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MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 

 
Autóbontók műanyaghulladékából kitűnő  

regranulátum 

 
A mai gépkocsik tömegének kb. 20%-a műanyag, ami autóként kb. 200 kg-ot jelent. 

Ezek visszavezetése a körkörös gazdaságba nem könnyű, de nem is lehetetlen. Egy cég 

különleges szűrőrendszerével a polimerömledékből ki lehet szűrni az idegen anyagokat, 

és a polimerből kifogástalan minőségű új terméket – akár autóalkatrészt – lehet gyár-

tani.  

 

Tárgyszavak: műanyaghulladék; visszaforgatás; autógyártás; 

körkörös gazdaság; műanyag-feldolgozás; ömledékszűrés.  
 

 

Az autók gyártásában alkalmazott anyagok legnagyobb hányada vas és acél, de 

jelentősen emelkedik a műanyagok részaránya is. Emiatt kiselejtezésüket követően, 

változik hulladékuk ismételt felhasználásának jelentősége is. A kiselejtezett autók 

anyagának hasznosításáról Európában 2015-óta a 2000/53/EC jelzésű EU direktíva 

rendelkezik. Ennek megfelelően az öreg autók tömegének 95%-át – ezen belül leg-

alább 85%-át anyagában – kötelező ismételten hasznosítani. Az Eurostat (az EU sta-

tisztikai hivatala) egyik felmérése szerint (amelyet a gépkocsik hasznos élettartama 

utáni teendőkre vonatkozó 2000/53/EG ELV-direktíva szerint végeztek) 2013-ban a 

bontóműhelyekbe került gépkocsik átlagos tömege 1034 kg volt, ennek 20%-át a be-

épített műanyagok képezték. Ez autóként több mint 200 kg-ot jelent. Ennek kb. a fele 

polipropilén (PP) és poliuretán (PUR). A gépkocsikból kinyert többi anyag aránya 

69% fém, 3% elasztomer, 2% üveg, 3% folyadék, 1% szerves anyag, 2% egyéb anyag 

volt. 

A használt autókba beépített műanyagok visszanyerése nagy kihívást jelent az 

iparág számára. A fém alkatrészek mellett a nagy méretű műanyag alkatrészek is vi-

szonylag könnyen kiszerelhetők, és alapanyaguk többnyire azonosítható. Ilyenek a 

lökésgátlók, amelyek általában PP-ből vagy PC/PBT kompaundból, a motortér burko-

latai, a karosszéria és a belső terek borítói, továbbá az akkumulátorok ládái pedig PP-

ből készülnek. Ami a gépkocsiból megmaradt, az megy a zuzógépbe, ahol azt <150 

mm-es darabokra aprítják. Zúzáskor többféle frakciót különítenek el, a műanyagok a 

könnyű zúzási frakcióba kerülnek (németül SLF, Schredder-leichtfraktion, de ugyanezt 

jelenti a RESH, Residue Shredder, a Fluff és az ASR, Auto Shredder Residue is). En-

nek átlagosan 25–45%-a műanyag, 20%-a elasztomer és abroncsgumi, 14%-a üveg és 

kerámia, 10%-a szálas anyag, textil, 10%-a vas, 5%-a fa, cellulóz, 3%-a lakk és alváz-

védő anyag, 3%-a rozsda, homok, por, 2–2%-a alumínium, ill. réz.  
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Ebből a keverékből meglehetősen bonyolult és költséges eljárásokkal elkülöníthe-

tők a különböző műanyagok, pl. a PP, PE-HD, ABS vagy PP őrlemény. Ha ezeket 

extruderben megömlesztik, újrakompaundálják és granulálják – ideális esetben – nagyon 

jó minőségű reciklátumot kapnak, amelyből akár ismét autóalkatrészeket gyárthatnak.  

Az elkülönített műanyagőrlemények azonban csak korlátozottan „fajtatiszták”. A 

lökésgátlók és a karosszéria-elemek őrleményében jelentős mennyiségben található 

lakkmaradék, elasztomermaradék, de fát, cellulózt és textilszálakat is tartalmazhat. Ha 

egy ilyen szennyezett őrleményt közvetlenül az extruderbe töltenének és granulálná-

nak, a granulátumból csak nagyon gyenge minőségű terméket lehetne gyártani. Granu-

lálás előtt ezért az ömledéket folyamatosan üzemelő öntisztuló szűrőn célszerű áthaj-

tani, amely kiszűri és automatikusan eltávolítja a rendszerből a nagy mennyiségű 

szennyező anyagot.  
Erre a feladatra fejlesztette ki a németországi Ettlinger Kunststoffmaschienen 

GmbH (Königsbrunn) ERF márkájú nagy teljesítményű ömledékszűrő berendezését 

(1. ábra). A gyártmány központi eleme egy szervomotorral hajtott, henger formájú, 

lassan forgó szűrőlemez. A lemez milliónyi kónuszosan kialakított furatot tartalmaz, és 

többféle szűrőfinomságban gyártják.  
 

 

 
 

1. ábra Az EFR szűrőrendszer (balra); a szűrőrendszeren áthaladt ömledék kiáramlik  

a szűrődob oldalára szerelt szerszámon, a műanyag zsinórokat  

vízfürdőben lehűtik a képen már nem látható granulálás előtt (jobbra) 
 

 

Az ömledék kívülről befelé áramlik át a szűrőn, amelynek felszínén visszama-

radnak a szennyeződések. Egy tisztító alkatrész minden fordulatnál (percenként 15-

ször) lekaparja a szűrőről a lerakódást, ezzel megakadályozza a szűrő furatainak eltö-

mődését. A folyamatos tisztításnak köszönhetően a nyomás a rendszerben állandó ma-

rad, emiatt a nagyobb nyomást igénylő elasztomerek sem tudnak áthatolni a furatokon, 

és a többi szennyeződéssel együtt eltávolíthatók a folyamatból. 

Míg a szűrőn átjutott és megtisztított ömledék az ömledékcsatorna végén lévő 

extruderszerszám felé áramlik, a kiszűrt szennyeződés egy ugyancsak szervomotorral 

hajtott kihordócsigára kerül, amely azt folyamatosan eltávolítja a rendszerből.  

https://plasticker.de/news/images/_news/14473_f.01.jpg
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Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az erősen szennyezett (akár 18% idegen 

anyagot tartalmazó) őrleményt minimális ömledékveszteséggel tisztítsák meg, és ilyen 

módon bármilyen termék gyártására alkalmas jó minőségű regranulátumot állítsanak 

elő.  

Az ömledékszűrő rendszer megfelelő költséghatékonysága megköveteli a szeny-

nyezőanyagok megbízható és alapos eltávolítását és az lehető legkisebb 

ömledékveszteséget. Az automatizált ERF szűrőrendszer az ömledék tisztaságát veszé-

lyeztető anyagok 70%-át képes elkülöníteni. A szűrődob és a kiszűrt szennyeződést 

kihordó csiga sebessége automatikusan össze van hangolva. Ezáltal a szűrő furatai 

szinte mindig áthatolhatók az ömledék számára, csak ritkán következik be eltömődés 

okozta nyomásnövekedés. Ha ez mégis előfordul, és az előre beállított 

ömledéknyomás megváltozik, a vezérlőrendszer újra harmonizálja a szűrődob és a ki-

hordócsiga külön-külön beállítható forgási sebességét, ezáltal a belépő és a kilépő 

ömledék nyomása és a kihordott anyag szennyezőanyag-koncentrációja konstans ma-

rad. A szűrődob folytonos forgása az ömledék keverését is szolgálja, és elősegíti annak 

lehető legnagyobb homogenitását. 

Az autóbontókban kiszerelt lökhárítók anyagának visszaforgatásában főképpen a 

lakkréteg okoz problémát. Ennek nagyobb részét eltávolítják ugyan, de a visszamaradó 

mennyiség nagymértékben ronthatja a regranulátum minőségét. Egy maximálisan 80 

m átmérőjű furatokat tartalmazó szűrővel ez a lakkmaradék olyan jó hatásfokkal tá-

volítható el, hogy az ömledék alkalmassá válik a legkényesebb autóalkarészek fröccs-

öntésére. A szűrőrendszer alkalmazásával a korábban lakktól meg nem tisztított dara-

bok őrleményéből is jó minőségű regranulátum extrudálható. 

Egy bontóüzemben a zúzáskor elkülönített könnyű frakcióból saját eljárással kü-

lönítették el a PP-t és más műanyagokat. Az ütésálló PP-ben nagyon magas volt az 

elasztomertartalom, ami rontotta volna a belőle készített regranulátum minőségét. Az 

ERF szűrődobbal sikeresen távolították el az elasztomerrészecskéket, mielőtt azok be 

tudtak volna hatolni a szűrő furataiba, és nagyon jó minőségű, kényes termékek 

fröccsöntésére is alkalmas regranulátumot állítottak elő.  
Összeállította: Pál Károlyné 
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