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Áttekintés  

 

„ Vevőink minden színigényét ki tudtuk elégíteni, 

    ha fekete kocsit rendeltek.”   

                                        - Henry Ford - 

 

 Gépjárművek bemutatása 

 Szakdolgozat célja 

 Egy hazai bontó rövid bemutatása  

 Műanyag energia és a környezet kapcsolata 

 Összegzés  

 



Történeti áttekintés 

 

 15. század lovas kocsi 

 18. század gőzgép 

 1877. Nikolaus August Otto első négyütemű 

benzinmotor 

 1830. Bolyai Farkas gőzautó 

 1908. Henry Ford tömeggyártás 

 1930. két jelentős újítás: kerékmeghajtású autó; 

farmotoros léghűtés 

 



Szakdolgozat célja 

 

 Növekvő populáció mellett          

                   

 növekvő igények 

    

   környezeti probléma a gépjárművek tömeges gyártása 
 

   Hogyan valósítható meg, hogy a használaton kívüli 

   személygépjárművek a leggazdaságosabb módon 

   megfelelő helyre kerüljenek, ezzel a legkevesebb 

   környezeti kárt okozva?  

 



Statisztikai adatok 

A személygépkocsik száma Budapesten 2008-2011 



A személygépkocsik száma Magyarországon 2008-2011 



Személygépkocsik átlag életkora 2008-2011 



 

Hazai autóbontó szerepe 

 
Bontók: 

 olyan tevékenységet végző üzemek, ahol forgalomból 

kikerülő, selejtezett járművek, vagy ezek egyes részeit, 

bontását, bontott anyagok és hulladékok átmeneti, vagy 

tartós tárolását végzik. 

 

Fajtái: 

 kisüzemű 

 közepes üzemű 

 nagyüzemű    

 

 



Bontó folyamatábrája 
Bontóüzem anyagi folyamatábrája

Kiselejtezett gépkocsik tárolása

Gépkocsik előkészítése bontásra 

(szárazra fektetés, elbontás)

Gépkocsibontás

Veszélyes 

hulladék
Alkatrész Fém- hulladék Egyébb 

anyagok

Aprított 

anyagok

Hasznosít

ás 

értékesítés

Környezet

barát 

elhelyezés

Ártalmatla

nítás



Gépjármű felépítése 

 

A rendszer működésének prioritási sorrendje: 

 

 újrahasználhatóság 

 újrahasznosítás 

 energetikai hasznosítás 

 deponálás 

   



 

Egy autó bontása során keletkezett 

hulladék sorsa 

 
Vas és acél: fémkereskedők átveszik 

 

Műanyag: égetés 

 

Gumihulladék: égetés vagy újrahasznosítás  

 

Üveghulladék: üvegipar veszi át 

 

Veszélyes hulladék: kezelőhelyekre adják át  

 



Energetika 
Energia fajták:  

 hő  

 mechanikai  

 villamos 

 

Energiahordozók:  

 olyan anyagok, melyek az energiát az energiaellátásban 
közvetítik 

 

Energia típusai: 

 

  primer – természetben található energiaforrás  

 szekunder – energiahordózók, melyeket főként az átalakítás 
utáni állapotukban használunk  

 



Egyfajta megoldási típus 

Hulladékból villamos energia: 

    energiára mindig szükség lesz  

 keletkező hulladékot minél gazdaságosabban és minél 

    kevesebb szennyezőanyag  keletkezésével semmisítsük meg 

 a keletkező hulladék minél nagyobb hányadát próbáljuk 

    energiatermelésre felhasználni 

 

Műanyaghulladék hasznosítása égetés során: 

 Nem megfelelő módon történő kezelés       levegőszennyezés  

 

Sikeres égetés feltételei:  

 megfelelő hő, elegendő idő, megfelelő oxigénellátás, 
égetőteremben megfelelő turbulencia, örvénylés  

   



Összegzés  

 

 olyan világban élünk, ahol hulladék mindig lesz 

             környezetünk érdekében ezt a problémát meg kell 

oldanunk 

 

 mindenre nem találtak megoldást vagy csak papíron van 

 

 hosszú távban érdemes tervezni, és a számos megoldás 

közül a legmegfelelőbbet választani  



 Köszönöm a figyelmet! 

Köszönettel tartozom: 

 

 Témavezetőimnek: Csorba Ottó 

    Pávó Gyula 

 

                                Kovács Gyula – Mandy Car Kft. 

    Sándor Gáborné 

    Kádár Viktor 

  


