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MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 

 
Hírek a műanyaghulladékokról 

 
Sokszorosan újrafeldolgozható a PE-HD hulladék 

Figyelembe véve, hogy a PET és a PE-HD alkotja a műanyag palackok 97%-
ának alapanyagát az észak-amerikai piacon, és hogy ezeket az anyagokat a legegysze-
rűbb újrafeldolgozni, az ezzel foglalkozó cégek gyakran felvetik a kérdést, miért nem 
használhatják az ilyen hulladékokat nagyobb arányban. A Műanyag Újrafeldolgozók 
Szövetsége (APR) és az Amerikai Vegyipari Tanács (ACC) múlt novemberi jelentése 
szerint 2016-ban az összes visszagyűjtött műanyag palack mennyisége 32 ezer tonná-
val csökkent 2015-höz képest. A csökkenés mind a PET, mind pedig a PE-HD palac-
kokat érintette. 

A 2015-ös értékekhez képest a visszagyűjtött PE-HD palackok mennyisége 14,4 
ezer tonnával, 504,4 ezer tonnára csökkent. Az ilyen palackok visszagyűjtési aránya 
pedig a 2015-os 34,4%-os szintről 2016-ban 33,3%-ra esett vissza. Az amerikai adatok 
szerint az újrafeldolgozott PE-HD mennyisége 16,8 ezer tonnával, 450,3 ezer tonnára 
csökkent. Miközben a visszagyűjtött polietilénpalackok hazai mennyisége némileg 
csökkent 2015-höz képest, az export növekedett és az import stagnált, ez magyarázza a 
kisebb mennyiségű hazai feldolgozást. A PE-HD-t újrafeldolgozó cégek száma 2016-
ban 2015-höz képest növekedett, a jelentés szerint az év végén 31 aktív vállalat műkö-
dött. 

Az APR és ACC jelentése azt is megemlíti, hogy a műanyag palackok újrafel-
dolgozásának fő növekedési akadálya az, hogy túl sok felhasználó nincs tisztában az 
újrafeldolgozott PE-HD (és PET, PP) jelentős hasznosságával és értékével. Ha segítsé-
get nyújtanak a lakosságnak és az önkormányzatoknak abban, hogy megértsék az újra-
hasznosított PE-HD értékét, az nagymértékben elősegíti az újrafeldolgozási arányok 
növekedését. A PE-HD értékét nagyban növeli, hogy sokszor és hosszú ideig 
újrafeldolgozható és újra használható tulajdonságainak leromlása nélkül. 

Európában a múlt évben az RPC Group tagvállalatává vált ESE World B.V. vé-
gezte el az első gyakorlati kísérletet annak demonstrálására, hogy megfelelő körülmé-
nyek között a PE-HD legalább tízszer újrafeldolgozható. A cég már több mint harminc 
éve foglalkozik újrafeldolgozott műanyagokból készített hulladékgyűjtő edények gyár-
tásával. Fejlett technológiával rendelkezik a műanyaghulladékok tisztítása, adalékolása 
és feldolgozása terén, ami lehetővé teszi, hogy az eredeti anyagéval megegyező minő-
ségű termékeket állítson elő. 

Azonban eddig nyitva maradt a kérdés, hogy hányszor lehet a PE-HD alapanya-
got feldolgozni, a hulladékot ledarálni és fröccsöntéssel újrafeldolgozni anélkül, hogy 
jelentősen megváltoznának az anyag szerkezete és tulajdonságai. Az ESE ezért üze-
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mében egy kontrollált kísérleti modellt hozott létre. Minden lépést követően független 
kutatóintézetekkel együttműködve vizsgálták meg a feldolgozott anyagot. A vizsgála-
tok első ízben azt igazolták, hogy a fröccsöntés és a termék ezt követő aprítása az újra-
feldolgozás egész periódusa alatt elvileg nem változtatja meg az anyag tulajdonságait. 
Ebből azt a következtetést vonták le, hogy miután a hulladékgyűjtő edények élettarta-
ma 10–20 év, ez azt jelenti, hogy az ismételten feldolgozott anyag még 100–200 évig 
hasznosítható. 

A szerkesztő megjegyzése: a múlt század nyolcvanas éveiben a Műanyagipari 
Kutatóintézetben hasonló kisérleteket végeztek, amelyek a PE-HD flakonok anyagai-
nak többszörös újrafeldolgozhatóságát bizonyították. Az abban az időben elterjedten 
alkalmazott ragasztott papírcímkék eltávolítása azonban nehézséget okozott. Ezzel a 
problémával a mai feldolgozóknak már nem kell számolniuk.  

F. L. 
 

Goldsberry C.: Scientific tests prove HDPE can be recycled at least 10 times = Plastics 
Today, jan. 24. 2018 

Kínának már nem kell több hulladék 

Kína 2018. január 1-jével leállította a hulladékimportot. Az új év első napjától 
már nem fogadnak: papír és műanyag hulladékot, kohósalakot, hamut, fém- és textil-
hulladékok egész sorát sem. Az intézkedést környezetvédelmi okok mellett a külföldi 
hulladékbehozatal elleni erősödő társadalmi fellépéssel indokolták. A szilárd hulla-
dékba sokszor ellenőrizetlen eredetű és összetételű, veszélyes anyagok is bekerültek. A 
szélesedő kínai középosztály (több százmillió fő) egyre többet fogyaszt, ezért a belső 
hulladéktermelés is folyamatosan növekszik. 2016-ban csak műanyagból 7,3 millió 
tonnányit szállítottak az országba, összesen 3,7 milliárd USD értékben. 

Eddig Kína bonyolította le a globális hulladékforgalom 56%-át, őt Hongkong 
követi. A műanyaghulladékok termelésében Japán és az Egyesült Államok járt az élen, 
részesedésüket egységesen 10–10%-ra becsülik. A használt papírt is főként Japánból 
és az USA-ból hajózzák be, ők adják az éves szinten egymilliárd USD-re rúgó kínai 
papírimport felét.  

A környezettudatos szemlélet is előtérbe került az elmúlt években. A pekingi ve-
zetés a városokat elborító ipari és közlekedési eredetű szmog miatt drasztikus intézke-
désekre szánta el magát a levegőtisztaság védelmében. Az utóbbi egy-két évben már 
számos súlyosan környezetszennyező feldolgozóüzemet és gazdaságtalan erőművet 
zártak be. 

Az Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI, a hulladékfeldolgozók washing-
toni székhelyű szakmai szervezete) szerint a polietilén, a polisztirol és a PVC is tiltó-
listára került. A PET palackzúzalékot szállító hajók nem rakodhatnak ki a kínai kikö-
tőkben. Az ISRI már figyelmeztette az amerikai kereskedelmi hatóságokat és a szak-
minisztériumot a várható súlyos következményekre: a globális begyűjtési, szállítási és 
feldolgozási lánc megszakadására, munkahelyek megszűnésére, adóbevétel kiesésére. 
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A tilalom gondokat okoz Nagy-Britanniában, Kanadában, Írországban és Német-
országban is. A kikötővárosokban, így Hongkongban is több tonna műanyaghulladék 
halmozódott fel. A hulladékfeldolgozók folyamatosan keresik az új felvevőpiacokat. 
Elsősorban dél-kelet ázsiai országokba irányítják át azokat a szállítmányokat, amelye-
ket Kína már nem fogad be. Indonézia, India, Vietnam, Malajzia mellett India és Afri-
ka lehetnek az új célállomások. Viszont egy üzemeltető véleménye szerint nehéz lesz 
helyet találni valamennyi gazdátlan hulladéknak. 

A másik rövid távú megoldás a probléma kezelésére, hogy növelik az elégetett 
vagy elásott szemét mennyiségét. Ez katasztrofális következményekkel járna a klíma-
változás és a helyi környezetvédelem tekintetében. 

Az EU a hulladékok újrahasznosításában egyre jobb a statisztikák szerint: 2015-
ben 30%-ot sikerült újrahasznosítani, míg nyolc évvel korábban csak 19% volt ez az 
arány. A javuló tendencia ellenére a számok mögötti valóság árnyaltabb képet mutat, 
főleg a műanyag újrahasznosítását illetően: az EU műanyaghulladékának 40%-át kül-
földre – többnyire Ázsiába exportálja. Mindezt egyre bővülő ütemben teszi: 2002 és 
2015 között 413%-ban nőtt az ázsiai kivitel, amelynek 2012-ben 87%-a ment Kínába. 

Az európai műanyag-felhasználás három fő területe a csomagolóipar (39,6 %), az 
építőipar (20,3%) és az autóipar (8,5%). Az újrahasznosított műanyag legnagyobbrészt 
(63%) csomagolásból származik. 

Környezetvédelmi szakértők szerint a kiutat ebből a megoldhatatlannak tűnő 
helyzetből a körkörös gazdasági modellre való mielőbbi áttérés jelenthetné. Minimális-
ra kell csökkenteni az emberi tevékenységek után keletkező szemét mennyiségét. Nem 
csak a keletkező hulladék újrahasznosítása fontos, hanem annak elkerülése, hogy egy 
tárgyból hulladék legyen. Mindehhez a termékek tervezését, gyártási folyamatát és 
felhasználását is újra kell gondolni. Jelenleg elsősorban a termékbiztonság, a logiszti-
kai követelmények, a gazdaságosság és a marketing a legfontosabb szempontok egy 
termék tervezésekor. 

J. P. 
www.index.hu 
www.greeninfo.hu 
 

Bővül az európai újrahasznosító kapacitás 

A Plastics Recycling Europe (PRE) adatai szerint a polietilén újrahasznosítási 
kapacitása az elmúlt években jelentősen emelkedett. A 2015. évi 1,5 millió tonnáról 
2,3 millió tonnára nőtt. 

Az éves 7,4 millió tonna extrudálási mennyiséggel számítva az újrahasznosítás 
aránya nagyjából 31%. Ismert, hogy a poliolefinek (polietilén és polipropilén) a legna-
gyobb mennyiségben előállított tömegműanyagok. 

A PRE 174 műanyag-újrahasznosító üzemet vizsgált öt európai országban (Spa-
nyolország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Franciaország). Spanyolország 
a teljes újrahasznosító kapacitás 18%-át teszi ki, a második helyen Németország kö-
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vetkezik 17%-kal, Olaszország 13%-kal a harmadik, Lengyelország 10%-kal és Fran-
ciaország 6%-kal részesedik. Az öt ország az újrahasznosító kapacitás közel kéthar-
madát képviseli a kontinensen. 

A műanyaghulladék elsődleges forrása a kereskedelmi és kiskereskedelmi háló-
zatok hulladéka. Ez a teljes hulladékmennyiség 43%-át teszi ki. A fennmaradó rész a 
termelés során keletkezett hulladék, a mezőgazdasági és háztartási csomagolások. A 
PRE szerint az európai környezetvédelmi, gazdasági követelmények, valamint Kína 
behozatali tilalma miatt az európai üzemek már most növelik a hulladék válogatására 
és újrafeldolgozására irányuló befektetéseiket. Az Európai Unió Bizottságának mű-
anyag stratégiája és a kínai behozatali tilalom már Európa-szerte pozitív hatást gyako-
rol az új projektek felgyorsítására. Ez különösen igaz a háztartásokban keletkező mű-
anyaghulladék újrahasznosítására. 

A polietilén számottevő részét a csomagolóipar használja fel, többek között haj-
lékony falú csomagolóeszközök (tasak, zacskó, zsugorfólia, zsák stb.) formájában. A 
műanyaghulladék újrahasznosításának technológiai folyamata jellemzően a hulladék-
kezelők, begyűjtők által összegyűjtött hulladékok válogatása után, anyagfajtára bontva 
indul, melyeket bálázva, tömörítve adnak át a műanyag újrahasznosítással foglalkozó 
vállalkozásoknak. 

A legújabb technológiai fejlesztések lehetővé teszik a műanyagok hatékony vá-
logatását, mosását és szűrését. Például a Pellenc ST által gyártott műanyag-válo- 
gató berendezések képesek a PET és PE-HD szétválogatására. Ahhoz, hogy a hulladé-
kot újra lehessen hasznosítani anyagában, ahhoz előbb anyag szerint külön kell válo-
gatni. 

Az újrafeldolgozásnak van egy nagyon fontos feltétele, ez pedig a szelektív gyűj-
tés. Ezt még tovább kell fejleszteni. 

Ugyanakkor nem minden műanyag hasznosítható újra anyagában. Ez vagy veszé-
lyessége miatt nem lehetséges (pl. PVC) vagy még nem létezik rá technológia, illetve 
nem gazdaságos. 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com 2018. február 14. 

 

Az amerikai hatóságok igyekeznek egyszerűsíteni a 3D nyomtatással  
készülő gyógyászati termékek engedélyeztetését. 

A 3D nyomtatásként közismert additív gyártástechnológia rohamléptekkel terjed, 
alkalmazásának egyik legfontosabb területét a gyógyászati termékek jelentik. 

Az amerikai engedélyező hatóság, az FDA vezetői is felismerték, hogy a szabá-
lyozásnak lépést kell tartani a gyors technológiai fejlődéssel. Igyekeznek olyan irány-
elveket és segédleteket kidolgozni, amelyek segítségével a gyártók számára a gyorsan 
változó környezetben is egyértelművé válik, hogy milyen adatokat szükséges benyúj-
tani egy sikeres engedélyeztetési eljáráshoz, illetve hogyan lehet a minőségbiztosítási 
és bevizsgálási folyamatokat megfelelő biztonsággal kialakítani. 
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Az FDA már több mint 100 jelenleg is a piacon lévő eszközt vizsgált be, amelye-
ket 3D nyomtatással gyártanak. Ezek között vannak testreszabott eszközök is, amelyek 
követik a beteg anatómiáját, például térdprotézisek és olyan implantátumok, amelyek a 
koponya egy hiányzó részének pótlását szolgálják arcrekonstrukcióknál. 

Az FDA saját telephelyén is üzemeltet korszerű 3D nyomtatókat, hogy ezáltal is 
elősegítsék e gyorsan fejlődő technológiacsalád jobb megértését, korlátainak és ellen-
őrzési módjainak feltárását. Szakembereik a 3D nyomtatókkal kutatásokat végeznek, 
amelyeknek az a célja, hogy megállapítsák, hogy egy termék kialakításánál végzett 
változtatások hogyan befolyásolják egy ilyen módon gyártott eszköz biztonságosságát 
és teljesítményét. 

December 4-én az FDA egy új segédlet kiadását jelentette be, amely segíti a 
gyártókat a 3D nyomtatás műszaki lehetőségeinek megismerésében. Tartalmazza az 
FDA szemléletét a 3D nyomtatás különböző megközelítéseinek vonatkozásában, bele-
értve a terméktervezést, a gyártmány működés és tartósság szerinti vizsgálatát és a mi-
nőségi rendszer követelményeit. Ez a műszaki segédlet azonban olyan területeket is 
próbál lefedni, amelyeket egyelőre még a jövő homálya rejt.  

Jól látszik, hogy az egyes kórházak és kutatóközpontok saját 3D nyomtatókapaci-
tásaik segítségével újszerű fogászati implantátumokat, térdízületeket, kísérleti szívbil-
lentyűket és csontimplantátumokat hoznak létre. Az USA-ban már egyre több sebész 
menti meg csecsemők életét azáltal, hogy 3D nyomtatással testreszabott merevítőket 
készít és ültet be a picinyek légútjainak tágítására. Ezek a merevítők kitágulnak és idő-
vel elbomlanak, ahogyan a gyerek növekszik.  

Az FDA igyekszik annak szabályozási kereteit megteremteni, hogy a már meglé-
vő törvényeket és előírásokat a gyógyászati eszközök olyan nem hagyományos gyártó-
ira is kiterjeszthessék, mint a kórházak és kutató intézetek, amelyek egy adott betegük 
számára testreszabott gyógyászati eszközt állít elő 3D nyomtatással.  

F. L  
 

Goldsberry C.: FDA seeks to pave regulatory pathway thatkeeps pace with advances in 3D-
printed medical devices = Plastics Today, Dec. 07. 2017. 
 


