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MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 

 
Útmutató a PE csomagolófóliák visszaforgathatóságának 

megítélésre 

 
A körkörös gazdaság megvalósításának egyik legkorábban megvalósítható eszköze lehet 

a műanyagok, ezen belül a műanyag csomagolóeszközök anyagának visszaforgatása a 

gyártásba. A műanyagok sokfélesége miatt azonban ez nem is olyan egyszerű, és ha új-

rafeldolgozásra alkalmatlan anyag kerül a reciklálás anyagáramába, több lesz a kár, 

mint a haszon. Az EU ezért a közelmúltban megalapította a RecyClass csoportot, amely 

máris kiadott egy útmutatót, amelynek segítségével laboratóriumi vizsgálatok alapján 

kiszűrhetők a visszaforgatásra alkalmatlan PE-fóliák.  

 

Tárgyszavak: körkörös gazdaság; hulladékkezelés; polietilénfólia; reciklálás; 

RecyClass; EU. 

 

 

A csomagoláshoz felhasznált műanyag fóliák anyagának a körkörös gazdaság el-

vei szerinti visszatáplálása az anyagok körforgásába elég nagy gondot jelent a hulla-

dékhasznosító cégeknek. Erre ugyan már különböző technológiák állnak rendelkezés-

re, de a beérkező hulladékról nem könnyű megállapítani, hogy hozzákeverhető-e a 

szokásos hulladékáramhoz, különösen, ha valamilyen újonnan kifejlesztett fóliatípus 

jelenik meg az üzemben. Ha ez nem visszaforgatható vagy nem fér össze a megszokott 

hulladékáram anyagával, gyenge minőségű lesz a reciklátum, majd a belőle készített 

termék is. A csomagolási hulladék ugyanakkor nagyon értékes alapanyag, mert rövid 

időtartamú használata alatt a polimer nem öregszik, eredeti tulajdonságai csak csekély 

mértékben változnak. Az EU-ban emiatt a műanyaghulladékból elsősorban a csomago-

lási hulladék újrafeldolgozását szorgalmazzák.  

Az EU-ban a közelmúltban kidolgoztak egy olyan útmutatót (RecyClass 

Recyclability Evaluation Protocol), amelynek alapján meg lehet vizsgálni, hogy egy új 

vagy ismeretlen fólia hulladéka hozzákeverhető-e a PE csomagolófóliák, ill. a flexibi-

lis csomagolások hulladékáramához. A reciklálhatóságot nem lehet szubjektív módon 

megítélni. Az útmutató ezért nagyon pontosan meghatározza a vizsgálatok sorrendjét, 

az elemzések elvégzésének és az eredmények közlésének módját. Az eljárásnak átlát-

hatónak és megismételhetőnek kell lennie. A vizsgálatok során azt is igyekeznek felde-

ríteni, hogy milyen műszaki eszközökkel lehet javítani a műanyag csomagolás anyaga-

inak visszaforgathatóságát. A jó eredményt elért csomagolóanyagok a visszaforgatha-

tóságról bizonylatot, sőt ezt igazoló címkét is kaphatnak. 

Az útmutatót a műanyaghulladékot hasznosító vállalatok egyesületének (APR, 

Association of Plastics Recyclers) közreműködésével dolgozták ki, és ebben felhasz-
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nálták a PE-fóliákról és az újabb flexibilis csomagolóanyagokról készített APR szak-

véleményeket [Benchmark Polyethylene (PE) Films and Flexible Packaging 

Innovation Test Protocol]. Az APR és a PRE (Plastics Recyclers Europe, Európai mű-

anyag-visszaforgatók) kölcsönösen elfogadták az útmutatót, és kiemelték annak fon-

tosságát, különösen az újabb flexibilis csomagolóanyagok okozta gondok miatt. Az 

útmutatóban figyelembe vették a hatályos európai szabványokat és a reciklátumok le-

hetséges piacainak elvárásait is.  

A PRE a műanyagok európai újrafeldolgozóinak professzionális egyesülete. Az 

európai hulladék-visszaforgatás kapacitásának 80%-a a PRE tagjainak birtokában van, 

és évente több mint 3 millió visszagyűjtött műanyaghulladékot dolgoznak fel. Az egye-

sületen belül alakult ki a műanyag csomagolóanyagok visszaforgatásának különösen 

elkötelezett vállalatok egy csoportja, amely magát RecyClass-nak nevezi. 

A RecyClass abban reménykedik, hogy erőfeszítéseik nyomán egész Európában 

megvalósítható lesz a flexibilis csomagolóanyagok fenntartható és költséghatékony 

visszaforgatása. A RecyClass minden érdeklődőt arra biztat, hogy csatlakozzék az út-

mutatót alkalmazókhoz és próbálja ki az abban ajánlott eljárásokat. 

Mit is tartalmaz a fóliák visszaforgatását támogató útmutató? 

Az Európai Bizottság 2018 januárjában hozta nyilvánosságra az általa meghatá-

rozott európai stratégiát a műanyagok kezeléséről a körkörös gazdaságban (European 

Strategy for Plastics in a Circular Economy). Ebben a műanyaggyártókat és a hozzá-

juk kapcsolódó teljes értékteremtő láncot arra próbálja ösztönözni, hogy változtassák 

meg a műanyag csomagolóanyagok gyártásával kapcsolatos eddigi gyakorlatukat. A 

jövőben az ilyen csomagolóeszközök tervezésében az egyik legfontosabb elvárás 

ugyanis azok anyagának visszaforgathatósága lesz. A gyártók között ma már sokan 

tudatosították ezt, és termékeiken ezt pozitívumként fel is tüntetik.  

A PRE által kidolgozott alapelvek (ezt RecyClass Platform-nak nevezték el) al-

kalmazása jó eszköz lehet ahhoz, hogy a gyártók – a hulladékfeldolgozók támogatásá-

val – megbízhatóan újrafeldolgozható termékeket állítsanak elő.  

Az RecyClass Platform azonban több mint útmutató, és az ennek elveit elfogadá-

sára és betartására vállalkozó cégek számára a RecyClass a következő szolgáltatásokat 

nyújtja: 

– íméles ügyfélszolgálat keretében elérhető segítség a csatlakozott cégek cso-

magolóanyagok visszaforgatásával kapcsolatos bármilyen kérdésében, 

– hivatalos bizonylat (RecyClass Certification) és címke a csomagolószerekről, 

– a cég újrahasznosító politikájának elemzése és értékelése, 

– a cég telephelyén megtartandó tréning, 

– részvétel a RecyClass tanácsadó testületében, 

– a cég logójának megjelenítése a RecyClass weboldalán. 

A RecyClass Platformot az anyagok körforgása mellett elkötelezett cégek mű-

ködtetik. A műanyag csomagolószerek anyagának fokozott visszaforgatásával a kü-

lönböző ipari szereplők, a hulladékfeldolgozók és a műanyaggyártók munkáját szeret-

nék az eddigieknél jobban összehangolni, a közöttük lévő „réseket” szűkíteni. 
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PE fóliák visszaforgathatóságának vizsgálata a RecyClass  

elvei szerint 

A RecyClass 2018. szeptember 6-án tette közzé a polietilénfóliák visszaforgatha-

tóságának megítélésére elfogadott vizsgálati módszereit („protokoll”-ját), amelynek 

alapján egy cég szavatolni tudja, hogy piacra vitt új terméke a polietilénfóliák hulla-

dékáramához hozzákeverhető és azzal együtt újra feldolgozható. A vizsgálatok során 

az új termék anyagának végig kell mennie a hulladék szokásos előkészítési és feldol-

gozási fázisain (előkezelés, extrudálás), és meg kell állapítani, hogy jelenléte nem be-

folyásolja negatívan a hulladékáram visszaforgatási folyamatát. A vizsgálat megkez-

dése előtt meg kell állapítani, hogy a fólia töltetlen vagy töltőanyagot is tartalmaz. A 

protokoll hatálya azokra a flexibilis csomagolófóliákra terjed ki, amelyek nem vasta-

gabbak 25 m-nél, tömegük legalább 85%-a műanyag, a velük szoros kötésben lévő 

más anyagok (nyomtatott festék, bevonat, töltőanyag) tömege legfeljebb 15%.  

A protokoll szerinti vizsgálat elvégezhető a PE-n kívül más polimerréteget (PET, 

PA, EVOH stb.) tartalmazó; ásványi anyaggal vagy más sűrűséget befolyásoló adalé-

kot tartalmazó; papír- vagy PE.címkét hordozó; nyomtatott, pigmentált vagy laminált 

fólián, de a vákuumos fémgőzöléssel készített fóliákat és a PVDC réteget tartalmazó 

fóliákat el kell különíteni, és vizsgálatuk ügyében konzultálni kell a RecyClass techni-

kai bizottságával.  

A technikai bizottság a publikált vizsgálati módszereket úgy próbálta összeállíta-

ni, hogy azok alapján meg lehessen ítélni, hogyan viselkednek az újabb fóliatípusok az 

ipari folyamatokban, de előfordulhat, hogy kiegészítő vizsgálatokat is kell végezni a 

helyes döntés érdekében.  

A RecyClass elvein belül alkalmazzák az „könnyen kiüríthető” és a „könnyen 

hozzáférhető” jellemzőt is, amely befolyásolhatja a visszaforgathatóságot. A hulladék 

tisztításakor ugyanis kíméletes eljárásokat alkalmaznak, sem detergenseket, sem erős 

vegyszereket nem használnak. Ezért a hulladékban visszamaradó élelmiszer-maradék a 

hulladékáramba kerülve nagyobb mennyiségű reciklátum minőségét ronthatja el. A 

PRE szorgalmazza a „könnyen kiüríthető” csomagolóeszközök elterjedését, amelyek-

ben csak minimális mennyiség marad vissza a benne forgalmazott áruból.  

A laboratóriumi vizsgálatokban kis mennyiségekkel igyekeznek reprodukálni a 

visszaforgatás műveleteit. Az eljárásnak az új termék jellemzőitől függően különböző 

változatai lehetnek: 

– ha a piacon van olyan PE fólia, amely erősen hasonlít az új PE fóliára, és visz-

szaforgathatóságát már bizonyították, a vizsgálatokban a RecyClass jóváha-

gyásával ez alkalmazható kontrollanyagként, 

– ha az új PE fólia alapanyaga olyan PE típus, amely friss polimerként már bi-

zonyította visszaforgathatóságát, a vizsgálatokban a RecyClass jóváhagyásá-

val ez alkalmazható kontrollanyagként, 

– egyéb esetben a RecyClass jóváhagyásával kontrollanyagként olyan friss PE-t 

kell alkalmazni, amelynek MFI értéke legfeljebb +0,02 g/10 min értékkel, sű-

rűsége legfeljebb +0,005 g/cm
3
 értékkel tér el az új fólia hasonló jellemzőitől.  
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A vizsgálati eljárás vázlatos menetét az 1. ábra mutatja. 

 

 
 

1. ábra A PE-fóliák visszaforgathatóságának meghatározására kidolgozott eljárás vázlata  
 

 

A vizsgálat elve szerint az összehasonlításhoz használt kontrollanyagból és a 

vizsgálandó új anyagból készített fóliák aprításával kapott „pelyhekből” az 1. táblázat 

új fólia 

feldarabolás 

mosás 
(csak címke, ragasz-
tó vagy festék jelen-

létekor) 

vizsgálatok, eredmények 
feljegyzése 

vizsgálatok, eredmények 
feljegyzése flotálás 

szárítás 

kontrollfólia 

feldarabolás 

ELŐKEZELÉS 

a pehelykeverékek előállítása 

A.0 
100% kontrollfólia 

A.25 

75% kontrollfólia 
25% új fólia 

A.50 

50% kontrollfólia 
50% új fólia 

EXTRUDÁLÁS 

granulátumkészítés 
vizsgálatok, eredmények 
feljegyzése 

a granulátumkeverékek előállítása 

B.0 

50% szűz granulátum 
50% A.0 granulátum 

B.25 

50% szűz granulátum 
50% A.25 granulátum 

B.50 

50% szűz granulátum 
50% A.50 granulátum 

vizsgálatok, eredmények 
feljegyzése 

fóliafúvás 

FELDOLGOZÁS 
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szerint különböző arányú keverékeket készítenek, majd ezekből extruderrel granulá-

tumokat gyártanak. A kontrollanyag „szűz” granulátumából és a pelyhek keverékeiből 

kapott granulátumokból a 2. táblázatban látható arányokban újabb keveréket állítanak 

össze, ezekből fóliákat fújnak. A visszaforgathatóságot ezeknek a fóliáknak a minősé-

ge alapján értékelik. 

Az eljáráshoz minimálisan 5 kg új típusú fólia és 20 kg kontrollfólia szükséges; 

ennyiből valamennyi keverékből 5 kg anyag állítható elő.  

1. táblázat 

A felaprított fóliák pelyheiből készített keverékek összetétele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat 

A kontrollfólia szűz granulátumából és a pehelykeverékekből készített  

granulátumokból összeállított keverékek összetétele 

 

A keverék 

jele 
Összetétel 

% szűz granulá-

tum* 

A kontrollfólia 

anyagának valódi 

%-a 

Az új fóliaanyag 

valódi %-a 

B.0 
50% szűz gran. 

50% A.0 gran 
50% 50 0 

B.25 
50% szűz gran. 

50% A.25 gran. 
50% 37,5 12,5 

B.50 
50% szűz gran. 

50% A.50 
50% 25 25 

* A kontrollfólia korábban feldolgozási folyamaton át nem ment alapanyaga. 

A vizsgálandó minták előkezelése 

A fóliamintákat 20–30 mm méretű pelyhekké vágják fel, hogy könnyen áthalad-

hassanak a laboratóriumi extruder etetőnyílásán. A kontrollminta és a vizsgálandó 

minta pelyheit elkülönítve mossák, flotálják, majd szárítják, mielőtt az előírt arányban 

egymással kevernék őket. Mosásra csak akkor van szükség, ha a vizsgálandó mintán 

papír vagy egyéb címke, nyomdafesték stb. van.  

A mosást 1:24 arányú 20–25 °C-os csapvízzel (1 g fóliapehely 24 ml vízben) 

mosószer hozzáadása nélkül végzik. A vízben lévő pelyheket 1000/min fordulatszám-

A keverék 

jele 
Összetétel 

% kontroll-

fólia 

% új 

fólia 

A.0 100% kontrollfólia 100 0 

A.25 
75% kontrollfólia 

25% új fólia 
75 25 

A.50 
50% kontrollfólia 

50% új fólia 
50 50 
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mal 10 percig keverik, majd az előbbi arányú vízzel 500/min fordulatszámú keverővel 

5 percig öblítik. A mosó és öblítő vizet vizuális vizsgálatra (szálak vagy részecskék 

leválása, elszíneződés) félreteszik.  

Az előbbi arányú fóliapehely/víz keverékben flotálással ellenőrzik, hogy van-e a 

pehelykeverékben nagyobb sűrűségű, az edény fenekére kiülepedő komponens. Ha 

van, elkülönítik a kiülepedő pelyheket a víz felszínén úszóktól és meghatározzák 

mennyiségüket és arányukat. 

A pelyhek szárítását 60 °C-os kemencében végzik. 2 kg pelyhet négy részre 

osztva 6 és 12 óra után mérik és jegyzik fel a tömegveszteséget.  

A pehelykeverékek granulálása 

A pehelykeverékek granulálását 200–230 °C között, 110 m-es szűrőbetéttel, 

60%-nál nagyobb extruderkapacitással célszerű végezni. Minden paraméterváltoztatás 

után az új beállítással legalább 30 percig kell az extrudálást folyamatosan végezni. Meg 

kell határozni a kapott granulátumok sűrűségét, folyási számát (MFI, ez legfeljebb 0,5 

g/10 min-nel lehet kevesebb a kontrollmintáénál), a hamutartalmát, a szemcseméretét, a 

gáztartalmát (TGA tömegveszteség 120 °C-on), a DSC-vel mért olvadáspontját (legyen 

<150 °C), vizuális megfigyeléssel a szennyezőanyagok jelenlétét és a felület minőségét. 

A könnyen kipárolgó anyagok tömege (száraz granulátumból 160 °C-os térben 10 perc 

alatt) nem lehet 1%-nál több. Vizsgálni kell a színváltozást (L*, b*, a* érték).  

Fújt fóliák előállítása 

A kontrollminta eredeti granulátumából és a fóliamintákból készített granulátu-

mokból a 2. táblázat szerinti arányokban az előzőeknek megfelelően kell elkészíteni a 

fóliafúvásra szánt újabb granulátumokat. A fúváshoz felhasznált mintákat legalább 30 

percig folyamatosan gyártott granulátumokból kell venni. Ezekből 200–230 °C közötti 

hőmérsékleten >2,5-szeres fúvási aránnyal <25 μm vastagságú fóliákat kell készíteni.  

A kapott fóliákon elvégzik a fújt fóliákra előírt vizsgálatokat. Tulajdonságaikat 

össze kell vetni a kontrollfólia tulajdonságaival. Ha az eltérések csekélyek, az új fólia 

visszaforgatható azzal az anyagárammal együtt, amelyben a kontrollfóliát is újra fel 

lehet dolgozni.  
Összeállította: Pál Károlyné 
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