Rubber Solutions Kft

Cégismertető

Cégünk bemutatása
Társaságunk

30

éves

tapasztalattal

végzi

hulladékgazdálkodási

tevékenységét. Telephelyünk 70 hektárnyi ipari területen helyezkedik el.
15 alkalmazottat foglalkoztatunk és 44 000 tonna hulladék tárolására és
felhasználására van engedélyünk éves szinten.
Tevékenységünk végzéséhez rendelkezésre áll 9740 m 2 beépített terület,
mely a hulladékok tároló, feldolgozó, valamint irodai és kiszolgáló
helyiségeket foglalja magába.
Üzemünk

képes

a

használt

gumiabroncsokat

feldolgozni,

újrahasznosítani különböző speciális előválogató-, daraboló-, őrlő-, és
aprítóberendezések segítségével, mindezt szobahőmérsékleten.

Üzemünk legerősebb oldala speciális gépeinkben rejtőzik, mely a jelenlegi
legmodernebb

berendezés

Magyarországon.

Ezen

feldolgozó

gépek

garantálják a feldolgozás biztonságos, zavartalan folyamatát, a legjobb
minőségű másodlagos nyersanyagok előállítását.

Termékeink
A feldolgozás eredményeként a végtermék tiszta, aprított gumi, mely 4
különböző méretben állítható elő: 0-1 mm, 1-2 mm, 1-3 mm és 2-4 mm.
Az 1-2 mm, az 1-3 mm és a 2-4 mm szemcsenagyságú gumiőrlemény
széles körben adalékanyagként szolgál műanyagokban, bevonatokban,
ami pedig fontosabb, hogy különféle szintetikus sportpályák felületéhez
kitűnő alap.
Az állandó magas minőségű, legfinomabb szemcseméret (0-1 mm)
előállítása

a

legbonyolultabb

eljárás.

Ez

a

termék

hosszú

évek

kutatásfejlesztési munkálatainak eredménye, mely 44% természetes és
15% szintetikus gumit tartalmaz.
Ezen termék felhasználása teljesen különbözik a többitől. Különböző
gumiáruk előállítása során ez a termék helyettesítheti a természetes
gumit, emellett még olcsóbb is. Hasznossága egyedülálló, mivel a
természetes gumi nyersanyagként való beszerzése egyre nehezebb és
drágább tevékenység. Megannyi felhasználási módja mellett nagyon
népszerű bitumen keverék, mely felhasználható az útépítő iparban.
Bizonyítottan növeli az aszfalt élettartamát, zajcsökkentő hatásáról ismert,
és jóval gazdaságosabb, mint más bitumen adalékanyagok.

Tevékenységünk bővítése
Foglalkozási

körünk

folyamatosan

bővül,

jelenleg

a

gumiőrlemény

előállításán felül gumiabroncsból különböző típusú bútorokat, szobrokat és
kiegészítő díszelemeket gyártunk előzetes megrendelést követően.
Egyedi gyártású gépeinkkel optimális munkakörülményt kínálunk, továbbá
segítségükkel a gumiabroncsok minden egyes részét (úgy, mint a
futófelület,

oldalfal,

perem)

a

leghatékonyabb

formában

tudjuk

a

manapság egyre jobban előtérbe kerülő és méltán népszerű „értéknövelő
újrahasznosítás” módszerével hasznosítani.

Kutatásfejlesztési törekvéseink elsődleges szempontja a jelenleg még
kiaknázatlan újrahasznosítási területek lefedése, továbbá az egyedi gépek
gyártása mind a gumiabroncs feldolgozásának területén, mind más
iparágakban és az elhasználódott abroncsok további, egyedi termékek
formájában történő alkalmazása.
További információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra:

www.rubbersolutions.hu

Gumiabroncs feldolgozási technológiánk folyamata

A használt gumiabroncsok több száz szerződéses
partnerünktől kerülnek beszállításra. A szállító jármű
súlyát egy elektromos hídmérlegen lemérjük, rögzítjük,
ezután a gumit ellenőrizzük.

A gumiabroncsokat méretre és minőségre különválogatjuk
a kifogástalan minőségű őrlemény biztosítása érdekében.
Szükség esetén az abroncsokat tisztítjuk is.

A teljes méretű gumiabroncsokat előaprító gépünk 10-15
cm-es darabokra vágja. Az első aprítási fázis
visszakeringtető szállítószalaggal van ellátva, amelynek
szerepe a nagyobb darabok újra rostálása.

Az aprító- és őrlő gépsorunkat egy homlokrakodó gép
adagolja. A gumiabroncs-feldolgozó rendszerben több
szeparáló egység található, amelyek segítségével a
gumiőrleménytől elválasztható minden idegen anyag.

Először 22 mm-es, majd 10 mm-es darabokra őröljük az
gumit, csak ezután éri el végső méretét. Ezalatt a
mágneses leválasztó eltávolítja a maradék acél 99,9 %-át.

Számos különböző automatikus leválasztó folyamat megy
végbe, hogy teljes mértékben eltávolításra kerüljön a gumi
között található más idegen anyag. Üzemünk Büchmann
és Rotex típusú textilelválasztó rendszereket használ.

A
feldolgozó
üzem
egésze
számítógépes
vezérlőrendszerrel rendelkezik, amelynél monitorokon
keresztül figyelhető meg az aprítógépek üzemelési
folyamata.

A különböző méretű őrlemények Big Bag zsákokban
kerülnek elhelyezésre, és tárolásra.

