nagyrésze ilyen formában kerül 

forgalomba, amelyek átlagosan 25% reciklált HDPE tartalmaznak. A motorolajos flakonok nagyrésze egyrétegű 

újrahasznosított és eredeti HDPE keverékéből készülnek. A 6.5. ábra az újrahasznosított HDPE felhasználási 

területeit mutatja be az USA-ban. A vegyszeres flakonon kívül kertészeti eszközöket, műanyag szatyrokat, 

ládákat, szemetes konténereket és egyéb termékeket is gyártanak. 

  

6.5. ábra - A reciklált HDPE alkalmazási területe az USA-ban 

 

A transzferfröccssajtolás az a technológia, amely a többféle műanyagból álló keverékek, tehát a reciklátumok 

feldolgozására leginkább alkalmas. A fröccsöntéssel szemben a beadagolásnál itt jóval kisebbek a 

nyomásértékek: 200-250 bar 1000-2500 bar helyett. Ennél az eljárásnál lényegesen kisebbek a nyíróerők is az 

olvadékban, és kisebb a maradó feszültség a termékben, amelynek így kisebb a zsugorodása és a vetemedése, 

mint a fröccsöntött termékeké. A felsorolt előnyök miatt a fröccssajtolás néhány speciális területen, pl. optikai 

eszközök előállításánál szinte kizárólagos technológia. A transzferfröccssajtolást az ipari hulladékok gazdaságos 

feldolgozására fejlesztették ki. Az eljárásban az olvadékot extruder vezeti egy dugattyús fröccsegységhez. Az 

eljárás előnyös a vegyes műanyagok feldolgozásánál, mivel az egymással nem összeférhető polimerek 

stabilitása a magasabb hőmérsékleten az olvadék lamináris folyása révén megnövekszik. Ezen az elven működő 

berendezéseket az MBM Maschinenbau GmbH gyárt, amelyeket világszerte használnak raklapok gyártására 

reciklált polimerekből, ill. azok keverékeiből. A berendezés óránként 50–60 raklapot gyárt mintegy 1000 kg/h 

teljesítménnyel. A fóliabálákat hengeres behúzó berendezéssel, a nagyobb darabokat szállítószalaggal juttatják 

fémkiválasztás után az aprító-tömörítő egységbe. Ebben a hulladékot az aprítás és tömörítés közben elő is 

melegítik és gáztalanítják. Ezt az anyagot extruderben megolvasztják, majd az olvadékot két injektorba vezetik, 

miközben az olvadékot szűrik. Az injektorokból az olvadékot – a megfelelő mennyiség elérése után – a dugattyú 
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a szerszámba nyomja. A befröccsöntés befejezése után a szerszám záródik, és az olvadékot a prés a szerszámban 

elosztja. Lehűlés után a szerszám ismét nyílik. A cég know-how-ja számos poliolefinkeverék feldolgozására 

alkalmas anélkül, hogy összeférhetőséget növelő adalékot kelljen hozzákeverni. Az így kapott kompaundok 

homogenitását elektronmikroszkópos felvételekkel is igazolták. A poliolefinkeverékeket ugyanakkor tölteni 

vagy erősíteni lehet ásványi vagy szerves anyagokkal. Kalcium-karbonáttal a polietilénhulladék 

hajlítómodulusát jelentősen, a hajlítószilárdságát kismértékben lehet javítani, miközben a keverék ütésállósága 

csökken (6.1. táblázat). 

6.1. táblázat - Polietilén hulladék hajlítási tuljadonságainak javítása kalcium-

karbonáttal 
 

Tulajdonság HDPE hulladék HDPE + 8,1% 

CaCO3 
HDPE + 

11,12% CaCO3 
HDPE + 14,33% 

CaCO3 
HDPE + 17,08% 

CaCO3 

Hajlítómodulus 

MPa 
763 853 899 937 991 

Hajlítószilárdsá

g MPa 
22,41 23,92 23,85 24,92 25,71 

Maximális 

nyúlás % 
6,04 5,92 5,92 5,8 5,77 

Charpy 

ütésállóság, 

kJ/m2 

34,15 38,74 39,97 34,87 32,81 

Hornyolt 

ütésállóság, 

kJ/m2 

64,28 55,65 43,11 54,17 49,33 

Shore-D 

keménység, °Sh 
56,77 57,39 61,41 62,08 64,05 

4. LDPE újrahasznosítása 

A kis sűrűségű polietilén (LDPE) és a lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) tulajdonságaiban és 

felhasználásában nincs jelentős különbség, valamint a hulladékban keverve jelenik meg, ezért az 

újrahasznosításukat is általában együtt szokták megoldani. A hulladékba kerülő LDPE kétharmada a 

csomagolóipari felhasználásból származik (6.6. ábra). A másik jelentős felhasználási területe ezen műanyagnak 

a nem tartós cikkek előállítása, mint például a szemetes zsák. 

  

6.6. ábra - Az LDPE/LLDPE megjelenési formái a lakossági hulladékban 
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A műanyag fóliák újrafeldolgozása sokkal nehezebb feladat, mint például a műanyag flakonoké. Minél kisebb a 

műanyag sűrűsége, annál nehezebb kezelni, szállítani, valamint a szennyeződések eltávolítása is bonyolultabb. 

Ezért a múltban bevett gyakorlat volt, hogy a műanyag fóliahulladékot Európából, vagy az USA-ból a távol-

keletre szállították, ahol a válogatás munkaerő költsége alacsony volt. Ez a megoldás azonban csak ideiglenesen 

volt fenntartható, ezért új módszereket dolgoztak ki. Ilyen módszer a pneumatikus válogató rendszerek 

bevezetése, amely a fóliahulladékot is 98%-os hatékonysággal képes szelektálni. A fóliahulladékot először 

shreddelik, vagy aprítják majd granulálják. Másik megoldás az agglomerálás, ami a műanyag nagyobb 

hőmérsékleten történő aprítását jelenti. Ezt általában olyan aprító berendezésen végzik, amelyet nem hűtenek és 

a nagy hő elősegíti az apríték összetapadását, illetve zsugorodását. Az agglomerálást szakaszosan is végzik, 

olyan keverővel ellátott berendezésben, ahol a hő hatására a fólia zsugorodik (pl. gőzt alkalmazva), aztán a 

zsugorított fóliát aprítják. Az újrahasznosított LDPE fólia fő felhasználási területe a szemeteszsákként való 

felhasználás. A kezdetekben eredeti műanyaggal keverve alkalmazták, majd az ezredfordulótól kezdve 100% 

újrahasznosított műanyagból készítették a legtöbb szemeteszsákot. Ezen kívül megjelentek a reciklált LDPE és 

farosttal készített kompozit termékek is. A mezőgazdaságban alkalmazott LDPE termékek újrahasznosítása a 

sok szennyeződés miatt nehéz, azonban a hulladék lokálisan keletkezik, így a begyűjtése viszonylag könnyebb. 

A mezőgazdaságban keletkező zsugor-, siló- és takarófóliák, valamint bálakötözők feldolgozására új 

technológiákat dolgoztak ki. A feldolgozás során a legfontosabb lépések a tisztítás és szárítás. A hulladékot 

ajánlatos levegőn 1-3 napig szárítani. Ezután hatékony módszer a por és az egyéb szilárd szennyeződések 

eltávolítására a rázóasztalos kezelés. Az ilyen típusú hulladékot napfénytől elzárt helyen kell tárolni a 

degradáció további káros hatásainak elkerülése végett. A kidolgozott technológiák a reciklált műanyag 

felhasználásával a mezőgazdaságot célozták meg például ló és szarvasmarha karámok alapanyagaként való 

felhasználás. 

A csehországi Reoplast 2000 tonna polietilén granulátumot állít elő kizárólag fóliahulladékból. A hulladék ipari 

és ún. áruházi eredetű. A hulladékbálákban az anyag 80% felett – sokszor 100%-ban – sztreccsfólia-hulladékot 

tartalmaz, amelyben szennyezésként papírcímkék, PP és PS pántok, ragasztószalagok, fadarabok és 

élelmiszermaradékok fordulhatnak elő. A szállítás során további szennyeződésként homok és föld is kerülhet a 

kiindulási anyagba. Az összes szennyezés mennyisége átlagosan 5%. Ehhez adódik még 10-25% nedvesség. Az 

extruderes feldolgozásban a szennyezések által okozott problémák kiküszöbölésére a feldolgozósorba egy 

tisztító berendezést építettek be utólag. A berendezés a MAS-partner Ekuma GmbH által kifejlesztett DRD 

technikával (dupla rotortárcsa) dolgozik. Ez a technika egyesíti magában a tisztító centrifugát és a termikus 

szárítást és egyben kíméli az anyagot. Az aprított műanyag egy hengeres kamrában forog, az anyagot forró 

levegő tartja lebegve. A forró levegő hatására 2%-ra csökken a nedvességtartalom, a szennyeződéseket szitán 

keresztül kiválasztják, és egy porkamrában gyűjtik, majd kiürítik. Hetenként mintegy négy m3 

szennyezőanyagot távolítanak el. A tisztítóberendezésből az anyag közvetlenül az extruderbe kerül. Az anyag 

már meleg, és így csökken az energiaigény, az alacsony egyenletes nedvességtartalom pedig a folyamat 

stabilitását eredményezi. Mindezeknek köszönhetően az extruder állandó teljesítménnyel és hőmérséklettel 

dolgozik, a szűrés és a gáztalanítás zavartalan. A tisztítóberendezés beállításával a teljesítményt 30%-kal 

sikerült növelni (390 kg/óráról 500 kg/órára), és javult a regranulátum minősége is. Jelentős 

költségmegtakarítást érnek el azzal, hogy szennyezettebb, tehát olcsóbb nyersanyagot is fel tudnak dolgozni. 

Csökkentek a karbantartási költségek, könnyebb és kevesebb lett a gépkezelők munkája. Mindent összevéve a 

beruházás 18 hónap alatt megtérült. 

5. PP újrahasznosítása 

A PP felhasználásának 38%-át a csomagolás, míg 37%-át a tartós termékek teszik ki. A csomagolóiparból 

származó PP újrahasznosítása nagyon hasonló a polietilén termékekéhez. A tartós termékek újrahasznosítása 

pedig főleg az autóiparban alkalmazott PP reciklálása teszi ki. A Stonyfield Farm joghurt gyártó cég a 

dobozainak PP zárókupakjának újrahasznosítására leszerződött egy újrahasznosító céggel, amely a begyűjtött 

kupakokból fogkefék és borotvák műanyag részeít állítja elő. 

  

6.7. ábra - A PP megjelenési formái a lakossági hulladékban 
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6. PS újrahasznosítása 

A polisztirol legnagyobb része nem tartós termékként kerül felhasználásra, a lakossági hulladékban így a PS 

56%-a nem tartós termékként jelenik meg, amelyből az egyszer használatos tányérok és poharak 31%-ot tesznek 

ki (6.8. ábra). A tartós termékek aránya 32%, amelynek jelentős részét az építőiparban használják fel, mint 

szigetelést (HUNGAROCELL, NIKECELL). A habosított polisztirol újrahasznosítása még gyerekcipőben jár, 

ennek oka a kis halmazsűrűsége, ami jelentősen megnehezíti a szállítását és tárolását is. Egyes speciális 

felhasználási területe létezik, ilyen például a jó szigetelő tulajdonságú és kis halmazsűrűségű habbeton. A 

habosított polisztirol szállítási és tárolási problémájára egy amerikai cég megoldást dolgozott ki, amelyben 

növényi eredetű oldószerben feloldják a polisztirol habot, ami úgynevezett „Polygel”-t alkot. Ezzel a 

megoldással 90%-kal lehet csökkenteni a halmazsűrűséget. A gélt hordókban és tartályokban lehet tárolni, 

illetve szállítani. A gélt a feldolgozóhelyen tovább hígítják és szűréssel távolítják el a szennyezőanyagokat, 

majd új polisztirol terméket állítanak elő belőle. A szennyezőanyag tartalmat így 1 ppm-re lehet csökkenteni. A 

Herbold Meckesheim Kunststoffabfälle cég a megoldás érdekében fejlesztette ki többlépcsős 

tömörítőberendezését. A hulladékot először felaprítják, majd automatikusan az agglomerátor előtti silóba 

vezetik. A tömörítő két gyúrótárcsa, közülük az egyik forog, tömöríti a betáplált anyagot, amely tovább áramlik 

egy utólagos aprítóba, ahonnan pneumatikus szállító vezeti vissza a silóba; a körforgalom addig tart, amíg 

morzsalék nem keletkezik. A berendezés a hulladékot kíméletesen kezeli, az nem ömlik meg, nem degradálódik, 

ömledékindexe nem változik. A berendezés alkalmas PET palackok aprítására és tömörítésére is. Ebben az 

esetben a regranulátumból pántolószalag, esetleg fólia gyártható. A berendezés alkalmas mosott fóliák 

szárítására is. A kompresszort tápláló csiga kiszorítja az előforduló víz 99%-át. A tömörítőzónában azután a 

még visszamaradó víz elpárolog. Lehetőség nyílik arra is, hogy a betápláló csiga végén adalékanyagokat, illetve 

falisztet vagy szálakat adjanak az aprítékhoz. Az így nyert keverékből gépkocsiszőnyegek gyárthatók. A tárcsák 

méretétől függően az óránkénti teljesítmény 100 és 2000 kg között változhat. 

  

6.8. ábra - A PS megjelenési formái a lakossági hulladékban 
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Az egyszer használatos étkészletek újrahasznosítása sem egyszerű, a nagymértékű szennyezettség miatt. Az 

USA-ban az iskolai étkeztetésben próbálták megoldani az elhasznált evőeszközök újrahasznosítását kevés 

sikerrel. Egyes gyorsétterem láncokban (pl. McDonalds), a keletkező polisztirol hulladék nagy részét 

újrahasznosítják, ez azonban főként az üzletpolitikának volt köszönhető, nem pedig az újrahasznosítás 

gazdaságosságának. 

A csomagolóiparban felhasznált polisztirol újrahasznosítása nagyobb sikereket ért el az elmúlt évtizedekben. A 

habosított polisztirol jelentős részét térkitöltő habként használják újra, így újra a csomagolóiparba kerül 

visszavezetésre (6.9. ábra). 

  

6.9. ábra - Reciklált EPS-ből készült térkitöltő hab 

 

A tartós termékek újrahasznosításában a Kodak úttörőként elsőként forgatta vissza a fényképezőgépek és 

kamerák házának polisztirol részeit a termelésbe. A használt fényképezőgépeket és az akkor még használatos 

filmes dobozokat begyűjtötték aprították és eredeti polimerhez keverve használták fel újra. Hasonlóan 

hasznosítják napjainkban újra a mobiltelefonok műanyag részeit. Az újrahasznosított polisztirolból 

csomagolóanyagot, kertészeti termékeket, irodaszereket, vállfát és egyéb termékeket állítanak elő. 

7. PVC újrahasznosítása 

Amerikában a PVC nem tartós termékként kerül felhasználásra, míg Európában a PVC 26%-a csővezetékként és 

csőszerelvényként, 17%-a fóliaként, 11%-a ablak és ajtóprofilként 9%-a kábelszigetelésként, 5%-a flakonként 

és 18%-a padlóbevonatként kerül forgalomba (6.10. ábra). 
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6.10. ábra - A PVC megjelenési formái a lakossági hulladékban 

 

A lakossági hulladékban megjelenő (pl. flakonok) PVC újrahasznosítás csak kismértékben megoldott, inkább az 

építőiparban (pl. csövek) és a mezőgazdaságban (pl. fóliák) keletkező hulladék újrahasznosítására fókuszálnak. 

Továbbá az autóiparban is egyre több PVC alkatrészt hasznosítanak újra. A PVC oldószeres módszerrel való 

újrahasznosításának egyik fő képviselője a Solvay cég olaszországi gyára, ahol kábelszigetelést, autó 

alkatrészeket padlóburkolat hulladékot dolgoznak fel. A cég sikerét mutatja, hogy 2005-ben Tokió mellett egy 

18000 t/év kapacitású üzemet építettek, ahol a regenerált PVC-t 20000 t kábelszigetelés, fólia és tapéta 

hulladékból állítják elő. A cég újrahasznosított PVC termékéhez (Vinyloop FC001) lágyító és stabilizáló 

adalékot adnak, valamint különböző töltőanyagokat is alkalmaznak. 

8. PA újrahasznosítása 

Az üvegszálas poliamid újrahasznosítása nem egyszerű feladat. Erre fejlesztett ki a DuPont de Nemours és a 

japán Denso cég egy új eljárást, amellyel a gépkocsikból kiszerelt hűtővíztartályok anyagát vezetik vissza a 

gyártásba. Az eljárás lényege, hogy a felaprított üvegszálas hulladékot reaktorban feloldják, az üvegszálat 

kiszűrik, az oldatból visszanyert poliamid molekulatömegét pedig az eredeti anyagéhoz hasonló értékre állítják 

be. 

A regenerált, üvegszállal kevert anyagból és eredeti üvegszálas poliamidból légszívó csövet készítettek, és 

összehasonlították a csövek tulajdonságait. A visszanyert anyagból gyártott cső műszaki tulajdonságai 

egyenértékűek voltak a friss anyagból gyártottéval. Ilyen módon bebizonyosodott, hogy az üvegszálas PA 

feldolgozásakor is megvalósítható a zárt ciklusú feldolgozás. 

Egy tanulmányban a DuPont kompozit újrahasznosítási technológiát a fenntarthatóság három dimenziója 

mentén elemezték, beleértve az alkatrész végfelhasználói vizsgálatát, az életciklus analízist, – hogy megértsék a 

teljes környezetterhelés mértékét –, valamint a gazdasági szempontokat. Összehasonlították új PA 6-ból és az 

újrafeldolgozott PA 6 kompaundból előállított, az autókban használt levegőbeszívó csonkok tulajdonságait 

(6.11. ábra). A végfelhasználói vizsgálat eredményei szerint a 100%-ban újrahasznosított anyagból készült 

alkatrész nyílásainak méretei, húzószilárdsága és ütésállósága a specifikáción belüliek voltak. A termék 

előállításához felhasznált energia és CO2 kibocsátás életciklus elemzése azt mutatta, hogy a kompozit 

újrahasznosítási technológia környezetterhelése alacsonyabb, mint az eredeti eljárásé. A gazdasági 

összehasonlításban az újrafeldolgozás minden lépését – összegyűjtés, szétszerelés, alapanyag szétválogatás és 

újrafeldolgozás – figyelembe vették. A DuPont kompozit újrahasznosítási technológiája egy zárthurkú poliamid 

újrahasznosítási folyamat, képes arra, hogy az üvegszállal, vagy ásványi anyaggal töltött PA 6 vagy PA 66-ból 

készült elhasznált alkatrészeket átalakítsa alapvetően az új anyaggal azonos tulajdonságokkal rendelkező 

anyaggá. Az újrafeldolgozási technológiában megömlesztik a használt poliamidot, kiszűrik a szennyeződéseket 

és a töltőanyagot. A visszanyert poliamid molekulasúlya arra a szintre növelhető, amely a végső alkalmazáshoz 

szükséges. 
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6.11. ábra - A légbeszívó csonkok tulajdonságai 

 

9. Műszaki műanyagok 

Hagyományosabb eljárást követ a Pekutherm cég, amely bármilyen hőre lágyuló műanyag hulladékának 

feldolgozására vállalkozik, de átlátszó műanyagok, pl. PC, PMMA újrahasznosításában különösen nagyok a 

tapasztalatai; a regranulátumokból ismét átlátszó termékek gyárthatók. A műanyagok visszanyerésében a 

szokásos lépéseket (válogatás, osztályozás, fóliák és összetett rendszerek kiemelése, szétszerelése, darabolás, 

őrlés (1–35 mm-es méretig), fémmentesítés, pormentesítés, szitálás, regranulálás, zsákokba csomagolás) 

követik. 5 feldolgozóberendezésük összes kapacitása 5000 t/év. Partnereiknél gyűjtőládákat helyeznek el, és 

saját járműveikkel rendszeresen maguk szállítják be az újrafeldolgozó üzembe a hulladékot, a „saját” 

hulladékból visszanyert műanyagot pedig visszaszállítják a „tulajdonosnak”. Ezzel az eljárással is kialakul a zárt 

láncú termelés. 

Ha a polikarbonátot megfelelően kiszárítják feldolgozás előtt, akkor csak termomechanikai degradációval kell 

számolni. Ha viszont víz van jelen, a hidrolízis miatt csökken az átlagos molekulatömeg, és jelentősen romlanak 

a mechanikai tulajdonságok. Ugyanezek az alapelvek érvényesülnek az újrafeldolgozáskor. Jelentős 

tulajdonságromlás csak akkor lép fel, ha nincs kielégítő előszárítás. Megfelelő szárítás után csak akkor 

degradálódik az anyag az újrafeldolgozás során, ha túl magas feldolgozási hőmérsékletet és/vagy nyomatékot 

alkalmaznak. Más polikondenzációs műanyagok (pl. PET) újrafeldolgozásakor megfigyelték, hogy ha 

előszárítás nélkül, de levegő kizárásával vagy nitrogénatmoszférában végezték az extrúziót, jelentős mértékben 

csökken a bomlás, ezért megvizsgálták, hogy hasonló hatás polikarbonát esetében is megfigyelhető-e. 

10. Elektromos és elektronikai hulladék 
újrahasznosítása 

Az elektromos és elektronikai (E/E) gyártmányokból kinyerhető műanyaghulladékok mechanikai eljárásokkal 

végzett visszaforgatásának és hasznosításának legfőbb célja a másodlagos nyersanyagforrások bővítése. 

Korábban az E/E gyártmányok felhasználás utáni kezelésére nem voltak általánosan érvényes szabályok. A TV 

készülékeket és hűtőgépeket meghatározott mértékig szét kellett szerelni, és ennek során egyes anyagokat, 

többek között a műanyagokat el kellett különíteni, a többi alkatrészt ezt követően fel kellett darabolni. Más 

készülékeket, pl. a mosógépeket szétszerelés nélkül egészben kellett feldarabolni. A berendezések szétszerelése 

(feldarabolása) után a kinyert műanyaghulladék elégethető, illetve felaprítás után anyagában újrahasznosítható 
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volt. A 2005-ben hatályba lépő új EU rendelet szerint azonban a gyártók költségére kell az elhasználódott E/E 

berendezéseket összegyűjteni, fajtánként csoportosítani, szétszereltetni és újrahasznosítás érdekében az arra 

szakosodott szervezetekhez juttatni. A szabályozás vizsgálta az energetikai és a mechanikai újrahasznosítás 

költségeit, illetve a regranulátum árát. A mechanikai újrahasznosítás gazdaságossága függ a hulladék műszaki 

jellemzőitől, a begyűjtés módozataitól, a szennyezőanyagok eltávolításának mértékétől és a műanyag-

feldolgozás során alkalmazott eljárástól. Ezek a tényezők határozzák meg a regranulátum műanyagtartalmát 

(amelynek legalább 90%-ot kell kitennie), ömledékindexét, sűrűségét és az árát. Sajnálatos, hogy rendelet nem 

szabályozza pontosan a fém- és nehézfémtartalom határértékeket. A garantált specifikációban viszont meg kell 

határozni a halogénvegyületek mennyiségét is. 

Az ilyen eredetű termékekből származó műanyaghulladék sok tekintetben különbözik az egyéb ipari területekről 

(pl. autóipar, csomagolás) származó műanyaghulladékoktól. Ez igaz nem csak az anyagi összetételre (pl. 

műszaki műanyagok felhasználása), hanem egyéb szempontokból is: 

– az E/E iparban felhasznált műanyagok a felhasználás során pl. az erős sugárzás, hő stb. hatására 

szerkezetükben jelentősen megváltozhatnak, 

– az E/E ipar műanyaghulladékai erősen szennyezettek lehetnek (pl. fémekkel, üveggel). 

A kedvezőtlen fizikai változások között említhető a láncszakadás (ridegedés), a kisebb szakítószilárdság és a 

kémiai változások (akár új anyagok is képződhetnek a polimermátrixban). Bár a kémiai átalakulás mértéke 

általában nem nagy, mégis figyelembe kell venni az újrafeldolgozási vagy hasznosítási technológiák 

kiválasztásakor. A degradációra különösen akkor kell tekintettel lenni, ha anyagában akarják újra felhasználni a 

műanyagot. Kevésbé fontos ez a szempont akkor, ha nyersanyagként kezelik, petrolkémiai vegyszerekké 

alakítják vagy energiatartalmát hasznosítják. A szennyezésekre azonban bármilyen hasznosítás esetében oda kell 

figyelni. A fémtartalom, nehézfémtartalom, halogéntartalom határozza meg a hasznosítás optimális módszerét. 

Külön tanulmányozták a viszonylag nagy tömegű műanyag házak és burkolatok újrahasznosítását, mert ez 

alkotja a hulladék legnagyobb hányadát, és ezek hasznosításával lehet legkönnyebben teljesíteni a törvény által 

előírt újrafeldolgozási hányadokat. A műanyaghulladékot a E/E direktíva hatáskörébe tartozó anyagokkal együtt 

vagy egy átfogó hulladék- és nyersanyag-gazdálkodás keretében kell hasznosítani. A hasznosítás módját a 

meglehetősen szigorú újrahasznosítási hányadok határozzák meg. Sok tanulmány foglalkozik a környezeti 

hatások kérdésével, de az ennek során feltételezett paramétereken és határfeltételeken még a szakemberek is 

sokat vitatkoznak. Az ár/használati érték viszony megállapítását célzó tanulmányok szélesebb körben próbálják 

meg figyelembe venni a társadalmi szintű költségeket és előnyöket. A 6.12. ábra gyakorlatias megközelítésben 

mutatja a lehetséges hasznosítási módokat. A 2006-tól érvénybe lépő E/E direktíva előírásainak teljesítésére 

három út áll rendelkezésre: 

• a nagyobb műanyag alkatrészek anyagában történő hasznosítása, 

• a műanyagot is tartalmazó zúzalékfrakció nyersanyagként való hasznosítása, ill. energiatartalmának 

hasznosítása, 

• a társított fém/műanyag rendszerekből az értékes fémtartalom kinyerése. 

A műanyagokra és üvegre előírt mai visszanyerési hányadok kisebb berendezésekből és tv-készülékekből csak 

nagy erőfeszítéssel és drágán teljesíthetők. 

  

6.12. ábra - Az E/E hulladékok újrahasznosítási lehetőségei 
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A Nokia cég 2006-ban 348 millió mobiltelefont gyártott, két versenytársa, a Motorola és a Samsung összesen 

335,5 milliót. Ez a termék, számos más elektronikai termékhez (számítógép, DVD-lejátszó, televízió; globális 

helymeghatározó rendszer (GPS)) hasonlóan divatcikk, a műszaki fejlődés és az új formák megjelenése miatt 

gazdáik hamar újabbat vásárolnak, a régit pedig eldobják. Ezáltal a gyártásukhoz felhasznált veszélyes anyagok 

is a szemétbe kerülnek. Azaz kerülnének, ha ma már világszerte nem törekednének a természeti források 

védelmére, a szennyezés és a hulladékmennyiség csökkentésére, a levegő és a vizek tisztaságának megőrzésére. 

Az Európa és Ázsia országaiban, továbbá az USA-ban hozott környezetvédelmi törvények hatására változnak a 

tervezésnél követett szempontok, változik a gyártástechnika, a használat és az elhasznált termékek kezelése. A 

tervezők tudomásul veszik, hogy bizonyos anyagokat tilos beépíteni, helyettük másokat írnak elő; a gyártáskor 

igyekeznek elkerülni a drága és környezetszennyező eljárásokat, pl. a festést; és arra is gondolnak, hogy a 

termék elhasználódás után könnyen elemeire bontható legyen. 

Az elhasználódott gépjárművek sorsát a jogharmonizáció során, az EU 2000/53/EC Irányelvét átvéve 

Magyarország is külön kormányrendeletben (267/2004. (IX. 23.)) szabályozta. A rendelet 2006. január 1. és 

2015. január 1. közötti időszakra az autó – mint hulladék – legalább 85%-os hasznosítását írja elő, 80% 

anyagában, 5% pedig energiatermelésre használható. 2015. január 1-től ez az arány 95%-ra emelkedik, amely 

85% anyagában való és 10% energetikai hasznosítást tesz kötelezővé. Figyelembe véve az autóiparban 

végbemenő tendenciákat, nevezetesen az autók tömege, a műanyagok aránya (jelenleg 11%) tovább nő a fémek 

rovására, ami éves szinten 31 ezer tonna műanyaghulladékot jelent csak ebből a szektorból. Az elhasználódott 

műanyagok anyagában, illetve energetikai célra történő újrahasznosításának továbbfejlesztése elkerülhetetlen. 

Az autókban található műanyagok csaknem felét (41%-át) a polipropilén teszi ki, ezért ennek a frakciónak az 

újrahasznosítása elengedhetetlen. 
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