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A PROJEKT CÉLJA

A környezetünk védelme, az alapanyagokkal, hulladékokkal és energiával való tudatos és hatékony 

gazdálkodás olyan új eljárások és berendezések kifejlesztését igényli, amelyekkel költségtakarékos 

módon nemcsak feldolgozzuk az egyre nagyobb mértékben keletkezõ hulladékainkat, hanem új 

értéket adunk nekik. Legkedvezõbb esetben a feldolgozott hulladék meghatározott termékek 

elõállítása során alapanyagként használható.

Micro Europe Kft. a EUROSTARS_HU_07-1-2010-0079 sz.  projekt keretében az egyik igen jelentõs 

környezeti terhelést okozó hulladékok, a gumiabroncsok újrafelhasználási lehetõségének 

megteremtéséhez egy speciális mikro-robbantási eljárás kifejlesztését, illetve az eljárást 

megvalósító berendezések mintadarabjainak megtervezését és megépítését vállalta.

A project együttmûködõ partnere, a ZICLA Ltd., (Barcelona) a feldolgozás eredményeként létrejövõ 

mikroszemcsés gumiliszt  thermoplasztikus mûanyagokkal alkotott kompaundokban való 

alkalmazásának lehetõségét tervezte vizsgálni.

A hetvenes évek közepén elterjedõ nagynyomású vízsugaras (High Pressure Water Jet) eljárás 

alapján a Bengold Holdings PTY. Ltd (Ausztrália) cég képlékeny anyagok granulátumának 

õrlésére nagynyomású vízsugarat alkalmazó finomõrlõ eljárást (UHPWJ) dolgozott ki és 

szabadalmaztatott. Ezeknek az eredményeknek a megismerése, valamint a hulladék 

gumiabroncsok feldolgozása során a világban eddig elért eredmények tanulmányozása, illetve 

a saját fejlesztõ tevékenységeink végeredményeként új, környezetbarát eljárást dolgoztunk ki a 

hulladék gumiabroncsok anyagukban történõ újrahasznosítására. 

Olyan új technológia kidolgozására törekedtünk, amellyel az elõállított gumiliszt 85-90 %-ban 

500 µm-nél kisebb szemcseméretû, és a keletkezett szemcsék fajlagos felülete nagy, hogy 

alapanyagként aktívan vehessenek részt különbözõ anyagkombinációkban. Az eljárás 

kifejlesztésének eredményeként bejelentésre került az „Eljárás és berendezés egy, vagy több 

fázisú munkaközeggel történõ elasztikus anyagú, mikroporózusos szemcsék elõállítására” 

címû, P1100429 számú találmány. 

A KIFEJLESZTETT NAGYNYOMÁSÚ
FOLYADÉKSUGARAS MICRO-ROBBANTÁSI ELJÁRÁS
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A P1100429 bejelentési számú találmányi eljárással a hulladék gumiabroncsok különféle 

anyagrészeinek visszanyerése nagynyomású vízsugaras mikro-robbantásos eljárással történik egy 

lépésben, mechanikai aprítás nélkül. Az anyagvisszanyerés lengõfejes vízsugaras 

anyagleválasztással jön létre.

A GUMIABRONCS ELEMEI

Az eljárás alapján a nagynyomású vízsugár-technológiával normál hõmérsékleten, mechanikai 

darabolás nélkül, gumi fajtánként (futófelületi, oldalfelületi, butyl, stb.) szelektíven lehet lisztté õrölni a 

hulladék gumiabroncsot egy lépésben úgy, hogy közben az acélkordot tisztán, darabolatlanul nyerjük 

vissza. A legnagyobb százalékban elõállítani kívánt gumi szemcseméret (frakció) a technológiai 

eljárás paramétereinek megfelelõ beállításával elõre programozható.

Futófelületi gumiréteg, melynek fõ
jellemzõje a nagy kopásállóság.

Acélkord (vázerõsítõ).

Oldalfelületi gumiréteg, melynek
nagy a rugalmassága.

Tömörzáró gumiréteg, (butyl)
amely a tömlõt helyettesíti.

EUROSTARS_HU_07-1-2010-0079

3

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638638

A projekt az Európai Unió
támogatásávak valósul meg



A HIDRAULIKUS MICRO - ROBBANTÁSI
TECHNOLÓGIA FOLYAMATA, BERENDEZÉSEI

                         
                               
1.    A készre tisztított gumiabroncsok a három-részre vágó berendezésen egy körülfordulás alatt
       két oldalfelületi és egy futófelületi gyûrû elemre szeparálódnak. 

2.    A keresztirányban kettévágott futófelületi elemekrõl az õrlõgépben a nagynyomású hidraulikus
      micro-robbantási megmunkálással leválasztásra kerül az acélkord feletti futófelületi gumiréteg.
      A munkavízzel keveredett gumiszemcséket (gumizagyot) az õrlõgép tartályából egy zagyszi-
       vattyú centrifugába juttatja.

3.    A centrifugából kikerülõ víz egy hûtõtornyon keresztül bejut a vízkezelõ tartályba, ahonnan a
       nagynyomású szivattyúba visszatáplálódik a kezelt, lehûtött víz.

4.    A centrifuga által kb. 15%-os víztartalomra szárított gumi õrlemény egy cellás adagolón
       keresztül a rezgõ-szárító - osztályozó sorra kerül, ahol víztartalma 5% alá csökken,
       szemcséire hull és bekerül a ciklonba, majd egy cellás adagolón keresztül az osztályozó 
       szitára. A szárítási folyamat alatt és után a textil és fém szennyezõdések eltávolítása is
       megtörténik erre alkalmas eszközök segítségével. 

A projekt WP6 munkafázisának (Hasznosítás, piaci bevezetés) teljesítése során kapcsolatba 

kerültünk a kínai CHINA MACHINERY IMPORT&EXPORT SHANGHAI PUDONG CORP. (Sanghai) 

céggel. A cég elnökével kötött szándéknyilatkozat alapján a téma késõbbi közös hasznosítása 

érdekében a kínai cég az alábbi berendezéseket biztosította Micro Europe Kft. számára egy micro-

robbantási technológiát bemutató pilot üzem megépítéséhez:

-  nagynyomású szivattyú (1700 bar, 40 l/perc),

-  centrifuga,

-  szárító-osztályozó sor.

A nagynyomású szivattyú tudja biztosítani a kéthelyzetes (két õrlõszerszámos) micro-robbantási 

õrlõgép megfelelõ nyomású munkavíz szükségletét, a centrifuga és a szárító-osztályozó sor 

alkalmas az õrlõgép által folyamatosan termelt gumizagy víztelenítésére, illetve szárítására és 3-féle 

frakció szerinti szétválasztására.

PILOT ÜZEM MEGÉPÍTÉSE
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A berendezések beérkezését követõen megtörtént azok letelepítése, rendszerbe állítása.

A pilot üzem technológiai folyamatának biztosításához számos kiegészítõ elem és rendszer 

(állványzatok, tároló, adagoló-és továbbító rendszerek) elkészítésére és a berendezésekkel történõ 

összeépítésre volt szükség. 

A folyamatos üzem megkívánta, hogy az õrlési folyamat során felmelegedõ munkavíz megfelelõ 

hûtésérõl gondoskodjunk, amelyet egy hûtõtorony beépítésével oldottunk meg, így a centrifugából 

kikerülõ meleg vizet egy hûtõtornyon keresztül juttatjuk a vízkezelõ rendszerbe, majd onnan vissza a 

nagynyomású szivattyúba. A munkavíz így zárt körben cirkulál, csak az esetleges veszteségek, 

párolgások okozta hiányt kell pótolni. A vízkezelõ rendszer elvégzi a víz kémiai és fizikai tisztítását.
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CENTRIFUGA

ELÕKÉSZÍTÕ
MOSÓ

3 RÉSZRE  
VÁGÓ

FUTÓFELÜLET
DARABOLÓ

1.

4.

6.

8.

5.

2.

Anyagmozgás:

Anyagmozgás:

   

teljes gumiabroncs

teljes gumiabroncs Tiszta gumik

Oldalfelületi lapok
tárolása.
Továbbfeldolgozás

TÁROLÓ

ÕRLÕGÉP
Leõrölt futófelületek
tárolása.
Továbbfeldolgozás

Anyagmozgás: gumizagy

7.

CELLÁS
ADAGOLÓ

REZGÕ SZÁRÍTÓ

CIKLON

NAGYNYOMÁSÚ
SZIVATTYÚ

VÍZKEZELÕ

Nagynyomású víz

µ
 

500 
  

m felett µ
 

300 -500 m µ
 

0 -300 m
HÛTÕTORONY

OSZTÁLYOZÓ
SZITA

Anyagmozgás: futófelületi gyûrû

3.

Anyagmozgás: nedves gumiliszt

Anyagmozgás:
kicentrifugázott
üzemi víz

Végtermék: osztályozott gumiliszt
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HÁROM - RÉSZRE VÁGÓ BERENDEZÉS

Az õrlés hatékonyságának növeléséhez, az õrlendõ gumielem megtámasztásának fokozása 

érdekében szükséges a gumiabroncsok feldarabolása futófelületi és oldalfelületi elemekre.

Ezt a mûveletet végzi el a Micro Europe Kft. által kifejlesztett három-részre vágó berendezés, mely 

egy felfogásban, a gumiabroncs egy körülfordulása alatt a futófelületi rész mindkét oldalán átvágja a 

gumiabroncsot, így elválasztja a futófelületet az oldalgumikról.

MICRO-ROBBANTÁSI ÕRLÕ BERENDEZÉS

A prototípus õrlõberendezés a nagynyomású munkafolyadék-sugár technológiával egy lépésben 

választja le a futófelületi gumiszalagról a futófelületi gumiréteget egészen az acélkordig. A beállított 

technológiai paraméterek (gumiszalag elõtolási sebessége, õrlõ szerszámok frekvenciája, vízsugár 

nyomása, távolsága a gumiszalag felületétõl, stb.) függvényében az õrléssel létrehozott 

gumiszemcsék mérete befolyásolható.

A berendezés kéthelyzetes, egyszerre két darab 

futófelületi gumielem õrlése történik két külön 

szerszámmal, de egy elõtolással és a 

szerszámok egyidejû lengetésével.

A prototípus õrlõberendezés metszeti képe
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ALKALMAZÁSTECHNIKAI VIZSGÁLATOK ÉS EREDMÉNYEK

A projekt közremûködõ partnere a spanyol ZICLA cég végezte a micro-robbantási eljárással visszanyert 

gumiszemcsék mechanikai vizsgálatát és kísérleti úton meghatározta azokat a mûanyag+gumiszemcse 

kompaund anyagkeverékeket, melyekbõl ipari teszt mintákat gyártatott.

 

A vizsgálatok célja a mikro-robbantási eljárással elõállított újrahasznosított gumiszemcsék különbözõ 

polimerikus matrixokba történõ adagolásának meghatározása volt extrúziós kompaundálással, melynek során 

különbözõ thermoplasztikus polimereket és adalékanyagokat vizsgáltak annak érdekében, hogy javítsák a 

gumiszemcsék matrixhoz történõ tapadását. Ezek eredményeként többféle receptúra javasolható jobb 

minõségû és versenyképes árfekvésû gumi-thermoplasztikus kompaundok elõállítására.

Az új eljárás szemcseméretre és morfológiára kifejtett hatásának megvilágítására elektromikroszkópos (SEM) 

vizsgálatnak tették ki mind a micro-robbantással visszanyert gumipor, mind a hagyo- mányos, mechanikusan 

õrölt gumiszemcsék törési felületét.

Micro-robbantásos szemcse Hagyományos õrlet

A vízsugaras szemcsék felülete durvább, mint a 

hagyományos õr letûeké,  ami növel i  a 

rendelkezésre álló felületet a mátrix impreg-

nációjához, javítva ezzel a polimer tapadását. 

A PP homopolimer és GTR keverék kompatibilitási 

vizsgáltainak eredményei.

Kulönbözõ keverékek tulajdonságai.
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IPARI MINTADARABOK

Az alkalmazástechnikai vizsgálatok eredményei alapján a legeredményesebbnek ítélt kompaund 

anyagból a ZICLA cég ipari teszt gyártásokat végzett az alábbi jellemzõkkel:

Az elkészült ipari mintadarab

Anyagminõség Érték

PP Isoplen 080G2M %

%

%

70

30GTR (500  m)

Jellemzõk

Rugalmassági modulus Mpa

Mpa

864

18,8Szakító szilárdság

Szárítási hõmérséklet

Szárítási idõ

9,2

Technológiai paraméterek

C

C

80

3

Gyártási hõmérséklet 190 - 235

u

A PROJEKT VÉGEREDMÉNYE
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ELÉRHETÕSÉG

3527 Miskolc, Szinva u. 15/b.

Tel./Fax: 36-46-321 151
Mobil: 36-30-236 1184, 36-30-9836 134

www.microeurope.hu
microeurope@microeurope.hu

KÖSZÖNET A KÖZREMÛKÖDÕKNEK

Köszönetünket fejezzük ki minden résztvevõnek, aki közremûködésével lehetõvé tette, hogy 

projektünket sikeresen lezárhattuk.

A.S.Bat Építõipari Kft.

Ampersped Kft.

Autotrend Kft.

CICERO Kft.

ELASTICO Kft.

FIBER Composite Kft.

Jeges Mûvek Kft.

NINA 2000 Kft.

Tóth Szabolcs e.v.

Micro Europe Kft.
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