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Belgium
A jövőben Belgiumban a nemrég megalakult Plaremec cég koordinálja a

műanyaghulladék újrahasznosítását. Feladata az érintett felek közötti kapcsolat
megteremtése és az információáramlás javítása. A munkába bekapcsolódnak a
műanyag csomagolóeszközöket gyártó cégek, a műanyag-hasznosítással fog-
lalkozó vállalatok, a hulladékgazdálkodó szervezetek és a helyi hatóságok.
Legfontosabb feladat az ipar és a hatóságok közötti kapcsolat kiépítése, ugya-
nis a hatóságok hozzák meg a jogszabályokat, de ezek egyrészt nem ismerik
az ipar lehetőségeit, másrészt nem rendelkeznek kellő tapasztalattal. A
Plaremec cégen belül különböző munkacsoportokat hoznak létre, amelyek fela-
data többek között a másodnyersanyagok piaci esélyének javítása, a piackuta-
tás, a piacfelmérés. Jelenleg hiányzik a különböző hulladékok, pl. a csomagolá-
si hulladék, a használt autógumi és az elektronikus hulladék visszavételi kötele-
zettségének teljesítéséhez szükséges szervezeti háttér. Ezekre a hulladékokra
az EU-irányelven kívül nemzeti jogszabályok is hatályba léptek. 

Az építőipari műanyaghulladékok helyzete talán a legrosszabb, ezekről
alig áll rendelkezésre megbízható információ, és ez is igen alacsony haszno-
sítást tükröz. Nem ismeretesek sem a hasznosítási módszerek, sem a költsé-
gek. A Plaremec cégen belül ennek a területnek kiemelt figyelmet szentelnek. 

A szervezet eddigi felmérése szerint Belgiumban 40 vállalat foglalkozik
valamilyen formában a műanyagok újrahasznosításával. Ezek egyike a
Vermaplast cég, amelynek termékei kizárólag műanyaghulladékból készülnek.
A műanyagok fröccsöntésére szakosodott vállalat különböző kerti bútorok és
kellékek mellett kormánykereket és zajvédő falat állít elő. A műanyaghulladékot
az általa kidolgozott technológiával 10 mm-es darabokra aprítja, majd a fröccs-
öntő berendezésben különböző formadarabokká dolgozza fel. Négy, egyenként
150 tonnás fröccsöntő gépen problémamentesen dolgozható fel a vegyes mű-
anyaghulladék. Idegen tárgyak nem zavarják az üzemmenetet, csak a nagy
fémdarabokat kell eltávolítani feldolgozás előtt. A műanyaghulladék a tiszta
alapanyag árának egyharmadába kerül, a végtermék környezetkímélő, és



megjelenése 90%-ban megegyezik a tiszta kiindulási anyagból előállított termé-
kével, mindössze a színezésnél adódnak problémák. A késztermék olcsóbb, bár
ugyanolyan tartós, mint a tiszta alapanyagból előállított termék. A cég további
beruházást tervez, amit a hulladékokra vonatkozó jogszabályi szigorítások in-
dokolnak, bár az ipar még nem veszi elég komolyan ezeket. 

Nagy-Britannia
Nagy-britanniai felmérések szerint a merev falú műanyag csomagolóesz-

közök, pl. a PE-HD tejes palack a háztartási hulladék kb. 6%-át teszik ki. Ez
országos viszonylatban több mint 1 M t műanyag. Egy brightoni kutatócso-
portnak sikerült olyan eljárást kidolgoznia, amellyel ebből a műanyag háztartá-
si hulladékból jó minőségű autós eszközöket – mosófelszerelést, szellőzőnyí-
lást, marmonkannát – állít elő. A következő feladat a gépkocsigyártó cégek
meggyőzése a másodnyersanyag megbízható és egyenletes minőségéről. 

A kutatócsoportnak a gépkocsi könnyű alkatrészeiből (pl. a gépkocsi üt-
közőjéből) és háztartási gépek (ún. fehér áru) hulladékából különböző termé-
keket sikerült előállítani, pl. autópályák mellett kihelyezett hulladékgyűjtő tar-
tályt. A munka a PP újrafeldolgozására koncentrált, mivel a gépkocsigyártás-
ban főleg ezt a műanyafajtát alkalmazzák, és ennek a műanyagnak a kiválo-
gatása viszonylag egyszerű. 

Mindkét terület előtérbe kerülését a műanyagok újrahasznosítására vo-
natkozó EU-irányelvek indokolják. Ezek az irányelvek részben a használt gép-
kocsikra (end-of-life vehicles = ELV), részben a csomagolóeszközökre (94/62
EU-irányelv a „Csomagolásról és csomagolási hulladékról”) vonatkoznak. Az
utóbbi a jövőben emelni fogja az egyes csomagolóanyagok kötelezően hasz-
nosítandó részarányát. 

A fenntartható hulladékgazdálkodás elősegítésére létrehozott nagy-
britanniai testület, a WRAP célja az újrahasznosított műanyag palackok meny-
nyiségének megkétszerezése. A legújabb felmérés szerint az 500 E t mű-
anyag palack mindössze 3%-át hasznosítják, aminek elsősorban a magas be-
gyűjtési és válogatási költség az oka. A WRAP a költségek 50%-át megtéríti
azoknak a vállalatoknak és konzorciumoknak, amelyek vállalják a feldolgozó
infrastruktúra kiépítését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a helyi hatósá-
gok kiterjesztik a hulladékgazdálkodást a műanyag palackok begyűjtésére, és
helyben megteremtik a gyűjtés és a válogatás feltételeit, lökésszerűen megin-
dul a feldolgozókapacitás kiépítése. A WRAP program keretében megvalósuló
újrahasznosító üzemek 2003-ra kiépülhetnek, és 2005-ben már teljes kapaci-
tással dolgozhatnak. 

(Haidekker Borbála)
Belgium pushes recycling. = European Plastics News, 29. k. 4. sz. 2002. p. 27.
Waste not, want not. = European Plastics News, 29. k. 4. sz. 2002. p. 27.
Solid plastics' drive to recycle into cars. = European Plastics News, 29. k. 4. sz. 2002. p. 29.



HÍREK

Ivóvízhűtő berendezés Makrolonból
Az írországi Oasis Europe cég több rekordot is megdöntő ivóvízhűtő be-

rendezésének szekrénye a Bayer cég Makrolon DP1-1820 típusú polikar-
bonátjából készül. Ez a legnagyobb üreges test a világon, amelyet polikarbo-
nátból egy darabban fújnak. A vízhűtőhöz kb. 22 literes újratölthető vizespa-
lack tartozik, és készülékenként 12 palack körforgására számítanak. Azt re-
mélik, hogy az eladott berendezések számával is új rekordot érnek el.

Az oszlop alakú szekrény tömege kb. 6 kg, átmérője 32 cm, magassága 1
m alatt van. A gyártó 7 év garanciát vállal érte, elsősorban a Makrolon minő-
sége miatt. A választott alapanyag nagy molekulatömegű, lágyítómentes, me-
rev, kemény, ütésálló és karcálló műanyag. Ragyogó felülete és fényállósága
következtében sok éves használat után is újnak látszik, és frissességet sugall.
A szabályozott elágazású polimerláncnak köszönhető, hogy a polikarbonátot
függőlegesen extrudálva a kinyomott tömlő nagy tömege ellenére sem szakad
le. A tömlő falvastagságát, a bonyolult geometriájú formadarabhoz igazodóan,
folyamatos szabályozással állítják be.

(Macplas International, 2002. 2. sz. febr. p. 52.)

Extrudálható epoxipaszta
Az Axson cég SC261 jelű epoxipasztája nagy sebességgel, gazdaságo-

san extrudálható, és ezáltal a prototípusok modellezésére különösen alkal-
mas. Elsősorban az autóiparban szükséges a viszonylag nagy számú vagy
nagy felületű modell gyors elkészítése, vagy éppen a nagyon kis mennyiség-
ben felhasznált mintadarabok előállítása a legkülönbözőbb 4–5 autótípushoz.
A vasúthoz és a repülőgépiparhoz kapcsolódó területeken szintén tág alkal-
mazási lehetőség kínálkozik.

Az epoxipaszta gyorsan, egyszerűen dolgozható fel, és a kapott termék
minősége kiváló. Az extrúziós berendezés közvetlenül a 200 kg-os hordókból
adagolja a gyanta és a térhálósító 1:1 arányú keverékét a kézzel működtet-
hető fúvókába.

A gyantát 50-60 mm vastagságban viszik fel a polisztirolhabból vagy fából
készített előformára, ahol 24 óra alatt kikeményedik, és a kapott héjszerű
szerkezetből könnyen kimunkálható a kész darab. A hagyományos modellké-
szítéskor tömbből marják ki a darabot, ami sokkal nagyobb anyagveszteséggel
és munkaráfordítással jár. 



Az SC261 tixotróp és mérettartó anyag, ezért bonyolult formájú, állandó
méretű, tömör felületű, jó minőségű modellek készíthetők belőle. Mivel a
gyanta nem mérgező, de nem is igényel fizikai érintkezést az alkalmazás alatt,
kíméli a feldolgozó személyzetet is.

(Macplas International, 2002. 2. sz. febr. p. 66.)
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