
agyarország gumiabroncs-
gyártó „nagy hatalom” mivol-
ta révén a gumihulladék je-

lenlegi sorsának feltérképezésében, il-
letve az alternatív megoldási lehetősé-
gek felkutatásában nagy potenciál rej-
lik. Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
Zöldgazdaságcsoportja is felismerte 
ezt, a körforgásos gazdasággal kap-
csolatos projektekben való részvétellel 
igyekszik elősegíteni az ipariszimbió-
ziskapcsolatok kialakítását. Első lépés-
ben a technológiai lehetőségek, elő-
nyök és hátrányok meghatározása szük-
 séges.

Napjainkban a legelterjedtebb hulla-
dékkezelési eljárás az energetikai célú 
hasznosítás, amely nemcsak a gumi-
hulladékot termelő vállalatnak, de a ce-
mentgyárnak és az égetőműnek is ha-
szonnal jár. A gumimaradékok égeté-
sével csökkentik a hagyományos tüze-
lőanyag-felhasználásukat, ami végső 
soron jótékonyan hat az energiaköltsé-
gekre – a gumihulladék olcsóbb, mint 
az olaj vagy a szén, s mindeközben ha-
sonló fűtőértékkel bír. A folyamat emel-

lett környezeti szempontból is előnyö-
sebb, hiszen kevesebb szén-dioxid-ki-
bocsátást jelent, mint ha fosszilis tüze-
lőanyagot égetnének, valamint a kén-
tartalmuk is alacsonyabb (1,3  százalék). 
Azonban ennek a kezelési módszernek 
a legnagyobb hátránya, hogy amellett, 
hogy a környezetünkre még így is ár-

talmas lehet, a gumimaradékokat mint-
egy 35 százalékban alkotó értékes kau-
csuk teljesen, a gyártás során befekte-
tett energiának pedig több mint a két-
harmada elvész az energetikai haszno-
sítás során.

Amikor gumihulladékról beszélünk, 
és a kezelésére különböző technológiai 
megoldásokat keresünk, szinte mindig 
találkozhatunk a pirolízissel, azaz a 
hőbontással. A folyamat során a gumi-
hulladék kémiai bontása magas hő-
mérsékleten történik oxigén jelenléte 
nélkül, szabályozott környezetben. Ma-
gának a pirolízisnek a fő termékei a 
pirolízisgáz és -olaj – amelyből finomí-
tás által benzint, fűtőolajat vagy kenő-
anyagot lehet előállítani –, illetve a 
pirolíziskoksz – amelyből a gumigyár-
tás során az újra felhasználható kor-
mot lehet kinyerni. Azonban a gumihul-
ladék pirolízise során keletkező termé-
kek gyenge minőségűek, felhasználha-
tóságuk erősen korlátozott, és nem 
versenyképesek. Emellett a technoló-
gia magas beruházási és üzemeltetési 
költségekkel jár.
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A GUMIHULLADÉK SZEREPE 
A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGBAN

A gumiabroncsgyártás a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő 
iparága, becslések szerint a GDP másfél százalékát állítja elő. Ehhez kapcsoló-
dóan gumihulladékok, ezen belül az előállítás során keletkező selejt és minő-
ség-ellenőrzésen átesett gumiabroncsok, levágott vulkanizált és vulkanizálatlan 
gumimaradékok jelentős mennyiségben keletkeznek. Emellett a termék elhasz-
nálódása után évente csaknem 45 ezer tonnányi gumiabroncs válik hulladékká 
– a természetben „elhagyva” súlyos környezeti terhelést okozva. 
De vajon tényleg így kell történnie? Valóban ez lenne az életciklusuk vége?
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Az anyagában való hasznosítás so-
rán gumiport vagy különböző szem-
csenagyságú és fajlagos felületű gumi-
őrleményt állítanak elő, amely kereske-
delmi forgalomban is kapható. Az őrlet 
előállításának legismertebb módszere 
a mechanikai őrlés, amely kettéosztha-
tó aszerint, hogy a folyamatot milyen 
hőmérséklet mellett végzik: szobahő-
mérsékleten vagy a gumi üvegesedési 
hőmérséklete (–70 °C) alatt. Az utóbbi 
az úgynevezett kriogén őrlés, amelynek 
lényege, hogy a gumi ezen a hőmérsék-
leten kellően merev, így könnyebben 
aprítható. A hűtött környezet kiküszö-
bölésére ma már létezik egy moder-
nebb eljárás, amely során ultra nagy 
nyomású vízsugarat alkalmaznak a gu-
miőrlemény előállítására. Az így előállí-
tott alapanyag használata napjainkban 
a legelterjedtebb módja a gumihulla-
dék hasznosításának. A nagyobb mére-
tűek – 50–300 milliméter szemcse-
nagyságúak – az építkezéseknél jól fel-
használhatók falak, utak vagy vasúti sí-
nek alapozásához. Míg az 1–10 mm át-
mérőjű anyagok alkalmasak a kavics-
rétegek kiegészítésére vagy akár he-
lyettesítésére.

A gumiőrlemények bitumenhez való 
keverésével olyan útépítési kötőanyag 
– gumibitumen – keletkezik, amelynek 
felhasználásával a hagyományos bitu-
meneknél jobb minőségű és tartóssá-
gú utak építhetők. További előnyük, 
hogy olcsóbbak, hosszabb élettarta-
múak, életciklusköltségük kisebb, szé-
lesebb hőmérsékleti intervallumok kö-
zött alkalmazhatók, valamint zajcsök-
kentő hatásuk is jelentős. Szélesebb 
körű elterjedésüket leginkább az hátrál-
tatja, hogy egyrészt az előállításuknál 
– a nagy viszkozitás miatt – speciális 
berendezések alkalmazására van szük-
ség, másrészt a felhasznált gumiőr-
lemény tulajdonságai változók, ami 
megakadályozza az állandó minőségű 

végtermék gyártását. A gumiszemcsék 
ülepedése szintén befolyásolja az al-
kalmazhatóságot, négy-öt órán belüli 
felhasználást javasolnak a szakembe-
rek, így a szállíthatóságuk is korlátozott.

A hátrányok kiküszöbölésére végzett 
fejlesztési törekvések egyik ígéretes 
megoldása a Mol Nyrt. és a Pannon 
Egyetem közös terméke, a kémiailag 
stabilizált gumibitumen (KSGB). Az eljá-
rással  a gumiőrlemények minőségé-
nek specifikálása után biztosíthatóvá 
vált az állandó minőségű alapanyag 
előállí tása.

A gumiőrlemények további felhasz-
nálása során előállítható termékek 
palettája bővül, egyre több törekvés, 
projekt, program keres megoldást. A 
WoodRub projekt során a fa- és a gumi-
hulladék együttes felhasználhatóságát 
vizsgálták: hőkezeléssel innovatív kom-
pozit terméket igyekeztek előállítani. 
Fő előnyként megemlíthető, hogy a ter-
mék építőipari alkalmazása során nö-
velhető az épületek szén-dioxid-tárolá-
sa, és helyettesíthetők a kevésbé kör-
nyezetkímélő nyersanyagok, azonban 
a kiindulási anyagok minősége ugyan-
csak mérvadó. Hátrányos, hogy a ház-
tartási fahulladékok a legtöbb esetben 
tartalmaznak ragasztót, lakkot, festé-
ket és bevonatot.

Ugyancsak a gumiőrleményhez köt-
hető, de technológiai szempontból 
igencsak eltérő megoldás a devul ka ni-
záció, amelynek különböző típusai is-
meretesek: kémiai, ultrahangos, mikro-
organizmusok vagy mikrohullámú su-
gárzás által megvalósuló bontás. Kuta-
tások alapján az utóbbi hatékony mód-
szerként szolgálhat, mivel kémiai rea-
gensek alkalmazása nélkül teszi lehe-
tővé az őrölt gumi nagy energiájú besu-
gárzását rövid idő alatt – így az eljárás 
környezetbarát megoldásnak is tekint-
hető. A gumi az elnyelt energia által he-
vül fel, amely a kén-kén és a szén-kén 

keresztkötések felbontását segíti elő, 
ezáltal növelve a gumiszemcsék felüle-
ti molekuláinak mozgékonyságát. A ke-
letkező termék tulajdonságai nagy-
részt hasonlítanak a vulkanizáció előtti 
anyag tulajdonságaihoz.

A technológia még nem teljesen ki-
forrott, a további kutatások arra irá-
nyulnak, hogy hogyan lehet a hatásos-
ságot és a felbontott keresztkötések 
számát növelni, amivel eredményeseb-
ben megvalósítható az újrahasznosítás.

Látható, hogy számos technológiai 
megoldás, több módszer létezik arra, 
hogy a gumit – részben vagy csupán 
az életciklus meghosszabbítása révén 
– körforgásban tartsuk. Alkalmazásuk 
azonban sokszor ellenállást vált ki, hi-
szen tapasztalat híján nem tudhatjuk, 
hogy hosszú távon milyen környezeti, 
gazdasági és társadalmi hatásokkal jár.

Továbbá nem mehetünk el a mellett 
a kérdés mellett, amely sokunkban 
megfogalmazódik, amikor az új és in-
novatív termékekről hallunk: mi törté-
nik, amikor az új termékek is hulladék-
ká válnak?

(Felhasznált irodalom jegyzéke 
a szerkesztőségben.)

A CIRCE 2020 (Expansion of the Circular 
Economy concept in the Central Europe 
local productive districts) projekt során 
– anyagáram-, életciklus- és életciklus-

költség-elemzésekkel – felmértük a 
gumihulladékok hasznosítási lehetősé-
geit. Fő célunk egy körforgásos gazda-

ságba illő, ipariszimbiózis-kapcsolatokra 
építő alternatív megoldás alkalmazásá-
nak elősegítése, a gumi életciklusának 

meghosszabbítása.
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