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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
A sikeres hulladék-újrafeldolgozás titka: szakszerű  

aprítás és nagy hatásfokú ömledékszűrés 

 
A világ nyersanyagforrásainak apadása és a hulladékképződés visszaszorítása egyaránt 

elkerülhetetlenné teszi a különböző termékek anyagának visszaforgatását az ipari gyár-

tásba. Ezt a „körkörös gazdaságot” elsőként a műanyagiparban akarják megvalósítani. 

A végső cél az, hogy műanyag egyáltalán ne kerüljön a szemétlerakókba és csak nagyon 

kis hányadát égessék el, hanem a hulladék megfelelő granulálása és megtisztítása után 

azt ismét műanyagként használják fel. A feldolgozógépek gyártói ehhez egyre jobb ha-

tásfokú berendezéseket kínálnak.  

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; hulladékhasznosítás; granulálás;  

extrudálás; ömledékszűrés; gépgyártók. 

 

 

A világon felhalmozódó műanyaghulladékról egyre többen vallják, hogy az nem 

szemét, hanem értékes alapanyag. Ugyancsak nagyon sokakat irritál ennek a hulladék-

nak a megjelenése a tengerekben és bolygónk szinte valamennyi területén. Újrafeldol-

gozása mind a források kíméletét, mind pedig a természet védelmét szolgálná. A kör-

körös gazdaság megteremtésének politikai és gazdaságpolitikai elvét is a műanyagok-

kal lehetne elsőként kipróbálni. A műanyagok újrafeldolgozására ma már jól bevált 

technológiák vannak.  

A műanyaghulladéknak alapvetően két forrása van. Az ipari hulladék a műanya-

got gyártó és feldolgozó üzemekben képződik Ennek visszaforgatása a gyártásba már 

bevett gyakorlat, enélkül az üzemek gazdaságossága csorbát szenvedne. A másik for-

rás a lakossági hulladék, amelyet a fejlett ipari országokban szelektíven gyűjtenek, de 

a környezet elszennyeződését az ilyen hulladék okozza elsősorban a fejlődő országok 

gyűjtőrendszerének fejletlensége miatt.  

Mindkét fajta műanyaghulladékból csak akkor lehet újra hasznos és értékes mű-

anyag termékeket gyártani, ha a hulladékból olyan műanyagot nyernek vissza, amely-

nek minősége eléri vagy legalább megközelíti a friss műanyag minőségét. Bármilyen 

eredetű legyen is a hulladék, ez a cél csak akkor érhető el, ha a hulladékot szakszerűen 

apró szemcsékre vágják (granulálják), és feldolgozáskor ömledékéből a benne lévő 

szennyező anyagokat nagyon nagy hatékonysággal kiszűrik.  

A gépgyártás nagy erőkkel fejleszti az erre alkalmas feldolgozógépeket. A kö-

vetkezőkben bemutatjuk, hogy milyen aprítóberendezések (granulátorok) és milyen 

ömledékszűrők segíthetik a körkörös gazdaság megvalósítását.  
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Jó tanácsok a legalkalmasabb aprítóberendezés kiválasztásához 

A aprítóberendezések (granulátorok) választéka meglehetősen széles, egy új 

granulátor megvásárlása előtt célszerű végiggondolni, melyik volna a kitűzött célnak 

legjobban megfelelő típus. A jó granulátor jó minőségű aprítékot/őrleményt (a továb-

biakban: granulátumot) gyárt, optimális sebességgel dolgozik, teljesítménye az adott 

feladathoz se nem túl nagy, se nem túl kicsi, emellett könnyen kezelhető, tisztítható, 

karbantartható. Milyen kérdéseket kell megválaszolni ahhoz, hogy sikerüljön a legal-

kalmasabb típust kiválasztani?  

Melyek a jó minőségű granulátum ismérvei? 

A jó minőségű granulátum legfontosabb ismérvei a tisztaság, az egyenletesség és 

a méret.  

A tisztaság igénye egyrészt a granulátum szennyezésmentességére vonatkozik, 

de elvárás az is, hogy egyenletes szemcsékből álljon, ne legyen benne por vagy törme-

lék, ill. apró szemcsék. Ezek ugyanis kihullhatnak belőle pl. pneumatikus szállítás 

közben, és ha egy tételt több részletben dolgoznak fel, az egyes tételekből gyártott 

termékek minősége eltérhet egymástól. A feldolgozónak számításba kell vennie, hogy 

a ridegebb polimerek könnyebben töredeznek, ami por- és törmelékképződéssel jár.  

A granulátum legyen egyenletes, szemcséinek formája és mérete legyen hasonló. 

Az ilyen granulátum térfogattömege stabilabb, könnyebben elegyíthető a friss mű-

anyaggal és adagolható a feldolgozógépbe, továbbá egyenletesebben olvad meg 

extrudáláskor a henger erre szolgáló szakaszában.  

A granulátorhoz megfelelő szűrőt kell választani, mert ettől függ a granulátum 

végső mérete, amelynek hasonlónak kell lennie annak a friss műanyagnak a granulá-

tumához, amellyel elegyíteni akarják.  

Attól az iparágtól függetlenül, amely számára az üzem műanyag-feldolgozóként 

végez szolgáltatást, az üzem fontos feladata, hogy saját a hulladékából újra feldolgo-

zásra alkalmas anyagot készítsen. Ilyen hulladék származhat a fröccsgépek 

beömlőcsonkjaiból, a fóliák vagy lemezek levágott széleiből, az extrúziós fúváskor 

lecsípett maradékból. Az alapanyagok emelkedő ára, amelyet a gyártók termékeikben 

nehezen tudnak érvényesíteni, továbbá az új szemléletű gazdaságpolitika miatt is ez a 

hulladék az üzem számára értékes alapanyag. Ha hagyják elveszni, az üzem gazdasági 

eredményei csökkennek.  

A gépgyártók az elmúlt években sokat tettek azért, hogy javítsák a granulátorok 

vágástechnikáját, könnyebbé tegyék kezelésüket, mérsékeljék energiafelhasználásukat, 

fokozzák automatizálásukat és csökkentsék méreteiket. Évekkel ezelőtt a feldolgozók 

legfeljebb a granulátor motorteljesítményét és a vágókamra nyílását adták meg rende-

léseikben. Most a kisebb granulátorok jóval több tulajdonságára lehet rákérdezni, hogy 

ki lehessen választani az adott feladathoz legalkalmasabb típust.  
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Mire akarják a granulátort használni, és melyek a rá vonatkozó 

elvárások? 

Először is meg kell határozni, hogy mire akarják a granulátort felhasználni. A 

műanyag-feldolgozó üzemekben többnyire fröccsöntenek, extrudálnak, hőformáznak, 

palackot fújnak vagy hulladékból nyernek vissza értékes alapanyagot. Nem mindegy, 

hogy az üzemben képződő hulladékot akarják visszaforgatni, vagy lakossági hulladék-

ból kell újra felhasználható granulátumot gyártani.  

A döntéskor azt is figyelembe kell venni, hogy milyen fajta műanyagokat kell 

majd felaprítani; emellett azt is meg kell fontolni, hogy azok között előfordulnak-e 

töltő- vagy erősítőanyagot tartalmazó változatok. Milyen eljárással viszik be a felaprí-

tandó hulladékot a granulátumba: manuálisan, szállítószalaggal, tekercsről letekerve, 

robotokkal vagy pneumatikusan, levegőáram segítségével. Miféle darabokat kell felap-

rítani: használt palackokat, fóliákat, csöveket, fröccsöntő üzemben képződő 

beömlőcsonkokat vagy ömledékcsatornába bedermedt darabokat. Mekkorák lehetnek a 

felaprítandó darabok; definiálni kell a legkisebb és legnagyobb méretet, továbbá a 

darabok falvastagságát. Mekkora legyen a granulátor teljesítménye kg/h-ban kifejezve. 

Milyen méretű legyen a felaprított granulátum. A felaprított hulladék leggyakrabban 

alkalmazott mérethatárai 1–5 mm vagy 8–10 mm.  

A legtöbb kérdésre csak becsléssel, érzék alapján lehet válaszolni. Ilyen bizony-

talan, nehezen eldönthető adat az granulátor egyik legfontosabb tulajdonsága, a telje-

sítmény, pedig végül is ennek alapján szoktak dönteni, és ettől függ az aprítóberende-

zés megtérülésének ideje (ROI, return of investment). 

A túl kicsi vagy a túl nagy granulátor egyformán veszélyezteti a feladat sikerét. 

Egy jól működő vállalatnak előre kell tudnia, hogy egy projektben mekkora anyag-

mennyiségre lesz szükségük. Ha egy granulátor éppen aktuális teljesítményét veszik 

figyelembe, és nem számolnak a későbbi szakaszokban eltérő sebességgel megoldandó 

alkalmazással, gyakran alulméretezik a granulátort.  

Ha egy 270 kg/h kapacitású granulálóval akarnak 4,5 kg-os darabokat felaprítani, 

percenként 1 darabot adagolhatnának a gépbe. De a vágószerkezet ezt 15 perc alatt is 

fel tudja aprítani, ami 1088 kg/h teljesítményt igényelne. Ha az aprítást mégis megpró-

bálják, a túlterhelt granulátor meghibásodik, tönkremegy vagy javításra szorul. Ha túl 

nagy a kapacitás, a granulátor részben üresen jár, az energiahatékonyság nagymérték-

ben romlik.  

A granulátorok vágókamráinak fejlesztésével sikerült az aprítást optimalizálni, a 

vágókések élettartamát meghosszabbítani, a granulátum apró szemcse- és portartalmát 

csökkenteni, továbbá az energiaigényt mérsékelni. Ha a feldolgozók elfogadják azt a 

tényt, hogy egyetlen granulátorral nem lehet valamennyi aprítási feladatot megoldani, 

talán eljutnak oda, hogy figyeljenek a vágókamra kialakítására is.  

A fúvóformázással előállított palackok felaprításához kifejlesztett korszerű 

granulátorba beépített „szupertangenciális” vágókamra” házán kihasasodást alakítot- 

tak ki, amelynek révén a vágás nagyon felgyorsult, a palackok sokkal rövidebb  

időt töltenek a kamrában. Emellett megnövekedett a kések élettartama, csökkent  
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a gépzaj és az energiafelhasználás, és ami a legfontosabb, nagyon jó a granulátum mi-

nősége. A „szupertangenciális” granulátoroknak van háromkéses és ötkéses változata 

(1. ábra). 

 

 

  
 

1. ábra A bal oldali képen látható, kihasasodással kialakított háromkéses 

“szupertangenciális” vágókamrát nagyobb darabok, pl. palackok, tartályok  

felaprítására ajánlják, de fröccsöntő üzemekben ömledékcsatornákba bedermedt  

hulladék felhalmozódó nagyobb méretű darabjait és fóliák hulladékát is granulálni  

lehet benne. A jobb oldali, ötkéses “tangenciális” vágókamra lemezek és vastagabb 

falú darabok, nagy méretű termékek előre összezúzott darabjainak vagy nagyobb 

mennyiségű fólia aprítására szolgál. 

 

A karbantartást nem érdemes elhanyagolni 

Az előre nem tervezett karbantartás drága mulatság, az elhanyagolt tisztítás és az 

elszabotált karbantartás pedig nagyon sok pénzbe kerül. A granulátorok tisztítása és 

karbantartása számos vállalatnál a legelhanyagoltabb terület. Igaz, ezeket a gépeket 

elég bonyolult tisztítani, a korábbi tervezők pedig éppen a vágókamrákat tették nehe-

zen megközelíthetővé. A korszerű granulá-torok (2. ábra) valamennyi belső része 

gyorsan és könnyen elérhető, ezáltal nagyon megrövidül a tervezett vagy nem tervezett 

karbantartásra fordított idő. Statisztikai adatok szerint a régebbi granulátorok üzemel-

tetési költségeinek 80%-át a tisztítás és karbantartás teszi ki.  

A korszerű granulátorokban a vágást kések helyett egyre inkább ollókkal végzik, 

ami által csökken az energiafelhasználás, kisebb a zaj és egyenletesebbek lesznek a 

szemcsék, mert ezek kevésbé tépik, szakítják a polimert.  

A korszerű késes granulátorokban újdonság a forgó kések beállíthatósága. A kés 

hegyének a lehető legközelebb kell lennie a granulátor szűrőjéhez, mert ezáltal csök-

ken az a terület, ahol az anyag felgyűlhet, kevesebb súrlódási hő keletkezik, és ritkáb-

ban tömődik el a szűrő.  
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Számos granulátorban élezhetők a kések, 

erre kb. a kések 3/8 része, kb. 10 mm használ-

ható fel. A forgó vagy rögzített kések ugyanis a 

használat alatt folyamatosan kopnak, ha elérnek 

egy minimális hosszúságot, használhatatlanná 

válnak. Régebbi granulátorokban a kopott kése-

ket legfeljebb előbbre húzták, élezésre nem volt 

mód. Az élezésre többféle technikát használnak, 

de ez még ma is bonyolult munka.  

Új, nagy teljesítményű ömledékszűrők a 

műanyagömledék megtisztítására 

A műanyag termékek minőségét – a fel-

dolgozási eljárás mellett – alapvetően a feldol-

gozásra szánt műanyagok minősége határozza 

meg. A megfelelő fizikai, hőtani és egyéb tulaj-

donságok mellett különösen fontos az alapanyag 

tisztasága, mert ha idegen anyagok szemcséi vagy a feldolgozógépben degradált 

anyagrészecskék okozta szennyeződés van, az anyagból csak gyenge minőségű termék 

állítható elő. A polimerizáló üzemben gyártott polimerből és az abból kompaundált és 

granulált friss műanyagok tisztaságával többnyire nincs különösebb gond. 

Az elhasználódott vagy feleslegessé vált műanyag termékek hulladékká válnak, 

amelyet nem szemétnek, hanem értékes anyagnak tartanak; visszagyűjtésük azonban 

különféle műanyagokból álló és gyakran erősen szennyezett anyagáramot eredményez, 

és fajta szerinti szétválogatásuk megkönnyíti ugyan feldolgozásukat, de az ilyen anya-

gokat alaposan meg kell tisztítani. A felaprított termékek mosása mellett 

ömledékükből ki kell szűrni a különféle szennyeződéseket. A hulladékból megbízható-

an jó alapanyagot csak könnyen kezelhető és magas fokúan automatizált ömledék-

szűrőkkel lehet előállítani. 

Az ömledékszűrés nem új találmány, de a nagyon kevéssé szennyezett anyagok-

hoz használt szűrők cseréjét korábban a gépkezelők el tudták végezni. A megnöveke-

dett szennyeződés mellett ez már nem megy, emellett a nagyobb termelékenységre 

törekvés követelménye miatt is fontos, hogy a szűrök tisztítására és cseréjére ritkábban 

legyen szükség, és hogy ez a művelet, automatizálva legyen. A ritkább szűrőcsere ke-

vesebb hibaforrással jár, megnöveli a hasznos időt, egyenletesebb és jobb minőségű 

granulátumot eredményez és megnöveli az éves hozamot.  

A szűrés fontosságát az is növeli, hogy a különböző forrásokból származó anya-

gok között vannak gyengébb minőségűek is, és a feldolgozó biztonságát szolgálja a jó 

minőségű szűrők alkalmazása. Az európai feldolgozók igényeit növeli az a tény is, 

hogy a korábban elégetett vagy az ázsiai országokba exportált műanyaghulladékot ma 

Európában kell műanyagként újrahasznosítani. A megfelelően kezelt, jó minőségű szű-

rőkkel kezelt műanyagok minősége ma már hasonló lehet a „szűz” anyagokéhoz. 

2. ábra Egy korszerűen tervezett 

granulátor, amelynek minden része 

tisztításkor és karbantartáskor  

biztonságosan és könnyen  

hozzáférhető 
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A következőkben néhány vállalat korszerű ömledékszűrőit mutatjuk be.  

Erema  

A műanyagok újrahasznosításához alkalmazható berendezések egyik vezető 

gyártója, az Erema Engineering Recycling Maschinen GmbH (Ansfelden, Ausztria) 

szerint nagyon sok fontos szempontot kell figyelembe venni a műanyagok visszaforga-

táskor végzett ömledékszűréskor, amelynek sikerét az egész folyamat valamennyi lé-

pése befolyásolja. A folyamat a válogatással és a mosással kezdődik, ezt követően az 

felaprított anyagáram számos gépelemen halad keresztül. Az egyik legfontosabb do-

log, hogy az extruder és a szűrő kompatibilis legyen egymással. Az Erema 

extrudereket és szűrőket is gyárt, ezek egymással jól összeférnek.  

Az Erema „beillesztő és cserélő egysége” (Lock és Change Unit) moduláris lé-

zerszűrő („Laserfilter”) rendszert tartalmaz; ennek van dupla, tripla és kvatro (Twin, 

Triple, Quattro) változata. Közülük az egyik egység mindig zárva, csereképes állapot-

ban van, a többi végzi a dolgát. Ez lehetővé teszi az extruder leállás nélküli üzemelte-

tését, amelybe folyamatosan áramlik be a mosás után megszárított hulladék.  

Az eredetileg erősen szennyezett műanyagömledékekhez kifejlesztett Laserfiltert 

az Erema kevésbé szennyezett anyagok, pl. PET palackok visszaforgatásához is ajánl-

ja. Ezzel ugyanis a szokásos fémszálas szűrők 1,5–2,5%-os anyagveszteségéhez képest 

0,5% alatt marad a veszteség. A Laserfilter robusztus és megbízható eszköz, amelyet a 

hagyományos szűrők napi egyszeri vagy akár háromszori cseréje helyett három- vagy 

négyhetente, szerencsés esetben, a technológia paraméterei függvényében esetleg 

évente egyszer kell cserélni.  

Gneuss  

A Gneuss Kunststofftechnik GmbH (Bad Oeynhausen, Németország) ugyancsak 

jó hatásfokú, gazdaságosan dolgozó ömledékszűrőket kínál a feldolgozóknak, amelyek 

gyengébb minőségű hulladék újrahasznosításában is sikeresen alkalmazhatók. Forgó 

mozgást végző szűrőrendszereire jellemző a minimális anyagveszteséggel járó opti-

mált öntisztítás (visszaöblítés, backflashing). A vásárlók rugalmasabb visszaforgató 

eljárásokat szeretnének, amelyeket könnyen hozzá lehetne igazítani a betáplált változa-

tos anyagokhoz és megtisztított kiáramló anyagokkal szemben támasztott elvárások-

hoz. Az extrúziós eljárásokat a jobb hatásfokú tisztítás érdekében optimálják, PET fel-

dolgozásakor pedig az ömledék belső viszkozitását is ellenőrizniük kell. A cég ezért új 

optimalizált szűrőrendszert, extrudert és polikondenzációs rendszert fejlesztett ki PET 

újrafeldolgozásához, amelyet a 2019-es düsseldorfi műanyag-kiállításon fog bemu-

tatni. 

A cégnél a közelmúltban több használt polimert visszaforgató speciális projektet 

indítottak be. Az egyikben a célkitűzés az, hogy gyenge minőségű PET hulladékból is 

tudjanak élelmiszeripari minőségű regranulátumot gyártani. Egy másik projektben ipa-

ri PET szálhulladékhoz (POY, partly oriented yarns, részlegesen orientált szálak) kell 

0 hulladékot termelő gyártási eljárást kidolgozni. Polisztirol hulladékból ugyancsak 
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élelmiszeripari tisztaságú anyagot szeretnének visszanyerni. A visszanyert műanyag-

hulladékok piaca ugyanis nagyon mozgékony, változó terület. A cégnél keményen 

dolgoznak azért, hogy egyre újabb termékeket állíthassanak elő, és hogy jelenlegi ter-

mékeiknek újabb alkalmazási területeket találjanak, emellett felkészüljenek a piac vál-

tozásaira.  

Ettlinger  

Az Ettlinger Kunststofftechnik GmbH (a Maag csoport tagja, Königsbrunn, Né-

metország) ECO sorozatjelzésű ultrafinom ömledékszűrői akár 60 m-es lyukakat is 

tartalmazhatnak. Az ezekben megtisztított műanyaghulladékot a fólia-, csomagolóesz-

köz- és műszálgyártók is nagy biztonsággal használhatják fel, mert az ömledékből a 

festékanyagot, a szilikont, a záróréteget alkotó polimert, a térhálósított frakciót és a 

gélt egyaránt eltávolítják. Az új szűrők gazdaságossá teszik a hulladék visszaforgatá-

sát, mert a visszagyűjtött PET palackokból származó igen nagy mennyiségben rendel-

kezésre álló őrleményből vagy pehelyből nagyon jó minőségű alapanyagot lehet velük 

gyártani. A feldolgozók szívesen vásárolnak ilyen visszaforgatható alapanyagot 

hőformázott csomagolóeszközök, csomagoláshoz használt ragasztószalagok és sport-

ruhák hőszigetelésére alkalmazott szálak gyártására. Ezeknek a külleme és mechanikai 

tulajdonságai kielégítik a meglehetősen magas igényeket, de az élelmiszeriparhoz ha-

sonlóan elvárják azt is, hogy semmiféle szennyeződés nem maradjon bennük. A cso-

magolóeszközök gyártásakor, töltésekor vagy a ragasztószalagok felhasználásakor 

ugyanis egy idegen anyag legkisebb szem-

cséje szakadást, törést okozhat, és tönkrete-

szi a terméket.  

A vállalat meg van győződve arról, 

hogy a hulladékhasznosításban az 

ömledékszűrésnek központi szerepe van. A 

jelenleg használt legtöbb ömledékszűrőnek 

és a szűrőcserének megvannak a maga kor-

látai. A cég öntisztító ECO szűrő-rendszere 

kielégíti a legmagasabb elvá-rásokat is. A 

rendszer legfontosabb eleme az acélból 

készített forgó szűrőhenger, amelynek felü-

lete lézersugárral kialakított milliónyi kó-

nuszos furatot tartalmaz. Az ömledékáram 

a külső felületről a henger belsejébe hatol. 

A szennyezőanyagok a külső felületen maradnak, ahonnan ezeket egy kaparókés fo-

lyamatosan eltávolítja, a szűrőrendszer pedig a lekapart anyagot folyamatosan kihordja 

az extruderből (3. ábra). A PET hulladék újrahasznosításához kifejlesztett szűrők 

mikroperforált felületén a furatok átmérője 60 m. Az ilyen kis méretű szennyezést az 

emberi szem már nem érzékeli.  

3. ábra Az Ettlinger cég 60 m átmé-

rőjű lyukakat tartalmazó ECO szűrője 
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A vékony acélhuzalból szőtt szűrőkön a lyukak négyzet alakúak, és névleges mé-

retük a négyzet oldalának nagyságát jelenti. A lyukakon azonban ennél nagyobb méretű 

(1,41-szeres) részecskék is át tudnak haladni átlós irányban. A szőtt szűrőkben emellett 

a szálak elég lazák, ha a szűrő felületén már elég sok a kiszűrt anyag, megnövekszik az 

ömledék nyomása, deformálódnak a hálószemek, megnövekszik a lyukbőség, romlik a 

szűrőteljesítmény. A PET pelyhekben előforduló alumíniumszemcsék, papírdarabkák, 

degradált polimerrészecskék (utóbbiak fekete pettyek formájában) bekerülnek a 

reciklátumba, majd az ezekből gyártott termékekbe. A lézersugárral perforált szűrők 

ezzel szemben megőrzik eredeti méretüket, kónuszos kialakításuk miatt keresztmetszet-

ük pedig egyre szűkül, ahogy az ömledék előrehalad bennük, ezért a legkisebb méretük-

nél nagyobb szennyeződések biztosan a szűrő felületén maradnak. Az ilyen szűrőkön 

áthaladó PET pehelyből gyártott granulátum tulajdonságai semmiben nem különböznek 

a friss anyag vizuális, mechanikai és organoleptikus tulajdonságaitól.  

Az Ettlinger cég szerint szűrői folyamatosan dolgoznak, miattuk sok hét vagy 

számos hónap alatt egyszer sem kell az extrudálást megszakítani. A lekapart szennye-

ződés a szűrő minden egyes fordulatánál kiürül a rendszerből. Az ömledék ezért min-

dig tiszta szűrőfelülettel találkozik, és előre meghatározott, állandó nyomással folyik át 

rajta. Egyedül a nagyon kicsi szilikonrészecskék képesek egy idő után áthatolni a 

rendszeren, ezeket nem lehet visszatartani a felületen. 

A cég véleménye szerint az új szűrőrendszer megkönnyítheti az erősen szennye-

zett vagy a nehezen kezelhető szennyezéseket tartalmazó PET hulladék hasznosítását 

is. Ilyenek a válogatás, aprítás és mosás után nagy mennyiségű apró papír- vagy alu-

míniumrészecskét tartalmazó PET pelyhek.  

A PET újrahasznosításával foglalkozó legkisebb üzemekben is akár 20 tonna 

PET palackot is fel tudnak dolgozni, a belőlük készített regranulátumot azonban csak 

alacsony áron tudják eladni. Egy Ettlinger ECO szűrőrendszer beállításával sokkal 

jobb minőségű alapanyagot tudnának készíteni, azt pedig jóval magasabb áron tudnák 

forgalmazni. 

Fimic 

A Fimic S.r.l (Carmignano di Brenta PD, Olaszország) a műanyaghulladék visz-

szaforgatásához kifejlesztett ömledékszűrőinek nagy teljesítményét, olcsó üzemelteté-

sét és felhasználóbarát tulajdonságait emeli ki. Egy gépkezelő 30 perc alatt át tudja 

helyezni a szűrőt, amely távolról is üzemeltethető. A szűrők lehetnek kézi cserélésűek, 

automatikus visszaöblítéssel működők vagy automatikus kaparókéssel tisztítottak. Az 

automatikus kaparókéssel vagy visszaöblítéssel működő szűrők alacsony hőmérsékle-

ten és alacsony nyomással működtethetők.  

A cég RAS + REF modellje kaparókést és visszaöblítő rendszert is tartalmaz, és 

tartozéka egy hagyományosan lyuggatott szűrőtárcsa, amely nagyon gazdaságosan 

használható, továbbá egy lézerrel perforált tárcsa, amely nagyon jó hatásfokkal szűri ki 

a szennyeződést. A szűrő bármelyik tárcsával napokig használható a gyártási folyamat 

megszakítása nélkül.  
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A cég legújabb modelljében, az ERA-ban két szűrőkamra van, és az automatikus 

szűrőcserélő két szűrő- és kaparórendszert tartalmaz. Az első kamrában a furatokkal 

ellátott szűrő visszatartja a durva szennyeződést, a második kamrában a lézerrel perfo-

rált tárcsa elvégzi a finomítást. Az automatikus szűrőrendszer lehetővé teszi a több 

napig leállítás nélkül végzett extrúziót, megritkítja a szűrőcserék számát, csökkenti a 

gépkezelő beavatkozását és a nagyobb felület révén megnöveli az extruder termelé-

kenységét. Ezt az új szűrőrendszert a Fimic a K 2019-es kiállításon mutatja be.  

BritAS 

A BritAS Recycling Anlagen céget a németországi Hanauban 1993-ban alapítot-

ták lakossági műanyaghulladék visszaforgatásában alkalmazható teljesen automatiku-

san működő szűrőszalagos ömledékszűrők fejlesztésére és gyártására. ABMF (Advan-

ced Belt Melt Fillers) szűrőiket az erősen szennyezett mezőgazdasági fóliák anyagának 

ömledéktisztítására a hulladékhasznosítók a legalkalmasabb és leggazdaságosabb esz-

köznek tartják. ABMF 1600 jelzésű legújabb szűrőjükben 50%-kal növelték a szűrőfe-

lületet, ez által jelentősen megnövelték a szűrő teljesítményét és lehetővé tették az 

olyan erősen szennyezett – pl. túl sok papírt tartalmazó – mezőgazdasági fóliák anya-

gának visszanyerését is, amelyeket korábban nem tudták feldolgozni. A szűrő motor-

kapacitását is növelték, hogy könnyebbé tegyék a szalagszűrő levételét és a 

szűrőszalagtár kezelését. A cég szűrőit a műanyag-feldolgozó és a kompaundáló üze-

mekben is alkalmazzák.  

Az ABMF 1600 jelű szűrőknek három változatát kínálja a cég:  

– ABMF: automatikus szalagszűrő ömledék-puffertárolóval, 

– ABMF-C (continous): automatikus szalagszűrő folyamatos ömledékáramot 

biztosító kiegészítéssel  

– ABMF-BV (before venting): automatikus szalagszűrő a gázmentesítés előtt 

beépített finom szűrővel PET tisztításához  

A vállalatnál intenzív kísérleteket végeznek, hogy új szűrőiket a lehetséges vásár-

lóik előforduló valamennyi fajta műanyaghulladék feldolgozásakor szükséges tapasz-

talatokat megszerezzék.  

ADG Solutions 

Az ADG Solutions (Novato, Kalifornia, USA) CFO (Continous Filter Operation) 

márkanevű folyamatosan üzemeltethető ömledékszűrő rendszereinek legújabb tagja a 

CFO 25 modell, amely a sorozat eddigi tagjainak valamennyi jó tulajdonságát kicsit 

tovább javította. Az új szűrő kaparókését áttervezték, ezáltal a szűrő a kevésbé szeny-

nyezett műanyagömledékből is jobb hatásfokkal távolítja el az idegen anyagokat. Az 

új számítógépes program tisztítás közben is kijelzi a folyamat során kiszűrt, változó 

tömegű szennyezőanyag mennyiségét, ezért maximálisan ki lehet használni a gyűjtő-

tartály kapacitását. A szűrőlapokat vastagabbra, keményebbre tervezték, és a szűrőfu-

ratok is egységesebbek, jobb minőségűek lettek. A gyémánt keménységű szűrőlap 

durvább, koptató hatású ömledékek szűrésére is alkalmassá tette a szűrőrendszert. Az 
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újítások révén a szűrő élettartama a korábbiakénak kétszeresére-háromszorosára növe-

kedett.  

A CFO 25 szűrőfelülete 10%-kal nagyobb elődeinél, a szűrődobot pedig 360 

fokban veszi körül egy védőburok. Ezért a szűrőben a nyomás elérheti a 25 MPa-t. A 

folyamatos automatikus üzemmód révén a berendezés minimális gépkezelői felügyele-

tet igényel. Az extruderben a megömlesztett polimernek át kell préselődnie a rozsda-

mentes acélból készített, kemény felületű és mikrofuratokat tartalmazó rozsdamentes 

szűrőlapon, amelynek felületén visszamaradnak az ömledékben lévő idegen részecs-

kék. Ha a szennyezőanyag felhalmozódása miatt itt a nyomás eléri az előre meghatá-

rozott kritikus értéket, beindul a forgó kaparókés, leszedi a szűrőlapra felrakódott réte-

get és eltávolítja azt a rendszerből.  

A cég CFO szűrősorozata jelenleg három modellből áll. A CFO 10 szűrőkapaci-

tása 360–820 kg/h, a CFO 20-é 550–1800 kg/h, a 63,5 cm (25 inch) átmérőjű szűrőfe-

lületet tartalmazó CFO 25-é 1360–3400 kg/h. A szűrőrendszerek PE, PP, PS, PC és 

ABS ömledék szűrésére egyaránt alkalmasak. Az ömledékben a papír maximálisan 

10%, az egyéb anyagok részecskéinek legnagyobb ármérője 1,9 mm lehet. A rendszer 

kiszűri a papírt, a fát, a fémeket, a textilszálakat, a meg nem olvadt granulátum-

szemcséket; kisebb mennyiségben a rezet, az ólmot, az alumíniumot, az ásványi anya-

gokat.  

Nordson 

A Nordson cég (Westlake, Ohio, USA) BKG FlexDisc nevű ömledékszűrőjét a 

szennyezett fóliák és a használt PET palackok újrahasznosítóinak régi kérésére fejlesz-

tette ki. A FlexDisc szűrőrendszer ugyanis a dugattyúval aktivált szűrőcserével úgy 

növeli meg jelentősen a szűrőfelületet, hogy nem igényel nagyobb méretű feldolgozó-

gépet. Alkalmazásával a feldolgozók tisztább ömledéket állíthatnak elő, növekszik a 

gépek termelékenysége, ritkábban kell szűrőt cserélni, csökken a visszaöblítés térfoga-

ta. Ez a szűrő nagyon hasznos lehet ott, ahol PET palackból újra palackot vagy PET 

szálat akarnak gyártani. 

A szűrőcserélőhöz tartozó hidraulikus dugattyú feladata az, hogy bevigye a szű-

rőüregeket az ömledékáramba, ahol végbemegy a szűrés, majd eltávolítsa őket onnan 

tisztítás vagy csere céljából (4. ábra). A FlexDisc-kel felszerelt gépekben minden szű-

rőüreg tartalmaz két vagy négy szűrőköteget (a gépmérettől függően), és minden 

FlexDisc-ben van két Nordson szűrőkészlet. Ennek köszönhető, hogy az új szűrőrend-

szer szűrőfelülete 4,5-ször nagyobb, mint a kerek tárcsás rendszereké.  

Amikor az ömledékáram eléri a szűrőkötegeket, egyenletesen eloszlik a 

FlexDisc-ekben. Ezeket reológiailag optimalizálták, ezért a szűrés hatásfoka alacsony 

nyírófeszültség mellett is magas. Ugyanakkor maga a szerkezet igen stabil, akár 130 

bar nyomást is elvisel a visszaöblítéskor.  

Az új szűrőkötegek jól tűrik az extrudáláskor fellépő nyomást, amely szükséges a 

hatásos szűréshez és az optimális ömledékfolyáshoz, emellett hosszú élettartamúak és 

sokkal megbízhatóbban dolgoznak, mint a más típusú szűrők. A szűrőelemek többré-

tegű szerkezetek, amelyek a néha 200 bar nagyságú nyomáskülönbséget is sérülés nél-
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kül el tudnak viselni. A sérülés, törés nagyon kellemetlen lehet egy ilyen folyamatban, 

mert a törés okozta szennyeződés már a szűrés után kerülne be az ömledékbe, és meg-

jelenhetne a visszaforgatott anyagból készített végtermékben is.  

A Nordson a szűrőkötegeket a megrendelő igényeinek megfelelő rétegkombiná-

cióval készíti el. Egy szokásos négyrétegű szerkezet két külső rétege lehet pl. négyzet 

alakú hálózatot alkotó viszonylag durva fémszövet, amelynek áramlásirányító szerepe 

is van, és amely ellenáll az erős húzófeszültségnek. Az egyik belső réteg finomabb 

négyzetes lyukú háló, a másik belső réteg a finom szűréshez szükséges speciális szer-

kezetű szövet (Dutch weave).  

 

  
 

4. ábra A Nordson FlexDiscs szűrőjének metszetében látható, hogyan mozog az 

ömledék, és merre jut ki a szennyező anyag (bal oldali kép);  a jobb oldali kép egy  

szűrőköteget mutat 

 

A szűrő legfontosabb jellemzője az áteresztőképesség. A Nordson szűrőiben a 

szilárd anyagok és a szabad térfogat aránya optimális, úgy, hogy az ömledék éppen 

annyi szabad utat találjon a szűrőn keresztül, amennyi szükséges az áthatoláshoz. Ha a 

szabad térfogat szűkös, erősen megnövekszik a nyomás, gyakorivá válik a szűrőcsere, 

egyenetlen lesz az ömledék áramlása, gyenge lesz a regranulárum minősége. 
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