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MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 

 
Erőfeszítések a nehezen újrafeldolgozható műanyagok 
visszaforgatására 

 
Néhány műanyagfajta (pl. a PET, a PE-HD) már része a körkörös anyagforgalomnak, 
mások hulladékát viszont nehézkes visszagyűjtésük, formájuk, szerkezetük vagy anyagi 
tulajdonságaik miatt jelenleg még legtöbbször szemétlerakókba viszik. Erre már nem 
sokáig lesz lehetőség, ezért a kutatók nagy erőfeszítéseket tesznek az ilyen hulladék újra-
feldolgozásának megoldására. Egyik nagy csoportja az ilyen hulladéknak az előrecso-
magolt áruk zacskója, a másik a kiselejtezett PVC-padló. 
 

Tárgyszavak: műanyaghulladék; visszaforgatás; flexibilis csomagolás; 
talpas zacskó; PVC. 

 
 

Rohamosan terjed a flexibilis csomagolás 

A közelmúltig a kiskereskedelemben számos terméket merev falú csomagoló-
eszközökben (fém- vagy papírdobozban, üvegben) árusították. Újabban azonban ezek 
jó részét hajlékony műanyag zacskóban vagy két végén lehegesztett fóliában értéke-
sítik. Diót, mogyorót, szárított gyümölcsöt, ételkeverékeket, speciális ételkülönleges-
ségeket, fűszereket, cukrot, lisztet, babaételeket, félkész ételeket, csokoládét, sőt bort 
és más alkoholos, ill. egyéb italokat is kínálnak ilyen ún. flexibilis csomagolásban. A 
háztartási hűtőgépekben és mélyhűtőkben is számos, esetenként visszazárható mű-
anyag tasak fordul elő. Zacskóban árulják a „nasikat”, az állateledeleket és a mosó-
szereket. A zacskókat ultravékony, többrétegű műanyag fóliákból gyártják, amelyek 
legfőbb műszaki jellemzője a kiváló légzáró, illetve nedvességzáró képesség. A fle-
xibilis csomagolás további előnye, hogy nagyon könnyű. Egy 150 g halat tartalmazó 
szardíniásdoboz pl. 35 g-ot nyom, egy ugyanennyi halat tartalmazó zacskó mindösz-
sze 10 g-ot.  

A flexibilis csomagolás nagyon különböző anyagokat és csomagolási formákat 
alkalmaz, és a kis tömeg és alacsony ár mellett más előnyei is vannak. A zacskók erő-
sek, szívósak, nagyon különböző alkalmazási területeken, a termékek legkülönbözőbb 
formái és tulajdonságai esetében is teljes védelmet biztosítanak, átlátszóak, tartalmuk 
könnyen azonosítható. Gyakran visszazárhatók. Ezen túlmenőn a nagyon könnyű mű-
anyag termékek életük egész időszakában környezetkímélőek: kicsi az energiaigényük 
és a CO2-kibocsátásuk, és egy-egy csomagolásnak elhanyagolható a tömege. 
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De mi van a reciklálással?

Az USA-ban az üzletekben kapott fóliazacskókat az üzletben elhelyezett vagy az 
utcai gyűjtőhelyekre lehet 
azonban nem fogadják az elő

lást, amelynek hasznosítása nincs megoldva, ezért az a háztartási szemétbe kerül. 
2015-ben alakult meg egy szervezet, a Materials Recovery for the Future (MRFF), 
amely ennek az értékesnek tartott anyagnak a visszanyerését t
zet tagjai között vannak cégtulajdonosok, kiskeresked
ipari vállalatok.  

Első feladatként meg akarták oldani a flexibilis csomagolások elkülönítését a 
háztartási szemétből. Ezért számba vették azokat az elkülönít
lyeket a szilárd hulladék szétválogatás
szűrésen alapulnak, de vannak olyan optikai felismer
szortírozóegységgel kombinálnak. Az hulladékáramból elkülönített flexibilis csomag
lásokkal a hulladékhasznosító vállalatok munkáját akarják megkönnyíteni. (Az MRFF 
korábban már segített ezeknek a vá
szerboltban és más üzletekben visszagy
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vezényelte le a kísérleteket. A kutatók a rendszer és munkájuk részleteit egy tanul-
mányban írták le, amely az interneten elolvasható.  

A fejlesztés a továbbiakban az osztályozó eljárás finomítását célozza, amelyek 
révén a flexibilis hulladékot fajta szerint tudják majd bálázni. Ki akarnak fejleszteni 
egy üzemi demonstrációs berendezést, és új, a jelenleginél korszerűbb megoldásokat is 
keresnek a visszanyerésre.  

Visszaforgatható talpas zacskó 

A kiürült italos vagy kávés zacskókat akkor is nehéz feldolgozni, ha már nem ve-
szi őket körül mindenféle más szemét. Bonyolult felépítésük, sokféle anyagból kialakí-
tott rétegszerkezetük miatt a belőlük készíthető regranulátum tulajdonságai legalábbis 
kérdésesek lehetnek. A Dow Chemical csomagolóanyagokkal és speciális polimerek-
kel foglalkozó üzletága, a Sustainable Packaging Coalition (SPC), az Accredo 
Packaging és a Seventh Generation képviselői elhatározták, hogy többrétegű, de egy-
nemű anyagból, polietilénből készítenek talpas zacskót, amelynek újrafeldolgozásakor 
nem kell a más zacskók okozta gondokkal küszködni.  

A szokásos talpas zacskók PET/festék/ragasztó/PE-LD rétegből állnak. Ilyen 
csőből hegesztett zacskókban forgalmazta korábban a Seventh Generation a mosogató-
szereit. A sokféle anyagnak és a sok rétegnek megvan a maga funkciója. A PET, a PP, 
a két irányban orientált PA teszi a zacskó falát merevvé, hőállóvá, gőz- és vízzáróvá; a 
felületi bevonat és a PE a szívósságot és a hegeszthetőséget szavatolja. Egy ilyen bo-
nyolult összetételű terméket azonban nem lehet a PE-árammal együtt feldolgozni.  

 

 
 

2. ábra A Seventh Generation mosogatószere 100% PE-ből készült  
talpas zacskóban 

 
A kizárólag PE-ből készített talpas zacskónak mind funkciójában, mind megjele-
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átlátszónak kellett lennie, mint a PET-alapú zacskó, amit polietilénnel nem könnyű 
megvalósítani, de szívóssága, hegeszthetősége, hőállósága sem térhetett el attól. A po-
lietilénekkel együtt ismételten feldolgozható AccredoFlex RP márkanevű többrétegű 
zacskót (2. ábra) koextrudálással és oldószermentes ragasztóval laminálva gyártják.  

A talpas zacskók anyagának ismételt visszaforgatása csak akkor valósulhat meg, 
ha a vásárlók tudják, hogy hol gyűjtik őket. Az utcai begyűjtők nem fogadják be, de 
számos üzlet van szerteszét az USA-ban, ahol nagy műanyag zsákokban el lehet he-
lyezni a flexibilis csomagolás hulladékát is. A Seventh Generation tasakján van egy 
„How2Recycle” címke, amely felsorolja ezeket a helyeket. A Sustainable Packaging 
Coalition még 2008-ban kezdeményezte az ilyen címkék bevezetését, hogy ezzel is 
segítse a műanyagok újrahasznosítását. Rájöttek ugyanis, hogy a legtöbb embernek 
semmit sem mond az a kód, amelyet kötelező a termékre rátenni és amely a termék 
polimer alapanyagát jelöli, és amely egyébként semmilyen információt nem tartalmaz 
az újrahasznosításról.  

Csipszes zacskóból 3D nyomtatóban használható zsinór 

A Terra Cycle, Inc. italos- és kávészacskók visszaforgatott anyagából készít 
hasznos termékeket. Legújabb terméke egy olyan zsinór, amellyel 3D nyomtatókban 
lehet új termékeket előállítani. Ennek alapanyaga az élelmiszerüzletekben forgalma-
zott burgonyaszirom (csipsz) zacskója. A zacskó nehezen dolgozható fel újra, mert 
alapanyaga PP és PE keveréke.  

A zsinórgyártás a zacskók összegyűjtésével kezdődik. Ezeket tisztítás és aprítás 
után szilárd anyaggá sajtolják össze, majd extruderen áthajtva granulálják. A granulá-
tum változatlanul megőrzi PP/PE keverék jellegét. A Terra Cycle partnere, a 3D 
Brooklyn újabb extrudálással 3D nyomtatókhoz zsinórt extrudált belőle. A Terra Cycle 
emellett más termékeket – parkokba szánt padokat, piknikasztalokat, hulladékgyűjtő 
ládákat – is készít a granulátumból.  

A 3D Brooklyn a hulladékból készített zsinórt részben saját 3D nyomtatással ké-
szített termékeihez használta fel, de 80 darab 45 dekás zsinórtekercset eladott, ill. isko-
láknak ajándékozott. Ennek sikere a céget is meglepte. Ezért megindította Kickstarter 
(kezdőrúgás) projektjét, hogy megteremtse egy újabb tétel legyártásának anyagi alap-
ját. Egyúttal megkezdte egy reciklált PE nyomtatózsinór gyártását, amellyel 3D nyom-
tatással tejeskorsót és joghurtospoharat akar készíteni. 

A PVC sem szemétlerakóba való 

A PVC is a nehezen visszaforgatható polimerek közé tartozik. Ezt a műanyagot 
eredetileg a kősó-elektrolízis fő termékeként kapott nátrium-hidroxid mellett mellék-
termékeként képződő klór hasznosítására fejlesztették ki. A PVC ma a nagyon hasz-
nos, hosszú élettartamú polimerek egyike, amelyből ablakkereteket, csöveket és pad-
lóburkolatot gyártanak. Közülük a csövek és az ablakkeretek legalább 50 évig eltarta-
nak, a padlóburkolatokat a lakásokban gyakrabban cserélik.  
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Egy PVC padlót gyártó cég, a Tarkett szerint a kiselejtezett padlók anyagának új-
rafeldolgozását főképpen a logisztika és a vegyi anyagok minősítése korlátozza.  

A logisztikai gondok akkor jelentkeznek, amikor valaki bejelenti, hogy elhasznált 
padlóját visszaszállítaná a gyártóhoz. Ennek nem volna akadálya a gyártó részéről, de 
nehéz olyan gazdaságos és környezetkímélő szállítási módot kitalálni, amellyel a tönk-
rement padló keresztülfuvarozható az egész USA-n. A hulladékfeldolgozás kis téte-
lekkel nem gazdaságos, ezért nem lehet minden kisebb körzetben PVC 
hulladékfeldolgozót létesíteni.  

A logisztikai gondok megoldására a vállalat az ország területén megkezdte a 
gyűjtőhelyek létesítését, elsősorban a Tarkett termékeinek elosztópontjainál. 2015-ben 
már az ország 60%-át fedték le ezek a gyűjtőhelyek, de hamarosan az egész országban 
könnyen elérhetőek lesznek.  

A PVC termékeket korábban hosszú éveken át ftalátokkal lágyították és nehéz-
fém-vegyületekkel stabilizálták. A nagyon öreg padlók azbesztet is tartalmazhatnak, az 
ilyeneket egyáltalán nem szabad újrafeldolgozni. A Tarkett nagyon ügyel arra, hogy 
korábban használt, de ma már tiltott anyagok ne kerüljenek a reciklátumokba. Gondo-
san ügyel arra, hogy reciklátumot tartalmazó PVC padlóiban a ftalátok koncentrációja 
1000 ppm alatt legyen; ez az a koncentráció, amelyet az EPA (az USA környezetvé-
delmi hivatala) határértékként a gyermekjátékokban és az élelmiszerekkel közvetlenül 
érintkező műanyagokban még megenged.  

Az innovatív újrahasznosításnak köszönhető, hogy a cég 2010 óta több mint 50 
ezer tonna rugalmas PVC padló és majdnem 30 ezer tonna PVC szőnyeg anyagát for-
gatta vissza a gyártásba. A cég arra számít, hogy 10 éven belül olyan új technológiák 
állnak majd rendelkezésükre, amelyekkel könnyebbé válik a PVC újrahasznosítása, és 
amelyekkel talán extrahálással eltávolíthatók lesznek belőle az töltőanyagok és az ada-
lékok.  

Összeállította: Pál Károlyné 
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