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MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 

 
Műanyaghulladékok újrafeldolgozása 

 
Egységes alapanyagból készített, könnyen újrafeldolgozható  
talpas zacskók 

A talpas zacskókat általában többrétegű fóliából állítják elő, külső rétegük leg-
többször PET, belső rétegük PE, középső zárórétegként néha fémgőzölt fóliát építenek 
be. A poliolefineket gyártó kanadai bázisú Nova Chemicals közreműködik olyan több-
rétegű talpas zacskók fejlesztésében, amelyeknek valamennyi rétege PE-HD-ből ké-
szül. Az ilyen zacskók legnagyobb előnye, hogy a használat után hulladékba kerülő 
zacskók anyaga előzetes válogatás és anyagszétválasztás nélkül hozzákeverhető pl. az 
Észak-Amerikában nagy számban felhasznált PE-HD palackok anyagáramához vagy 
Európában az Egyesült Királyságban újrafeldolgozott tejespalackok anyagához.  

A 100%-ban PE-HD-ből gyártott talpas zacskók záróképessége, merevsége, szí-
vóssága kielégíti a csomagolóipar követelményeit, és a szokásos töltőberendezéseket 
sem kell átalakítani alkalmazásuk előtt. A zacskókat elsősorban észak-amerikai fel-
használásra szánják, de nem zárkóznak el a globális igények elől sem. Mindenekelőtt 
száraz élelmiszerek és állateledel csomagolására javasolják őket.  

P. Kné 
Plastics News Europe, 43. k. 9. sz. p. 14. 

Kompatibilizálószer vegyes műanyaghulladék  
újrafeldolgozásához 

A különböző poliolefinek (PE, PP) kevert hulladékát a polimerek hasonló sűrű-
sége miatt nehéz szétválasztani, a kevert hulladékból fröccsöntött vagy extrudált for-
madarabok mechanikai tulajdonságai viszont gyengék lesznek. A DuPont cég szerint 
új Entira EP technológiájával és ugyanilyen márkanévvel forgalmazott etilén-
kopolimer kompatibilizálóinak hozzáadásával a különböző típusú poliolefinek keveré-
kéből álló hulladékból a „szűz” poliolefinekből gyártott termékekéhez hasonló tulaj-
donságú gyártmányokat lehet előállítani.  

Az Entira EP kompatibilizálóból már 3–7% hidat képez a PP és az abban szeny-
nyezésként jelen lévő PE között (vagy fordítva), és homogén, „feljavított” tulajdonsá-
gú visszanyert poliolefint hoz létre. Az ilyen másodnyersanyagból nem csak virágcse-
repet és szabadtéri bútort lehet gyártani, hanem pl. vékony fóliát az építőipar számára. 
A franciaországi Regeplastic cég már sikerrel alkalmazza ezt a technológiát. 

P. Kné 
Plastics Engineering, 2016. nov/dec. p. 6. 
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Gondot okoz a szélkerekek újrahasznosítása 

Vajon mi történik a régi szélerőműparkokkal és a leszerelt szélkerekekkel? A 
kérdés mostanában kezd aktuálissá válni, mert a korábbi generációs berendezések kö-
zül sok hamarosan „nyugdíjba vonul”. 

A hatalmas szélkerékrotorok újrahasznosítására még nem sikerült megnyugtató 
megoldást találni. A rotorok általában gyantával ragasztott üvegszálas vagy szénszálas 
kompozitból készülnek, és éppen ezért nehezen hasznosíthatók újra. 

Csak Németországban több mint 28 000 szélerőmű üzemel. A Remondis nevű új-
rahasznosító cég elismerte, hogy hatalmas problémával szembesülhetnek a közeljövő-
ben, hiszen számos korábbi generációs szélkerék éri el 20 éves üzemidejét. Ezután kell 
leállítani és le kell szerelni azokat. A rotorokat eddig csak feldarabolni és elégetni tud-
ták, ami környezetszennyező eljárás. Ráadásul a szeméttelepek sem mindig veszik át 
az alkatrészeket, mert azok elégetése károsítja az alkalmazott szűrőket. A Remondis 
azzal számol, hogy 2017-ben Németországban a rotorok leszerelése után több mint 
9000 tonna feldolgozandó anyag marad. Ez a mennyiség 2021-ig 16000 tonnára nőhet. 
Az üvegszálas vagy szénszálas kompozitok újrahasznosítása más iparágakban (autó-, 
repülőgép- és hajógyártás) is megoldásra vár. 

A szélkerekekbe beépített anyagok közül az acélt, az alumíniumot, a rezet és a 
betont teljes mértékben újra fel lehet dolgozni. Emellett már kutatják, hogy miként 
lehetne a rotorokban lévő anyagok újrahasznosítását is megoldani.  

Az egyik ilyen projekt a Fraunhofer Társaság Kémiai Technológiai Intézetében 
(Fraunhofer Institute for Chemical Technology, Pfinztal, Németország, Baden-
Württemberg tartomány) folyó kutatási projekt már sikereket tud felmutatni. Az össze-
ragasztott anyagokat miniatűr robbanótöltetekkel választják el egymástól. A technoló-
gia egyelőre még csak laboratóriumi körülmények között működik. A távlati cél az, 
hogy 3-5 éven belül ipari méretekben, gazdaságosan is alkalmazható legyen. Azt még 
nem lehet tudni, hogy ez az eljárás mennyibe fog kerülni. Azt sem látható még, hogy 
az üzemeltetők számára mekkora többletköltséget jelent majd és milyen hatással lesz a 
termelt áram árára. 

Magyarországon 37 szélerőmű van, összesen 172 toronnyal, kb. 325 kW beépí-
tett teljesítménnyel. A legtöbb szélerőmű az ország északnyugati részén, főként Komá-
rom és Mosonmagyaróvár környékén található. 2011 óta nem épült újabb szélerőmű, 
aminek oka, hogy a kormány úgy változtatta meg a telepítésükre vonatkozó szabályo-
kat, amelyek gyakorlatilag nem teljesíthetők. 
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