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BEVEZETÉS 

Az 1980-as évek második felétől az ipari termelésben jelentős változások következtek be. A ko-

rábbi sorozat termelést felváltotta a megrendelés alapján történő termelés. Ez különösen érvényes 

volt a járműiparra. A fejlesztések – majdnem minden gyártó esetén a hasonló kategóriákban – 

szinte ugyanazt a minőséget eredményezték. A vevő számára ezért nagyon fontos, hogy a szín a 

lehetőség szerint egyedi legyen. Ezért a járműipari cégek folyamatosan fejlesztették a színárnyala-

taikat. A különböző bevonatok fejlődésével ez már általánossá is vált. A színválaszték számossá-

ga mellett a festés technológia egy más kérdést is felvet. A jármű élettartam növelése, a karosszé-

ria garancia jelentős növelése, a szigorodó környezetvédelmi előírások, az energia hatékonyság 

fejlett felületkezelési technológiákat kívánnak meg és ennek minősége a figyelem középpontjába 

került. Az utóbbiakban kifejtett kérdéskör a haszon járművek és a mezőgazdasági gépek területére 

is érvényes. A festéstechnológia összetett, kémiai technológiát kell ipari gyakorlati technológiává 

tenni a szükséges berendezéseivel, a nagysorozatú személyautó előállítás és a kis- és középsoroza-

tú haszonjármű és mezőgazdasági gépgyártás számára. A kétfajta gyártási eljárás az alap kémiai 

technológiákat nem módosítja, de a kiszolgáló berendezések között eltérés tapasztalható. A tan-

anyag jelen átfogó formájában először kerül bevezetésre és oktatásra. 

A tankönyv az Új Széchenyi Terv TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 számú programja, 

„Egységesített jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés” projekt keretében készült. A 

könyv anyagának összeállításához alapot nyújtott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen, Anyagmozagtógépek, Robottechnika és Anyagmozgatás irányítás- és automatizálás-

technikája tárgyakban tartott előadásaim, illetve e téren végzett kutatásaim. Az Anyagmozgatógé-

pek és a Robottechnika tárgyak előadásai több ponton is kapcsolódnak a festőrendszerek szakterü-

lethez. Az előadások időterjedelme sok lényeges elméleti és gyakorlati alkalmazási tananyagrész 

tárgyalását nem tette lehetővé, azóta olyan új kutatási és fejlesztési eredmények születtek és kerül-

tek nyilvánosságra, amelyek ismeretét a 21. század mérnöke nem nélkülözheti. Ezeknek egy ré-

szét jelen tankönyvbe is beépítettem. Tartalmilag könyv a BME Közlekedésmérnöki és Jármű-

mérnöki Karán a Járműmérnöki BSc alapszak hallgatóinak tananyagát foglalja össze. Az anyag 

összeállításánál részben a konstruktőri szempontokat, részben pedig a berendezések üzemeltetési, 

gépkiválasztási szempontjait és automatizálási kérdéseket részesítettem előnyben. A tankönyv 

első fejezete áttekinti a járműipari festéstechnológiák történetét. A második fejezet az alkalmazott 

technológiákat ismerteti, a harmadik fejezet a technológiai berendezésekkel foglalkozik, a negye-

dik fejezet pedig áttekinti a technológiai folyamatot realizáló gépi berendezéseket. 

Szeretném megköszönni Hugyecz Pál úrnak a Kiskunmajsai AGRIKON Kabin és Agrár-

technikai Művek Kft. ügyvezető elnökének és tulajdonosának, hozzájárulását ahhoz, hogy az 

üzemben lévő technológiákat és berendezéseket megismerjem és dokumentációkat a könyv írásá-

hoz felhasználjam. Sok segítséget kaptam munkámhoz a cég munkatársaitól is, amiért köszönet 

illeti őket. 

Köszönettel tartozom a könyv bírálójának lelkiismeretes munkájáért és hasznos tanácsaiért.  

A könyv megalapozza a szakterületen végzendő MSc tanulmányokat. Kívánom, hogy a 

hallgatóság és a gyakorlatban dolgozó mérnökök haszonnal forgassák a könyvet. 

 

Budapest, 2012. február  

Dr. Kulcsár Béla 
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1. FESTÉSTECHNOLÓGIA SZEREPE  

A JÁRMŰIPARBAN 

A járműiparban a festéstechnológia kiemelt jelentőséggel bír. A 80-as évek második felében a 

rugalmas gyártási eljárások megjelenése az ipari termelésben jelentős változást hozott. Előtérbe 

került a vevők igényének nagyfokú kielégítése, ami a járművek gyártásában a biztonság és a kom-

fort fokozat növelését, illetve a színek választhatóságát jelentette. Ehhez hatékony felületvédelmi 

festési eljárásokat kellet kifejleszteni. A felületvédelmi- és festési technológiának kettős célja van: 

- korrózióvédelem, 

- esztétikai megjelenés, 

- higéniai követelmények kielégítése. 

A festési technológia alapvetően alkalmazott kémiai technológia, amelyet nagyon szigorú 

környezetvédelmi előírások mellet kell realizálni. A festő üzemek telepítéséhez meg kell kérni 

az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – mint szakhatóság 

– egységes környezethasználati engedélyét, amelyhez részletes technológiai leírás szükséges a 

folyamatról, és a rendeletekben szabályozott környezetvédelmi előírások teljesítéséről. 

Ma a járművek festék bevonati rendszerének felépítése az alábbi: 

- felület-előkezelés, 

- alapozó réteg, 

- közbenső réteg, 

- fedőréteg. 

A felület-előkezelő anyagok nagyrészt foszfátbevonatokat képeznek (hideg, meleg fosz-

fátozás, kromátozás). A foszfát rétegek nem alapozó bevonatok, korróziógátló hatásuk mini-

mális, csak átmeneti védelmet biztosítanak, ezért 1...3 napon belül át kell festeni.  

Az alapozó festékek nagy pigment tartalmúak, amelyek feladata a kapcsolat megterem-

tése a fémfelület és a bevonat-rendszer többi rétege között. Ez a réteg adja korrózió állóságot. 

Az alapozó és közbenső festékeknél szükséges az un. beégetés, amelynek hőmérséklete 

140...210 C között változik. 

A közbenső réteg az alapfém egyenlőtlenségeit tapaszokkal egyenlítik ki. A nagyobba-

kat késtapaszokkal, a kisebbeket szóró tapaszokkal. A tapaszokkal szembeni követelmény, 

hogy ne zsugorodjanak, ne repedezzenek, csiszolhatók és rugalmasak legyenek. Az átvonó 

festékek a festékréteg testességét biztosítják. Nagy színező pigment tartalmúak, selymes fé-

nyűek, az átvonó vagy fedőfestékek erre jól tapadnak. 

A közbenső és fedő festékek általában azonos alapúak különböző gyanta tartalommal. A 

fedő réteg kevesebb pigmentet és több filmképző anyagot tartalmaz. A fedő festékek kizáró-

lag esztétikai célokat szolgálnak. Ezek adják a bevonat fényét vagy különleges effekt-hatásait, 

légköri igénybevételnek, ultraibolya sugárzásnak ellenállnak, nem oxidálódnak. A pórusszám 

csökkentésére a festéket több rétegben viszik fel. A pórusszám szárítással is csökkenthető. 

1.1. Járműiparban alkalmazott alapozó festési eljárások kialakulása 

A járműipari festőrendszerek és technológiák az alábbi állomásokon keresztül jutottak 

el a jelenlegi korszerű alkalmazásokhoz:  
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- 1809 Reuß megalkotja az elektroforézis kifejezést. 

- 1932 Cross és Blackwell szabványai. 

- 1937 Konzervdobozok latexalapú, belső ATL festése. 

- 1938 Dr. Herbert Hönel előállítja az első vízzel oldható festékgyantát. 

- 1948 Dr.Herbert Hönel megalapítja a Vianovát. 

- 1960 A. Stollack kifejleszti a vizes mártóalapot. 

- 1961 A Ford festékgyár/USA és Glidden/USA anódos elektroforetikus mártó alapo-

zókat fejleszt ki. 

- 1963 Licencek kiadása Európába, a Ford/USA-nál megtöltik az első karosszériaká-

dat ATL alapozó festékkel. 

- 1964  A Ford bevezeti Európában az ATL-alapozást (Halewood / GB és Genk / Bel-

gium). 

- 1966 Az első ATL egyrétegű fedőfestékek alkalmazása (Röhl / Regensburg). 

- 1968 FreiLacke megkezdi az ETL-fejlesztést. 

- 1969 FreiLacke betölti az első ATL fehérfestő kádat (Ludwig / Mering). 

- 1970 PPG / USA kifejleszti és szabadalmaztatja a KTL –t, és kiadja a licenceket Eu-

rópába (BASF / ICI). 

- 1971 Első KTL-kád az USA -ban (Whirlpool). 

- 1975 BASF betölti az első KTL kádat Európában. 

- 1977 Első KTL karosszériakád / USA. 

- 1979 KTL betörése az autóiparba. 

- 1989 Első KTL-kád FreiLacke. 

- 1996 FreiLacke kifejleszt egy oldószerszegény ATL-t, amely rendelkezik a KTL 

üregek festésére vonatkozó tulajdonságával. 

- 1997 FreiLacke kifejleszt egy anódos Rewash rendszert radiátorokhoz. 

1.2. Alapozó festési eljárás 

A járműiparban alkalmazott festési eljárásokra festősorok alakultak ki, amelyeken be-

rendezéseikben is integrálják a felületelőkészítő és az alapozó technológiákat, és külön beren-

dezéssel történik a fedő rétegek felvitele.  

A járműiparban a jelenleg ismert legmodernebb környezetbarát alapozó- festési eljárás 

az elektroforézis eljárások közül, a kataforetikus-merítő-festés, amely a német Kataforetische 

Tauchlackierung megnevezés rövidítéséből KTL néven terjedt el. A technológia fizikai és 

kémiai folyamataiból adódóan a rendszer teljesen zárt, nincs a környezetet terhelő káros 

anyag kibocsátás. A kész alapozó-festékréteg nem egészségkárosító és környezetbarát anya-

gokat tartalmaz. Az alapozó festés technológiai folyamatát az 1. ábra mutatja. 
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Ioncserélt vizes 

öblítő

KEMENCE

 
 

1. ábra 

 

A technológia folyamat lépései az alábbiakban foglalhatók össze:  

- Zsírtalanítás szórással 

Az alkalmazott vegyszer lúgos-tenzides. A szórással a munkadarab felületéről a ma-

kacs mechanikai szennyeződések eltávolítása történik.          

- Zsírtalanítás mártással 

Az alkalmazott vegyszer lúgos-tenzides. A bemerítési folyamat során a munkadarab 

belső rejtett felületeiről is a zsíros-olajos szennyeződés eltávolításra kerül. 

- Öblítés 

Az alkalmazott vegyszer csapvíz. A bemerítési folyamat során a munkadarab felüle-

téről a maradék lúgos zsírtalanító anyag kerül eltávolításra. 

- Aktiválás 

Az alkalmazott vegyszer egy speciális titánsó híg oldata. A bemerítési  folyamat során  a 

munkadarab felületén  kristálycsírák képződnek következő kezelési folyamathoz. 

- Foszfátozás 

Az alkalmazott vegyszer  tri-kationos cinkfoszfát-oldat. A bemerítési folyamat során  

a beállított technológiai paraméterek függvényében a munkadarabon vékony és tö-

mör cinkfoszfát réteg képződik. Ezen réteg a termék használata során előforduló ki-

sebb sérülések, karcolódások esetén az alkalmazási körülményektől függően késlelte-

ti vagy megakadályozza a festékréteg alározsdásodását. 

- Öblítés 

Az alkalmazott vegyszer csapvíz.  A bemerítési folyamat során a munkadarab felüle-

téről a maradék foszfátozó anyag kerül eltávolításra. 

- Passziválás 

Az alkalmazott vegyszer egy speciális híg lúgos oldat. A bemerítés során a munkada-

rab felületén még esetleg ottmaradt vegyszermaradékok kerülnek semlegesítésre. 

- Öblítés 

Az alkalmazott vegyszer sótalanított (ioncserélt) víz. A bemerítés során a munkada-

rab felületén maradt vegyszermaradékok kerülnek eltávolításra. 

- KTL-festés 

Az alkalmazott vegyszer vizes-bázisú kataforetikus alapozó festék.  A bemerítés so-

rán a munkadarab felületén a rákapcsolt villamos áram hatására festékréteg válik ki. 

A beállított technológiai paramétereken keresztül a festék-rétegvastagság igen ponto-

san szabályozható. 
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- Öblítés 

Az alkalmazott vegyszer sótalanított víz. A bemerítés során a munkadarab felületéről 

a maradék festék kerül eltávolításra. Ez az öblítés kétszer történik meg. 

- Beégetés 

A munkadarabra felhordott festékréteg a technológiai paramétereknek megfelelő 

magas hőmérsékleten beégetésre kerül, azaz kikeményedik. 

A technológiai folyamat egyes lépései elkülönített egységekben (kádakban) hajtódnak 

végre, egyes állomásainak főbb jellemzőit az egyes funkciók elemzésével, az alább foglaljuk 

össze: 

 

1. kád: Szóró zsírtalanító 

Funkciója:  a mechanikai szennyeződések, zsírok elsődleges eltávolí-

tása 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:csapvíz + vegyszer 

Teljes fürdőcsere*:4-6 hét  

Fürdő javítás (1 pont/1 m
3
):vegyszer 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:°C 

Szórónyomás:1-2 bar 

Szórási idő:5-10 perc 

Koncentráció:g/liter  

pH:< 11 

Pontszám: 

Fürdő ellenőrzése*: titrálás, pH mérés 

Keletkező hulladék:szennyvíz 

zsírtalanító iszap, EWC 110 113  

 

2. kád: Mártó zsírtalanító 

Funkciója:  a mechanikai szennyeződések, zsírok eltávolítása üre-

gekből és takart helyekről 

 

3. kád: Csapvizes öblítés 

Funkciója: az előző kádakból származó vegyszerek leöblítése 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:max. 500 µS/cm vezetőképességű csapvíz 

Teljes fürdőcsere*:1 hét  

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:min. 1 perc 

Vezetőképesség:max. 2000 µS/cm 

pH:< 9,5 

Fürdő ellenőrzése*: pH, vezetőképesség mérés 

Keletkező hulladék:szennyvíz 

 

4. kád: Aktiválás 

Funkciója:  a felület kondicionálása 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:ioncserélt víz + vegyszer 

Teljes fürdőcsere*:2 hét  
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pH szabályozás:pl. 40 %-os NaOH oldattal 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:°C 

Kezelési idő:0,5-1 perc 

pH:>8,5 

Fürdő ellenőrzése*: pH ellenőrzés 

Keletkező hulladék:szennyvíz 

 

5. kád: Cinkfoszfátozás 

Funkciója: foszfátréteg felvitele 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:  A kádat a munkatérfogat 2/3-ad részéig vízzel fel kell 

tölteni és 40°C-ra fel kell fűteni. Az előírt vegyszert elő-

zetesen 20-szoros mennyiségű vízben fel kell oldani és 

kevertetés mellett a kádba adagolni. Az oldat alapos át-

keverése után a számított mennyiségű vegyszert be kell 

adagolni. Végül a kádat vízzel a munkatérfogatra fel kell 

tölteni és az előírt hőmérsékletre felfűteni. Gyorsító ada-

golása a működési paramétereknek megfelelően.  

Teljes fürdőcsere*:2 év  

Fürdő javítás (1 pont/1 m
3
):vegyszerrel 

Gyorsító pontszám javítása: Minden hiányzó gyorsító pontszám esetén 1000 liter 

foszfátozó fürdőhözvegyszert az előírás szerint kell, elő-

zetesen 10-szeres mennyiségű vízben feloldva, állandó 

keverés mellett beadagolni. 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:°C 

Kezelési idő:4-8 perc 

Összes sav pontszám:21-25 

Szabad sav pontszám:1,0-2,0 

Gyorsító koncentrátum:5-10 

Cink-tartalom:1,1-1,6 g/l 

Fürdő ellenőrzése*:Összes sav, szabad sav, gyorsító naponta kétszer 

Cink-tartalom hetente egyszer 

Keletkező hulladék:szennyvíz  

foszfát iszap EWC 110 108 
 

6. kád: Csapvizes öblítés 

Funkciója: az előző kádakból származó vegyszerek leöblítése 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:max. 500 µS/cm vezetőképességű csapvíz 

Teljes fürdőcsere*:1 hét  

Vízpótlás:kaszkád rendszerben a 8-as zónából 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:min. 3 perc 

pH:>5,5 

Fürdő ellenőrzése*:  pH mérés 

Keletkező hulladék:szennyvíz 
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7. kád: Passziválás 

Funkciója:  festéktapadás növelése 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:ioncserélt víz 

Pl. 8 kg Gardolene D6800/6 

Teljes fürdőcsere*:1 hónap  

Vízpótlás:ioncserélt víz 

Fürdő javítás:pl. 0,3-0,4 kg Gardolene D6800/6 / m
3
  

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:20-40 °C 

Kezelési idő:0,5-1 perc 

Koncentráció:pl. 1,0-1,6 g/l Gardolene D6800/6 

pH:3,6-4,3  

Fürdő ellenőrzése*: pH mérés 

Keletkező hulladék:szennyvíz 

 

8. kád: Ioncserélt vizes öblítés 

Funkciója:  az előző kádakból származó vegyszerek leöblítése, az 

áthordás megakadályozása a KTL fürdőbe 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:ioncserélt víz 

Teljes fürdőcsere*:1 hét  

Vízpótlás:ioncserélt víz 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:min. 2 perc 

Vezetőképesség:<= 50 µS/cm 

pH:>4,5 

Fürdő ellenőrzése*:  pH, vezetőképesség mérés 

Keletkező hulladék:szennyvíz  

 

9. kád: KTL festés 

Funkciója:  alapozó festékréteg felvitele a felületre 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:előírt technológia, kötőanyag pl. CR691J, 

pigment pl. CP458A, oldószerek pl. (CA141E, CA107E), 

pH beállító pl. (CA146E) 

Teljes fürdőcsere*:csak utántöltés  

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:33-35 °C  

Kezelési idő:2-5 perc 

Vezetőképesség:1200-2000 µS/cm 

Feszültség:250-380 V (felület nagyságától függően) 

pH:5,6-6,0 

Pigment / kötőanyag arány:0,14-0,16 

Szárazanyag tartalom:16,0-18,0 % 

Fürdő ellenőrzése*:  pH, vezetőképesség, szárazanyag tartalom, P/B arány 

mérés 

Keletkező hulladék:üzemi működés során nincs 

festék iszap (éves karbantartás) EWC 080 117 
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10. kád: Ioncserélt vizes öblítés 

Funkciója:  a festékfolyások leöblítése 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:évente  

Vízpótlás:11. kádból 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:0,5-1 perc 

Vezetőképesség:< 800 µS/cm 

pH:5,3-6,3 

Szárazanyag tartalom:max. 1% 

Fürdő ellenőrzése*:  pH, vezetőképesség, szárazanyag tartalom mérés 

Keletkező hulladék:nincs 

szennyvíz (éves karbantartás) 

 

11. kád: Ioncserélt vizes öblítés 

Funkciója:  felület leöblítése 

Kádtérfogat:liter 

Fürdő készítése:ioncserélt víz 

Teljes fürdőcsere*:évente  

Vízpótlás:ultrafiltrátumból 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:0,5-1 perc 

Vezetőképesség:< 800 µS/cm 

pH:5,3-6,3 

Szárazanyag tartalom:max. 0,5% 

Fürdő ellenőrzése*:  pH, vezetőképesség, szárazanyag tartalom mérés 

Keletkező hulladék:nincs 

*Megjegyzés: Teljes fürdőcserét a meghatározott időközönként kell 

elvégezni a mérési eredmények figyelembevételével, de 

több műszak vagy fokozott termelés esetén az elhaszná-

lódást kiemelten figyelni kell. 

 

12. Kemence, beégetés 

A kemencében a festékréteg a felületre ráégetésre kerül. A hőfokot úgy kell beállítani, 

hogy a tárgyhőfok a minimális 140 °C-ot elérje, de ne legyen magasabb, mint 210 °C. A túl 

alacsony hőfok azt eredményezi, hogy a festék nem ég be a felületen, a magas hőfok pedig, 

hogy a festék túlég és rideg lesz. A nem kellő beégés korrózióvédelmi problémát okoz, a túl-

égetés esetében pedig a fedőfesték leválása fordulhat elő, ami nem megengedett. Amennyiben 

az alkatrészek műszaki hiba miatt a kemencében nem a technológiai előírásoknak megfelelő 

ideig tartózkodnak, valamennyi alkatrészt tételes vizsgálatnak kell alávetni. 

1.3. Járműipari festés elektrokémiai alapjai 

Jelen fejezetben összefoglaljuk a járműiparban alkalmazott festéstechnológiák elektro-

kémiai alapjait. Két területet érintünk, a foszfátozást és az elektroforetikus alapozó festési 

eljárást.   
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1.3.1. A foszfátozás elmélete 

Ha egy acéltárgyat higított foszforsavval kezelünk, úgy a felületén primer vasfoszfát ke-

letkezik a következő reakció egyenlet szerint: 

 

 
224243

2 HPOHFePOHFe  . 

 

Az így keletkezett foszfátréteg korrózió szempontjából nem ellenálló, a levegő oxigénjének 

hatására ferritfoszfáttá oxidálódik, ennek eredményeként a kristályszerkezete megváltozik, 

romlik a tapadóképessége és a kristály tömörsége is csökken (porózus lesz). Kedvező hatású 

az acéltárgyak felületén a cink és mangánfoszfátok létrehozása, mivel ezeknél oxidációs ha-

tással nem kell számolni. Ezek a foszfátok nagyon érzékenyek a hőmérsékletre és a hígításra, 

ekkor vízben nehezen vagy egyáltalán nem oldódó szekunder vagy tercier foszfátok képződ-

nek. Szabad foszforsav jelenlétében pácolási funkció lép előtérbe és hidrogénfejlődés közben 

vasfoszfát képződik. Alacsony foszforsav koncentrációnál a szekunder és tercierfoszfát kép-

ződése irányába tolódik el a reakció iránya, ami szintén káros hatású. 

Jelöljük a jelen lévő fémet Me-vel, akkor foszforsav hatására a következő egyensúlyra 

törekvő folyamatok játszódnak le: 

 

1.  
224243

2 HPOHMePOHMe   

 

2.  
434242

POHMeHPOPOHMe   

 

3.  
432434

3 POHPOMeMeHPO   

 

4.    
43243242

3 POHPOMePOHMe   

 

A fenti reakciók közvetlenül a fém felületén, nagy sebességgel játszódnak le, így a keletkező 

foszfátok kiválóan megtapadnak azon. a foszfátrétegnek az acéllal érintkező része majdnem 

teljes egészében ferrofoszfátból áll. Erre épül rá a szekunder és tercier cink-foszfát. Ekkor a 

felszabaduló foszforsav „pácolóhatása” (1. reakció) teljesen megszűnik és tömör jól záró 

cinkfoszfát réteg alakul ki. Finomkristályos foszfátbevonatokat általában savanyú cinkfoszfát 

tartalmú oldatokban állítanak elő. A foszfátréteg képződési mechanizmusa a cinkfoszfát ol-

datban az alábbiak szerint játszódik le: 

- foszfátozandó fém reakciója a foszfát oldattal, 

- a foszfát réteget létrehozó ionok hidrolitikus egyensúlyának beállása az oldatban. 

 

A cink-foszfát oldat alkalmazásakor a hidrolitikus egyensúly az alábbi egyenletekkel írható le: 

 

 
4242

ZnHPOPOHZn  ,                                           (1) 

   
4343242

43 POHPOZnPOHZn                                    (2) 

 

A cink-foszfát oldatok pH-ja alacsonyabb 4-nél, ha a 
43

POH  első lépcsőig van disszociálva, 

a hidrolitikus egyensúly egyenletét az alábbiak szerint lehet leírni: 

 

  
 HPOZnPOHZn 423

24342
.                                   (3) 
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(3)-ból felírható a reakció egyensúlyi állandó: 

 

 

   
2

42

3

4









POHZn

H
K .                                                 (4) 

 

Mivel a K reakció egyensúlyi állandó értéke nagymértékben hőmérséklet és koncentráció 

függő, a gyakorlatban inkább a   ,/
232
OHOPZnO   / /P O H O2 5 2  

és az  rendszerek savasságát vizsgálják 

 

Savasság = 
 

 összesOP

szabadOP

52

52 .                                               (5) 

 

A szabad  a fürdőben levő szabad foszforsav formájában van jelen. Az összes  a 

szabad és a kötött tartalom, a kötött  a foszfátozó oldattól függően cinkhez vagy man-

gánhoz kapcsolódik. A tercier cink-foszfát  oldhatósága kicsi és ez a foszfáto-

zó oldat pHjának növelésével még tovább csökken. A fém felületén a foszfátréteg képződése 

abban az esetben megy végbe, ha az ehhez szükséges pH létrejön, illetve a fémionok tartalma 

az oldatban meghaladja az oldhatósági határt. Ebben az esetben a felület egyes részein kristá-

lyosodási centrumok képződnek és idővel az egyes kristályok összenőnek folytonos foszfátré-

teggé. 

Ha a foszfátozás során az oldat pH-ja az előírt értéket túllépi, a foszfátréteg képződése 

csökken, és visszaoldódása a fürdőben nő. Alacsony foszforsav koncentráció esetén az acélon 

lassan játszódik le a primer pácolási reakció, így az egyensúly nemcsak a határfázisban, az 

oldatban is eltolódik, ekkor az oldatból szekunder és tercier foszfátok (22,3 reakció) válnak 

ki, ami kedvezőtlen iszapképződéssel jár. 

Magas foszforsav koncentrációnál a hirtelen lejátszódó reakcióból származó hidrogén-

gáz, valamint a lecsökkent foszforsav koncentráció ismét a disszociációs egyensúly eltolódá-

sához vezet, erősen pácoló és vasoldó hatású lesz. A foszfát réteg felépülésének sebessége 

lecsökken, az oldatban megnő a foszfátiszap mennyisége. 

A helyesen végrehajtott foszfátozásnál a rétegvastagság kb. 3-5 m lesz. Szerkezeti fel-

építése szerint az acél felületén primer vasfoszfát képződik és erre jól tapadó szekunder és 

tercier cinkfoszfát elegykristály épül rá. Az alapfém minősége, felületi állapota döntően befo-

lyásolja a foszfátréteg kialakulását. Az acélban lévő ötvöző elemek, a karbon, a szilícium, a 

mangán, a nikkel kedvezően, míg a vanádium, a wolfram, a króm, a molibdén hátrányosan 

befolyásolja a foszfátréteg képződést. 

Foszfátozni kizárólag fémtiszta felületet lehet, reve, rozsda, zsír és egyéb szennyeződés 

jelenlétében nem alakul ki foszfátréteg. Ezek eltávolítása zsírtalanítással, szemcseszórással, 

csiszolással, pácolással stb. történhet. A finomkristályos, tömör foszfátréteg kialakulását elő-

segíti a felületek kezelés előtti aktiválása alkáli vagy nehézfémsók különböző oldataival. 

Kedvező hatású és a gyakorlatban leginkább alkalmazott aktiválószer a nátriumnitrit (NaNO2). 

Ez megnöveli a szemcseképződés sebességét is, ezáltal finom kristályos foszfátréteg alakul ki, 

ugyanakkor fokozódik a kristályok növekedési sebessége is. Oxidáló anyagokkal is lehet fo-

kozni a reakció sebességét azáltal, hogy a foszfátozás első reakciójában keletkező hidrogént a 

képződése pillanatában vízzé oxidáljuk, más szóval az elektrokémiai korróziós folyamatban a 

hidrogént depolarizáljuk. 

A helyi anódon a vas oldódása, a katódon hidrogén ionok semlegesítése történik, eköz-

ben a fémfoszfátok kiválása is végbemegy. Az oxidáció kiterjed a kétértékű vas oxidálására 

MnO P O H O/ / ,2 5 2 FeO

Fe O P O H O2 3 2 5 2/ /

P O2 5 P O2 5

P O2 5

Zn PO O3 4 2/ /
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is, amely oldhatatlan ferrifoszfát képződéshez vezet, és az oldatból kiválik. A gyorsítók pl.: 

NaNO2 - NaNO3 a fém felületén az alábbi egyenletek szerint redukálódnak: 

 

NO H e NH H O

NO H e NH H O

3 4 2

2 4 2

10 8 3

8 6 2

   

   

   

   

 

 

A fém oldódási reakcióval , együttvéve: 

 

. 

 

Az  - ionok meggyorsítják a fém ionná alakulását, illetve a foszfátréteg képző-

dését, azonkívül elősegíti a  oxidálását -vé és ezáltal a vasnak a foszfátozó oldatból 

iszap formájában történő kicsapódását. Gyorsítók alkalmazásakor a foszfátozás ideje szóró 

eljárásnál 1,5-2 percre, mártó eljárásnál 3-4 percre csökkenthető. 

A bevonatképződést mechanikai úton is elősegíthetjük azzal, hogy a reakciótérben 

– az acélfelület mikrokörzetében – csökkentjük a réteg képződést akadályozó ellenállásokat, a 

diffúziósréteg vastagságát, a korlátozott oldatkoncentráció kiegyenlítődést stb. Az oldat kiszó-

ródása a felületre és annak mechanikai ereje, állandóan biztosítja, hogy mindig friss oldat ke-

rül a reakciótérbe. Ez a hatás lehetővé teszi, hogy a reakció alacsonyabb hőfokon is lejátszód-

jék, így 50-55 C-on már kielégítő rétegvastagságú bevonat képződik. 

1.3.2. Elektroforetikus festés elmélete 

Az elektroforézis töltött részecskék (ionok, felületi töltéssel bíró részecskék) vándorlá-

sa elektromos erőtér hatására. Az elektroforézist elsősorban az analitikai kémiában használják 

a különböző részecskék elválasztására, mivel a különböző elektroforetikus mozgékonysággal 

jellemezhető részecskék elektromos erőtérben különböző sebességekkel mozognak, így egy-

mástól elválasztódnak. Az elektroforézis jelenleg az egyik legnagyobb hatékonyságú elválasz-

tás technikai módszer. Az alapozó festés technológiailag elektroforetikus eljárások közé tarto-

zik, amely egy galvanizáló módszer. Két változata ismert; 

- anaforetikus eljárás, 

- kataforetikus eljárás, 

amelynek az elvét a 2. ábra mutatja.  

 

 
 

2. ábra 

 

Az anaforetikus eljárásnál a festendő tárgy az anód, míg a kataforetikus eljárásnál a ka-

Fe e Fe 
  

2

4 1 4 33 4 2Fe NO OH Fe NH H O    
    

NO és NO3 2
 

F
 

F
  



1. FESTÉSTECHNOLÓGIA SZEREPE A JÁRMŰIPARBAN 17 

 Kulcsár Béla, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

tód szerepét tölti be.  

A továbbiakban az elektroforetikus eljárások közül a kataforetikus (KTL) eljárással fog-

lalkozunk. A KTL eljárás során mártó eljárással vízben oldható, illetve vízzel higítható festé-

kek vihetők fel a felületre egyenáram segítségével. A festék maga egy makromolekuláris 

szerves műgyanta, amelybe 20-30% pigment van beágyazva, és amely kisebb mennyiségben 

oldhatóságot, diszpergálhatóságot elősegítő szerves oldószereket, valamint korrózióvédő só-

kat és más adalékanyagokat is tartalmaz. Az alábbi összetevőkből áll; 

- Vízzel oldható kötőanyag gyanta, oldószer és savkeverék; amelyben a kötőanyag gyan-

ták a festék tulajdonságokért felelősek, mint pl. a behatolási képesség, valamint a fizi-

kai és kémiai jellemzők. Az oldószerek biztosítják, hogy a festékgyanta feldolgozható 

állapotba kerüljön, és fontos festékréteg tulajdonságokat szabályoznak, mint a folya-

mat és a rétegvastagság, továbbá garantálják a festékfürdő stabilitását. A sav és semle-

gesítő szerek sóképzés révén vízzel oldhatóvá teszik a festékgyantát.  

- Pigmentek; az elektroforetikus mártólakk színező összetevői. 

- Töltő, módosító adalékok; színtelenek és a bevonatok fényességét szabályozzák. 

- Adalékok; ezek közé tartoznak a nedvesítőszerek, katalizátorok, a melyek a beégetési 

feltételek csökkentésére szolgálnak.  

Az elektromosan vezető festékfürdő, vízzel higított, részben disszociált és pigmentált 

műgyanta. Elektromos térben a pozitív töltésű műgyanta részecskék a katódként kapcsolt 

munkadarabhoz vándorolnak. A katódon töltésüket leadva lecsapódnak, vízben oldhatatlanná 

válnak és a pozitív töltésű vízmolekulák a festékfilmből az elektroozmózis következtében 

kinyomódnak. Ennek magyarázata, hogy egyenáram hatására a vizes mártófestékben a víz 

elektrolízise következtében, a katódon OH
-
 ionok és hidrogén képződik:  

 

2 H2 O + 2 e
-
 > 2 OH

- 
+ H2 . 

 

Az OH
-
 ionok a határrétegben pH-eltolódást eredményeznek. A pH = 11 ÷ 13 tartományban a 

vízben emulgeált kötőanyag koagulál, – a kolloid részecskék nagy tömeget képezve irrever-

zibilisen összeállnak – és a felületet egyenletes festékréteg vonja be. Az egyenletesség oka a 

kialakult festékfilm elektromos ellenállásának egyenletes növekedése. Állandó feszültség 

mellett csökken az áramfelvétel és a vastagodó réteg hatására mind kevesebb OH
- 
ion képző-

dik. 

A katódon kivált festékrészecskék szigetelő tulajdonságúak, és a munkadarab vezetésé-

nek csökkenésével a további kicsapódás már nem következhet be. A KTL mártó eljáráshoz 

vezetőképes festékszuszpenzió, fűtéssel/hűtéssel és keringtető szivattyúval ellátott festékkád, 

öblítőkád, anódlemezek és egyenáramforrás szükségesek. 

A felhordás paraméterei a következők:  

- a festékfürdő hőmérséklete: 30-40 °C  

- pH-ja: 7,6-8,2  

- töménysége: 6-12%  

- feszültség: 80-300 V  

- áramsűrűség: 2-10 mA/cm
2
  

- rétegvastagság: 20-30 μm  

- idő: 60-180 s 

A festékréteg kialakulása után a feszültséget kikapcsolják és a munkadarabokat a fürdő-

ből kiemelik. A nem koagulált festékek lecsepegtetése után a felületet ionmentes vízzel öblí-

tik, 5 perces meleg levegős szikkasztás után a bevonatot konvekciós vagy infrasugaras ke-

mencében beégetik. A frissen leválasztott, kézszáraz festékfilm – melynek szárazanyag tar-

talma 95% feletti – a beégetés hatására először képlékennyé, folyóssá válik. A festékréteg 

kikeményedése, térhálósodása a blokkolási hőmérséklet elérésekor kezdődik 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Kolloid.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Reszecsk.htm
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A KTL festés előnyei: a festékréteg egyenletes rétegvastagságú, gyakorlatilag pórus és, 

megfolyásmentes. A bevonat minősége független a dolgozótól, így a művelethez nem kell 

szakmunkás. A csúcshatás következtében az éleken kb. 15%-kal vastagabb réteg válik le, ami 

előnyösebb a hagyományos eljárásokkal végzett felvitelhez képest. A vizes bázisú festékek 

kevésbé tűzveszélyesek és mérgezők, mint az oldószeres festékek. Emiatt kisebb mértékű 

elszívásra és légcserére van szükség. 

A KTL eljárás hátrányai: az eljárás csak azonos méretű és alakú munkadarabok nagy 

sorozatban való festésekor gazdaságos. Csak az alapozó réteg felhordására alkalmas, a köz-

benső és átvonó festékrétegeket hagyományos módszerekkel kell felvinni. 

A KTL-festékek nagyon jó átfogási tulajdonsággal rendelkeznek. A leválasztott filmnek 

elektromos ellenállása van, amely a rétegvastagság növekedésekor nő, így festés alatt az 

áramvonalak eltolódnak az üregek, illetve a Faraday-kalitka felé. Az üregek lefedésének mér-

tékét befolyásoló tényezők:  

- munkadarab geometriája,  

- alkalmazott feszültség,  

- leválasztott nedves film ellenállása,  

- leválasztási idő,  

- anód / katód arány. 



 

 Kulcsár Béla, BME  www.tankonyvtar.hu 

2. JÁRMŰIPARBAN ALKALMAZOTT KTL FES-

TŐRENDSZEREK 

A járműiparban az alapozó festésre a kataforetikus eljárások terjedtek el, főleg a szerke-

zeti elemek és a karosszériák alapozó festésére. Az eljárást elvében és gyakorlati megvalósítá-

sában a 3. ábra szemlélteti. 

A karosszéria a festékfürdőbe mártva, leválasztó elektródaként funkcionál, amelyen a 

pozitív töltésű részecskék megtapadnak. Az ábra fényképén látható, hogy a mártó fürdő mére-

te a festendő tárgy függvénye. Kisebb alkatrészek más típusú rendszereken is festhetők. 

A gyakorlatban alkalmazott festőrendszerek három elv szerint dolgoznak: 

- léptető elven működő, ún. takt-üzemű rendszerek, amelynek több kiviteli megoldása is 

ismert; kádanként egyedi léptető rendszerek és a kádakat egyszerre kiszolgáló léptető 

rendszer,  

- áthúzó elven működő folyamatos rendszerek, 

- igajáratú, vagy folyamatos működésű forgató rendszerek. 

 

 
3. ábra 

 

A léptető elven működő rendszer felépítését a 4. ábra mutatja. 
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4. ábra 

 

Az ábra elemzése alapján könnyen belátható, hogy a rendszer csak kisebb méretű alkat-

részek alapozó festésére alkalmas és átbocsátási teljesítménye sem alkalmas a nagysorozatú 

festésre. Nagysorozatú gyártáshoz konvejor- és függősínpályára épülő áthúzó, és forgató 

rendszerek szükségesek. 

2.1. Mártó elvű, léptető alapozó festőrendszerek 

A 4. ábra rendszere mutatja, hogy az alapozó festőrendszer kiegészül a felület előkeze-

lés technológiájával is. Egy ilyen rendszer folyamati felépítését mutatja az 5. ábra. A techno-

lógiai ütemek számát a festendő tárgyak nagysága határozza meg, de általában elmondható, 

hogy az égetéssel együtt 13-14 lépésben a folyamat végrehajtható. A munkadarabok kádakba 

való előre léptetését daru mozgású kocsi szerkezetek, vagy a alsópályán mozgó emelő beren-

dezések végzik. 
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5. ábra 

 

A felület előkészítés technológiai berendezései: 

- szóró zsírtalanítás, 

- mártó zsírtalanítás, 

- öblítés 1, 

- öblítés 2, 

- aktiválás, 

- cinkfoszfátozás. 

Ez utóbbi technológiai fázist a fejlesztések során próbálták kiküszöbölni, de eddig siker-

telen maradt. A cinkfoszfátozást követő fázisok: 

- öblítés 1, 

- öblítés 2, 

- sószegény öblítés, 

- KTL kataforetikus festés, 

- UF–öblítés 1 (ultra szűrő), 

- UF–öblítés 2, 

- UF–öblítés 3, 

- beégetés kemencében, 

- hűtés. 

A KTL kádat és a hozzá kapcsolódó segédberendezéseket részletesebben mutatja be a 6. 

ábra. 

Az ábrából látható, hogy a rendszer kádjai különféle, a technológiának és a környezet-

védelemnek megfelelő segéd berendezésekkel vannak felszerelve. Ezekre a berendezésekre 

még külön vissza fogunk térni.  
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6. ábra 

2.2. Mártó elvű, áthúzó alapozó festőrendszerek 

A mártó elvű áthúzó festőrendszer felépítését a 7. ábra mutatja. A festendő tárgyakat 

szállító anyagmozgató berendezés egypályás vagy P&F típusú kétpályás függőkonvejor.  

A pálya mentén általában segédpályával gondoskodni kell a festendő tárgyak feladásáról és  

 

 
7. ábra 

levételéről. Egyedi és ki sorozatnál lehet kézi, vagy segédeszközzel történő fel- és leadás, 
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nagy sorozatnál automatizált rendszerek alkalmazhatók. A szállítóberendezés sebességét a 

technológiai időnek megfelelően kell meghatározni. Ez a tény rávilágít a rendszer nehézségé-

re, nevezetesen arra, hogy a konvejor pálya vezetése nagy méretű kádakat eredményez a kád-

ba való bevezetési és a kilépési utak miatt. Ezért a korszerűbb eljárások a kádak méretének 

csökkentése irányába mennek a kocsizó rendszerek különböző kialakításával. Az előkészítő 

zóna más jellegű, ezek nem mártó, hanem oldalról vagy fentről folyadék sugárral működő 

eljárások. A KTL kádat és a kapcsolódó segédberendezéseket részletesebben mutatja be a 8. 

ábra. 

 

 
8. ábra 

2.3. Mártó elvű, forgató alapozó festőrendszerek  

A mártó elvű forgató festőrendszer egy szakaszát animációs képen a 9. ábra mutatja. A 

festendő tárgyakat szállító anyagmozgató berendezés egy függősínpálya rendszer felsőpálya 

kocsi szerkezethez hasonló vontatószerkezet, amelyhez egy alul is megvezetett oszlop csatla-

kozik. Az oszlopon teleszkópszerűen függőleges irányban elmozduló mozgó oszlophoz – 

amely a mártó mozgást végzi – kapcsolódik a karosszériát forgató berendezés. A német szak-

irodalom az ilyen felépítésű rendszert E│Shuttle rendszernek nevezi.  

 



24   JÁRMŰIPARI FESTŐRENDSZEREK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kulcsár Béla, BME 

 

 
 

9. ábra 

 

A forgató festőrendszer másik változata a kádak mentén mozgó kocsik forgató vagy ka-

ros mechanizmus segítségével a kádba merítik a karosszériát és elforgatják. Az előkészítő- és 

a KTL festőrendszert a 10. ábra mutatja. 

 

 
10. ábra 

 

A KTL kádakban az alapozó festékréteg kialakulásának folyamatát a bevonatolás kezdetén a 

11. ábra, kb. 60 másodperc után a 12. ábra és összeszerkesztve a 13. ábra szemlélteti. Az áb-

rákból látható, hogy viszonylag gyorsan kialakul a megfelelő festék réteg. 
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11. ábra 

 

 
 

12. ábra 

 

 

 
 

13. ábra 
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2.4. Kiegészítő berendezések 

A rendszer működéséhez, hogy a környezetvédelmi és az energetikai feltételeknek meg-

feleljen, kiegészítő berendezések szükségesek. A berendezéseket az alábbiakban ismertetjük. 

2.4.1. Ioncserélő berendezés 

Az ioncsere kémiai folyamat, amikor a vízben, szennyvízben lévő szennyező ionokat aktív cso-

portokat tartalmazó szilárd anyaggal (zeolit, bentonit, műgyanták) hozunk érintkezésbe és az oldatban 

lévő ionok, valamint a velük egyenértékű ionok cseréje jön létre. Beszélhetünk kation és anion cseré-

lésről egyaránt. 

Az ioncserélő berendezés feladata sószegény víz előállítása. A természetes eredetű vi-

zek gyakran tartalmaznak olyan nemkívánatos szennyeződéseket, amelyek a humán célú fel-

használást egészségvédelmi vagy higiéniai okokból akadályozzák. Ezek a kedvezőtlen hatású 

anyagok három főbb csoportba sorolhatók:  

- Fizikai szennyezők: lebegőanyagok (homok, iszap, kolloidok), (metán, széndioxid, 

kénhidrogén, nemesgázok) olajok-zsírok, szerves anyagok pirogének,  

- Biológiailag aktív szervezetek: baktériumok, algák, vírusok gombák,  

- Kémiai szennyezők: nitrátok, nitritek, ammónia, arzén, nehézfémek, huminsavak, vas, 

mangán, fenol, magas sótartalom, növényvédőszer maradék stb.  

A vizek tisztítására a különböző iparágakban egyre elterjedtebben használják az ioncse-

rés eljárásokat (pl. kazántápvíz előkészítésére, értékes vagy szennyező anyagok kinyerésére 

stb.). A járműipar és a festéstechnológiákat széles körben alkalmazó iparágak ide tartoznak. 

Az előkezelő technológiáknak a kezelés során szüksége lehet sótlanított vízre. Némelyik 

vegyszert is sótlanított vízben kell oldani, tehát az alapja a sótlanított víz. Általában a vízpót-

lások is sótlanított vízzel történnek, illetve kimeneti zónákban érdemes sótlanított vízzel öblí-

teni a jobb felületi minőség elérése céljából. A 0,1-0,2 nkº-nál (német keménység) kisebb ke-

ménységű, illetve teljesen sómentes víz előállítására ioncserélőket használnak. Az eljáráshoz 

a kiindulópontot annak a minerológiai jelenségnek a felismerése adta, amely szerint a 

zeolitokban (alkáli–alumínium–hidro szilikátokban) az alkáliföldfém-ionok alkálira, és vi-

szont cserélhetők. A jelenség korai felismerése ellenére, az ioncserét vízlágyítási célokra csak 

a XX. század elején kezdték használni. 

Kezdetben az ioncseréhez a természetben előforduló néhány ásványféleséget használták 

fel, később a hasonló összetételű, ioncserére képes anyagokat mesterségesen állították elő. A 

jelenleg felhasznált ioncserélő anyagok nagy része műgyanta alapú. A víz előkészítésben 

használt kationcserélők szulfo- vagy karboxil-származékú, az anioncserélők pedig amino cso-

portokat tartalmazó sztirol-divinil-benzol származékú polimer műgyanták, amelyeknek nagy 

az ioncserélő kapacitása, kiváló a stabilitása, és nem szelektív a természetes vizekben el-

forduló kationokra sem. A gyakorlatban használt kationcserélők, szinte kivétel nélkül erősen 

savas alapúak, így minden kation cseréjére képesek. Az anioncserélők közül is az erősen lú-

gos alapú gyanták használatosak, mert csak azok képesek még az egészen gyengén bázikus 

anionok cseréjére is. Ioncseréléskor a víz oldott hidrofil ionjai a sztöchiometrikus cserélés 

folytán a cserélőn megkötődnek és helyettük az ioncserélő azonos töltésű, vele ekvivalens 

mennyiségű kationja (Na
+
 vagy H

+
), illetve anionja (Cl

-
 vagy OH

-
) lép a vízbe. Az ioncsere 

pillanatszerű reakció, azonban a kicserélendő ionoknak a gyanta belsejébe diffundálásához 

idő kell, így az ioncsere sebességében döntő a gyanta porozitása. Ezért az ioncserélőket nagy 

porozitású, térhálósított, gyöngy formára készítik. Az ioncserélés feladata, hogy a vízben levő 

ionok közül szükséges mértékben távolítsa el vízhasználatban nem kívánatosakat. Az eljárá-

sok három csoportba sorolhatók: 

- vízlágyítás - Ca
2+

 Na
+
 csere - erősen savas kationcserélőn (Na-forma), 
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- részleges sótalanítás, 

- teljes sótalanítás; minden ion cseréje az erősen savas kationcserélőn (H-forma) és az 

erősen bázikus anioncserélőn (OH-forma.). 

A lágyító berendezések felépítése a homokszűrőkhöz hasonló. Hengeres álló tartályok tartal-

mazzák a 0,3-1,2 mm szemcsenagyságú, a kationt vagy az aniont cserélő töltetet, amelyet a 

vízelosztó rendszerre terített alapréteg tart. Ez legtöbbször lefelé csökkenő szemcsenagyságú 

kavicsrétegből áll. A jó hatásfokú lágyításhoz szükséges, hogy a víz elég hosszú ideig érint-

kezzék az ioncserélővel. Ez megszabja adott áramlási sebesség mellett az oszlop minimális 

magasságát.  

Az ioncserés vízlágyítás a keménységet okozó kalcium- és magnézium-ionokat Na cik-

lusban üzemelő kationcserélő oszlop alkalmazásával nátrium ionokra cseréli: 

 

Ca
2+

 + 2 Na-R↔2 Na
+
 + Ca-R2 , 

 

a víz sótartalma tehát nem csökken, csak a víz összes keménysége. Ezzel a módszerrel a 

20 nkº-nál keményebb vizekből is mintegy 0,1-0,2 nkº-ú lágy víz állítható elő. A gyanta kime-

rültnek tekinthető, ha az elfolyó víz keménysége eléri ezt a mértéket. 

Az ipari technológiai folyamatokban azonban számos esetben szükséges a teljesen 

sómentes víz használata. Az ilyen célú víztisztításnál a vizet sorba kapcsolt kation- és 

anioncserélőn kell átvezetni. A H-ciklusban üzemelő erősen savas kationcserélőn az összes 

kationokat megkötik, az így keletkezett savas vízből kiűzik a szénsavat és ezután a vizet egy 

erősen bázikus anioncserélőn engedik át, ami a szilikátionokat köti meg. Ennek következtében 

az eredeti sómennyiséggel egyenértékű víz keletkezik. Ezt az eljárást nevezik ionmentesítés-

nek, vagy teljes sótalanításnak. Az ioncserélő berendezés működési elvét a 14. ábra mutatja. 

 

 
 

14. ábra 

 

A vízkezelési technológiában, a vízben levő oldott szerves anyagok és szervetlen sók le-

választására egyre szélesebb területen terjed a féligáteresztő hártyák (membránok) alkalmazá-

sa. A szemipermeábilis membránon keresztül két oldat csereviszonyban van egymással. 

A sótlanított víz előállítására a fordított ozmózis elvén működő RO (RO = Reverse 
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Osmosis) berendezés ajánlott. A fordított ozmózis egy környezetkímélő, gazdaságos eljárás a 

víz sótlanítására, alapjában véve az elérhető legfinomabb szűrést jelenti. Az RO-membrán 

nem engedi át az olyan oldott só és szervetlen molekulákat, amelyek molekulasúlya nagyobb 

a 100 -nál. Ha az RO egységet ioncserélők előtt használjuk, az a kezelési költségek és a rege-

nerálások gyakoriságának nagymértékű csökkenését eredményezi. A fordított ozmózist lege-

lőszőr a haditengerészetnél használták a sós tengervízből ivóvíz előállítására. A 60-as évek-

ben a hidegháború idején tovább fejlesztették az eljárást a vegyi, biológiai és radioaktív had-

viselés esetén keletkező szennyeződések kiszűrésére. A 70-es években műanyagipar fejlődése 

a membránok előállításában lehetővé tette a fordított ozmózisos víztisztítás bevezetését a ház-

tartásokban is. 1991-ben az öbölháborúban az amerikai hadsereg 8000 db RO membrános 

készüléket használt az ivóvíz előállítására.  

Az ozmózis egy spontán oldószer áramlási folyamat egy félig-áteresztó membránon ke-

resztül az alacsonyabb koncentrációjú oldatból a magasabb koncentrációjú oldat felé. A 

membrán az oldószert – vizet – akadálytalanul átengedi, az oldott anyagok részecskéit azon-

ban visszatartja. A fordított ozmózis során az ozmózis folyamatát ellenkező irányba kénysze-

rítik azzal, hogy a vizes oldatra nyomást gyakorolnak, a tiszta vizet szinte kipréselik az oldat-

ból. 

A fordított ozmózis elvén működő berendezések félig áteresztő membránokkal üzemel-

nek. Ezek az oldószert pórusaikon átengedik, az oldott anyagok áramlását pedig megakadá-

lyozzák. Ha megfordítjuk ezt a folyamatot és a magasabb koncentrációjú oldatra (sóoldat), az 

ozmózis-nyomásánál nagyobb hidrosztatikus nyomást gyakorlunk, akkor az ozmotikus nyo-

más leküzdése után (fordított irányban) tiszta víz áramlik a membránon keresztül, a másik 

oldalon pedig a sókoncentráció egyre növekszik. Ezt a folyamatot nevezzük fordított ozmó-

zisnak. A fordított ozmózis elvén működő sótalanító üzemi elvét a 15. ábra mutatja. 

 

 
 

15. ábra 

 

A membránszűrő felépítését a 16. ábra, a membránon való szűrést pedig a 17. ábra szemlélte-

ti. 
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16. ábra 

 

 
 

17. ábra 

 

A berendezést mindig a szükséges sótlanított víz előállításra kell méretezni. Figyelembe 

kell venni a szükséges frissítéseket, és sótlanított vizes zónákat (ezek a mérvadóak), valamint 

azt, hogy egyes kádaknál a feltöltéshez is sótlanított vízre lehet szükség. 

Egy RO berendezéshez tartozik egy tároló tartály is, melybe a berendezés az előállított 

sótlanított vizet továbbítja. Az előkezelő berendezések ebből a tartályból kapják meg a szük-

séges sótlanított vizet. A berendezést egy kis PLC vezérli melyet egy kezelő panelról lehet 

irányítani. 

2.4.2. Szűrő berendezések 

A különböző szűrési technológiákat több szempont szerint osztályozhatjuk, ezek egyike 

az eltávolított részecskék mérete. A hagyományos makroszűrésnél a szuszpendált részeket 

tartalmazó folyadékáram teljes egészében áthalad a szűrőrétegen, arra merőleges irányban. 

Így működnek a gyertyás szűrők, homokszűrők, kavicsszűrők stb. A makroszűréssel eltávo-

lítható oldhatatlan részecskék mérete általában nagyobb, mint 1μm. Az ennél kisebb részecs-

kék és az oldott anyagok eltávolítására a membránszeparációs eljárások szolgálnak, melyek 

elvileg különböznek a hagyományos szűrési módszerektől. Az eljárás neve keresztáramú 

membránszűrés, lényegét a 18. ábra szemlélteti. 
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18. ábra 

 

A betáplált folyadék egy része keresztülhalad a membránon, a visszatartott részecskék 

bekoncentrálódnak a maradék folyadékáramban. Folyamatos áramlás jön létre a membránfe-

lületen keresztül, a visszamaradt részecskék pedig nem tudnak felhalmozódni, mert a koncent-

rátum áram mintegy lesöpri, lesodorja azokat a membránról. Lényegében a betáp áram két 

kilépő áramra válik szét: a hígabb oldat áthatol a membránfelületen, mint permeátum, a visz-

szamaradó folyadékáram a koncentrátum.  

A részecskeméretek alapján a keresztáramú membránszűrésnek négy változatát külön-

böztetjük meg: mikroszűrés, ultraszűrés, nanoszűrés, reverzozmózis. 

Mikroszűréssel a 0,1–1 μm méret közé eső részecskék távolíthatók el. Általában szusz-

pendált részecskéket, nagyobb kolloidokat lehet visszatartani, a makromolekulák és az oldott 

anyagok áthaladnak a mikroszűrő membránokon. 

Az ultraszűrés makromolekulák leválasztására alkalmas eljárás, 20 – 1000Å mérethatá-

rok között. Az összes anyag és kisméretű molekula áthalad a membránon. A kolloidok, illetve 

a nagyméretű szerves molekulák maradnak vissza a membránon. Az UF-membránok általá-

ban éles molekulasúly szerinti elválasztó képességgel rendelkeznek.  

Nanoszűrésnek azt a membrántechnikai műveletet nevezzük, ahol a visszatartott ré-

szecskék mérete 1 nanométer körüli. Visszatartja azokat a szerves molekulákat és az oldott 

sók egy részét is. A jellemző alkalmazási területe a felszíni vizekben lévő színezőanyagok 

eltávolítása, valamint az ipari szennyvizek kezelésénél a szerves és szervetlen komponensek 

eltávolítása. 

A vákuumos membránszűrési (ultraszűrés) technológia nem az ozmóziselv alapján mű-

ködik. A festékfürdő anyagából az öblítőoldat kinyerésére szolgál, speciális membránszűrők 

segítségével. Ritkább esetben részt vesz a fürdő paramétereinek kezelésében, szűrleteldobás 

formájában (idegen ionok, sók eltávolítása a fürdőből). Az UF-berendezést a KTL-festékek 

számára megfelelő membránokkal szükséges felszerelni, pl. Abcor HFM 163 vagy Rhone 

Poulenc 3042-3050. A szűréshez a gyártók cső-, spirál-, illetve lapmodulok alkalmazását ja-

vasolják, pl. Abcor, Osmota, Osmonix pl. Rhone Poulenc. Spirálmodulok alkalmazásánál a 

membrángyártó adatainak megfelelő előszűrésről és megfelelően magas festékáramlásról 

szükséges gondoskodni. 

A szűrés hajtóereje a permeát oldali vákuum, aminek mértéke a membrán anyagától és 

szerkezetétől függ elsősorban. A membrán modul térbe intenzív légbefúvás történik, a memb-

ránok felületének lemosását elősegítő turbulencia létrehozása érdekében, ami viszont a szeny-

nyezőanyagok körében, bizonyos oxidációt is megvalósít. A vákuumos membránszűrési tech-

nológia világszerte elterjedt, különösen a kommunális (házi) szennyvíztisztításban, mint ki-
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egészítő eljárás. Ezért mind műszaki, mind gazdasági előnyei miatt, egyre gyakrabban alkal-

mazzák az utóülepítő helyett. 

Ilyen vákuumos membrángyártás már Magyarországon is folyik (ZeeWeed membrán – 

Zeno Systems Kft), amivel már kiváló eredményt értek el. Az előállítandó vákuum (0,05 – 

0,5 bar) energia igénye kisebb a hagyományos eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiá-

kénál. 

Már bevált módszer az USA-ban a kommunális szennyvíztisztításon kívül, a gépipar-

ban, a kohászatban és az autóiparban, az olajos szennyvizek, bioreaktorral összekapcsolt vá-

kuumos membrán tisztítása, ahol a tisztított vizet újrahasználatra igénybe veszik. Szintén al-

kalmazták már külföldön a cellulóz és papíripari, valamint az élelmiszeripari szennyvizek 

eredményes kezelésében, ahol a tisztított szennyvíz minden esetben valamilyen célra újra 

hasznosítható, azaz vele frissvíz használat kiváltható. Ez a membránszűrés technológia alkal-

mas a nyers víz lebegő szennyezéseinek eltávolítására és az RO membrán szűrés előtti előke-

zelésre is. 

A zsírtalanító szűrőkörének elvét a       19. ábra szemlélteti. A KTL kád ultraszűrő köré-

nek elvét a 20. ábra, részleteit pedig a 21. ábra mutatja. Az UF modul felépítését a 22. ábra 

szemlélteti. 

 
 

      19. ábra 
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20. ábra 

 

 
 

21. ábra 

 

 
 

22. ábra 

 

A FreiLacke cég ultraszűrő berendezését a 23. ábra és a 24. ábra szemlélteti. 
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23. ábra 

 
 

24. ábra 

2.4.3. Anolit kör, elektrodialízis 

Az elektrodialízis olyan művelet, amellyel két, membránnal elválasztott oldat között 

elektromos tér hatására ionáramlás jön létre. Az elektrodialízis ionos oldatok koncentráció-

viszonyainak megváltoztatására alkalmas. Elektródák (katód, anód) között elhelyezett memb-

ránok segítségével az egyenáram hatására következik be a membránon keresztül történő ion-

vándorlás diffúzió. Eredményeképpen nagyon kis sótartalmú tisztított vizet, és kationokban, 

valamint anionokban dús koncentrátumot nyerhetünk. Ez a koncentrátum további kezelést 

igényel.  

Az anolit-kör gondoskodik a pH és a vezetőképesség szabályzásáról. A festékleválasz-

táskor szabaddá váló savakat az ionszelektív membránon át kivonják a fürdőből. Ez a pH fo-

kozatos csökkenésének megakadályozására szolgál. A festékfürdő hibátlan üzemelése és ezál-

tal a festékréteg egyenletes tulajdonságai nagy mértékben függnek az anódcellák elektromos 

viszonyainak fenntartásától. Az eljárás gyakorlatilag elektrodialízis. Az elektrodialízis cellá-

kat határoló falak, az anód elektróda felé csak anionokat áteresztő, a katód elektróda felé csak 

kationokat áteresztő membránokból állnak. Az elektródákba 25 – 60 V-os egyenáramot kell 

vezetni. A művelet energia igénye: 1,5 – 4,5 kWh/m
3
 víz. A féligáteresztő membránok érzé-

kenyek: a finom lebegőanyagokra, kolloidokra, a vas ionokra, a víz karbonát keménységére, 

az erős savakra és az oxidálószerekre, ezért a felsorolt szennyezők eltávolítása, előkezeléssel 

szükséges. 

Az anolit-rendszer áramlási viszonyait úgy kell kialakítani, hogy ne alakuljon ki túl ma-

gas savkoncentráció az anódcellákban. Cellánként ezért min. 2,5 l/min. (150l/h) áramoltatás 

szükséges. A savkoncentráció automatikus sótalan víz adagolással állandó értéken tartható 

(20-60 MEQ/l). Szabályozása vezetőképesség-mérő cella segítségével történik, amely a sav-

koncentrációval összefüggő vezetőképességet méri (2500-5000 μScm
-1

). Túlságosan magas 

savkoncentráció és magas áramsűrűség együttesen vezethetnek az anód anyagának oldódásá-

hoz, ekkor az anolit naracssárgára színeződik. Ilyen esetben az anolit-folyadékot le kell eresz-

teni, majd sótalan vízzel, illetve pH-beállítóval (szulfonsav) újra tölteni. Üzemzavar esetén 

(membránszakadás, tömítetlen cella) a festékfürdő anyaga bekerülhet az anolit-folyadékba. 

Ekkor a rendszer alapos leeresztése és gondos tisztítása szükséges, a membránok esetleges 
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blokkolódásának elkerülése végett. Az ilyen lerakódás a munkadarabok festési hibáit is okoz-

hatja (tűszúrás, nem elegendő rétegvastagság stb.), illetve a membránok cseréjét teheti szük-

ségessé. 

Anolit-kör elemei  

- anódok: nemesacél, Lv = 3mm, 316L vagy Z6CND17/11 (Anyagminőség: DIN 

1.4571) 

- membránok: ionáteresztő membránok, pl. IONAC MA 3475 

A dialíziskör működési elvét a 25. ábra mutatja be. A dialízis enyhe nyomással segített válto-

zata a molekulasúlytól függően, az ultraszűrés vagy a nanoszűrés. 

 

 
 

25. ábra 

2.4.4. Keverőberendezések 

KTL kád után adagoló keverőcsöves berendezés; A keverőcsöves berendezések a festékfürdő 

állandó homogenitását biztosítják. A berendezés vázlatát a 26. ábra mutatja. 
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26. ábra 

 

KTL kád után adagoló keringető berendezés; A berendezést a 27. ábra szemlélteti. 

 

 
 

27. ábra 

2.5. Beégető rendszerek, kemencék 

Ezekben a kemencékben történik a munkadarabok festés utáni szárítása, festék beégeté-

se. A kemence kialakítása az adott feladathoz igazodik, lehet kádas rendszerű vagy normál 
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alagút rendszerű, használatos még az ún. „A típusú” kialakítás, amely a folyamatos üzemű 

kemencék speciális formája. Ennél a kialakításnál a kemence emeletes kialakítású és a mun-

kadarabok egy felmenő toldaton keresztül jutnak el a kemence aktív szakaszához. Az aktív 

szakasz alsó része magasabban van, mint a belépő nyílás teteje, így a meleg levegő nem áram-

lik ki a berendezésből. Energia megtakarítás szempontjából folyamatos kemencénél ez a leg-

gazdaságosabb kialakítás. Az „A típusú” kemence elvét a 28. ábra mutatja. 

 

 
 

28. ábra 

 

A szárításhoz szükséges hőmérsékletet az esetek nagyobb részében gázfűtésű léghevítő 

biztosítja, de kisebb teljesítményű szárító működhet villamos energiával is. A beégetés ezen 

felül történhet infra panelekkel is. Az infra panelek szolgálhatnak speciális esetekben zselésítő 

szakaszként a porbeégető kemencéknél, de történhet beégetés csak infra panelekkel is. A lég-

hevítő betétventilátora a szárító belsejéből szívja a levegőt és a léghevítő betéten keresztül a 

kemence belsejében lévő légtechnikai vezetékbe nyomja. A kemencébe hőfokérzékelő van 

beépítve, amely érzékeli a pillanatnyi hőmérsékletet. A hőmérsékletszabályozó a beállított 

hőmérsékleti értéket elérve leállítja a fűtést. A légáramlás-érzékelő a ventilátor meghibásodá-

sa esetén azonnal leállítja a fűtést. A kemencében lévő hőmérséklet általában 180-220 °C kö-

zött mozog. A felépítmény egyedi kialakítású horganyzott lemezes panelekből készül, amely 

150 mm-es (egyedi esetben 200 mm-es) kőzetgyapot szigeteléssel van ellátva. Ha a kemence 

nem folyamatos üzemű, akkor kézi, vagy pneumatikus ajtóval van felszerelve, mely a meleg 

levegő kiáramlását fogja fel. Folyamatos üzemnél erre a feladatra a be-, és kimeneti résznél 

légfüggönyt építünk be. 

Egy szárító-beégető berendezés az alábbi főbb és kiegészítő egységekből állhat: 

 horganyzott lemezes szigetelt felépítmény, 

 léghevítő egység ventilátorral (villany vagy gáz üzemű), 

 infra panelek (zselésítéshez, vagy beégetéshez), 

 belső légtechnika rendszer, 

 elszívó kidobó légtechnika rendszer, szabályzó zsaluval, 

 szabályzó zsalu, 

 kidobó ventilátor, 

 vezérlő szekrény, 

 kézi, vagy pneumatikus ajtók. 

A beégetés konvektív hőátadással történik. A konvektív hőátadás elmélete valamilyen 

sík vagy görbült fal mentén áramló közeg hőátadását vizsgálja. A faltól eltávozó vagy oda 
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áramló hőátadás árama a Newton-féle lehűlési törvénnyel fejezhető ki: 

 

 
falbulk

TTAQ  ,                                                          (6) 

 

ahol: 

α: a hőátadási tényező [Wm
-2

 K
-1

], 

Tbulk: a fluidum főtömegének hőmérséklete [K], 

Tfal: a falhőmérséklet [K]. 

A hőátadási tényező azt a hőmennyiséget jelenti, amit 1 m
2
 felületen az áramló fluidum 

1 fok hőmérséklet különbség hatására felvesz vagy lead. Értéke függ a fluidum anyagi tulaj-

donságaitól, fázisváltozástól, áramlási feltételektől és a rendszer geometriájától. 
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 3. JÁRMŰIPARBAN ALKALMAZOTT FEDŐ 

FESTŐRENDSZEREK 

3.1. Elektrosztatikus festési eljárás 

Az elektrosztatikus festékszórás az egyik legkorszerűbb eljárás. Az elektrosztatikus tér-

ben a finoman porlasztott festékrészecskék ionizálódnak és a szórópisztolyokból az ellentétes 

töltésű munkadarabok felületére csapódnak. Így kisebb méretű tárgyak teljes felülete forgatás 

nélkül is bevonható. A felszórt bevonat egyenletes, rétegvastagsága 25 - 120 μm. Az eljárás 

jellemzője a nagy feszültség (60-90 kV) és a kis áramerősség (0,2 mA). A szórást automatikus 

vagy kézi szórópisztolyokkal végzik, amelyek rendszerint sűrített levegővel dolgoznak. A 

szóráshoz csak elektrosztatikusan porlasztható festék használható. Például: epoxi-, poliészter-, 

poliamid-, akril-, klórozott poliésztergyanta kötőanyagú festékek, cellulóz származékok. Ta-

golt és bonyolult felületű tárgyak, hálók, rácsos szerkezetek, járművek, háztartási gépek, ke-

rékpárok festésére a legalkalmasabb. 

Az elektrosztatikus szórás rendkívül termelékeny, jelentős a festék megtakarítás, a hideg 

szóráshoz képest 40-60% festékanyag takarítható meg, az eljárás automatizálható. Hátránya a 

nagy beruházási költség és csak nagy sorozatban alkalmazva gazdaságos. A zárt szórótérben 

az oldószerelszívást kell biztosítani, ez környezetvédelmi szempontból is előnyös. A szikrave-

szély megelőzésére elektronikus áramkörös szikramentesítőt kell alkalmazni. A tűzveszély 

elkerülésére a szóróteret szénsavas automatikus elárasztó berendezéssel kell ellátni. Az auto-

matizált elektrosztatikus jármű festőberendezés elvét robotos és festő automata kivitelben a 

29. ábra mutatja. Egy robotos rendszer képét a 30. ábra ábrázolja. 

 
 

29. ábra 
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Az elektrosztatikus festéshez alkalmazott szórópisztoly működési elvét a 31. ábra szem-

lélteti. Az elektromosan feltöltött festéket nagy sebességű turbina segítségével porlasztjuk és a 

feltöltött festékszemcsék a földelt munkadarabhoz kötődnek. 

 

 
 

30. ábra 

 
 

31. ábra 
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3.2. Elektrosztatikus porszórás 

Fémtárgyak korrózióvédelme műanyag bevonatokkal is megoldható. A műanyag bevo-

nat készítés előnyei:  

 a műanyag bevonatok korróziós védőhatása igen jó, időjárásállóak és vegyszerálló-

ak, 

 az olvasztott rétegek vízmentessége és fizikai-kémiai stabilitása jobb, mint a legtöbb 

festéké,  

 egyetlen művelettel 100-1000 μm vastag, elfolyásmentes réteg alakítható ki,  

 a műanyag bevonatok kemények, kopásállóak és villamos szigetelő tulajdonságúak,  

 a felhordáshoz műanyagport használnak, elmarad az oldószerek felhasználása, tűzvé-

delmi és egészségügyi szempontból kedvezőbbek a körülmények,  

 nem okoz gondot, hogy a műanyagok többsége lakk készítésére nem alkalmas, mert 

nem oldódik a szokásosan használt oldószerekben.  

Műanyag bevonatok mindazon anyagokból készíthetők, amelyek részecskéinek optimá-

lis szemcsemérete 40-400 μm között van. Portechnológiákhoz leggyakrabban PVC, polivinil-

alkohol, polietilén, polisztirol, poliakril-nitril, poliuretán, epoxigyanták, illetve ezek lágyítók-

kal, stabilizátorokkal, színezékekkel, pigmentekkel módosított változatai használatosak. Az 

egyes műanyagokból zárt térben ellenálló, atmoszféraálló, vegyszerálló, vízálló, hőálló, olaj- 

és benzinálló, villamos szigetelő és kopásálló bevonatok készíthetők. Műanyag bevonatok 

vizsgálatára vonatkozó szabvány: MSZ-05-22.7299:1981. 

Felviteli technológiája az oldószert tartalmazó festékek elektrosztatikus szórásának elve 

alapján működik a pigmentált, oldószermentes kötőanyag porának szórása, a porlakkozás. Az 

elektrosztatikusan feltöltött porrészecskék megtapadnak a fémfelületen, a hő hatására megol-

vadnak és homogén, sima filmmé alakulnak. A szórás végezhető kézi eszközökkel vagy au-

tomatikus berendezéssel.. Egyszeri szórással 70-140 μm rétegvastagság érhető el. 

A porszóró kabin lemezelemekből építhető fel. A lemezelemek fekete lemezből, mű-

anyag porszórt kivitelben, vagy műanyag lemezekből is készülhetnek. A porfestésnél szüksé-

ges a porleválasztó berendezések alkalmazása. A porvisszanyerő berendezés biztosítja az eljá-

rás gazdaságosságát, az anyagkihasználás 95-98%-os, az összegyűjtött por újra felhasználha-

tó. A kabinban a porelszívást a kabin alján elhelyezett légcsatorna végzi. Ez a légcsatorna 

közvetlenül egy ciklonos leválasztó egységre, a ciklonos leválasztó, pedig egy finomszűrővel 

ellátott filteres leválasztóra van kötve. A nagynyomású elszívó ventilátor a két leválasztón 

keresztül (ciklonos és filteres) szívja el a kabinban kiszórt felesleges porfestéket. 

A ciklon száraz üzemű (mechanikus), egyfokozatú, szívott üzemű, centrifugális erőhatás 

alapján működő porleválasztó berendezés. A porban feldúsult levegő csővezetéken keresztül 

jut a ciklonelemekbe. A ciklonelemben a levegő a porral együtt ívpályán mozog, a por centri-

fugálódik a ciklon falára és csigavonalban süllyed lefelé a henger részben. Az összegyűlt por 

a kúpos részen át távozik egy porgyűjtő tartályba. A levegő a ciklonból a filteres leválasztó 

egységbe áramlik, ahol a filterek a maradék portól teljesen megtisztítják a levegőt. A megtisz-

tított levegőt az elszívó ventilátor visszafújja a helyiségbe. A filteres leválasztó egység felépí-

tésében és működésében hasonlít egy filteres porszóró kabinéhoz, azzal a különbséggel, hogy 

itt nincs közvetlen porszórás, hanem légtechnikán érkezik a ciklonból a finom porral telített 

levegő. Egy ciklonos porszóró kabin az alábbi főbb és kiegészítő egységekből állhat: 

 porszórt (vagy műanyag) lemezes felépítmény, 

 multiciklon porgyűjtővel, kivezető idommal, alátámasztó kerettel, tangenciális fejjel, 

 filteres leválasztó-egység lemezfelépítménye, 

 filter, 

 filter tisztító szerkezet, 

 elszívó ventilátor (magas nyomású), 
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 vezérlőegység EU-szabvány szerinti kezelőszervekkel, 

 légáramlás érzékelő, 

 levegő-elkészítő egység, 

 összekötő légtechnikák. 

A Dürr cég porleválasztójának általános elvét a 32. ábra mutatja, az Eisenmann cég berende-

zésének elvét pedig a 33. ábra  szemlélteti. 

 

 
32. ábra 

 

 
   

33. ábra 
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A porlakkok alkalmazásakor nincs szükség alapozófestékre, mert ezek a megfelelően 

előkészített fémtiszta felületen jól tapadnak, és kiváló korrózió védelmet biztosítanak. A por-

lakkok alkalmazása munkavédelmi szempontból kedvező, egészségártalom, tűz- és robbanás-

veszély nem lép fel. Ugyanakkor a porrobbanás megelőzésére a berendezés földeléséről, va-

lamint a por-levegő elegy arányának a robbanási szint alatt tartásáról folyamatosan gondos-

kodni kell.  
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4. MÁRTÓ FESTŐRENDSZEREK KISZOLGÁ-

LÁSÁT VÉGREHAJTÓ BERENDEZÉSEK 

4.1. Átrakógépek 

A rendszert kádas előkezelő és mártó festőberendezéseknél alkalmazzák. Az alkalma-

zott berendezéseket működési elveik szerint csoportosíthatjuk; 

- léptető átrakógépek, 

- ingajáratú kocsik, 

- süllyesztőpályával ellátott, kétpályás Power&Free konvejorok.     

4.1.1. Léptető átrakógépek  

Működés szempontjából megkülönböztetünk alsó és felsőpályás rendszereket. A kü-

lönbség a két típus között, hogy az alsópályás a kád tartószerkezetén, míg a felsőpályás a kád 

tartószerkezetére szerelt emelt pályaszelvényen, vagy a külön e célra tervezett pályán füg-

gesztve halad. A felsőpályás átrakógép elvi felépítését a 34. ábra mutatja. Az alsópályás eme-

lőgép a vázszerkezetében kialakított üres térbe emeli, miközben a felsőpályás emelőgép maga 

alá (a kádsor és az átrakógép közé) emeli az akasztékot, munkadarabot. Az átemelő gépek két 

fő mozgást végeznek, előre- hátra illetve fel-le, így biztosítják a munkadarab megfelelő pozí-

cióba történő szállítását. Mindkét mozgáshoz különálló fékezett hajtómű van beépítve. A 

mozgásokat inkrementális jeladókkal és induktív érzékelőkkel figyeljük. 

 

 
34. ábra 

 

 

Az átrakógép és tartószerkezete acélprofilokból festett kivitelben készül. Működtetésük 

szempontjából megkülönböztetünk: 

- kézi vezérlésű 

- automata vezérlésű átrakógépeket. 
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Az emelőgép az emelővilla (emelőfej) segítségével fogja meg a kosarakat, és mozgatja, 

illetve emeli a technológia által előírt sorrend szerint a megfelelő kádakba. Az emelőfejet az 

átrakógép emelőtengelyére szerelt dobra felcsévélt hevederekkel lehet függőleges irányba 

mozgatni. A tengely kapcsolódik az emelő hajtóműhöz. Az emelő motor a fék segítségével a 

program szerint megadott pozícióban rögzíti a munkadarabot. 

A technológiai pozíciók között az emelőgép helyváltoztatását egyedi vagy közlőműten-

gelyes hajtás biztosítja. A futókerekek gumírozott futófelületűek, amik a pályaszelvényen 

legördülve kívánt irányba és helyre szállítják az emelőgépet. Az emelőgép oldalirányú moz-

gását csapágyazott terelőgörgők határolják be, így biztosított, hogy minden körülmény között 

a pályaszelvényen maradjon. Minden típusú emelőgép esetén megtalálható a pályaszelvénnyel 

párhuzamosan haladó kábelsín rendszer, ami a gép, erős- és gyengeáramú energiaellátását 

szolgáltatja. Az alsópályás átrakógép vázlatát a 35. ábra, a felsőpályást pedig a 36. ábra mu-

tatja. 
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35. ábra 

 

A haladómozgáshoz szükséges teljesítmény: 
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ahol; 

μz a pálya menetellenállás tényezője, 

vx a haladómozgás sebessége, 

η a haladómozgás hajtórendszerének hatásfoka. 

 

Az emelőmozgás teljesítmény szükséglete: 
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ahol; 

vy az emelőmozgás sebessége, 

ηe az emelőmozgás hajtórendszerének hatásfoka. 

 

Vannak olyan átrakógépek, amelyek kisebb mobilgép kabinok KTL sorát szolgálják ki.   
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36. ábra 
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Egy átrakógép képi felépítését a 37. ábra mutatja, az emelés folyamatát az emelendő 

tárggyal pedig a 38. ábra szemlélteti (Eisenmann típusú átrakó). Nagyméretű berendezések pl. 

autóbusz karosszéria – amit a 39. ábra mutat – is festhető KTL eljárással, ebben az esetben 

csarnokszerkezet és az emelőrendszer kialakítását is a nagy teherbírásra kell tervezni. 

 

 
37. ábra 

 

 
 

38. ábra 
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39. ábra 

 

4.1.2. Ingajáratú kocsi 

Az ingajáratú kocsit, mint KTL kiszolgáló berendezést, egybeépített KTL és beégető rendsze-

rek esetén alkalmazzák. Elvi felépítését és működését a 40. ábra mutatja. 

 

   
40. ábra 

 

Az ingajáratú kocsi mindig egy kád osztásnyi utat lép előre, a festendő tárgyat a megfelelő 

kádba helyezi és visszalép alap helyzetébe. A technológiai idő leteltével a kádakban lévő tár-

gyat kiemeli, miközben előkezeletlen anyagot is felvesz, majd az előrelépéssel a technológia 
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végső fázisán átment anyagot a beégető emelőre helyezi, amely a beégető kemencébe viszi az 

anyagot. 

4.1.3. Süllyesztőpályával ellátott, kétpályás Power & Free konvejorok 

A süllyesztőpályával ellátott, kétpályás Power & Free konvejorok alkalmazásának elvét a  

41. ábra mutatja. A nagysorozatgyártásban ezeket a berendezéseket az ingajáratú kocsi kiegészí-

téseként használják. 

 
 

41. ábra 

4.2. Függőkonvejorok folyamatos mártó eljáráshoz 

A folyamatos áthúzó festőrendszer elvi felépítését a 42. ábra mutatja. Az ábrából látha-

tó, hogy kétpályás konvejor rendszerre épül, amely szerkezeti kialakításánál fogyva alkalmas 

különböző térben elhelyezett létesítményekbe, pl. szárító beégető kemencébe, hűtőkamrába 

stb. az előkezelt és festett anyagokat eljuttatni.   

 

 
 

42. ábra 

 

Jelen fejezetben elsőként a konvejoros anyagmozgató rendszerek kialakításához szüksé-

ges elvi kérdéseket tekintjük át, majd a festőrendszerben való alkalmazhatóság feltételeit hatá-

rozzuk meg.  
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4.2.1. Végetlenített vonóelemű anyagmozgatás általános jellemzése 

Hajlékony vonóelemek a szállítóberendezésekben végetlenített és nyitott alakban mo-

zognak. Végetlenített vonóelemes szállítóberendezések: konvejorok, szállítószalag, szerelő-

asztal, kötélpálya, tálcás szállítógép, mozgólépcső, körfelvonó (páternoszter) stb. A felsorolt 

konstrukciók más és más sajátosságokkal rendelkeznek, egyben azonban valamennyi meg-

egyezik, hogy a vonóeleme végetlenített. Ez a végetlenítés lehet egy különálló vonóelem 

végetlenítése (konvejor bizonyos esetei, kötélpálya) de a végetlenítés előállítható a teherhordó 

elemek folytonos egymás után kapcsolásából is (szerelőasztal) – 43. ábra. A szállítószalag ez 

utóbbi egy elfajuló esetét képezi. 

 

 
 

43. ábra 

 

A végetlen vonóelemes szállítást a vonóelem funkciója és elrendezése szerint osztályoz-

hatjuk: 

a) A vonóelem funkciója szerint; 

- a teherhordásban csak részben vesz részt, többnyire a teherhordó elemek vontatá-

sát végzi, 

- a vonóelem egyben teherhordó elem is. 

b) Elrendezés szerint; 

- vízszintes síkban zárt, 

- függőleges síkban zárt, 

- térbeli. 

A hajtómotor és a szerkezeti elemek méretezéséhez ismerni kell a vontatáshoz szüksé-

ges erőt, és a pálya egyes pontjaiban a vonóelembe ébredő erőket, hiszen sok esetben ez adja 

a berendezés szerkezeti elemeinek egyedi terhelését (szállítószalag esetén a feszítődobét). A 

vonóelemben ébredő erők meghatározásához egy terhelés analízist kell végezni, meg kell 

vizsgálni a különböző veszteségeket. 

Terhelésanalízis  

A vonóelem terhelése lehet megoszló, illetve együttesen megoszló és koncentrált. Azon 

szállítóberendezések, ahol a vonóelem a teherhordásban csak részben vesz részt, a vonóelem 

igénybevétele közvetve adódik a terhelésből. Ilyen esetekben a teherhordó elemek valamilyen 

pályaszerkezeten gördülnek, a gördülések közben fellépő menetellenállást a vonóelemben 

ébredő erőnek kell legyőzni. A számítások egyszerűsítéséhez célszerű a koncentrált terhelése-

ket a pálya mentén szétkenni – 44. ábra. Az ábra alapján ez 
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-re adódik, ahol qo a vonóelem hosszegységre jutó terhelése. A (10) -ből adódó szétkent terhe-

léssel számítjuk a menetellenállást. 

 

 
 

44. ábra 

 

Konvejorok esetében a 44. ábra szerinti terhelésnél bonyolultabb terheléseket kell meg-

oszló terheléssé átalakítani. A 45. ábra mutatja kardáncsuklós vonóelem esetén a megoszló 

terhelést: 
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45. ábra 

 

A 46. ábra terhelési képe alapján a megoszló terhelést 
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összefüggéssel határozhatjuk meg. 
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46. ábra 

 

A 47. ábra terhelése szerint a megoszló terhelés: 
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47. ábra 

 

Alsópályás konvejorok esetén – a 48. ábra alapján – a megoszló terhelés (11) összefüg-

géssel határozható meg: 
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48. ábra 

Vonóellenállás értelmezése 

A vázolt (49. ábra) végetlen vonóelemű rendszer elemi részére ható erők (50. ábra) alap-

ján határozhatjuk meg a vonóellenállást. 

 

 
 

 

49. ábra 

 

 
 

50. ábra 

 

Tehát a vonóellenállást a vonóelemben ébredő erőként értelmezzük. Az elemi részre fel-

írt impulzus tételből 
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,0sincos   qdqdTd                                        (15) 

illetve 

.hdqdqTd                                                    (16) 

 

Tetszőleges pályaszakaszra elvégezhetjük (16) integrálását, ha ismerjük  ;q  

 ;hq       függvényeket, ahol   a pálya vetületi koordinátáját jelenti. Ha q = const 

és µ = const értékek mellett végezzük az integrálást egy szakaszon 
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Ahol   az n-1 és n pályapont közötti vetületi hossz, h a szintváltás magassága, Tn-1 az 

n-1 pontban ébredő erő. (19) összefüggés mindig egy olyan szakaszra érvényes, ahol q és   

állandó. Az így kiszámított vonóellenállás értéket célszerű a pálya kiterített hossza (L) mentén 

ábrázolni, amelyet vonóellenállás diagramnak nevezünk. Az  L   és h = h (L) függvény-

kapcsolatok általában lineárisak. Így a vonóellenállás diagram egyenes szakaszokból tevődik 

össze, és ábrázolásához mindig elég az ellenállás értékeket a pályaszakaszokra jellemző pon-

tokban meghatározni. (19) alapján az egyes szakaszokat jellemző ellenállás értékek: 
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ahol T1 kezdeti érték, nagyságát több feltételből lehet meghatározni. Elvégezve (20) összegzését 
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Abban az esetben, ha a pályaemelkedés tg α > 0, qi hi érték pozitív, ellenkező esetben 

negatív, 
iii

q   pedig mindig pozitív. 

Ha T1 -et tekintjük a 49. ábra vázolt rendszerének hajtásánál a lefutó, Tn -t pedig a felfu-

tó ágban ébredő erőnek és elhanyagoljuk a helyi veszteségeket, a kerületi erő: 

 
 



n

i

n

i

iiiiinT
hqqTTS

2 2

1
 .                                             (22) 

 

(21) és (22) -ből látható, hogy csak a kerületi erő meghatározott érték, a vonóelemben 

ébredő erő mindig határozatlanságot hord magában, amelyet a feszítéssel oldunk fel. 
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Vonóellenállás határozatlanságának feloldása 

Erre vonatkozóan két feltételt tehetünk: 

- oTT min , amelyet abból a feltételből határozunk meg, hogy a vonóelemnek ne le-

gyen egy megengedett értéknél nagyobb belógása. 

-  Súrlódó hajtás esetén a határozatlanságot. 
 

 

n

e

T

T of


 



                                                           (23) 

összefüggéssel oldjuk fel, ahol Tf a hajtás felfutó, T  a lefutó ágában ébredő erő, n pedig a 

biztonsági tényező. 

Számításaink menetét az is nehezíti, hogy a minimális vonóellenállás helye ismeretlen. 

Ezért (20) alapján egy önkényesen kiválasztott pontból kiindulva (célszerű T1 = 0 felvétel) 

megrajzoljuk a T = T (L) vonóellenállás diagramot. Mivel egy adott pálya esetén a minimális 

vonóellenállás helye függ a hatás elhelyezésétől, ezért, hogy bármely pontban elhelyezett haj-

tásnál lássuk a vonóellenállás lefolyását, a megoszló veszteségeket kétszer egymás után visz-

szük fel a diagramba – 51. ábra. Ez az ábrázolási mód D’jacskovtól származik. 

 

 
 

51. ábra 

 

 
 

52. ábra 
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Az ábra szerint bárhol helyezzük el a hajtást a minimális vonóellenállás 6 pontban lesz. 

Más jelleget mutat az 52. ábra, itt a k-4 szakaszon elhelyezett hajtás esetén a 4 pontban ébred 

a minimális vonóellenállás, egyéb helyeken pedig a hajtás lefutó pontjában. 

Ha kiválasztottuk a minimális vonóellenállás helyét, ott az előbbiekben leírt feltételek 

alapján meghatározott To értéket működtetve, egy új koordináta tengelyt kapunk, amelyet 

tényleges null-tengelynek (Lt) nevezünk. A tényleges null-tengelytől számított vonóellenállás 

értékek már egy-egy hajtáselhelyezéshez tartozó konkrét értékek. 

Helyi veszteségek 

A helyi veszteségek az 51. ábra és az 52. ábra vonóellenállás diagramjaiba egy további 

módosítást visznek. Az egyes irányeltérítő elemek veszteségtényezőinek ismeretében megha-

tározhatók a helyi veszteségek, amely a vízszintes ívhajlatokban 

 

,kkk TV                                                      (24) 

a függőleges ívhajlatokban pedig 

 

,kkkkk TqV                                                 (25) 

 

vonóellenállás növekményt ad. Az összefüggésekben kk és   veszteségtényezők (minden 

szállítóberendezés fajtára a konstrukciótól függően meghatározható) kq a vonóelem hosszegy-

ségre jutó terhelése Tk pedig a k. pontban ébredő – az előtte lévő helyi veszteségekkel módosí-

tott vonóerő. Ábrázolás szempontjából a helyi veszteségeket a tényleges null-tengely alatt 

tüntetjük fel – 53. ábra. 

Ezt a diagramot teljes vonóellenállás diagramnak nevezzük. A diagram alján meghatá-

rozható az egy-egy hajtásra vonatkozó kerületi erő: 

 

,ker nT VSF                                                     (26) 

ahol 

.

2

 



n

k
kn VV                                                      (27) 

 
 

53. ábra 
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(26)-ból látható, hogy a kerületi erő függ a helyi veszteségektől, amely viszont a hajtás-

elhelyezés függvénye. Így a hajtás elhelyezésekor e tényre figyelemmel kell lenni. 

A konvejor hajtás teljesítményszükséglete: 

 




vF
P

ker ,                                                           (28) 

ahol; 

Fker: a (26) összefüggés alapján meghatározható kerületi erő [N], 

v: a lánc sebessége [ms
-1

], 

η: a hajtás hatásfoka. 

4.2.2. Konvejorok 

Konvejorok rendszertechnikai felépítése 

A konvejorok az üzemen belüli anyagmozgatás legfontosabb szállítóberendezései. Kü-

lönböző technológiai helyeket térben rugalmasan alakítható nyomvonalú pályával köt össze – 

54. ábra. Előnyösen alkalmazható az automatizált gyártási folyamatokban. 

A konvejor a végetlen vonóelemes anyagmozgatógépek csoportjába tartozik. Vonóele-

me általában lánc, ritkábban kötél. A vonóelemet lánckerék vagy hajtótárcsa mozgatja állandó 

sebességgel. A vonóelemhez kapcsolódnak a pályán egymástól meghatározott távolságban 

elhelyezkedő futóművek, amelyeket a vonóelem mozgat, E futóművekhez kapcsolódik a 

mozgatandó anyagot tartalmazó függeszték vagy kocsi-szerkezet. 

 
 

54. ábra 

Főbb konvejor típusok 

A különböző gyakorlatban használatos konvejor típusok vázlatait foglalja össze az 55. áb-

ra.  

- Egyszerű függőkonvejor; a futóműve fixen kapcsolódik a vonóelemhez, amellyel a pá-

lya teljes hosszán együtt mozog (55. ábra, a/). Vonóelemként különleges kialakítású 

láncot is használhatnak, pl. kardáncsuklós láncot. E lánc görgői egyben a futómű sze-

repét is betöltik (55. ábra, b/). 

- Függősínpálya; korábban már szóltunk róla, működését tekintve nem folyamatos 

anyagmozgatógép, felépítését tekintve azonban közel áll hozzá (55. ábra, c/). 

- Kétpályás konvejor; külföldi szakirodalmak „Power and Free” berendezésként nevezik, egy 

terhelt (Power) ágból – ezen mozog a vonóelem tartó futóművekkel összekapcsolt vonó-

elem – és egy (Free) szabad ágból – ezen mozog a függesztékeket tartó kocsiszerkezet – áll. 
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A két ág elhelyezkedhet egymás mellett (55. ábra, d/), vagy egymás alatt (55. ábra, e/). 

- Alsópályás konvejor; e típusnál a teherhordó kocsiszerkezet a padlószinten mozog. A vonó-

elem lehet felsőpályán vezetett (55. ábra, f/) és padlószint alá süllyesztett (55. ábra, g/). 

- Forgóelemes függőpálya; e konvejor típus nem vonóelemmel, hanem hajlékony, hely-

bennmaradó forgóelemmel van mozgatva. A forgóelem nagy menetemelkedésű és eh-

hez kapcsolódik a 1 futóművön lévő fél anya. A többi konvejortól eltérően e típus nyi-

tott pályán is működtethető. 

 
55. ábra 

 

 

 

Szerkezeti elemek 
 

A futóművek kialakítása a pálya keresztmetszetétől és a vonó-

elemtől függ. A görgőtestek kovácsolt, sajtolt és öntött kivitelűek, ko-

pásuk csökkentése érdekében futófelületük edzett. A görgők általában 

görgős csapágyazásúak, kisebb terheléseknél a siklócsapágyas megol-

dás is előfordul. Gördülő csapágyazású görgőt mutat az 56. ábra a hoz-

zá kapcsolódó kengyellel együtt. A vonóelem és a teherfüggesztő elem 

a kengyelhez kapcsolódik. Megjegyezzük, hogy nem szükségszerű, 

hogy minden futómű kengyelhez kapcsolódjon teherfüggesztő elem.  

 

          56. ábra 

Kardáncsuklós láncból kialakított futóművet mutat pályaszerkezettel együtt az 57. ábra. 
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57. ábra 

 

A kétpályás konvejorok futóművek eltér az eddigiektől. Felépítését az 58. ábra szemlél-

teti. Az alsó pályán mozgó kocsiszerkezet váltók segítségével tetszőleges pályára vezethető. A 

vonóelem terelő szerkezeteit a vonóelem kialakítása határozza meg. Kardáncsuklós lánc ese-

tén a pályaszerkezet kialakításával biztosítjuk az irányeltérítést, míg egyéb lánc vonóelem 

esetén lánckerekes terelőmű – 59. ábra. Hasonló a terelés kötél vonóelem esetén is. 

 

 
58. ábra 

 

 
 

59. ábra 

 

A vonóelem meghajtása – lánc vonóelem esetén – a vízszintes ívhajlatokban elhelyezett 

lánckerekes hajtás, vagy a pálya bármely helyén elhelyezhető segédláncos hajtás. Erre mutat 
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példát a 60. ábra.  

 
60. ábra 

 

Alkalmazása egyenletesebb járást biztosít a konvejor vonóelemének. A hajtóműbe a vo-

nólánc akadása miatti láncszakadás megelőzésére túlterhelésgátló szerkezet (nyomatékhatáro-

lós tengelykapcsoló stb.) építendő be. 

Ahhoz, hogy a lánc-vonóelemben biztosítani lehessen a minimális vonóerőt feszítőszer-

kezetet kell beépíteni. A feszítést általában 180
o
-os irányeltérítésű terelőkorong végzi, amely 

görgőkön mozgó vázba van szerelve és feszítését súly, rugóerő, vagy csavarorsó végzi. Az 

egyes szerkezeti elemek jelképi jelölését a 61. ábra mutatja. 

 

 
 

61. ábra 

Folyamatépítés konvejorokkal 

A „Konvejorok rendszertechnikai felépítése” fejezetpontban már említettük, hogy a 

konvejorok előnyösen alkalmazhatók az automatizált gyártási folyamatokban. Illeszthetők 

folyamatos és szakaszos technológiákhoz. Az előbbire példa; festő, galvanizáló, hőkezelő 

technológiák, míg az utóbbira az alkatrészgyártó és szerelő helyeket összekötő konvejor, 

Természetesen a konvejor önmaga a folyamatot nem teszi folyamattá, ehhez olyan berendezé-

sek is szükségesek, amelyek a munkadarabok (egységrakományok) feladását és elvételét vég-

zik, illetve azt a kapcsolódó rendszerhez továbbítják. E problémák már automatizálási prob-

lémákat vetnek fel. 

A 62. ábra egy konvejorra épített rugalmas gyártórendszert mutat, amely a feladó és le-

adó helyen csatlakozik más alrendszerekhez. Az ábrán lévő A, B és C csatlakozási helyek 

(csomópontok) a technológiai rendszerhez való csatlakozást, az R (raktár) csatlakozási hely 



60   JÁRMŰIPARI FESTŐRENDSZEREK 

 

www.tankonyvtar.hu   Kulcsár Béla, BME 

 

pedig a raktárhoz való kapcsolódást jelenti. A függőkonvejor és a csomópontokban lévő átadó 

berendezések alkotta rendszer biztosítja a raktár és a technológiai rendszer közötti kapcsola-

tot. 

 
 

62. ábra 

 

Más típusú függőkonvejorral felépített folyamatokat mutat a 63. ábra és a 64. ábra. 

 

 
 

63. ábra 

 

A járműgyártás a konvejor rendszerek alkalmazásának kiemelt területe, a szerelő- és 

festőrendszerekben széles körben alkalmazott berendezések.  
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64. ábra 

 

A konvejorokkal megvalósítható szállítóképesség a 44. ábra jelöléseit felhasználva: 

 

 ótv
t

G
Q

o

/6,3 ,                                                               (29) 

 

ahol G a szállított anyag tömege [kg] -ban, to a függesztőelemek távolsága [m]-ben, v pedig a 

konvejor sebessége [ms
-1

]. 

A függesztékosztások megválasztása nem lehetséges csupán a szállítóképesség, a szállí-

tandó anyag súlya és a sebesség alapján. Azt konstrukciós paraméterek is behatárolják, mint a 

vízszintes ívhajlatok sugara, – 65. ábra – a szállítandó anyag méretei és a pálya emelkedése. A 

vízszintes ívhajlat sugarának, – a szállítandó anyagok ívhajlatban való összeütközésének elke-

rülésére – ki kell elégíteni a 

22

2
sin2 ba

m
R 


, 

illetve a 

 

2
sin2

22

m

ba
R


                                                            (30) 

feltételt. 
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a 

b 

R 

t  o

m 

a 2 + b 2
Szállítandó anyag befoglaló mérete

Terelõ lánckerék osztóköre

Fügeszték osztás

b

Lánc vonóelem

 
 

 

65. ábra 

 

A pálya emelkedés függesztékosztásra gyakorolt hatását a 66. ábra szemlélteti, amely 

alapján  

 

cos

1

min




b
t

o
.                                                       (31) 

 

t

t

t
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Q + G
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2

Vonóelem

Futómû

Teherhordó függeszték

Futómû

kengyel

b

 
 

66. ábra 

Konvejor típuselemek 

Jelen fejezetben az EMAPOT Kft. könnyű konvejor típuselemeit mutatjuk be.  
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Lánckenő berendezés (67. ábra) 

 
 

67. ábra 
  

Feladata: A kardáncsukló és csapágyak kenése a tovahaladó láncnál. 

Műszaki jellemzők: A érzékelők által kiváltott pillanatban a lánc kenése 4-8 ponton 

Pneumatikus, vagy tisztán elektromos megoldás takarékosan adagolja az olajat. 

 

Kocsiszerelvény (68. ábra) 

 
 

68. ábra 

   

Feladata: A továbbítandó áru felvétele és szállítása.  

Műszaki jellemzők: Vezető és hátsó teherkocsiból és összekötő rudazatból áll a teherko-

csi szerelvény. Különlegesen nagy méretek vagy súlyok esetén a szerelvény bővíthető köz-

benső teherkocsikkal. A gyakorlatban előfordul 2-3-4 8 kocsis szerelvény is.  

Vezető teherkocsi: A vezető teherkocsiban helyezkedik el a konvejorlánchoz kapcsoló-

dó kapcsolókar és  tartóelem.  A kapcsolókar forgathatóan van ágyazva és az elején csapágya-

zott görgő van. Alaphelyzetében a kocsi a konvejor láncra kapcsolódik. Megállítóba érkezve, 

vagy előző szerelvényt utolérve a kapcsolókar a láncról lekapcsolódik és egyidejűleg lenyom-

ja a tartó elemet is, szabad áthaladást biztosítva a folyamatosan haladó konvejor láncnak és az 

azon lévő tolóelemeknek. 

Hátsó teherkocsi: A hátsó teherkocsira egy vezérlő felfutó pálya van felszerelve, melyre 

az érkező következő szerelvényt lekapcsolja.    
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Megállító (69. ábra) 

 
 

69. ábra 

 

Feladata: Megállítani az alsó pálya kocsiját a kapcsolókar lenyomásával. 

Műszaki jellemzők: Egy pneumatikus munkahenger nyitja és zárja a reteszt. A retesz le-

kapcsolja és tartja a vezető teherkocsit. A beépített visszafutásgátló, pedig megakadályozza a 

szerelvény visszafutását. 

 

Összefutó váltó (70. ábra) 

 
 

70. ábra 

 

Feladata: Mint a passzív átadó váltó, lehetővé teszi a kocsik átfutását mind az ívről, mind 

az egyenesről, mivel a váltó nyelve szabadon mozoghat. 
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Műszaki jellemzők: Kivitele jobbos- vagy balos váltó; A váltónyelv (minden kivitelnél 

azonos) csúszócsapágyas kivitelű, a hordozólap és a váltó közt oldható és stabil helyzetű; 

Messzemenően ellenálló a rázkódásokkal szemben és biztosítja a kocsik zavarmentes áthala-

dását. 

 

Szétágazó váltók (71. ábra) 

 
 

71. ábra 
   

Feladata: Mint aktív átadó, lehetővé teszi a kocsi irányváltását elektromos, vagy pneu-

matikus váltónyelv állítással, a vonólánc működtetésével. 

Műszaki jellemzők: Kivitele szerint jobbos vagy balos váltó. A váltónyelv (minden kivi-

telnél azonos) csúszócsapágyas kivitelű, tehermentesített váltónyelvvel, az összefutó váltónál 

is stabil véghelyzettel. Messzemenően rezgésmentes kocsi áthaladás garantált; Könnyen meg-

valósítható a kézi átváltás is pl.: áramkimaradásnál. 

 

Konvejorpálya (72. ábra) 

 

72. ábra 

 

Feladata: A vonólánc vezetése és a kocsi szerelvényen keresztül a teher hordása. A fel-

ső sín vezeti a láncot, (láncpálya) az alsó sínben futnak a kocsik (teherpálya). A két pálya 

együttesét nevezzük szállítópályának. 
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Műszaki jellemzők: A konvejor pályaelemek hidegen hajlított idomacélokból készülnek. 

A láncpálya 2 db.  50x18x3 mm-es méretű ’U’ szelvény, a teherpálya egymással szembefordí-

tott 2 db. 50x23x4 mm-es méretű ’U’ szelvényből áll. A pályaelemeket furatokkal ellátott 

pályaösszekötők tartják össze. Függőleges hajlítási ív fokozatonként 45˚-ig; Vízszintes hajlí-

tási ív fokozatonként 90˚-ig. 

 

Láncpálya (73. ábra) 

 
 

73. ábra 
 

Feladata: A vonólánc megvezetése és a teher hordása. A különböző pályaelemek meg-

felelő kombinációjával tetszés szerinti nyomvonalú pálya alakítható ki.    

Műszaki jellemzők: A konvejor pályaelemek hidegen hajlított idomacélokból készülnek. 

A 2 db.  50x18x3 mm-es méretű hidegen hajlított ’U’ szelvényt pályaösszekötő lemezek tart-

ják össze, amelyek furatokkal vannak ellátva. A pályaszakaszok ezen furatok segítségével, 

oldható kötéssel egymáshoz csatlakoztathatók illetve függeszthetők. 

Függőleges hajlítási ív fokozatonként 45˚-ig. 

Vízszintes hajlítási ív fokozatonként 90˚-ig. 

 

Konvejorlánc (74. ábra) 

 
 

74. ábra 
 

Feladata: Vonóeszköz és egyidejűleg teherhordozó is az egypályás konvejornál és vo-

nóelem a kétpályás rendszerekben. 

Műszaki jellemzői: A vezetőtag és a tehertag a láncegységben feszítőhüvellyel lett ösz-

szekötve. A futó és a terelőgörgők egysoros golyóscsapággyal lettek szerelve. 
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Segédláncos hajtás (75. ábra) 

 
 

75. ábra 
 

Feladata: A konvejorlánc hajtása.    

Műszaki jellemzők: Erőátvitel a hajtóműről egy csúszó tengelykapcsolón keresztül adó-

dik át a hajtó lánckerékre. A hajtó és feszítő lánckerekekre egy segédlánc van illesztve. A 

segédláncon lévő görgők hajtják a konvejor láncot. Az erőátvitel tehát két görgő között jön 

létre, így ez a megoldás nyugodt, rángatás mentes hajtást eredményez. Túlterhelés esetén a 

tengelykapcsoló megcsúszik, amit a vezérlés érzékel és elektromosan is lekapcsolja a hajtást.  

Különleges felszerelés: Távműködtetés; Távolsági fordulatszám kijelzés és aszinkron-

motoros vezérlés frekvenciaszabályozással; Egy lekapcsoló automatika, amely egy induktív 

határérték érzékelő által a slip-re (csúszásra) hat. 

 

Feszítőállomás (76. ábra) 

 
 

76. ábra 
  

Feladata: A konvejor nyugodt egyenletes üzemét kellően előfeszített vonólánc biztosít-

ja. Ezért minden konvejornál feszítőegység van beépítve.  

Műszaki jellemzők: A feszítőerőt biztosíthatja súly, nyomórugó, pneumatikus munka-

henger. A feszítőmű alapvetően mozgó és álló pályaszakaszból áll. A mozgó és állórész 

együttesen egy tartókeretre van felerősítve, amelynél fogva a feszítőmű felfüggeszthető. 
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Konvejorok karbantartása 

A függőkonvejorok tervszerű karbantartása lehetővé teszi a gyártósor hatékony üzeme-

lését, a meghibásodása viszont lassíthatja vagy le is állíthatja a termelést. Élettartamának nö-

velésében tehát fontos tényező a rendszeres karbantartás a váratlan, üzemkiesést okozó meg-

hibásodások megelőzése érdekében.  

A karbantartás nem csupán a konvejor védelmét szolgálja, hanem egyúttal kihat a szállí-

tott termék minőségére és megbízhatóságára, valamint a termelés folyamatosságára, továbbá a 

dolgozók munkahelyi biztonságára is. A konvejorok többségét a karbantartó személyzet vé-

delme érdekében felszerelik olyan biztonsági berendezésekkel, mint végállás-kapcsolók és 

vészleállítók, és időszakonként ezeket is ellenőrizni kell. Ezeknek a vezérlőberendezéseknek a 

meghibásodása vagy helytelen működése baleseteket, súlyos sérüléseket okozhat a munká-

soknak. Ezért a konvejorokat gyártó cégek rendszerüket ajánlott karbantartási dokumentáció-

val szállítják. Ennek ellenére az üzemeltetők a rendszeres karbantartást gyakorta elmulasztják 

olyan okokból, mint nagy költséget okozna, nagy az időráfordítás stb.  

Ez néha annak tulajdonítható, hogy a függőkonvejorokat gyakran a technológiai rend-

szer részeként adják el, és amikor a kezelőszemélyzet helyszíni betanítása következik, akkor 

az installáló cég szakembere hangsúlyozza, hogy a konvejort a gyártósor alapelemének kell 

tekinteni. Mindazonáltal a karbantartás szükségességét nyilvánvalóvá kell tenni az üzemveze-

tés számára is.  

 

Karbantartási terv. A gyártók által ajánlott karbantartási tervet az üzemeltető gyár mű-

szaki gárdájának figyelembe kell venni, vagy meg kell jelölni egy szervizcéget, amely olyan 

testre szabott karbantartási szerződéseket kínál, amelyek megfelelnek a gyár egyedi igényei-

nek. A szerződés kiterjedhet a következőkre: (A) teljes szerviz, felügyelet és a működés be-

szabályozása, (B) felügyelet és jelentés készítése a termelőüzem által végzett karbantartásról, 

(C) felügyelet, valamint jelentés készítése a gyár műszaki személyzete számára. Nyilvánvaló, 

hogy a szerződéses szerviz előnyős a megrendelők számára és megnyugtatja őket az a tudat, 

hogy szakmai segítségre számíthatnak vészhelyzetekben.  

Az MCM Conveyors szervizcég tapasztalatai szerint a raktáron tartott tartalék alkatrész 

készlettel meg tudták oldani a váratlan villamos vagy mechanikai üzemzavarokat. A kicserél-

hető lánctagokkal, amelyek a függőkonvejorok fő elemei, a konvejorok karbantarthatók és 

javíthatók. Az üzemi környezettől, valamint a terheléstől és a műszakszámtól függően kell 

meghatározni a szükséges karbantartás gyakoriságát. Pontosabban, minél nagyobb a környe-

zeti igénybevétel, annál több karbantartást igényel a konvejor. Az ajánlott karbantartás akkor 

a legkedvezőbb, ha azt jól képzett személyzet végzi el. 

 

A leggyakoribb hibaokok és meghibásodások: Néhányan a kenés hiányát okolják, amely 

a konvejor karbantartásánál kulcskérdés. Igen egyszerű a kenést elvégezni és nem is költsé-

ges; nincs is mentség az alulolajozottságra, amellyel szorosan összefügg a konvejor élettarta-

ma.  

Míg a túlolajozottság még mindig kedvezőbb a kevés olaj bejuttatásánál, mégis gondot 

okozhat. A nyilvánvaló kenőanyag-veszteségen és az esetleges megcsúszáson túlmenően a túl 

sok kenőanyag lecsöpög és igen költségesen ártalmatlanítható szennyeződést okoz a gyártási 

folyamatban.  

A tisztaság fontosságát rendszerint alulértékelik. A szennyeződés és a lemorzsolódott 

apró részecskék a késztermék minőségének ellenségei, tehát lényeges a lánc és a függesztékek 

rendszeres tisztítása. A tiszta környezetben üzemelő új rendszereknél pl. az MCM Conveyors 

általában a kitérőpályák beépítését ajánlja, amelyeket speciálisan arra terveztek, hogy ezáltal 

elkerüljék a termék szennyeződésének kockázatát pl. az élelmiszeriparban, ruházati iparban, 

bevonatkészítésben, műanyag alkatrészek gyártásában stb.  
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A „C”-alakú, oldalra kinyúló függeszték alkalmazása – összevetve az alulról kinyúló 

egyenes függesztékkel – védelmet biztosít a konvejorlánc ellenében, így elkerülhető a termék 

szennyeződése; a lemorzsolódott apró részecskék és túlolajozottság esetén az olajcseppek 

nem hullhatnak az anyagra.  

Ha a rendszert automatikus olajadagolóval látják el, ez pontosan megfelelő mennyiségű 

kenőanyagot juttat a szükséges helyre, ez a lánc hosszú élettartamának kulcspontja.  

Ajánlások a konvejorok karbantartásához:  

- Legyen egy felelős dolgozó a konvejor rendszeres ellenőrzésére – vegye észre ha 

akadozik, rángat, hallja meg a csikorgást, feszülést. Mindenki egyetért abban, hogy 

ilyenkor rendellenesség van, ám ha idejekorán beavatkoznak, megelőzhető az üzem-

kiesés.  

- Mindig olyan kenőanyagot kell használni, amely megfelel mind az igénybevételnek, 

mind az üzemi környezetnek.  

- A karbantartási ütemterv a saját körülményeknek megfelelő legyen.  

- Fontos figyelembe venni a konvejor vonalán dolgozó fizikai munkások véleményét, 

mert igen hasznos megfigyeléseik lehetnek. Nem biztos, hogy minden esetben a 

meglátásaik helytállóak, de a problémák észlelésében általában igazuk van.  

- Különleges figyelmet kell fordítani a konvejor nehezen hozzáférhető részeire, mivel 

ezek a részek nincsenek szem előtt. Például a kellő óvintézkedések megtételével, jó 

erős megvilágításban kell ellenőrizni a leállított kemence mellett a konvejort, meg-

győződve arról, hogy a kemence leállt, kihűlt, és a biztonsági berendezések megfele-

lően működnek. Megfontolandó stabil vagy mobil karban-tartó állások felépítése, 

vagy létrák elhelyezése.  

- Ellenőrizni kell a lánc feszességét – a túlzott feszítés a hajtómű és a lánc idő előtti 

elhasználódását eredményezi, míg a laza lánc esetén bekövetkezhet megcsúszás, fel-

torlódás, esetleg elakadás.  

- A rendszer nyomvonalában a hajtómű előtti vízszintes és függő-leges szakaszok va-

lószínűleg a lánc legnagyobb húzó igénybe-vételi helyei, ezért ezeknek a helyeknek 

az elhasználódását ellenőrizni kell. Ha meghibásodtak, a lánc húzó igénybevétele a 

normálisnál nagyobb lesz. Az elhasználódást a lánc alulolajozása, a túlfeszítés, illet-

ve a túlterhelés okozhatja.  

4.2.3. Folyamatos mártó festőrendszer kialakítása konvejorokkal 

A festőrendszerek kialakításához a technikai feltételek mellett jelentős szerepet töltenek 

be a különböző környezetvédelmi előírások. A technikai feltételek, telepítés, nyomvonal ki-

alakítás, áram hozzávezetés stb. tervezésével párhuzamosan el kell kezdeni a környezetvé-

delmi feltételeket kielégítő regenerációs technikák, a hulladék kezelési technológiák tervezé-

sét és a vegyszerek tárolásának tervezését is.  

A konvejorok tervezése során a leglényegesebb feladat az előkezelő és a KTL kádak 

egymáshoz viszonyított elhelyezése, vezetési és kivezetési szakaszának kialakítása. Az alkal-

mazott konvejorok Power&Free rendszerűek. Kialakításukat a 77. ábra mutatja. A festendő 

anyagokat a teher tartón kialakított megfogó vagy akasztó szerkezetekre kézzel, vagy automa-

tikus feladó berendezéssel lehet felhelyezni. A szállítókocsi vontatott kocsiról való le- és fel-

kapcsoló szerkezetének egy animációs képét a 78. ábra szemlélteti. 
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77. ábra 

 

 
 

78. ábra 
 

A festéstechnológia előírja, hogy a tárgyaknak mennyi időt kell a kádban tölteni, amely 

alapján a konvejor sebesség ismeretében meghatározható a kád mérete. Tekintsük a 79. ábra 

alapján a kádba való belépést illetve az onnan való kilépést. Legyen tfest a festékfürdőben el-

töltendő technológiai idő, és vkonv  a konvejor sebessége. 
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79. ábra 

  

A teljes merülés után a festékfürdőben töltendő útszakasz: 

 

festkonv
tvs  .                                                        (32) 

 

A 80. ábra alapján, az egymást követő szállítókocsi rakományok minimális követési útja: 
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A belépési útszakasz az előző értelmezések és a 80. ábra felhasználásával: 
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  80. ábra 

 

 

A kilépési útszakasz a 79. ábra alapján és az előző értelmezésekkel: 
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A munkadaraboknak a festékfürdővel való érintkezési útja: 

 

kilépésibelépésifesték
ssss  ,                                                        (39) 

 

amelyből a kád hosszúsági mérete a 79. ábra alapján 

 

 2
kilépésibelépésikád

sss .                                                       (40) 

 

 

Kétpályás konvejoros rendszer egy megoldását mutatja járműkabin festésre való alkalmazásá-

hoz a 81. ábra és áthúzó festési eljáráshoz a 82. ábra.  
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81. ábra 

 

 
 

82. ábra 

4.3. Forgatóberendezések 

A nagysorozatú gyártás festési eljárásához az Eisenmann és a Dürr cégek új berendezé-

seket fejlesztettek ki, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Az Eisenmann cég E│Shuttle 

berendezését a 83. ábra szemlélteti. Lényeges működési adatai: 

- teherbírás: 1000 kg, 

- vízszintes irányú sebesség: 60 m/min, 

- függőleges sebesség: 18 m/min. 

 

Az ábrából látható, hogy a karosszéria külön tartóberendezést igényel, amely a KTL és 

a fényezési folyamatban is végig kíséri.  Karosszéria tartót a 84. ábra mutatja. 
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83. ábra 
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Karosszéria felfekvõ felület

Karosszéria felfekvõ felület

Karosszéria tartó

 
 

84. ábra 

 

 

A Dürr cég által szabadalmaztatott (RoDip) forgató berendezést a 85. ábra mutatja. A 26 pá-

lya a kádak szélén van elhelyezve. A berendezést a pálya mentén a 28 és 29 motorok mozgat-

ják. Az 56 és 57 motorok a karosszériát a KTL kádba billentik, a 80 és 81 motorok pedig átté-

teli mechanizmusok segítségével a kádban megforgatják. 

 

 
 

85. ábra 
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Az Eisenmann cég által kifejlesztett (VarioShuttle) hasonló berendezést a 86. ábra szemléltet. 

 

 
 

86. ábra 

 

A forgató berendezéseket az áthúzó berendezésekkel összehasonlítva kisebb kádméretet ka-

punk, amit a 87. ábra mutat. 

 

 
 

87. ábra 
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5. FEDŐ FESTŐRENDSZEREK KISZOLGÁLÁ-

SÁT VÉGREHAJTÓ BERENDEZÉSEK 

5.1. Konvejorok 

A minőségre való törekvés hozta létre a 80-as évek második felében, hogy a 

konvejorokon mozgatott fényezésre váró anyagok elektrosztatikus festését a robotok lássák el. 

A robotos festőrendszerek az alábbi berendezéseket foglalták magukba: 

 anyagmozgató berendezés (általában függőkonvejor) munkadarab feladó- és leadó 

helyekkel, 

 festőfej (festőpisztoly vagy nagyfordulatú porlasztó fej), 

 robot, 

 festőfülke 

 szárítóberendezés. 

A festendő munkadarabok felületi alapozó festése egy másik előkészítő rendszeren tör-

ténik. A festőrendszer rendszertechnikai felépítését a 88. ábra mutatja. Az ábrán lévő rendszer 

iparilag működő rendszer, közlését az AGRIKON Kabin és Agrártechnika Művek Kft. Kis-

kunmajsa tette lehetővé. A rendszerben lévő robot TRALLFA 4000 Mk-2, a festőfej De 

Vilbiss, nagy fordulatú porlasztó turbina. 

 

Festõfülke

(kézi)

Festõfülke

Vízfüggöny

Szárító kamra Elszívó

Robot

Festõ fej

Aut.start

Robot irányító

berendezés
Hidraulikus tápegység

Programszelekciós

modul

Konvejorpálya részlet

Konvejor

Mdb. feladásMdb. levétel

v

Aut. start

Munkadarabok

 
 

88. ábra 

 

A festésre előkészített felületkezelt anyagokat a feladási pozícióban helyezik fel a 
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függőkonvejorra. Az anyagok a festőfülkét elérve (a robot munka pozíciója), automatikusan 

elindítják a robot festési munkaciklusát. A festési technológiát úgy kell kialakítani, hogy amíg 

a munkadarab a festőfülkében tartózkodik, a festési ciklus befejeződjön. A festett darabok a 

függőkonvejoron a szárítókamrába kerülnek. Megfelelő hőmérséklet mellett a szárítókamrán 

végighaladva a festett felület megszilárdul. 

A festőfülkét úgy kell kialakítani, hogy határoló felületei a robot munkaterén kívül es-

senek. A konvejor nyomvonalat viszont úgy kell a festőfülkén keresztül vezetni, hogy a mun-

katérnek a nyomvonalon átmenő függőleges síkkal képzett metszetébe a legnagyobb festendő 

alkatrész is beleférjen. 

Az alkalmazandó robotnak robbanás biztos hajtórendszerrel kell rendelkezni, és a 

konvejorhoz szinkronizálni kell. A szinkronizálásnak biztosítani kell a munkadarab követést 

és a konvejor sebességének a megváltozását is. A szinkronizáláshoz szükséges jelet egy egy-

fázisú tachométer szolgáltatja. A robot festőrendszerhez való illesztését (szinkron, külső szen-

zor stb.) a 89. ábra mutatja. A festő robotok programozási rendszere általában betanító. A 

festett felületek minősége szempontjából a programozásnál az orientációnak fontos szerep jut. 
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89. ábra 

 

A festőrendszerhez alkalmazható alsópályás kovejor is, amit a 90. ábra mutat. A vontatópálya 

padlószint alá süllyesztését a 91. ábra, a váltószerkezetet pedig a 92. ábra mutatja. 
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90. ábra 

 

 

 

 

 
91. ábra 

 

 
 

92. ábra 

 

 

5.2. Hajtott görgősorok 

A fedőfestés speciális kialakítású görgősorokat igényel. Egy, az Eisenmann cég által 

gyártott hajtott görgősort mutat a 93. ábra 
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93. ábra 
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6. KISZOLGÁLÓ RENDSZEREK AUTOMATI-

ZÁLÁSA, PLC-K  

6.1. PLC-k felépítése és alkalmazása 

Az amerikai gépjármű ipar az éves modellváltások során olyan vezérlő berendezés fej-

lesztését kezdeményezte, amely a gyártósorok vezérlő paneljeinek újrahuzalozását – annak 

időigényessége miatt – szoftver úton hajtja végre. Az új vezérlőberendezésekkel szemben 

támasztott feltételeket a General-Motors Hydramatic 1968-ban, az alábbiakban határozta 

meg:  

- a vezérlőnek egyszerűnek kell lennie és igény szerint bármikor, új programot lehessen 

vele aktualizálni, 

- galvanikusan leválasztott I/O egységeket tartalmazzon (24 V DC; 240 V AC), 

- a vezérlőnek biztonságosabbnak kell lennie, mint az elektromechanikus megoldás, és 

ár-érték arányban meg kell előzni a huzalozott kivitelűeket. 

A berendezés kifejlesztését az ugrásszerűen fejlődő félvezető technológiák tették lehe-

tővé. A tendert elnyerő Bedford-beli (Massachusetts) Associates of Bedford az új berendezést 

1969-ben Modicon 084 megnevezéssel szállította le. A fejlesztést Richard Morley (Modicon) 

és Odo J. Struger (Allen Bradley) végezte. Morley elvetette, hogy a vezérlőberendezés a 

computer nevet kapja, mert azt elektronikai-műszaki szakembereknek szánta, akiket elriasz-

tott volna az akkoriban rendkívül tudományos computer szó. Így a controller névben állapod-

tak meg. Az akkori más vezérlőktől – a GM elvárásoknak megfelelően kifejlesztett – letölthe-

tő létra (angol megnevezéssel: ladder logic, német megnevezéssel: Kontaktplan) program 

különböztette meg, amely az áramút rajzok logikáját követte. Megnevezésében a controller 

kiegészült a programable logic jelzővel, és így alakult ki, a ma is használt PLC (programable 

logic controller) elnevezés.  

Az idők folyamán számos cég elkezdett PLC-ket fejleszteni és gyártani, közülük ma a 

legjelentősebbek: 

- Omron, 

- Siemens, 

- Allan Bradly, 

- Schneider Electric, 

- Telemecanique, 

- Mitsubishi,  

- Klöckner–Moeller stb. 

A gyártó cégek vezérlő készülékei elvi felépítésében hasonlítanak egymásra, lényeges 

eltérés mutatkozik a fizikai felépítésben és a szoftver rendszerében. A PLC-k elvi felépítését a 

94. ábra szemlélteti, a blokkok feladatköre a következő:  

- központi egység (CPU): általában mikroprocesszorból és a szükséges segéd áramkö-

rökből áll. Feladata a memóriában tárolt monitorprogram alapján a készülék össze-

hangolt működtetése. Így alaptevékenysége a felhasználói program - a vezérlés kí-

vánt algoritmusa - futtatása, továbbá a kommunikációs kapcsolat kezelése, esetlege-

sen a hálózati kapcsolat kiszolgálása, valamint az időközönként előírt tesztelő ciklu-

sok végrehajtása. Fontosabb jellemzői: az alkalmazott szóhosszúság; az egy prog-
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ramutasítás teljes végrehajtásához szükséges ciklusidő; a társprocesszor megléte, a 

megszakítások lehetősége, kezelése. 

 

PLC Pogrammable Logic Controller

Output

kártya

Beavatkozó szervek

(Kapcsolók, mágnes-

szelepek stb.)

PC Programozó készülék

Assembler szintû programozásMagas szintû programozási nyelv Program

Szenzorok

(Helyzetérzékelõk, stb.)

Kezelõ elemek

Input

kártya

CPUPOWER

Coprocesszor

MEMÓRIA

(Program tároló)

RAM, EPROM

 
 

94. ábra 

 

- memória: az alábbi részekre osztható: 

monitormemória, itt található a gyárilag rögzített működtető algoritmus, így értelemsze-

rűen nem felejtő, ROM, PROM vagy EPROM típusú.  

felhasználói programmemória: az irányítási feladatot leíró algoritmust tárolja, lehet 

RAM (adatvédelemmel ellátva) vagy EPROM típusú. A cserélhetőség miatt sokszor fizikailag 

is elkülönül a monitormemóriától. Szokásos kapacitása 0,5-25 kbyte. 

operatív memória: átmeneti adattárolásra való, így RAM típusú, adatvédett félvezetős 

memória. A felhasználó által közvetlenül címezhető terület, neve merker memória, ez a logi-

kai függvény képzéséhez feltétlenül szükséges részeredmények tárolását teszi lehetővé. 

- be/kimeneti egység (I/O): mint az ábra is érzékelteti, összeköti a folyamatot a készü-

lékkel, létrehozza az információs kapcsolatot. Fogadja a folyamat jeleit, előkészíti azokat fel-

dolgozásra, illetve közvetíti a PLC kimeneti állapotait, mint beavatkozó jeleket. A bináris 

típusú bemeneteken kívül a különleges kategóriába tartozóan lehetnek analóg jelbemenetek 

(áram vagy feszültség), közvetlen hőmérsékletmérésre alkalmas bemenetek, továbbá eseten-

ként digitális (pl. BCD formájú jeleket fogadó) bemeneti vonalak. A bináris kimenetek vonat-
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kozásában általános a nyitott kollektoros tranzisztoros megoldás, vagy beépített relék adnak 

kimeneti kontaktust. Az analóg kimenetek többnyire szabványos áramhurkos kivitelűek. 

- operátori konzol: információs kapcsolatot teremt a felhasználóval; lehetővé teszi a 

PLC kezelését: indítás, leállítás, programozás, módosítás, archiválás, valamint megjeleníti a 

készülék állapotát: fut, áll, hibás, be/kimenetek logikai értéke stb. Általában nyomógombokat, 

kapcsolókat, kijelzőket tartalmaz; a készülék beépített része; 

- hálózati illesztő: a társgépekkel való információs kapcsolat létesítéséhez ad szabvá-

nyos interfész felületet; 

- coprocesszor: aritmetikai műveletek gyors elvégzésével tehermentesítheti a CPU egy-

séget; 

- tápegység: ellátja a PLC és a be/kimenetek táplálását, beépített vagy különálló formában. 

A PLC –k kivitelét tekintve két változatot szoktak megkülönböztetni:  

Kompakt kivitel: Minden egy zárt egységben van elhelyezve. A PLC tartalmazza a táp-

egységet, a be- és kimenetet, a kommunikációs csatlakozót. Általában van bővítési lehetőség 

is, ha a beépített ki és bemenetek száma nem elegendő a feladat megoldásához. Egy Omron 

CPM1 típusú kompakt kivitelű PLC-t mutat a 95. ábra, a CPM1A típusút pedig a 96. ábra 

szemlélteti. 

 
 

95. ábra 

 
96. ábra 
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Moduláris kivitel: A PLC a fent részletezett egységekből, mint modulokból építhető fel. 

A CPU –hoz, lehet különböző tápegységeket, ki és bemeneteket tartalmazó modulokat válasz-

tani, amelyek egymáshoz csatlakoztatva adják a kész konfigurációt. Ezek a PLC típusok job-

ban illeszthetők az adott feladathoz. A közepes és nagyobb teljesítményű PLC –re jellemző ez 

a felépítés. Az egységes méretű kártyákból, mint funkcionális modulokból a legkülönbözőbb 

felhasználói igényeket kielégítő PLC készülék állítható össze. Az egyes, általánosan használt 

modulok az alábbiak: 

- CPU modul: beépítve az operatív memória, a coprocesszor és a kommunikációs port; 

- bemeneti modul: elvégzi a bemeneti vonalakkal kapcsolatos illesztési feladatokat; 

- kimeneti modul: tartalmazza a kimeneti meghajtó és védelmi (pl. rövidzárvédelem) 

áramköröket; 

- operátori konzol egység, esetenként speciális modulok, tápegység, valamint a modu-

lokat szerkezetileg összefogó és a környezeti hatásoktól védelmező készülékház, szek-

rény. 

A PLC hardver felépítéséhez rendszerszinten hozzátartozik az ún. fejlesztő rendszer, 

amelynek fő feladatai: a PLC kezelése, felügyelete, a program beírásának, ellenőrzésének, 

módosításának megvalósítása; a PLC készüléktől független programfejlesztés, tesztelés el-

végzése, a programok archiválása: lemezen vagy egyéb adathordozón; a programok dokumen-

tálása: valamilyen nyomtatott formában való megjelenítéssel. A fejlesztőrendszer ma általá-

ban számítógép és a rá telepített szoftver. 

Omron CQM1H típusú moduláris felépítésű PLC –t mutat a 97. ábra, CJ1M típust a 98. 

ábra és CJ2M típust, pedig a 99. ábra, mely berendezésnél a kommunikáció a CPU-ba épített 

RS422 porton történik, de opcionálisan természetesen RS232 port is beépíthető. Változás még 

a CJ1M típushoz képest a pheripheral port kialakítása. A CJ2M CPU egységét a 100. ábra, az 

opcionális RS422 és RS232 egységeket pedig a 101. ábra szemlélteti. A CJ2M típushoz il-

leszthető CPU-k között van olyan is, amelyben nincs beépített Ethernet csatlakozó, azt kom-

munikációs igény esetén, a CJM1-nél megismert módon külön egységként kell beépíteni. 

Ilyen CPU egységet a pheripheral port csatlakozó kábelével a 102. ábra mutatja. 

 

 
 

97. ábra 

 



6. KISZOLGÁLÓ RENDSZEREK AUTOMATIZÁLÁSA, PLC-K 85 

 Kulcsár Béla, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

 
 

98. ábra 

 

 
 

99. ábra 

 

A berendezéshez profibus egység is csatlakoztatható, amely lehetővé teszi különböző 

gyártók eszközeinek speciális interface nélküli kommunikációját és nagysebességű időkritikus 

adatátvitelét és bonyolult kommunikációs feladatok megoldását. A profibus család három, 

alapjaiban kompatibilis változatból áll: 

- Profibus-DP; Nagysebességű és olcsó összeköttetésekre optimalizált változat, elsősor-

ban automatikus vezérlőrendszerek és elosztott I/O eszközök kommunikációjára fejlesztették 

ki. 

- Profibus-PA; Folyamatszabályozási célokra használható. Lehetővé teszi érzékelők és 

beavatkozók közös buszra csatlakozását nagy megbízhatóságot igénylő környezetben is. Az 
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IEC 1158-2 nemzetközi szabvány szerinti 2 vezetékes technológiával egyszerre szolgál kom-

munikációra és a tápfeszültség továbbítására. 

- Profibus-FMS; Cella szintű kommunikációs feladatok általános megoldását adja. 

 

 

 
 

100. ábra 

 

 
 

101. ábra 

 

 
 

102. ábra 
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Egy Telemecanique MODICON TSX típusú PLC-t a 103. ábra szemlélteti. Az ábrából látha-

tó, hogy ez a berendezés is moduláris felépítésű.  

 

 
 

103. ábra 

 

1971-ben mutatta be az első Sysmac PLC -t az Omron cég, és azóta is számos innováció 

fűződik a nevéhez. A PLC  világában elért átütő fejlesztései közé tartozik a kommunikáció, a 

pozícióvezérlés, az alaplap nélküli hardver és a kompakt méret bevezetése. A vezérlők hosszú 

történelme során elért két leglényegesebb jellemző a megbízhatóság és az egyszerű használat. 

Most, a fejlesztés iránya a Sysmac a PLC -kről a teljes automatizálási platform felé, való to-

vábblépés ugyanezen értékek fenntartása mellett. 

Automatizálási Platform: Az Omron cég legújabb fejlesztése a Sysmac NJ 501-1500 tí-

pusú Automatizálási Platform, amely nem csak egy vezérlőberendezést jelent, hanem egy 

olyan platformot, amely egy csatlakozási ponton és egy szoftveren keresztül teszi lehetővé az 

irányítás alá vont gép vagy rendszer minden komponensének programozását és konfigurálá-

sát. 

A Sysmac automatizálási platform vezérelvei a következők: 

- a teljes gép, gyártócella vagy rendszer egypontos irányítása – egyetemes vezérlő be-

rendezés, 

- nyitott programozási szabványok – egységes programozó szoftver, 

- nyílt kommunikáció – egységes kommunikációs hálózat, 

- a gép, rendszer és felügyelő személyzet közötti harmónia, 

Egyetemes vezérlő berendezés; A nagyteljesítményű jól használható automatizálási 

platform vezérlője a Sysmac NJ egy új szoftver segítségével integrálja a mozgásszabályozást, 

a sorrendi vezérlést, a hálózatkezelést és a kamerás rendszereket és lehetővé teszi ezek konfi-
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gurálását, a programozását, a szimulációt és a felügyeletet, nagysebességű kommunikációs 

lehetőséget biztosítva a mozgásszabályozó, a képfeldolgozó, az érzékelő valamint a beavatko-

zó elemek számára. A Sysmac NJ vezérlő berendezésben található Intel processzor bizonyí-

tottan jól viseli az ipari igénybevételt, ventilátor nélkül üzemel, és RTOS (real time operation 

system – valós idejű opreációs rendszer) alatt működik. 16, 32 és 64 tengelyes feladatokra 

méretezett CPU egységek közül választhat a felhasználó. Akár a 32 tengelyes alkalmazásnál 

is elérhető az 1 ms alatti válaszidő. A korábbi, hagyományos műszaki megoldások alkalmazá-

sa mellett, ilyen jelentős eredményekről nem is beszélhettünk volna. Az Intel 

mikrovezérlőinek és RTOS alatti működésének köszönhetően a Sysmac NJ vezérlőberendezés 

a korábban alkalmazott, ASIC-alapú felépítésről áttért egy más szemléletű és megközelítésű 

és szoftverközpontú kialakításra. A fejlesztők szerint a berendezés egy lépés a PC-központú 

automatizálás világa felé, miközben megőrzi az Omron közismerten megbízható és jól terhel-

hető ipari vezérlőelemeit. A vezérlő főbb jellemzői; 

- beépített EtherNet/IP és EtherCAT portok, 

- szabványos IEC 61131-3 programozás, 

- tanúsítvánnyal rendelkező PLCopen hajtásvezérlő funkcióblokkok, 

- világméretű szabványok: CE, cULus, NK, LR, 

- ventilátor nélküli hűtés, 

- közös eseménynapló a vezérlőhöz, a terepi eszközökhöz és a hálózatokhoz. 

Főbb Ethernet/IP jellemzők; 

- Peer-to-Peer kommunikáció, 

- illesztőegység a HMI sorozathoz vagy a SCADA szoftverhez, 

- illesztőegység a Sysmac Studio szoftverhez. 

Egységes programozó szoftver; A gyártósorok tervezői számára az automatizálási rend-

szer teljes kézben tartását biztosító Sysmac Studio egyetlen szoftverben integrálja a konfigu-

rálást, a programozást, a szimulációt és a monitorozást. A Sysmac Studio valós integrált fej-

lesztési környezetet (IDE) biztosít, így kiküszöböli a különféle szoftverek alkalmazásából 

eredő rendszertervezési, -fejlesztési és programvalidálási zavarokat, valamint Microsoft Win-

dows Presentation Foundation (WPF) rendszer alatt működik. Mindezeknek köszönhetően 

figyelemreméltóan egyszerű és gyors programozhatóságot biztosít. A grafikus konfigurációs 

felületnek köszönhetően gyorsan beállíthatók a vezérlők, terepi eszközök és hálózatok, míg a 

hajtásvezérlés IEC 1131-3 szabványú, PLCopen funkcióblokk alapú (PLCopen Function 

Blocks for Motion Control) mozgásszabályozókra kidolgozott, amely csökkenti a fejlesztés 

időigényét. Az online hibakeresési lehetőség, az intelligens szerkesztő gyors és hibátlan prog-

ramozhatóságot biztosít. A végrehajtási sorrend és a mozgásvezérlés magas szintű szimuláció-

ja, az adatnaplózás és adatkövetés lehetősége lerövidíti az irányítandó gépsor behangolását és 

beüzemelését. A Sysmac Studio magas szintű 3D szimulációs környezetet is biztosít, amellyel 

a kapcsolat nélküli hajtásprofilok és egyéb összetett hajtások fejlesztése és tesztelése végezhe-

tő el. 

Egységes kommunikációs hálózat; A Sysmac NJ sorozatú vezérlőn keresztül egyszerű 

csatlakozás válik elérhetővé az adott berendezés és az üzem gördülékeny működésének érde-

kében. Ezt az új, NJ sorozatú vezérlők a nyílt kommunikációt EtherCAT hálózaton keresztül 

biztosítják, amely a gép és rendszerautomatizálás területén a leggyorsabban fejlődő hálózati 

megoldás. Az EtherCAT az Omron kiterjedt mozgásszabályozási rendszerének szabványsze-

rűen alkalmazott kommunikációs hálózata. Ez egy IEEE 802.3 szerinti 100 Mb/s sebességű 

ipari Ethernet hálózat, amely alkalmas akár 192 slave kezelésére is, a rendszer frissítési ideje 

lecsökkenhet egészen 100µs-ig, az eltérés a “jitter” értéke pedig kisebb, mint 1µs. Elosztott 

slave órajelrendszerének köszönhetően nagy pontosságú többtengelyes szinkronizálást tesz 

lehetővé, a slave eszközök automatikus címkiosztása kapcsán pedig egyszerűen beállítható. 

Költség hatékonyan telepíthető, hiszen szabványos árnyékolt Ethernet kábeleket és csatlako-
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zókat használ. 

Az új struktúra előnye; 

- az Omron elsődleges szakterületeit egyetlen platform alá integrálja, 

- a gépvezérlés és a mozgásszabályozás egységessé válik, 

- a programozást egyetlen szoftver biztosítja. 

- a terepi eszközöket egységes hálózat irányítja.  

A vezérlőberendezés képi megjelenését a 104. ábra szemlélteti. 

 

 
 

104. ábra 

 

A PLC memória területe 

 

A gyártók által előállított különböző típusú PLC –k egymástól eltérő memóriaszervezé-

sűek. Mivel a továbbiakban az Omron típusú vezérlő berendezésekkel foglalkozunk, ezek 

memória szervezését ismertetjük részletesebben. Az Omron PLC –k 16 bites szószervezésűek, 

a memória címzése a szó címből és a bit pozícióból áll. A felhasználható memória területek az 

egyes típusok között is eltérnek egymástól.  

Az alábbiakban részletesen az Omron C és a CJ sorozat memória részeit és funkcióit te-

kintjük át: 

- Omron C típus sorozat; a memóriaterület elvi felépítését a 105. ábra mutatja. 
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16 Bit

15 000102

 000

001

Cím

Terület

IR

HR

AR

SR

LR

T/C

DM

0011

Bit

TR

 
 

105. ábra 

 

A memória területeket rövid megnevezésükkel, angol megnevezésükkel, magyar meg-

határozásukkal, és a programban való jelölésükkel jellemezzük;  

IR terület (Internal Relay) a fizikai I/O, és a belső segéd relék elhelyezési területe. 

SR terület (Special Relay) Speciális belső relék, rendszerváltozók elhelyezési területe; 

pl.: órajelek, flagek stb. Írásvédett. 

HR terület (Holding Relay) Feszültség kimaradás ellen védett belső relék elhelyezési te-

rülete. A programban HR jelzéssel kell ellátni. 

TR terület (Temporary Relay) Átmeneti tárolók. Bonyolult logikai elágazásoknál hasz-

nálatosak. Jelölése TR0 – TR7. 

AR terület (Auxiliary Relay) Rendszer-, státus- és hibajelző bitek (flagek). Felhasználá-

suk különös körültekintést igényel. A programban AR jelzéssel kell ellátni. 

LR terület (Link Relay) Csatoló relé terület. PLC – PLC kommunikációnál az automati-

kus adatcserét szolgálják. Egy CPU használata esetén ez a terület is használható segéd relé-

ként. A programban LR jelzéssel kell ellátni. 

TC terület (Timer/Counter) Időrelék, számlálók sorszámait tartalmazza. A programban 

TIM …/CNT … jelzéssel kell ellátni. 

DM terület (Data Memory) Adattároló terület. A programban DM jelzéssel kell ellátni. 
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A memória területek címei az egyes PLC típusok gépkönyveiben (programozási leírása-

iban) megtalálhatók.  

 

- Omron CJ típus sorozat; a memória terület elvi felépítését a 106. ábra mutatja. 

 
16 Bit

15 000102
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A

W

Bit

 
 

106. ábra 

 

A CJ sorozat memória területeinek címzése kis mértékben eltér a C sorozatétól, bizo-

nyos területek összevonásra kerültek, ezen belül funkciójuk a címzésükkel válnak egyértel-

művé; 

CIO terület (CIO Area) Ezen belül az alábbi funkcionális területek különböztethetők 

meg: 

+ I/O terület (I/O Area), 

+ Link terület (Link Area), 

+ CPU Bus Unit terület (CPU Bus Unit Area), 

+ Speciális I/O Unit terület (Special I/O Unit Area), 

+ Impulzus I/O terület (Pulse I/O Area), 

+ Soros PLC Link szó (Serial PLC Link Words), 

+ Terepi Bus terület (DeviceNet Area), 

+ Belső I/O terület (Internal I/O Area). 
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Munkaterület (Work Area). 

H terület (Holding Area) Feszültség kimaradás ellen védett terület. A programban H jel-

zéssel kell ellátni. 

A terület (Auxiliary Area) Rendszer-, státus- és hibajelző bitek (flagek). A programban 

A jelzéssel kell ellátni. 

TR terület (Temporary Area) Átmeneti tárolók. Jelölése TR0 – TR15. 

T terület (Timer Area) Időrelék sorszámait tartalmazza. A programban T jelzéssel kell 

ellátni. 

C terület (Counter Area) Számlálók sorszámait tartalmazza. A programban C jelzéssel 

kell ellátni. 

DM terület (Data Memory) Adattároló terület. A programban D jelzéssel kell ellátni. 

Memory Card 128 MB, 256 MB és 512 MB ipari kivitelű Compact Flash kártyák al-

kalmazhatók. 

A PLC –k három üzemmódban működtethetők; 

- Program mód (PROGRAM Mode); A CPU stop állapotban van, a programot nem fut-

tatja, minden kimenet 0 állapotba kerül. Ebben a módban a memória törölhető, programot 

lehet módosítani vagy írni. 

- Monitormód (MONITOR Mode); a program fut, lehetőség van a program utasítások 

kiolvasására, be- és kimenetek, belső segédrelék állapotának átbillentésére és kényszerítésére, 

számlálók és időtagok pillanatnyi és beállított értékeinek módosítására. 

- Futás mód (RUN Mode); normál működési mód. A program fut a programsorok és 

változók állapota kiolvasható, de módosításra nincs lehetőség. Számlálók és időtagok értékei 

sem módosíthatók. 

 

A PLC I/O egységei 

 

A PCL-k térhódítása annak is köszönhető, hogy be- és kimeneteik az iparban használa-

tos jelszintekhez vannak illesztve. Az I/O egységek skálázzák, alakítják a bemenő jeleket a 

CPU számára elfogadhatóvá, a kimenő jeleket pedig az irányításhoz felhasználható jelekké 

ezek alakítják vissza. Lehetnek digitális vagy analóg I/O egységek. Az egyes be-és kimeneti 

pontok szinte minden esetben galvanikusan le vannak választva a belső buszról, illetve a CPU 

egységtől. A digitális egységek ki/bemenetein általában 24, 60, 230 V feszültség szokott len-

ni. Vannak olyan egységek is, amelyek képesek váltakozó áramot is fogadni vagy leadni. Az 

analóg I/O egységekben A/D és D/A konverterek vannak, amelyek a bejövő feszültségeket 

digitális jelekké, vagy a digitális jeleket analóggá alakítják. 

Egy Omron CJ1M PLC digitális input egységét mutatja a 107. ábra. A sorkapcsokhoz 

2.3.1 fejezetben lévő eseményérzékelők, optoelektronikai érzékelők és közelítéskapcsolók 

által szolgáltatott jelek kapcsolhatók. Nyomógomb és elektromechanikus helyzetkapcsolók, 

mint eseményérzékelők, jeleinek az input csatornára való bekötését a 108. ábra szemlélteti. 

Az eseményérzékelők a kontaktus zárásával a megfelelő I ponton általában 24 V jelet képez-

nek.  

A CJ1M PLC output egységét a 109. ábra, az output jelek bekötését pedig a 110. ábra 

mutatja.  
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107. ábra 

 

 

Input csatorna  

a0  

b0  

a1  

b1  

ST  

000.01  

000.05  

Csatorna: 000  

Bit szám: 00 -  15  

 
 

108. ábra 

 

 
 

109. ábra 

 

Output csatorna  

M1  

M2  

M3  

M4  

Csatorna: 100  

Bit szám: 00 -  15  

100.01  

100.04  

 
 

110. ábra 

 

A PLC-k digitális kimenetei relé kimenetek, ami azt jelenti, hogy a kimeneti jel fizikai-

lag egy kontaktus működéseként jelenik meg, ami megfelelő áramkörrel, mint a 110. ábra is 

mutatja, beavatkozó szervek működtetésére használható. Mind a bemenetek, mind a kimene-

tek optócsatolóval galvanikusan leválasztottak. A galvanikus leválasztás megőrzése érdeké-

ben egymástól független tápfeszültséggel kell ellátni a be, és kimeneteket, valamint a belső 

áramköröket. 

- Bemenetek; 0 – 24 V jelfeszültség, a logika értelmezése (0 – 7 V = 0, 14 –30 V =1), 

- Kimenetek; 

Tranzisztoros 0 – 24 V logika, 

Relés (kontaktus értelmezése: nyitott = 0, zárt = 1). 

Az I/O egységek galvanikus leválasztása, már a GM fejlesztési feltételei között is szere-
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pelt. A galvanikus leválasztás azt jelenti, hogy a jelet valamilyen nem elektromos jellé alakít-

juk át, ezt érzékeljük és visszaalakítjuk elektromos jellé. A jelátalakítást transzformátorral, 

vagy optocsatolóval végezhetjük. Ez utóbbi olcsóbb és egyszerűbb megoldás. Az optocsatoló, 

mint neve is mutatja, a jelet fénnyé alakítja át, majd azt vissza elektronikus jellé. Általában 

egy LED –et és egy foto tranzisztort tartalmaz (van olyan is, amelyikben foto tirisztor van, 

ezekkel közvetlenül lehet vezérelni nagyfeszültségű eszközöket). Az egyszerű DIL tokozású-

ak a legelterjedtebbek, általában 4 vagy 6 lábuk van.  

Egy input oldali optocsatolót mutat a 111. ábra. Működése az alábbiakban foglalható 

össze; abban a pillanatban, amikor jel érkezik a LED-re (az optocsatolóban – az ábrán lévő 

jelzése CNY17 – található diódára) az világítani kezd. A keletkező fény megvilágítja a foto 

tranzisztor bázisát, ennek hatására a tranzisztor aktiválódik, a kollektor és az emitter közti 

feszültség lecsökken kb. 0,5 V-ra, a mikroprocesszor ezt logikai nullaként érzékeli. Az output 

oldali optocsatolót a tranzisztor vagy relé kimenethez kapcsolva a 112. ábra mutatja. 

 

 
 

111. ábra 

 

 
112. ábra 

 

A működési elv megegyezik a 111. ábra kapcsolásánál leírtakkal. Az optocsatolót álta-

lában kimeneti eszközként szokták használni, segítségével „meghajthatunk” olyan relét is, 

amelyik nem köthető direkt a mikroprocesszor kimenetére a magas áramfelvétele miatt. Fel 

kell hívni a figyelmet, hogy nem minden optocsatoló alkalmas erre a célra.  

Analóg be- és kimenetek esetén a jeltartományokra és a felbontásra az alábbi értékek 

használhatók; 

- jeltartományok (0 – 10 V, 4 – 20 mA stb.), 

- felbontás (10, 12 bit). 

Személyi számítógép bázisú rendszerekben, amennyiben jelanalízis is szükséges a 

szokásos felbontás 14, 15 bit. 
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Az egyéb szenzorok, mint az analóg érzékelők, az inkrementális dekóderek, kódolt út-

adók (WCS), vonalkódolvasók, Data Matrix Code útmérők, intelligens szenzorok jeleinek 

fogadására az előzőekben ismertetett egységek – analóg be-és kimenetek, RS232, RS485 so-

ros portok vagy PROFIBUS – alkalmazhatók.  

 

Profibus 

 

A PLC gyártók számos megoldást ajánlanak, hogy eszközeik a terepszinttől egészen a 

felsővezetői szintig gyors, megbízható, átlátható kommunikációt biztosító hálózati rendszerbe 

illeszthetők legyenek. A felhasználók rendelkezésére az alábbi lehetőségek állnak: 

- általános célú PLC-PC kapcsolat megteremtésére az Ethernet,  

- a nagysebességű, nagykapacitású PLC – PLC, illetve a PLC – folyamatirányító PC 

kommunikációra a Controller Link,  

- intelligens terepi eszközök és PLC –k összekapcsolására a PROFIBUS/DP/PA, illetve 

a DeviceNet,  

- a gyors kismennyiségű I/O kezelésére a CompoBus/S illetve ASI busz.  

A hálózati szintű átláthatóságot az ún. FINS (Factory Interface Network Service) üzene-

tek biztosítják, így elég csatlakozni, – akár modem kapcsolattal is – egyetlen PLC –hez, a 

hálózatban résztvevő összes PLC programozásához, monitorozásához. Ezzel hierarchikus 

hálózati rendszerrel minden alkalmazáshoz a megfelelő struktúra alakítható ki. Már a legki-

sebb PLC –k is rendelkeznek soros vonallal, melyen programozhatók, monitorozhatók. Szá-

mos kompakt típus képes a soros vonalán egyszerű, egyedi üzeneteket küldeni, fogadni (SMS 

kezelés, hőmérsékletszabályozók, vonalkódolvasók, soros nyomtatók stb.).  

A fenti kapcsolatok közül fontosságát tekintve csak a PROFIBUS néhány jellemzőjét 

tekintjük át. A PROFIBUS egy univerzális ipari kommunikációs rendszer, mely előnyösen 

alkalmazható nagyobb rendszerek adat- és jelcseréjére. Megnevezése a PROces FIeld BUS 

szavak rövidítéséből származik. A német DIN 19245 szabványnak megfelelően 1989-ben 

alakították ki, majd később a nemzetközi EN 50170-es normának feleltették meg. Jelenleg a 

PROFIBUS az IEC 61158 nemzetközi terepi busz szabványnak is megfelel és gyártó-

független, széleskörű alkalmazási területtel. Lehetővé teszi különböző gyártók eszközeinek 

speciális interface nélküli kommunikációját, nagysebességű időkritikus adatátvitelre és bo-

nyolult kommunikációs feladatok megoldására egyaránt felhasználható. Egy Siemens típusú 

PROFIBUS struktúrát szemléltet a 113. ábra.  
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113. ábra 

  

Az elosztott eszközökkel a kapcsolattartás legnagyobb része sorrendi lekérdezésekkel 

(ciklikusan) történik. A központi vezérlő – master – ciklikusan olvassa a passzív állomások-

tól, a slave-ektől jövő bemeneti adatokat és sorban egymás után írja ki a slave-eknek a kime-

neti adatokat. A kommunikációban az EN-50 170 szabvánnyal összhangban a PROFIBUS-DP 

funkciók használhatók fel. A ciklikus funkciók végrehajtása mellett a terepi eszközök konfi-

gurálása, diagnosztizálása és hibakezelése is szükséges a kommunikációban. Ehhez a 

PROFIBUS-DP hatékony ellenőrzési és beállítási lehetőségeket is kínál.  A PRIBUS kommu-

nikáció alapvetően a master PLC-k és a slave PLC-k, I/O egységek és intelligens terepi egy-

ségek között történik.  

A PROFIBUS jellemzői:  

- átviteli technológia;  

RS-485 kommunikációs port, sodrott érpár, kétvezetékes kábel vagy száloptika,  

9,6 kbit/s – 12 Mbit/s közötti adatátviteli sebesség.  

- buszhozzáférés;  

vezérjeltovábbítási eljárás a masterek között, master-slave eljárás a slave-eknek,  

mono-master vagy multi-master rendszerek,  

master és slave eszközök, egy buszon legfeljebb 126 állomás helyezhető el.  

- kommunikáció;  

egyenrangú felhasználói adatok vagy multicast vezérlési parancsok,  

ciklikus master-slave felhasználói adatátvitel és a ciklikus master-master adatátvitel.  

 Egy master-slave PROFIBUS rendszert mutat a 114. ábra. A PLC-k PROFIBUS-ra 

kapcsolása master és slave PROFIBUS kártyák segítségével történik. Omron típusú master 

egységet a 115. ábra és slave kártyát pedig a 116. ábra mutatja. Amennyiben a slave berende-

zések oldalon nem PLC van, akkor elosztott I/O egységet, vagy intelligens szenzor vagy 

aktuátor egységet kell alkalmazni. A kommunikációs port csatlakozójának kétvezetékes bekö-
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tését a  

117. ábra mutatja.   

 
 

114. ábra 

 

 

 

 
115. ábra 

 

 

 
 

116. ábra 

 

 

 

 

Egy Omron típusú elosztott I/O egység kommunikációs blokkját a 118. ábra, a I/O csat-

lakozó egységét pedig a 119. ábra mutatja. 
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117. ábra 

 

 
 

118. ábra 

 

 

 
 

119. ábra 

DeviceNet 

 

A DeviceNet a PROFIBUS -hoz hasonló, egy másik széles körben elterjedt nyílt háló-

zat, mely sok más gyártó termékeit is támogatja. Ez a típusú hálózat főleg Észak-Amerikában 

és Ázsiában terjedt el és stratégiailag preferált, az Allen-Bradley cég fejlesztette ki. Az Allen-

Bradley céget 1985-ben felvásárolta a Rockwell Automation, aki adaptálta az open koncepci-

ót és létrehozta az Open DeviceNet Vendors Association (ODVA) nemzetközi szervezetet, 

amely kialakította a CIP protokollt (Common Industrial Protocol), amit az EtherNet/IP, 

DeviceNet, CompoNet és a ControlNet hálózatok is használnak. Az Omron DeviceNet háló-

zata is a CIP protokollt használja az ipari eszközök vezérlési, konfigurálási és adatgyűjtési 

képességeinek biztosításához. Tipikus alkalmazási területe a biztonsági készülékek és a nagy 

kapacitású I/O egységek hálózati adatkommunikációja.   

A DeviceNet legfontosabb jellemzői: 

- Funkció, használat: alacsony szintű eszközöket (pl. szenzorokat) kapcsol közvetlenül 
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a vezérlőhöz közbenső I/O modulok használata nélkül, 

- Hálózati eszközök: szenzorok, motorindítók, frekvenciaváltók, PC-k, nyomó gombok, 

alacsony szintű MMI-ok, bárkód olvasók, PLC processzorok stb., 

- Adatcsomag méretek, adatátvitel: kisméretű adat csomagok; adatküldés szükség sze-

rint, 

- Node –ok maximális száma: 64, 

- Adat átviteli sebesség: 500, 250, vagy 125 kbit/s, 

- A hálózat maximális hossza: az adatsebességtől és a használt fizikai médiától függ. 

A DeviceNet hálózati struktúráját a 120. ábra mutatja, a master PLC (k) és a slave egy-

ségek a hálózatra speciális kártyák segítségével csatlakozhatnak. Az Omron típusú DeviceNet 

hálózatot a 121. ábra, a master kártyát a 122. ábra, a slave PLC kártyát pedig a 123. ábra 

szemlélteti. Terepi I/O modult mutat a 124. ábra, ahol a slave egység az I/O modulba be van 

építve. 

 

 
 

 

120. ábra 

 

 
 

121. ábra 

 

 

 
 

122. ábra 

 

 
 

123. ábra  
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124. ábra 

 

Egy intelligens terepi egységgel (hőmérséklet szabályozó)rendelkező DeviceNet hálóza-

tot szemléltet a 125. ábra. 

 

 
 

125. ábra 
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A hajtásszabályozók opcionális kártyái által biztosított terepi busz felületek a széles 

körben alkalmazott DeviceNet szabványon alapulnak, kapcsolódási lehetőséget nyújtva bár-

mely Omron PLC-hez. A nagyon alacsony tehetetlenségi nyomatékú szervomotorokkal igen 

nagy gyorsulás és pontosság érhető el. A szervo hajtásokkal, frekvenciaváltókkal és PLC-k 

különféle konfigurációival a hajtásszabályozási alkalmazások széles skálája valósítható meg 

az egyszerű sebességváltoztatástól a bonyolult többtengelyes szinkronmozgásokig. Az NS300 

hajtásszabályozó egység DeviceNet hálózat segítségével pozícionáláshoz egyszerű és meg-

bízható megoldást szolgáltat; 

nincs szükség programozási nyelv használatára, 

a hálózatba akár 63 hajtás is csatlakoztatható, 

lekérdezéses I/O és explicit üzeneteket támogat, 

a paramétereket a PLC tartja nyilván, 

különféle pozícionálási módok (alaphelyzetbe állás, többlépéses és sebességszabályo-

zás) valósíthatók meg. 

A hajtásszabályozó egységet, a kapcsolódó villamos motorokat, enkódereket, kábeleket 

és csatlakozó egységeket a 126. ábra, a hajtásszabályozó képét pedig a 127. ábra mutatja. 

 

 
 

126. ábra 
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127. ábra 

 

HMI egységek – érintőképernyős kijelzők 

 

A be- és kimeneti egységek egy része kétirányú adatcserére képes, ezek egyik klasszi-

kus példája az érintőképernyő (touch screen). Az érintőképernyő egy számítógép monitorhoz 

hasonló eszköz, amelynek segítségével a rajta megjelenő parancsokat és funkciókat érintéssel 

választhatjuk ki. Az érintőképernyő ultrahang vagy nagyfrekvenciás jelek segítségével érzé-

keli, hogy a képernyő elé helyezett átlátszó, üveg vagy műanyag réteget a felhasználó hol 

érinti meg. Napjainkra egyre szélesebb körben terjednek el az érintőképernyős kijelzők, a 

HMI (Human Machine Interface) egységek. Az ipari automatizálásban könnyű használható-

ságuknak és kijelzőjüknek köszönhetően a HMI -k lehetővé teszik a gyors információcserét. 

A HMI elsődleges célja, hogy az operátor megfelelően tájékozott legyen az irányított gép és 

rendszer állapotáról, illetve szükség esetén változtatni tudjon a rendszer jellemzőin. Ugyanis a 

HMI funkciója kiterjeszthető egészen a termelés felügyeleti rendszerbe való integrálásig, így 

lehetővé teszi a távfelügyeletet, adatletöltéseket és -feltöltéseket.  

A HMI-k alábbi típusait lehet megkülönböztetni: 

- Folyamat vizualizálására alkalmas érintőképernyős kijelzők; Egy részük nyomógom-

bos, más részük, pedig aktív képernyős kivitelű. A terminálok soros vagy DeviceNet hálóza-

ton keresztül kommunikálhatnak az Omron PLC-kkel, több más gyártó készülékével és egyéb 

eszközzel, pl. inverterrel, hőmérséklet-szabályzóval stb. csatlakoztatható. Pontos, éles kép, 

gombok, üzenetek és grafikus elemek és mérő eszközök jeleníthetők meg, többek közt valós 

idejű és visszamenőleges trendképzési és naplózási lehetőséggel is rendelkeznek. A program a 

programozó szoftverrel megszerkesztett képekből áll, ezek közül a képek közül a kijelzőn 

egyszerre egy látható. A képváltás a rendszerterület segítségével mind a terminálról, mind a 

PLC-ből megvalósítható.  

A képek a következő elemekből épülhetnek fel: 

fix elemek kijelzése (szöveg, kör, körív, körcikk, törtvonal, sokszög, téglalap, kitöltés, 

kép kijelzés – Image, Library és Mark) 
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nyomógomb 

lámpa (standard, kép) 

adatbevitel (szám, karaktersorozat, receptkezelés, peremkerekeskapcsoló) 

szám kijelzés 

karaktersorozat kijelzés 

grafikus kijelzés (oszlopdiagram, analóg mérő/kijelző, törtvonalasgrafikon, grafikus 

adat naplózás) 

hiba (hibalista, hiba naplózás) 

Omron NQ típusú funkcióbillentyűs terminált mutat a 128. ábra.  

 

 
 

128. ábra 

 

- PC alapú HMI; Számos kommunikációs felület áll rendelkezésre: NT Link, Controller 

Link, Ethernet, melyeken keresztül egyidejűleg több PLC kezelhető, továbbá gateway funkció 

az egyes hálózatok között. Az opcionális videobemeneti kártyára 4 kamera csatlakoztatható, 

melyek képe egyedileg illetve az applikációban is megjeleníthető. Főbb jellemzői: 

PLC létradiagramm, I/O állapot és adatmemória monitorozási lehetőség,  

kiemelkedő, képernyő megvilágítási élettartam; 50 000 óra,  

60 Mb felhasználói memória, 

Compakt Flash kártya használata,  

adatgyűjtés,  

esemény és hibanaplózás,  

a képernyők felhasználói programjának tárolása,  

5 szintű jelszavas védelem,  

receptkezelés,  

a képek és objektumok egyedi macro programozása,  

az applikáció NS-Designer szoftverrel való szimulációs lehetősége. 

A terminált a 129. ábra mutatja. 
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129. ábra 

 

- Programozható terminál és PLC; Az Omron cég az NS sorozatú terminál és a CJ soro-

zatú PLC integrálásából fejlesztette ki a kettős funkciójú terminált. A SYSMAC-One a meg-

felelő méretű terminál mellett tartalmaz egy CJ1G-CPU45H -t. Az I/O -kat DeviceNet hálóza-

ton, vagy lokális bővítő racken keresztül szolgálja ki. Két Compact-Flash memóriaolvasóval, 

a további PLC-k adatinak kezelésére 2 db soros vonallal, a PLC kapcsolatainak további bőví-

tésére 1 db soros vonallal, valamint opcionálisan Ethernet interfésszel rendelkezik. Mindkét 

funkcionális egységet, a PLC -t és a terminált is, ugyanazon az USB kapcsolaton keresztül 

lehet programozni, monitorozni, amely háromszor gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé, mint a 

soros vonal. A SYSMAC-One érintőképernyő és PLC berendezést képi megjelenítését a 130. 

ábra szemlélteti. 

 

 
130. ábra 
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6.2. Átrakógépek automatizált munkaciklusa 

A 131. ábra egy léptető gép – ao → a1 → bo → b1→ bo → a1 → ao – munkaciklusát rea-

lizálja villamos motorokkal és lineáris hajtásokkal. A villamos motoros hajtásokba irányvál-

tást kell beépíteni. Az M1 motor mozgását az R1, R2 mágneskapcsoló, az M2 motorét pedig 

az M3 és M4 mágneskapcsolók határozzák meg, mint beavatkozó szervek. 
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b.) Munkaciklust végzõ berendezés

R1

R2

R4

R3

Erõsáramú reteszelés
BT

   

131. ábra 

 

A mozgás ciklusdiagramját, a szenzorok, a mágneskapcsolók és a segédrelék állapotdi-

agramját irányváltási késleltetés nélkül a 132. ábra, irányváltási késleltetéssel pedig a 133. 
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ábra mutatja. 
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132. ábra 
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133. ábra 

 

A 133. ábra diagramjában Δ az irányváltási késleltetést jelenti. 
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7. HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. sz. rendelet defíniálja a létesítmény fogalmát, az egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek listáját pedig az 2. melléklet tartal-

mazza. Az egyes tevékenységekhez megadott (termelési) küszöbértékek általában a termelési 

vagy a kibocsátási kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy üzemeltető több, azonos jel-

legű tevékenységet végez azonos létesítményben (pl. „Vasfémek” feldolgozására szolgáló 

létesítmények) vagy azonos telephelyen, akkor ezen tevékenységek kapacitásának összegét 

kell figyelembe venni a küszöbértékkel történő összehasonlításnál. 

A járműipari festőrendszerekkel végzett felületkezelési tevékenységet a Kormányrende-

let 2. mellékletének 2.6 pontja tartalmazza: „Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló 

létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata 

meghaladja a 30 m3-t.” 

E fejezet azokat a rendeleteket ismerteti, amelyek szabályozzák a fenti technológiák 

környezetvédelmi előírásait. 

7.1. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól (28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) 

          A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának 

(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben kö-

vetkezőket rendelem el: 

A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed: 

a) a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet-

re, ha 

aa) a felszíni vizekkel kapcsolatban jogokkal rendelkezik, illetőleg kötelezettségek terhelik, 

ab) létesítménye vagy terméke , illetőleg tevékenysége vízszennyezést okoz, illetve okoz-

hat, 

ac) a külön jogszabály szerinti csapadékvíz- és szennyvíz-elvezető műbe, valamint a 

szennyvíztisztító telep nélküli közüzemi szolgáltatást biztosító szennyvízelvezető-, gyűjtő 

rendszerbe (a továbbiakban együtt: közcsatornába) szennyvizet, illetve használt vizet bocsát, 

ad) zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizet (szippantott szennyvizet) közcsatornába, vagy közös 

üzemi szennyvíz-, illetve csapadékvíz-elvezető hálózatba bocsát; 

b) a felszíni vizekre, a csapadékvíz, szennyvíz elvezetését, tisztítását szolgáló 

víziközművekre, a közüzeminek nem minősülő üzemi (ipari) csatornára, szennyvíztisztítóra, 

azok kibocsátására. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a természetes és mesterséges eredetű radioaktív anyagoktól eredő vízszennyezésre, 

b) az egyedi házi szennyvízkibocsátásokra. 
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Értelmező rendelkezések 

2. § A rendelet alkalmazásában: 

a) technológiai határérték: egyes gazdasági, háztartási, település-üzemeltetési tevékenysé-

gek általi szennyvíz kibocsátásra az 1. számú melléklet szerint megállapított vízszennyező 

anyag kibocsátási koncentráció, vagy fajlagos kibocsátási érték, 

b) területi határérték: a vízszennyező anyag közvetlen bevezetésére, a vízminőség-védelmi 

területi kategóriák figyelembevételével a 2. számú melléklet szerint megállapított kibocsátási 

koncentráció érték, 

c) egyedi határérték: közvetlen bevezetés esetén, az illetékes környezetvédelmi felügyelő-

ség (a továbbiakban: hatóság) által az 5. számú melléklet szerint megállapítható, egy adott 

szennyező anyagra vonatkozó ideiglenes kibocsátási koncentráció érték, 

d) egyedi küszöbérték: közcsatornára való vezetés esetén, a hatóság által megállapítható, 

egy adott szennyező anyagra vonatkozó ideiglenes bebocsátási koncentráció érték, 

e) felszíni vízbe történő bevezetés előtti hely: a befogadóba vezetés előtt található utolsó csa-

tornaakna, illetve mintavételi pont. Közcsatornára vagy közös üzemi csatornára vezetés eseté-

ben, ha a befogadóba vezetés előtt a szennyvíz egy adott szennyező anyagára tisztítás nem 

történik, akkor a közcsatornába, illetve a közös üzemi csatornába való vezetés előtti utolsó 

mintavételi pont, 

f) elkeveredés előtti pont: különböző tevékenységekből eredő szennyvíz- (használt víz-) 

áramok szennyvízelvezető csatornában történő egyesítése (keverése) előtti mintavételi pont, 

g) keletkezési hely: olyan mintavételi pont, ahol egy adott kibocsátó hely szennyvizének jel-

lemzői ellenőrizhetők, mielőtt a szennyvíz bármely más eredetű szennyvízzel keveredne, 

h) egyesített szennyvíz: különböző kibocsátó helyekről származó szennyvizek közösen elve-

zetett elegye, 

i) keverék (elegy) számítás: egyesített szennyvizek megengedhető határértékének meghatá-

rozása. 

A határértékek általános alkalmazási szabályai 

3. § (1) A hatóság kibocsátási határértéket (küszöbértéket) csak az adott kibocsátásra jel-

lemző szennyező anyagokra állapíthat meg. A rendelet által megállapított technológiai határ-

értékeken felül, az adott kibocsátásra jellemző további szennyező anyagokra területi, illetve 

egyedi határértékek is megállapíthatók. 

(2) A hatóság a különböző eredetű szennyvizek előkezelés nélküli egyesítését olyan 

szennyvizek esetén engedélyezheti a kibocsátó számára, amelyekre az 1. melléklet technoló-

giai határértéket állapít meg. A kibocsátónak előzetesen számítással igazolnia kell, hogy az 

egyesített szennyvíz kezelése után, az adott szennyező anyagra vonatkozó mennyiségi terhelés 

legalább annyival csökken, mint amennyi az elkeveredés előtti pontra a különböző eredetű 

szennyvizekre előírt követelmények betartásával elérhető lenne. 

(3) A keletkezési helyre előírt határértékek esetében csak a szükséges előkezelés után enge-

délyezhető a szennyvizek egyesítése és további közös kezelése. 

(4) A keletkezési helyre, illetve az elkeveredés előtti pontra vonatkozó technológiai határér-

tékeket és a mintavételezés egyes szabályait az 1. melléklet III. Rész vonatkozó fejezeteinek 

D) és E) pontjaiban foglaltak szerint kell alkalmazni. 

(5) Szennyvizek (használt vizek) hasznosításra történő átvétele esetén a hatóság az egyedi 

határértékeket az átvevő tevékenységéből eredő koncentráció növekményre állapítja meg. 

(6) A 2000 LE terhelési kapacitásúnál kisebb települési szennyvíztisztítókra az összes nitro-

génre megállapított határértékek a november 15. és április 30. közötti időszakban nem érvé-

nyesek.  
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(7) A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 19. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a befogadó ter-

helhetőségének meghatározásánál figyelembe kell venni: 

a) a befogadó sajátos viszonyait, különösen a mértékadó vízhozam és az átlagos szenny-

vízmennyiség arányát, 

b) a szennyvízbevezetés módját (parti vagy sodorvonali), 

c) a befogadó vizének hasznosítási szempontjait, 

d) a szennyvíz lebomlási jellemzőit, 

e) a szennyvíz közegészségügyi szempontból való ártalmasságát, 

f) a szennyvíztisztító berendezés tisztítási hatásfokát. 

 

A kibocsátási határértékek megállapításainak 

egyedi szabályai 

4. § (1) Közös üzemi csatornán elvezetett különböző eredetű technológiai szennyvizek 

együttes kezelésére (előtisztítására, tisztítására) létesített szennyvíztisztító kibocsátására vo-

natkozó határértékeket keverékszámítással kell meghatározni. A számításnál a különböző 

tevékenységekből eredő szennyvízáramok egyes szennyező anyagaira külön-külön meghatá-

rozott határértékeket kell figyelembe venni, és a közös szennyvíztisztító, illetve előtisztító 

kibocsátására vonatkozó határértékeket a 3. számú mellékletben foglaltak alapján kell megál-

lapítani.
1
 

(2) Hasznosításra átadott, illetve átvett szennyvizekre, illetve használt vizekre vonatkozóan 

határérték akkor állapítható meg, ha azzal a hatóság új üzemek esetében a létesítési eljárás 

során egyetértett, illetve meglévő létesítmények esetében a hasznosítás indokoltságát és feltét-

eleit a hasznosító és az átadó között létrejött szerződés bemutatásával igazolják. 

(3) Közcsatornán hasznosításra szennyvíz nem adható át. 

5. § (1) A közcsatornába vezethető szennyező anyag típusát és megengedett koncentrációját 

(küszöbérték) a 4. számú melléklet határozza meg. 

(2) A hatóság a 4. számú mellékletben egy adott szennyező anyagra meghatározott küszöb-

értéktől magasabb küszöbértéket (egyedi küszöbérték) is engedélyezhet, ha a települési tisztí-

tó a nagyobb terhelést fogadni és tisztítani képes, továbbá a szolgáltató a kibocsátóval erre 

vonatkozóan szerződést kötött és azt a kibocsátó az engedélykérelemhez csatolja. 

6. § Közvetlen bevezetés esetén az egyedi határértéket az Fvr. 19. §-a alapján kell megálla-

pítani az 5.számú mellékletben az adott szennyező anyagra megállapított legkisebb és legna-

gyobb értékek között. 

Záró rendelkezések 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 

(2) Azon határértékeket megállapító határozatok érvényességét, melyeket a hatóság a 

9/2002. (III. 22.) KöM–KöViM együttes rendelet és a 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet alap-

ján állapított meg, e rendelet hatálybalépése nem érinti. 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a használt és szennyvizek kibo-

csátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM 

együttes rendelet, valamint a módosításáról szóló 25/2003. (XII. 30.) KvVM rendelet a 2. § 

(2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével.  

 

 

 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82890.113857#foot1#foot1
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(4) Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja: 

a) a kibocsátási határértékek szempontjából a Tanács egyes, a Közösség vizeibe kibocsátott 

veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló 76/464/EGK irányelve, 3. cikk, 

b) a Tanács a klór-alkáli elektrolízisből származó higanykibocsátás határértékeiről és minő-

ségi követelményeiről szóló 82/176/EGK irányelve, 1. melléklete, 

c) a Tanács a kadmium kibocsátási határértékekről és minőségi követelményekről szóló 

83/513/EGK irányelve, 1. melléklete, 

d) a Tanács a klór-alkáli elektrolízis iparon kívüli higanykibocsátásokra vonatkozó határér-

tékekről és minőségi követelményekről szóló 84/156/EGK irányelve, 

e) a Tanács a hexaklór-ciklohexán kibocsátási határértékekről és minőségi követelmények-

ről szóló 84/491/EGK irányelve, 1. melléklete, 

f) a Tanács a 76/464/EGK irányelv mellékletében foglalt I. listán szereplő egyes veszélyes 

anyagok vizekbe történő kibocsátásának határértékeiről és minőségi követelményeiről szóló 

86/280/EGK irányelve, 1. melléklete A fejezet, 2. melléklet A fejezet, 

g) a Tanács a 76/464/EGK irányelv mellékletében foglalt I. listán szereplő egyes veszélyes 

anyagok vizekbe történő kibocsátásának határértékeiről és minőségi követelményeiről szóló 

86/280/EGK irányelv II. mellékletének módosításáról szóló 88/347/EGK irányelve, 

h) a Tanács a 76/464/EGK irányelv mellékletében foglalt I. listán szereplő egyes veszélyes 

anyagok vizekbe történő kibocsátásának határértékeiről és minőségi követelményeiről szóló 

86/280/EGK irányelv II. mellékletének módosításáról szóló 90/415/EGK irányelve, 

i) a Tanács a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelve, 1. melléklete, 

j) az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek szempontjá-

ból a Tanács az integrált szennyezés-megelőzésről és ellenőrzésről szóló 96/61/EK irányelve 

k) a Tanács a vízpolitika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról szóló 

2000/60/EK irányelve 11. cikk, 3. bekezdése; IX és X. melléklet. 

 

1. számú melléklet a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez
3
 

 

Technológiai határértékek 

 

I. Rész 

Települések szennyvízelvezetésére és -tisztítására vonatkozó technológiai határértékek 

 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás: 

Szennyvízelvezetés, -kezelés 90.01 

Ezen rész előírásai a 38/1995. (IV. 5.) Korm.rendelet 2. § 27. pontja szerinti szennyvíztisz-

tító telep, illetőleg a 2000 LE-nél kisebb szennyvízelvezetési agglomerációk esetén a termé-

szet közeli szennyvíztisztítás
*
, a kis szennyvíztisztító telepen végzett, illetve egyedi szenny-

víztisztító kisberendezéssel végzett szennyvíztisztítás után kibocsátott tisztított szennyvíz mi-

nőségére vonatkoznak. 

B) Általános követelmények 

(1) Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt és szennyvizeket a közcsa-

tornába vezetés előtt a külön jogszabályok, valamint a rendelet előírásainak megfelelő előtisz-

tításnak kell alávetni. 

(2) Természetközeli szennyvíztisztítás esetén betartandó általános követelmények: 

a) a természetközeli szennyvíztisztító telepre csak elválasztott rendszerű (csapadékvíz 

mentes), nem vákuumtechnológiával megvalósított, csatornán vezethető szennyvíz, 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82890.113857#foot3#foot3
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82890.113857#foot4#foot4
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b) a gyökérmezős, növényágyas szennyvíztisztító telepre települési folyékony hulladék 

csak mechanikai előtisztítást követően, előtisztított ipari szennyvíz csak a hatóság jóváhagyá-

sa alapján vezethető, 

c) tilos iszapot mesterséges növényágyra helyezni, 

d) a tisztított szennyvíz folyamatos fertőtlenítésére, illetve ezt a funkciót betöltő állandó 

beépítésű műtárgyra és/vagy berendezésre nincs szükség, de a telepen gondoskodni kell a 

fertőtlenítési időszakos lehetőségről, 

e) 600 LE feletti nagyságrendi kategóriáknál gazdasági számításokkal kell igazolni, hogy a 

természetközeli eljárás az adott helyen gazdaságosabb a művi tisztításnál (létesítési és 15 éves 

üzemeltetési költség együttes vizsgálatával). A nádágyas elhelyezés során a nádágy szűrőréte-

gét folyamatosan ellenőrizni, valamint szükség szerint (általában 6–8 évenként) cserélni kell 

és a kikerülő anyag elhelyezéséről – hatósági engedély alapján – gondoskodni kell. A szűrőré-

teg cseréjekor ellenőrizni kell az ágy szigetelésének minőségét – amennyiben azt a hatóság 

előírta – és az esetleges hibákat meg kell szüntetni. 

f) Természetközeli szennyvíztisztító a rendelet hatálybalépése után 1. vízminőségvédelmi 

területi kategóriában nem telepíthető, 2. vízminőségvédelmi területi kategóriában, valamint a 

külön jogszabály szerinti nitrátérzékeny területeken csak a hatóság egyedi engedélye alapján, 

ha ezáltal vízvédelmi érdek nem sérül. 

C) A szennyvíz minőségére vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előt-

ti helyen 

1. A kibocsátott tisztított szennyvíz mikrobiológiai minősége nem befolyásolhatja a befo-

gadóba az ivóvízkivételre vagy fürdőzésre történő használathoz kötődő, külön jogszabályban 

meghatározott mikrobiológiai követelmények teljesülését. 

2. A hatóság a kibocsátó kérelmére és kérelmének erre vonatkozó indoklása alapján határ-

értéket %-os csökkentési hatásfokban is megállapíthat a beérkező szennyvíz minőségéhez 

viszonyítva, de csak abban az esetben, ha az alkalmazás feltételei (befolyó szennyvíz koncent-

ráció mérése, az önellenőrzési, mérési rendszer részletezése stb.) egyértelműen meghatározha-

tók. 

3. Természetközeli szennyvíztisztítás esetén a technológiai határértékek csak az V. 1. és 

XI. 15. közötti időszakban vonatkoznak a szennyvíztisztító telepről távozó szennyvízre. A XI. 

15. és V. 1. közötti időszakban, új létesítmények esetén, a hatóság a befogadó védelme érde-

kében előírhatja a keletkező szennyvizek tározóban történő gyűjtését, megtilthatja a befoga-

dóba való vezetését. 
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4. A kibocsátott tisztított szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő be-

vezetés előtti helyen: 

 

Kiépített 

terhelési 

kapacitás 

[Leé] 

Szennyező komponensek határértékei
(1)

 koncentrációban (mg/l) vagy minimális 

eltávolítási hatásfokban (%) megadva 

Dikromátos 

oxigén- 

fogyasztás 

(KOIk)
(3)

 

Biokémiai 

oxigénigény
(2) 

(3)
 

(BOI5) 

Összes lebegő-

anyag (öLA)
(3)

 

Összes foszfor  

(öP) 

Összes nitrogén 

(öN) 

V. 1-től 

XI. 15-ig 

XI. 16-tól 

IV. 30-ig 

mg/l % mg/l % mg/1 % mg/l % mg/l mg/l 

<600 300 70 80 75 100 – –
(4)

 –
(4)

 –
(4)

 –
(4)

 

601–2000 200 75 50 80 75 – –
(4)

 –
(4)

 –
(4)

 –
(4)

 

2001– 

10 000 
125 75 25 70–90 35 90 –

(4)
 –

(4)
 –

(4)
 –

(4)
 

10 001– 

100 000 
125 75 25 70–90 35 90 2

(5)
 80 15

(5)
 25

(5)
 

>100 000 125 75 25 70–90 35 90 1
(5)

 80 10
(5)

 20
(5)

 
 

(1)
 A koncentrációban megadott határérték (napi átlag érték) és az eltávolítási hatásfok 

alapján meghatározott határérték közül az engedélyben előírt csak az egyik kritériumnak kell 

megfelelni. A százalékos csökkentést a tisztítótelepre bevezetett nyers szennyvíz koncentráci-

ójához képest kell értelmezni. 
(2)

 A BOI5 más paraméterrel helyettesíthető: összes szerves szén (TOC) vagy teljes oxigén-

igény (TOD), ha összefüggés állapítható meg a BOI5 és a helyettesítő paraméter között. 
(3)

 Tavas szennyvíztisztítás után vett vízmintákat – KOIk, BOI5 komponensekre – a vízmi-

nőségi vizsgálatokat megelőzően szűrni kell, azonban a szűretlen víz összes lebegőanyag 

koncentrációja nem haladhatja meg a 150 mg/l-t. 
(4)

 A hatóság vízvédelmi érdekek alapján egyedi határértéket állapíthat meg. 
(5)

 A határértékeket a 240/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti érzékeny és a 49/2001. 

(IV. 3.) Korm. rendelet szerinti nitrát érzékeny területeken kell betartani, 10 ezer LE terhelés 

felett. 
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II. Rész 

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti I. listába tartozó anyagok 

és az azbeszt kibocsátási határértékei 
A) Alkalmazási terület 

1. A melléklet előírásait alkalmazni kell minden olyan ipari tevékenységre, eljárásra, 

amely során e mellékletben megnevezett anyagokat vagy vegyületeket előállítanak, használ-

nak. 

2. A melléklet előírásait nem kell figyelembe venni akkor, ha a vonatkozó veszélyes anyag 

alkalmazását a technológiából kizárták, vagy olyan egyéb, más mellékletben szereplő techno-

lógiai határérték van az anyagra (vegyületre) előírva, melynek követelményei legalább olyan 

szigorúak vagy szigorúbbak, mint az e melléklet szerinti vonatkozó követelmények. 

B) Általános követelmények 

1. Olyan, ebben a mellékletben nem szereplő tevékenységek szennyvízkibocsátása esetén, 

ahol az ellenőrzés során bebizonyosodott, hogy az e mellékletben szereplő anyagokat (vegyü-

leteket) kibocsátottak, a hatóságnak egyedileg kell a kibocsátás követelményeit meghatározni. 

Ha a gyártási viszonyok ezen melléklet szerinti vonatkozó előírásokhoz hasonlíthatók, akkor e 

melléklet előírásait kell alkalmazni. 

2. Amennyiben az ebben a mellékletben megnevezett szennyező anyagokat (vegyületeket) 

tartalmazó szennyvizet az üzemen, üzemrészen kívül – kifejezetten erre a célra létesített tisztí-

tóműben – kezelik, akkor a követelmények a tisztítóból elvezetett szennyvízre vonatkoznak. 

Részletes követelmények 

1. Higany 

1.1. A klór-alkáli elektrolízis kivételével az egyéb higanyt kibocsátó iparágakra vonatkozó 

követelmények 

A szennyvízre vonatkozó követelmény más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Iparág Határérték Mértékegység 

1. Higanykatalizátort alkalmazó vegyipar 0,05 mg/l 

a) vinilklorid (VC) gyártása 0,1 g/t vinilklorid kapacitás 

b) más technológiák 0,05 mg/l 

  5 g/kg feldolgozott higany 

2. VC gyártásban alkalmazott higanykatalizáto-

rok előállítása 

0,05 

0,7 

mg/l 

g/kg feldolgozott higany 

3. Szerves és szervetlen higanyvegyületek 

gyártása 

(a 2. pont alattiak kivételével) 

0,05 

0,05 

mg/l 

g/kg feldolgozott higany 

4. Higanyt tartalmazó akkumulátorok gyártása 0,05 

0,03 

mg/l 

g/kg feldolgozott higany 

5. Színesfémipar 0,05 mg/l 

5.1. Higanyvisszanyerő üzemek     

5.2. Színesfémek kinyerése és finomítása     

6. Higanyt tartalmazó mérgező hulladékokat 

kezelő telepek 
0,05 mg/l 
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A táblázatban megadott értékek havi átlagos koncentrációra vagy a maximális havi terhe-

lésre vonatkoznak. 

A napi átlagokra vonatkozó határértékek a fenti táblázatban megadott havi határértékek 

kétszeresei. 

2. Kadmium 

A szennyvízre vonatkozó követelmény más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Iparág Határérték (ha-

vi átlag) 
Mértékegység 

1. Cinkbányászat, ólom- és cinkfinomítás, 

kadmiumfém- és színesfémipar 
0,2 mg/l 

2. Kadmium vegyületek gyártása 0,2 

0,5 

mg/l 

g/kg feldolgozott kadmium 

3. Színezékgyártás 0,2 

0,3 

mg/l 

g/kg feldolgozott kadmium 

4. Stabilizátorok gyártása 0,2 

0,5 

mg/l 

g/kg feldolgozott kadmium 

5. Elemek gyártása és feldolgozása 0,2 

1,5 

mg/l 

g/kg feldolgozott kadmium 

6. Galvanizálás 0,2 

0,3 

mg/l 

g/kg feldolgozott kadmium 

A napi átlagokra vonatkozó határértékek a fenti táblázatban megadott megfelelő havi átla-

gokra vonatkozó határértékek kétszeresei. 

 

3. 1,2-diklóretán (EDC) 

A szennyvízre vonatkozó követelmény más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Ipari üzem jellege 

Határérték 

(havi átlag) 

termelési egy-

ségre vetítve 

(g/t) 

koncent-

rációban 

(mg/l) 

a) Csak 1,2-diklóretán gyártása (ugyanott, feldolgozás nélkül) 2,5 1,25 

b) 1,2-diklóretán gyártása és feldolgozása vagy felhasználása 

ugyanott, kivéve az ioncserélők gyártását 

5 2,5 

c) 1,2-diklóretán feldolgozása más anyagokká, vinilklorid 

kivételével 

2,5 1 

d) EDC felhasználása fémek zsírtalanítására nem a b) alatt 

ismertetett ipari üzemben 

– 0,1 

 

A napi átlagokra vonatkozó határértékek a fenti táblázatban megadott megfelelő havi átla-

gokra vonatkozó határértékek kétszeresei. 
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4. Triklóretilén (TRI) 

A szennyvízre vonatkozó követelmény más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Ipari üzem jellege Határérték (havi átlag) Mértékegység 

Fémek zsírtalanítása TRI-vel 0,1 mg/l 

A napi átlagokra vonatkozó határértékek a fenti táblázatban megadott megfelelő havi átla-

gokra vonatkozó határértékek kétszeresei. 

5. Perklóretilén (PER) 

A szennyvízre vonatkozó követelmény más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Ipari üzem jellege Határérték (havi átlag) Mértékegység 

Fémek zsírtalanítása PER-el 0,1 mg/l 

A napi átlagokra vonatkozó határértékek a fenti táblázatban megadott megfelelő havi átla-

gokra vonatkozó határértékek kétszeresei. 

6. Azbeszt 

A szennyvízre vonatkozó követelmény más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Ipari üzem jellege Határérték Mértékegység 

Azbesztet tartalmazó termékek gyártása 30 mg/l 

 

 

III. Rész 

Az egyes tevékenységek folytatása során keletkező használt- és szennyvizek kibocsátására 

megállapított technológiai határértékek 
1. Fejezet 

Kőszén-előkészítés 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás: 

Feketeszén tisztítása, osztályozása 10.10 

Barnaszén és lignit mosása 10.20 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében kőszén előkészítésből származnak. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység Pontminta 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l – 100 

Összes lebegőanyag mg/l 80 – 
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2. Fejezet 

Egyéb bányászat, beton- és cementtermékek gyártása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Építőkő, díszítőkő fejtése 14.11 

Mészkő, gipsz, kréta bányászata 14.12 

Kavics-, homokbányászat 14.21 

Máshová nem sorolt egyéb bányászat 14.5 

Beton-, gipsz-, cementtermék-gyártás 26.6 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak – beleértve a termelés által 

szennyezett csapadékvizet is –, melynek szennyező anyagai lényegében a következő tevé-

kenységi körökből származnak: 

1. Természetes kő, kvarc, homok és kavics fejtése, továbbá fullerföld (vizes mangán-

alumínium-szilikát), mészkő és dolomit bányászata. 

2. Mészhomokkő készítése. 

3. Beton- és betontermékek gyártása. 

4. Cementtermékek gyártása. 

5. Rostos (szálas) cementhabarcs előállítása. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik olyan vízre: 

1. Amit az ásványi nyersanyagok fejtése közben felszíni vízbe vezetnek, amennyiben ezt a 

vizet csak az ott kinyert termék mosására használják és a kitermelt anyagon kívül más anya-

got nem tartalmaz, és amennyiben biztosították, hogy ezek az anyagok felszíni vízbe nem 

kerülnek. 

2. Szociális szennyvízre. 

3. Indirekt hűtőrendszerekből származó használt vízre és az üzemi vízelőkészítésből elfo-

lyó használt vízre. 

4. Füstgáztisztítás szennyvizére. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) Az A) rész (1) alatti egyes tevékenységi körökből származó szennyvízre vonatkozó kö-

vetelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

1. 2. 4. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l – 150 130 

Összes lebegőanyag mg/l 100 100 100 

(2) Beton- és betontermékek előállítás szennyvizei nem vezethetők be. 

(3) A rostos (szálas) cementhabarcs gyártás szennyvizei nem vezethetők be. 

(4) Az előző (3) alatti követelmény nem alkalmazandó akkor, ha a termelőegységet rend-

szeresen tisztítják, karbantartják. Ekkor az előírások a következőek: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 80 

Összes lebegőanyag mg/l 30 
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D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 

(1) A rostos (szálas) cementhabarcsot előállító berendezés tisztítása és karbantartása során 

végzett mosásból származó szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való 

elkeveredés előtt: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 
Pontminta 

Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Adszorbeálható szerves kötésű halogé-

nek (AOX) 
mg/l 0,1 – 

Összes króm mg/l – 0,4 

Króm VI mg/l 0,1 – 

 

3. Fejezet 

Húsfeldolgozás és húsipari termékek gyártása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 15.11 

Baromfihús-feldolgozás, -tartósítás 15.12 

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 15.13 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyaga lé-

nyegében a vágásból, húsfeldolgozásból, a bél kikészítésből, a túlnyomórészt húsalapú kész-

ételek előállításából származik. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az olyan szennyvízbevezetésekre, melyek szennyvízterhe-

lése a befolyó szennyvízben a heti 10 kg BOI5 alatt marad, továbbá az indirekt hűtőrendsze-

rekből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta vagy 

2 órás átlagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 110 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Ammónia-ammónium nitrogén 10 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrit és nitrát nitrogén) 18 

Összes foszfor 2 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervetlen nitrogénre megállapított 

követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfo-

lyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 

kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megen-

gedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztí-

tási hatásfok a befolyó összes (szerves és szervetlen) és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére 
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értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. 

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi enge-

délyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap. 

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, és 

vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m
3
-t nem haladja meg, akkor 

látható algaszennyezés esetén a BOI5 és KOIk mérést algamentesített vízből kell végezni. 

Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOIk határértéket 15 mg/l-rel, a BOI5-öt 5 mg/l-

rel kell csökkenteni. 

4. Fejezet 

Halfeldolgozás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Halfeldolgozás 15.20 

Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lénye-

gében halfeldolgozásból, továbbá házi halfeldolgozásból származnak, ha a szennyvíz KOIk 

terhelésének rendszerint több mint kétharmada halfeldolgozásból ered, és a BOI5 terhelés 

legalább 600 kg/nap. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta vagy 2 órás át-

lagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 110 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Ammónia-ammónium nitrogén 10 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát és 

nitrit) 
25 

Összes foszfor 2 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervetlen nitrogénre megállapított 

követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfo-

lyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 

kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megen-

gedhető, egészen 40 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztí-

tási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervetlen) érten-

dő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. 

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi enge-

délyben rögzített BOI5 terhelés a befolyó szennyvízben a 600 kg/nap értéket meghaladja. Ha 

a szennyvíz BOI5 terhelése 6000 kg/nap, akkor az összes foszforra vonatkozó határérték 1 

mg/l. 
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5. Fejezet 

Burgonyafeldolgozás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Burgonyafeldolgozás 15.31 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében emberi táplálkozás céljára végzett burgonyafeldolgozásból 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a szeszfőzdékből, keményítőgyárból, növényi termékek 

szárításán alapuló tápszerkészítésből, gyümölcs- és zöldségtermékeket előállító üzemekből 

távozó szennyvízre, valamint az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó 

használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta vagy 

2 órás átlagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 150 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Ammónia-ammónium nitrogén 10 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát és nitrit) 18 

Összes foszfor 2 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervetlen nitrogénre megállapított 

követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfo-

lyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 

kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megen-

gedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztí-

tási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervetlen) érten-

dő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. 

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi enge-

délyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap. 

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, és 

a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m
3
-t nem haladja meg, akkor 

látható algaszennyezés esetén a BOI5 és KOIk mérést algamentesített vízből kell végezni. 

Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOIk határértéket 15 mg/l-rel, a BOI5-öt 5 mg/l-

rel kell csökkenteni. 

6. Fejezet 

Gyümölcs- és zöldségtermékek előállítása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Gyümölcs-, zöldséglégyártás 15.32 

Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás 15.33 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében gyümölcs és zöldség termékek gyártásából erednek, továbbá olyan készétel gyártá-
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sából, melynek tartalma túlnyomórészt gyümölcs és zöldség. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a bébiétel-készítésre, teákra és gyógyfű termékekre, to-

vábbá indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 110 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Ammónia-ammónium nitrogén 10 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát és nitrit) 18 

Összes foszfor 2 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervetlen nitrogénre megállapított 

követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfo-

lyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 

kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megen-

gedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztí-

tási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervetlen) érten-

dő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. 

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi enge-

délyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap. 

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra és 

a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m
3
-t nem haladja meg, akkor 

látható algaszennyezés esetén a BOI5 és KOIk mérést algamentesített vízből kell végezni. 

Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOIk határértéket 15 mg/l-rel, a BOI5-öt 5 mg/l-

rel kell csökkenteni. 

7. Fejezet 

Olajos magvakból készült termékek gyártása, illetve étkezési zsír és étkezési olaj finomítása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Nyersolaj gyártása 15.41 

Finomított olaj gyártása 15.42 

Margarin gyártása 15.43 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében olajos magvak előkészítéséből, étkezési zsír és étkezési olaj finomításából származ-

nak. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből el-

folyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Mérték-

egység 

magvak elő-

készítése 

étkezési zsír és étkezési 

olaj finomítása 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) g/t 20 200 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) g/t 5 38 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, 

nitrát és nitrit) 
mg/l 30 30 

Összes foszfor g/t 0,4 4,5 

(2) Az (1) bekezdés szerinti termelésspecifikus terhelési értékek (g/t) a vízjogi engedély-

ben rögzített feldolgozási kapacitásra vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített 

pontmintából vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a minta-

vétellel egyidejű szennyvíztérfogatból kell meghatározni. 

(3) Az étkezési zsír és az étkezési olaj finomításánál a nyersanyag: 

– a kitermelt nyers olaj, 

– hibás vagy a termelésbe visszavezetett mennyiségek, amelyet újra finomítanak, 

– félkész termékek, melyek több technológiai lépcsőn mennek át. 

 

8. Fejezet 

Tejfeldolgozás és tejtermékek gyártása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Tejtermék gyártása 15.51 

Jégkrém gyártása 15.52 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében tej- és tejtermékek begyűjtéséből, átfejtéséből, feldolgozásából erednek, és tejüze-

mekben, fejőházakban, sajtüzemekben és más ezekhez hasonló üzemekben keletkeznek. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az olyan feldolgozóüzemre, amelynél a szennyvíz szeny-

nyezőanyag-terhelése a befolyó szennyvízben 3 kg/nap BOI5-nél kevesebb, illetve az átfolyá-

sos hűtésű (direkt, frissvízhűtés) hűtőrendszerek vizére. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 110 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Ammónia-ammónium nitrogén 10 

Összes foszfor 2 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha 

a vízjogi engedélyben alapul vett napi szennyvízmennyisége az 500 m
3
-t meghaladja, és a 

szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében mérve. 
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(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi enge-

délyben alapul vett napi szennyvízmennyisége a 2000 m
3
-t meghaladja. 

(4) Ha a vízjogi engedélyben alapul vett napi szennyvízmennyisége az 500 m
3
-t meghalad-

ja, a tisztított szennyvíz csak akkor engedhető a befogadóba, ha a tisztítótelep nitrogéneltávo-

lítási technológiával üzemel. 

(5) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra és 

a napi szennyvízmennyiség az 500 m
3
-t nem haladja meg, akkor látható algaszennyezés ese-

tén a BOI5 és KOIk mérést algamentesített vízből kell végezni. Ebben az esetben az (1) sza-

kaszban rögzített KOIk határértéket 15 mg/l-rel, a BOI5-öt 5 mg/l-rel kell csökkenteni. 

 

9. Fejezet 

Cukor-, keményítő- és izocukorgyártás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Cukorgyártás 15.83 

Keményítő- és izocukorgyártás 15.62 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében a cukorrépából és cukornádból előállított szilárd és folyékony cukor és szörp, vala-

mint a kukoricából előállított keményítő és izocukor gyártásából származnak. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből el-

folyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

A szennyvíz nem tartalmazhat halogénezett szerves vegyületeket, melyek a vízkörből 

származnak, klór vagy klórrá bomló vegyületek – kivéve a klórdioxidot – használata miatt. A 

követelmény úgy is betartható, ha bizonyított, hogy a gyártók nem használnak készítményeik-

ben ilyen anyagokat és anyagcsoportokat, a használt alap- és segédanyagokat pedig üzemnap-

lóba jegyzik. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l 

cukorgyártás keményítő és izocukorgyártás 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 200 150 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 40 40 

Ammónia-ammónium nitrogén 20 20 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, 

nitrát, nitrit) 
40 40 

Összes foszfor 2 10 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervetlen nitrogénre megállapított 

követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfo-

lyó szennyvizében. A vízjogi engedélyben összes szervetlen nitrogénre magasabb koncentrá-

ció is megengedhető, egészen 50 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 

70%. A tisztítási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szer-

vetlen) értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. 

(3) Az átfolyásos tisztító tavaknál a követelmények pontmintára vonatkoznak. A követel-
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mények nem tekinthetők teljesítettnek, ha a tavat a rögzített értékek elérése előtt leengedték. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt 

Ha a záró- és kondenzvizet a gyár fő- és segéd/melléküzemein belül nem használják újra, 

akkor azokat más eredetű szennyvízzel csak akkor lehet keverni, ha a befolyó szennyvíz kon-

centrációja nem haladja meg a C) (1) alatt rögzített értékeket. 

 

10. Fejezet 

Alkohol és alkoholtartalmú italok gyártása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Desztillált szeszes ital gyártása 15.91 

Etilalkohol gyártása 15.92 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai jogsza-

bályban megengedett alapanyagból történő alkohol előállításból, feldolgozásból és kiszerelésből 

származnak, továbbá alkoholtartalmú italok előállításából, feldolgozásából és kiszereléséből. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a bor- és gyümölcsbor termelésre, a sörfőzésre, továbbá az 

indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta vagy 2 órás át-

lagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 110 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Ammónia-ammónium nitrogén 10 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nit-

rit) 
18 

Összes foszfor 2 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervetlen nitrogénre megállapított 

követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfo-

lyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 

kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megen-

gedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 70%. A tisztí-

tási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére (szerves és szervetlen) érten-

dő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. 

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi enge-

délyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap. 

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, és 

a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m
3
-t nem haladja meg, akkor 

látható algaszennyezés esetén a BOI5 és KOIk mérést algamentesített vízből kell végezni. 

Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOIk határértéket 15 mg/l-rel, a BOI5-öt 5 mg/l-

rel kell csökkenteni. 

(5) Az átfolyásos tisztító tavaknál a követelmények pontmintára vonatkoznak. A követel-

mények nem tekinthetők teljesítettnek, ha a tavat a rögzített értékek elérése előtt leeresztették. 



7. HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK                              125 

 Kulcsár Béla, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

 

11. Fejezet 

Sörgyártás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Sörgyártás 15.96 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében a sörgyártásból származnak. A sörgyár saját szükségletét kielégítő, integrált malá-

taüzem szennyvizére is vonatkozik. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből el-

folyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta vagy 2 órás át-

lagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 130 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Ammónia-ammónium nitrogén 10 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nit-

rit) 
18 

Összes foszfor 2 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervetlen nitrogénre megállapított 

követelmény akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfo-

lyó szennyvizében, és a vízjogi engedélyben rögzített befolyó szennyvíz összes szervetlen 

nitrogén terhelése több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervetlen nitrogénre 

magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 25 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási 

hatásfoka legalább 70%. A tisztítási hatásfok a befolyó és elfolyó szennyvíz összes nitrogén-

jére (szerves és szervetlen) értendő, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. 

(3) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi enge-

délyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap. 

(4) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, és 

a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m
3
-t nem haladja meg, akkor 

látható algaszennyezés esetén a BOI5 és KOIk mérést algamentesített vízből kell végezni. 

Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOIk határértéket 15 mg/l-rel, a BOI5-öt 5 mg/l-

rel kell csökkenteni. 

12. Fejezet 

Malátagyártás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Malátagyártás 15.97 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében gabonán alapuló malátakészítésből származnak. 
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(2) Ez a fejezet nem vonatkozik egy sörfőzdébe integrált malátaüzemre, ha az csupán a 

szóban forgó sörfőzde szükségletét fedezi, sem az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelő-

készítésből elfolyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 110 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

(2) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, és 

vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m
3
-t nem haladja meg, akkor 

látható algaszennyezés esetén a BOI5 és KOIk mérést algamentesített vízből kell végezni. 

Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOIk határértéket 15 mg/l-rel, a BOI5-öt 5 mg/l-

rel kell csökkenteni. 

13. Fejezet 

Üdítőitalok előállítása és palackozása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Üdítőital-gyártás 15.98 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében üdítőitalok, csomagolt víz előállításából, a természetes ásványvizek, forrásvizek, 

gyógyvizek kitermeléséből és palackozásából, továbbá mindenféle üdítőital palackozásából 

származnak, amennyiben a palackozás szennyvizét nem keverték össze az italok alapanyagai-

nak, az üdítőitalok esszenciáinak gyártási szennyvizével. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerből és üzemi vízelőkészítésből el-

folyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 110 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Összes foszfor 2 

(2) Az összes foszforra megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi enge-

délyben rögzített befolyó szennyvíz összes foszfor terhelése több mint 20 kg/nap. 

(3) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, és 

a vízjogi engedélyben rögzített napi szennyvízmennyiség az 500 m
3
-t nem haladja meg, akkor 

látható algaszennyezés esetén a BOI5 és KOIk mérést algamentesített vízből kell végezni. 

Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOIk határértéket 15 mg/l-rel, a BOI5-öt 5 mg/l-

rel kell csökkenteni. 



7. HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK                              127 

 Kulcsár Béla, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

14. Fejezet 

Gyapjúfonás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Gyapjúfonás 17.12 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai fő-

leg nyersgyapjú mosásból és karbonizálásból, továbbá a fésűsgyapjú szál filceltávolításából és 

kikészítéséből erednek. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítés-

ből kibocsátott vízre, sem a csapadékvízre. 

B) Általános követelmények 

(1) A nyersgyapjú mosásból származó szennyvizet – kivéve az öblítővizet – befogadóba 

vezetni tilos. 

(2) A szennyezőanyag-terhelést olyan alacsony szinten kell tartani, amennyire az a követ-

kező intézkedéseknek köszönhetően egyáltalán lehetséges: 

– Edények és pászmakötegek szennyvízkibocsátás nélküli előmosása. 

– Olyan szerves komplexképzők alkalmazása, melyek 28 napos oldott szerves szén (DOC) 

elbomlása legalább 80%, a mérési eljárásnak megfelelően. 

(3) A szennyvíz nem tartalmazhat: 

– alkilfenoletoxilátokat a mosó- és tisztítószerekből, 

– biológiailag nem lebontható anionos és nem ionos, vagy más felületaktív anyagokat, nem 

engedélyezett tenzideket. 

(4) A (3) szakasz alatti követelmények teljesítését úgy lehet igazolni, hogy az alkalmazott 

üzemi és segédanyagokat naplóban nyilvántartják, és az előállítójuk tanúsítványa szerint 

azokban nincs a (3) szakasz alatt megnevezett anyag vagy anyagcsoport. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

mg/l kg/t   

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 150 1,5   

Ötnapos biokémiai oxigénigény (BOI5) 10 0,1   

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit) 30 0,3   

Összes szerves és szervetlen nitrogén 40 0,4   

Összes foszfor 2 0,02   

ToxicitásHal     2 

ToxicitásDaphnia     2 

(2) A termelésspecifikus terhelési értékek (kg/t) a vízjogi engedélyben alapul vett 

gyapjúfeldolgozási kapacitásra vonatkoznak. 

(3) Az összes szervetlen nitrogénre és az összes nitrogénre (szerves és szervetlen) a határ-

értékek akkor alkalmazandóak, ha a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfolyó 

szennyvizében. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 
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(1) Más szennyvizekkel történő elkeveredés előtt a szennyvíz Daphnia toxicitása TD=2 ér-

téket nem lépheti túl. A követelmény megszűnik, ha várható, hogy egy reprezentatív szenny-

vízvizsgálatban a Daphnia teszt TD értéke a 2 értéket nem fogja túllépni. Ez a vizsgálat lehet 

helyszíni mérés vagy laboratóriumi kísérleti berendezésben végzett vizsgálat. 

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

A fésűsgyapjú szál kezelésének és a filcelődés megszüntetésének szennyvize a műveletből 

klórt vagy klórlehasadásra képes vegyszert nem tartalmazhat. A követelmény teljesül, ha ta-

núsítvány igazolja, hogy klórt vagy klórfejlesztő vegyületet nem használnak. 

 

15. Fejezet 

Textíliagyártás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Textilkikészítés 17.30 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében fonott és szövött anyagok kezeléséből, feldolgozásából, továbbá textilkikészítésből 

erednek. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a nyersgyapjú mosásra, az indirekt hűtőrendszerekből és 

az üzemi vízelőkészítésből kibocsátott vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység Pontminta 
Minősített pontminta vagy 2 

órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás 

(KOIk) 
mg/l   280 

Ötnapos biokémiai oxigénigény 

(BOI5) 
mg/l   40 

Összes lebegőanyag mg/l 40   

Ammónia-ammónium nitrogén mg/l   5 

Szulfidok mg/l   0,1 

Szulfit mg/l   1 

Aktív klór mg/l   0,3 

Összes alifás szénhidrogén (TPH) mg/l   10 

Összes cink mg/l   3 

Összes réz mg/l   1 

Összes króm mg/l   2 

ToxicitásHal TH   4 
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16. Fejezet 

Bőr-, szőrme- és rostműbőr gyártás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Nyersbőr, tímáripari bőr, gyapjú gyártása 15.11 

Szőrmekikészítés, szőrme cikk gyártása 18.30 

Bőrkikészítés 19.10 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében bőrkikészítésből, prémkikészítésből, bőrrost-anyag előállításból, továbbá bőr és 

nyersbőr konzerválásából származnak. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből távozó vízre. 

B) Általános követelmények 

(1) A bőr és nyersbőr konzerválásánál a szennyezőanyag-bevezetést olyan alacsony szinten 

kell tartani, amennyire az a következő intézkedések alkalmazásával lehetséges: 

– a bőr és nyersbőr hűtése, 

– csersav nélküli só használata, 

– a bőrsózásból eredő sólé regenerálása megfelelő eljárásokkal, mint a száraz párlás vagy 

újrahasznosítás. 

(2) A szennyvíz AOX terhelését olyan alacsonyan kell tartani, amennyire csak lehetséges a 

megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek, vagy egyéb üzemi és termelési anyagok kiválasztásá-

val, használatával. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 

Minősített pontminta 

vagy  

2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 250 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 25 

Ammónia-ammónium nitrogén mg/l 10 

Összes foszfor mg/l 2 

Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) mg/l 0,5 

ToxicitásHal TH 2 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre a határérték akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz 

hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében. 

(3) Olyan szennyvízre, melynél a biológiai tisztító fokozatra jutó dikromátos oxigénfo-

gyasztás havi átlagban a 2500 mg/l-t meghaladja, az (1) szakasztól eltérően a KOIk-ra olyan 

határérték alkalmazandó, amely az elfolyásnál 90%-os csökkentésnek felel meg, minősített 

pontmintával vagy 2 órás átlagmintával mérve. 

(4) Olyan szennyvízre, melynek a biológiai tisztító fokozatra jutó 5 napos biokémiai oxi-

génigény havi átlagban az 1000 mg/l-t meghaladja, az (1) szakasztól eltérően a BOI5-re olyan 

határérték alkalmazandó, mely az elfolyásnál legalább 97,5%-os csökkentésnek felel meg, 

minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával mérve. 

(5) A KOIk és BOI5 csökkentés a biológiai tisztító fokozatra 24 óra alatt befolyó és onnan 

elfolyó szennyezőanyag-terhelés aránya. A befolyó terhelés tekintetében a biológiai terhelés a 



130   JÁRMŰIPARI FESTŐRENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu   Kulcsár Béla, BME 

 

mérvadó, engedélyezési szempontból. A csökkentést a tervezési adatokból és a szennyvíztisz-

tító telep működési módjából lehet megítélni az engedélyezés során. 

(6) A szőrmegyártás szennyvizének elvezetése számára a ToxicitásHal értéke TH=4. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt 

(1) Az áztatás, meszezés, mésztelenítés és a végső öblítés szennyvizének szulfidtartalma 

nem haladhatja meg a 2 mg/l-t, minősített pontmintával vagy kétórás átlagmintával mérve. 

(2) A cserzésből, nedves kikészítésből, (semlegesítés, utócserzés, színezés, zsírozás), a 

végső öblítésből, valamint a rost-műbőr gyártásból származó szennyvíz összes króm tartalma 

az 1 mg/l-t nem lépheti túl, minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával mérve. 

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

(1) A szőrme zsírtalanítás szennyvizében csak a külön jogszabályban meghatározott halo-

gén tartalmú oldószerek lehetnek, melyeket a jogszabályok használni engednek. Ez az előírás 

betartottnak minősül, ha bizonyított, hogy csak megengedett halogéntartalmú oldószereket 

használnak. Egyébként az illékony halogénezett szerves vegyületek (POX) összege (triklór-

etilén, tetraklór-etilén, 1,1,1-triklór-etán, diklór-metán) klórban kifejezve nem lépheti túl a 0,1 

mg/l koncentrációt, minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával mérve. 

(2) A szőrmefestésből, pácolásból és öblítésből származó szennyvíz króm VI tartalma 

pontmintával mérve 0,05 mg/l-t nem haladhatja meg. 

 

17. Fejezet 

Papíripari rostanyag gyártása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Papíripari rostanyag gyártása 21.11 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízkibocsátásra vonatkoznak, melynek szennyező 

anyagai lényegében a papíripari rostos féltermékek gyártásának a következő csoportjaiból 

származnak: 

– szulfát cellulóz gyártás; 

– szulfit cellulóz gyártás; 

– kémiai termomechanikai rostanyag gyártás (CTMP); 

– kémiai félcellulóz gyártás. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővízre, sem az üzemi vízelőkészítésre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
24 órás át-

lagminta 
Pontminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) kg/t 40   

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) kg/t 3   

Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) kg/t   1 

ToxicitásHal TH 2   

(2) A gyártásra vonatkoztatott fajlagos értékek az engedélyben rögzített 24 órás gyártási 

kapacitásra vonatkoznak (légszáraz cellulóz végtermékre). 

(3) Az (1) szakasz alatti értékek a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizére vonatkoz-

nak. 
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18. Fejezet 

Papírgyártás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Papírgyártás 21.12 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében a papír- és kartongyártás következő csoportjaiból származnak: 

1.1. enyvezetlen famentes papír és karton; 

1.2. enyvezett fatartalmú és famentes papír és karton; 

1.3. erősen színezett papírok és kartonok (tiszta cellulózból) és speciális papírok, melyek-

nél évi átlagban naponta legalább egyszer fajtaváltás van; 

1.4. valódi pergament; 

1.5. mázolt, famentes és fatartalmú papír és karton (m
2
-enként 10 grammnál több máz-

anyag); 

1.6. fatartalmú papír (farost integrált gyártásából, túlnyomórészt primer rostanyagból); 

1.7. túlnyomórészt hulladék papírból gyártott papír és karton. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből szár-

mazó vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe, mint befogadóba történő 

bevezetés helyén 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 
g 

Gyártási csoport 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes lebegőanyag mg/l 50 50 50 50 – – – 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) kg/t 3 6 9 9 2 3 (5) 5 

Ötnapos biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 25 25 25 – 25 25 25 

Összes szervetlen nitrogén  

(ammónium, nitrát, nitrit) 

mg/l 10 10 10 – 10 10 10 

Összes foszfor mg/l 2 2 2 2 2 2 2 

Adszorbeálható szerves kötésű  

halogének (AOX) 

kg/t 0,04 0,04 0,04 0,025 0,02 0,01 0,012 

(2) A termelésspecifikus terhelések az engedélyben alapul vett gépi kapacitásokra vonat-

koznak. A szennyezőanyag-terhelést a kétórás átlagmintából vagy minősített pontmintából 

meghatározott koncentráció értékből és a mintavételnek megfelelő szennyvízáram alapján kell 

meghatározni. 

(3) A szennyvíz nem tartalmazhat halogénezett szerves vegyületeket, benzolt, toluolt és xi-

lolt, melyek az oldó- és tisztítószerekből származnak. Azt, hogy ilyen anyagokat nem használ-

tak, úgy lehet bizonyítani, hogy minden felhasznált oldószert, tisztítószert naplóban vezetnek, 

és rendelkezésre áll olyan gyártói bizonylat, amely igazolja, hogy az oldószerben és takarító-

szerben nincsenek halogénezett szerves vegyületek, benzol, toluol és xilol. 
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19. Fejezet 

Kőszénkokszolás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Koksz gyártás 23.10 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében a kőszén kokszolásából származnak. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a koksz oltóvizére, valamint az indirekt hűtőrendszerekből 

és üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 

Minősített pontminta vagy 2 órás át-

lagminta 

g/t mg/l 

Ötnapos biokémiai oxigénigény (BOI5) 9 – 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit) 9 – 

Összes szerves és szervetlen nitrogén 12 – 

Összes foszfor – 2 

(2) A dikromátos oxigénfogyasztásra (KOIk) a biológiai tisztítási fokozat elfolyó szenny-

vizére olyan határértéket kell előírni, amely legalább 90% KOIk csökkentésnek felel meg. A 

koncentráció mérés minősített pontmintával vagy 2 órás átlagmintával történik egy legfeljebb 

24 órás reprezentatív mintavételi időszak alapján. 

(3) A termelésspecifikus (g/t) terhelési értékek a vízjogi engedélyben rögzített kokszolási 

kapacitásra vonatkoznak, kifejezve a 2 óra alatt feldolgozott szén tömegével, amelynek víztar-

talma 10%. Ha ennél kevesebb víz van a szénben a feldolgozáskor, akkor a kokszolási kapaci-

tást erre a víztartalomra kell átszámítani. A szennyezőanyag-terhelést minősített pontmintával 

vagy 2 órás kevert mintából és a mintavétellel összhangban álló szennyvízmennyiségből kell 

meghatározni. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilol) g/t 0,03 

Szulfidok g/t 0,03 

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) g/t 0,015 

Fenolindex g/t 0,15 

Cianid könnyen felszabaduló g/t 0,03 

ToxicitásHal TH 2 

(2) A termelésspecifikus (g/t) terhelési értékek a vízjogi engedélyben rögzített kokszolási 

kapacitásra vonatkoznak, kifejezve a 2 óra alatt feldolgozott szén tömegével, amelynek víztar-

talma 10%. Ha ennél kevesebb víz van a szénben a feldolgozáskor, akkor a kokszolási kapaci-

tást erre a víztartalomra kell átszámítani. A szennyezőanyag-terhelést minősített pontmintával 

vagy 2 órás kevert mintából és a mintavétellel összhangban álló szennyvízmennyiséggel kell 

meghatározni. 

 

20. Fejezet 

Kőolaj-feldolgozás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Kőolaj-feldolgozás 23.20 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízkibocsátásra vonatkoznak, melynél a szennyvíz 

szennyezőanyag-terhelése lényegében ásványolaj (nyersolaj) vagy finomított olajtermékektől 

származik. Ide számítanak a részben, vagy kizárólag kenőolajat előállító finomítók is. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a petrolkémiai üzemek szennyvizére, az indirekt hűtésű 

rendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből származó vizekre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 80 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit.) 25 

Összes foszfor 1,5 

Összes alifás szénhidrogén (TPH) 3 

(2) A minősített pontmintából vagy kétórás kevert mintából meghatározott kibocsátott 

KOIk értékre 100 mg/l koncentráció engedhető meg, ha a közös üzemi szennyvíztisztító tele-

pen a KOIk terhelés legalább 80%-kal csökken. A KOIk terhelés csökkenése az olajfogó elfo-

lyó szennyvize és a biológiai tisztító fokozat elfolyó szennyvize KOIk értékeinek arányára 
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vonatkozik egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. 

(3) Az összes szervetlen nitrogénre magasabb koncentráció engedhető meg, ha a közös 

üzemi szennyvíztisztító telepen a nitrogénterhelés legalább 75%-kal csökken. A nitrogénter-

helés csökkenése az olajfogó elfolyó szennyvize és a biológiai tisztító fokozat elfolyó szenny-

vize nitrogén értékeinek arányára vonatkozik, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív idő-

szakra. Terhelésként az összes szerves és szervetlen nitrogént kell tekinteni. 

(4) Az (1)–(3) szakaszokban lévő követelmények kiegészítéseként olyan szennyezőanyag-

terhelést is meg kell állapítani, amely a meghatározott koncentráció értékből és a feldolgozan-

dó nyersanyagra vetített 1,0 m
3
/t fajlagos szennyvíz keletkezéséből adódik. A kenőolaj tekin-

tetében a nyersanyagra vetítve 1,5 m
3
/t fajlagos szennyvízkeletkezés veendő alapul. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Megnevezés 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta mg/l 

Pontminta 

mg/l 

Fenolindex 0,15   

Adszorbeálható, szerves kötésű halogének (AOX)   0,5 

Szulfidok 0,6   

Cianid, könnyen felszabaduló   0,1 

(2) Az (1) szakaszban lévő követelmények kiegészítéseként olyan szennyezőanyag-

terhelést is meg kell állapítani, amely a meghatározott koncentráció értékből és a feldolgozan-

dó nyersanyagra vetített 1,0 m
3
/t fajlagos szennyvíz keletkezéséből adódik. A kenőolaj tekin-

tetében a nyersanyagra vetítve 1,5 m
3
/t fajlagos szennyvízkeletkezés veendő alapul. 

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

A paraffinmentesítésből származó szennyvízben az adszorbeálható, szerves kötésű halogé-

nek (AOX) mennyisége, pontmintával mérve a 0,5 mg/l értéket nem lépheti túl. 

 

21. Fejezet 

Szervetlen pigmentek gyártása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Színezék, pigment gyártása 24.12 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai fő-

leg az alábbi szervetlen pigmentek gyártásából származnak: 

1. Ólom- és cinkpigmentek 

2. Kadmium-pigmentek 

3. Litopon, cinkszulfid és báriumszulfát csapadék pigmentek 

4. Szilikátos töltőanyagok 

5. Vas-oxid pigmentek 

6. Króm-oxid pigmentek 

7. Keverék fázisú pigment- és színkeverékek, masszák 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a magas diszperziófokú oxidok, agyagásvány tartalmú 

pigmentek gyártásából származó szennyvizekre, továbbá az indirekt hűtőrendszerekből és 

üzemi vízelőkészítésből elfolyó használt vizekre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény 
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C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) Az A) rész (1) szakasz alatt felsorolt csoportok bármelyikének szennyvízére vonatkozó 

követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás 

(KOIk) 

mg/l 100 150 100 – – 70 100 

kg/t – – – 0,6 4 – – 

Ammónia-ammónium nitrogén mg/l – – – – 10 – – 

Nitrát nitrogén kg/t 90 – – – – – – 

Szulfát kg/t – – – 600 1600 
120

0 
– 

Szulfit mg/l – – 20 – – 20 – 

Összes vas kg/t – – – – 0,5 –   

ToxicitásHal TH 2 2 2 2 2 2 2 

(2) A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta koncentrá-

ció értékéből és a mintavétellel összhangban lévő szennyvízáramból kell meghatározni. 

(3) A vas-oxid pigment gyártásnál (5. csoport) a szulfáttal szembeni követelmény csak a 

Fall és Penniman eljárás szerinti gyártásnál alkalmazandó. Az anilines eljárás szerinti gyár-

tásnál a szulfátra 40 kg/t alkalmazandó. A vastartalomra vonatkozó követelmény csak vas-

oxid pigmentekre és a technikai vas-oxid gyártásra alkalmazandó. A festék pigmentek és a 

nagy tisztaságú vas-oxid pigmentek előállítása esetén a vasra 1 kg/t az előírás. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 
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(1) Az A) rész (1) szakasz alatt felsorolt csoportok bármelyikének szennyvizére vonatkozó 

követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Anilin kg/t – – – – 0,2 – – 

Összes bárium mg/l – – 2 – – – – 

Összes ólom kg/t 0,04 – – – – – – 

Összes kadmi-

um 

mg/l – – 0,01 – – – – 

kg/t – 0,15 – – – – – 

Összes króm 
mg/l – – –   – – 0,5 

kg/t 0,03 – – – – 0,02   

Összes kobalt mg/l – – – – –   1 

Összes réz mg/l – – – – – – 0,5 

Összes nikkel mg/l – – – – – – 0,5 

Szulfidok mg/l – – 1 – – – – 

Összes cink mg/l 5 2 2 – – – 0,5 

(2) A vas-oxid pigment gyártásnál (5. csoport) az (1) szakaszban az anilinre megadott kö-

vetelmény csak az anilines gyártásra vonatkozik. 

(3) A termelés specifikus terhelési érték a kadmium pigmentnél a felhasznált kadmium tö-

megére vonatkozik. 

(4) A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintában vagy 2 órás átlagmintában 

meghatározott koncentrációból és a mintavétellel egyidejű szennyvízáramból kell meghatá-

rozni. 

22. Fejezet 

Alkáli-klorid elektrolízis 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 24.13 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai fő-

leg alkáli-klorid elektrolízisből származnak. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a nátriumklorid-olvadékos elektrolízisre és alkoholátokat 

előállító elektrolízisre, valamint a hűtőrendszerből és az üzemi vízelőkészítésből származó 

vízre. 

B) Általános követelmények 

Az alkáli-klorid elektrolízis üzemből származó szennyvizet a termelési folyamatba vissza 

kell vezetni, amennyire csak azt a műszaki feltételek lehetővé teszik. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 
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A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt; 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 50 

ToxicitásHal TH 2 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 

Nincs külön követelmény. 

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

(1) A termelési folyamatba gyártási vagy segédanyagként használt higanyból és azbesztből 

a szennyvízbe semmi nem kerülhet. Ez a követelmény teljesítettnek tekintendő, ha az alkáli-

klorid elektrolízis üzemegységben gyártási vagy segédanyagként higanyt és azbesztet nem 

használnak. 

(2) Pontmintával vizsgálva, a szennyvízben 2,5 mg/l-nél több adszorbeálható szerves köté-

sű halogének (AOX) és 0,2 mg/l koncentráció feletti aktív klór nem lehet. 

F) Követelmények a már meglévő berendezések iránt 

Meglévő tisztítótelepekről történő elvezetések, higanykatódos-eljárás esetén: 

(1) A C) résztől eltérően a higanykatódos-eljárással működő üzem szennyvize a befogadó-

ba a következő feltételekkel engedhető: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 150 

Összes higany mg/l 0,01 

ToxicitásHal TH 2 

(2) A D) résztől eltérően a higanykatódos elektrolízis üzem szennyvize iránti követelmé-

nyek más szennyvizekkel való elkeveredés előtt a következők: 

Megnevezés Mértékegység 

 

Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 150 

Összes higany 
mg/l 0,05 

g/t 0,3 

(3) Az E) résztől eltérően a higanykatódos elektrolízis üzem cellaterem egységéből kibo-

csátott szennyvízre vonatkozó követelmények: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Pont-

minta 

Összes higany g/t 0,055   

Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) mg/l   3,5 

(4) A higanykibocsátás termelésspecifikus terhelési értékei a 24 órás klórgyártó kapacitás-

ra vonatkoznak. 
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23. Fejezet 

Szénhidrogének előállítása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Szénhidrogének gyártása 24.14 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében a szénhidrogének gyártásának alábbi területeiből származnak: 

– szénhidrogének gyártása, többnyire olefin-szénhidrogének 2–4 szénatommal, a benzol, 

toluol és xilol gyártása ásványolajból krakkolással és hidrokrakkolással; 

– fizikai elválasztási módszerekkel tiszta szénhidrogének vagy szénhidrogén-keverékek 

gyártása ásványolaj termékekből; 

– szénhidrogének átalakítása kémiai eljárások útján, mint hidratálás, dehidratálás, 

alkilezés, dezalkilezés, izomerizálás vagy diszproporcionálás. 

Ide tartozik a termelő berendezések üzemi területén a szénhidrogénekkel kapcsolatba kerü-

lő csapadékvíz is. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a paraffinkásából tiszta paraffin előállítására, továbbá ás-

ványolajból tiszta paraffin gyártására, az indirekt hűtésű rendszerekből és az üzemi vízelőké-

szítésből elfolyó használt vizekre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 

Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

mg/l 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 120 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 25 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit) 25 

Összes foszfor 1,5 

Összes alifás szénhidrogén (TPH) 3 

(2) A minősített pontmintából vagy kétórás kevert mintából meghatározott kibocsátott 

KOIk értékre 190 mg/l koncentráció engedhető meg, ha a közös üzemi szennyvíztisztító tele-

pen a KOIk terhelés legalább 80%-kal csökken. A KOIk terhelés csökkenése az olajfogó elfo-

lyó szennyvize és a biológiai tisztító fokozat elfolyó szennyvize KOIk értékeinek arányára 

vonatkozik, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív időszakra. 

(3) Az összes szervetlen nitrogénre magasabb koncentráció engedhető meg, ha a közös 

üzemi szennyvíztisztító telepen a nitrogénterhelés legalább 75%-kal csökken. A nitrogénter-

helés csökkenése az olajfogó elfolyó szennyvize és a biológiai tisztító fokozat elfolyó szenny-

vize nitrogén értékeinek arányára vonatkozik, egy 24 óránál nem nagyobb reprezentatív idő-

szakra. Terhelésként az összes szerves és szervetlen nitrogént kell tekinteni. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Megnevezés 

Minősített pontminta vagy 2 órás 

átlagminta 

mg/l 

Pontminta 

mg/l 

Fenolindex 0,15   

Adszorbeálható szerves kötésű halogének 

(AOX) 
  

0,5 

Szulfidok 0,6   

BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilol) 0,1   

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

Az etil-benzol és kumol gyártásából eredő szennyvízben, pontmintában mérve az adszor-

beálható szerves kötésű halogének (AOX) koncentrációja nem haladhatja meg az 1 mg/l érté-

ket. 

24. Fejezet 

Műtrágyák gyártása, kivéve a kálium műtrágyát 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Műtrágya nitrogénvegyület gyártása 24.15 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyezőanyag-

terhelése főleg ásványi műtrágyák gyártásából származik. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik: 

– a kálium műtrágyák gyártásából származó szennyvízre; 

– gipsz kinyerés nélküli foszforsav gyártásból származó szennyvízre; 

– a hűtési rendszerek és üzemi vízelőkészítés elfolyó vizére. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 

Nitrogént 

tartalmazó 

komplex 

műtrágya 

gyártásából 

származó 

szennyvíz 

Egy komponensű 

nitrogén műtrá-

gya gyártásából 

származó 

szennyvíz 

Foszforsav tar-

talmú foszfát 

műtrágya gyár-

tásából szárma-

zó szennyvíz 

Pontminta 

10'-es Ülepedő anyag ml/l 0,7 0,3 0,7 

  Kétórás átlagminta 

Dikromátos oxigénfo-

gyasztás (KOIk) 

kg/t 3 2 3 

Összes kadmiumtartalom, 

ha a nyers foszfát tonná-

jának összes kadmium 

tartalma 50 g alatti 

g/t 0,5 – 0,5 

50–100 közötti g/t 1 – 1 

Ammónia-ammónium 

nitrogén 
kg/t 14 3 – 

Nitrát nitrogén kg/t 14 3 – 

Foszfát foszfor kg/t 3 – 3 

Fluoridok kg/t 3,5 – 3 

(2) A termékspecifikus terhelési értékek az engedélyben feltüntetett mértékadó kétórás 

gyártási kapacitásra vonatkoznak. A kadmium, foszfor és fluorid terhelési érték a P2O5-re 

átszámított foszfátra, a nitrogén-terhelés pedig a mindenkori késztermék műtrágyában lévő 

ammónium és nitrát vegyületek nitrogénjére vonatkozik. 

(3) Az (1) szakasz alatti követelmények a szennyvíztisztító telep elfolyó tisztított vizére 

vonatkoznak. 

25. Fejezet 

Szerves vegyipari termékek gyártása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Szerves vegyi alapanyagok gyártása 24.14 

Műanyag alapanyag gyártása 24.16 

Mezőgazdasági vegyitermék gyártása 24.20 

Festék bevonóanyag gyártása 24.30 

Gyógyszeralapanyag gyártása 24.41 

Gyógyszerkészítmények gyártása 24.42 

Tisztítószer, testápolócikk gyártása 24.5 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében kémiai, biokémiai vagy fizikai eljárással történő anyagok előállítása során keletkez-
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nek, beleértve a hozzá tartozó elő-, közbenső- és utókezelő technológiákat is. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az ásványolaj feldolgozásra, illetve a szénhidrogének elő-

állítására. 

(3) Ez a fejezet nem vonatkozik a 10 m
3
/nap-nál kisebb szennyvízbevezetésekre. 

(4) Arra a szennyvízre, amely formálási tevékenységből (anyag kezelése, előkészítése ke-

verés, oldás vagy áttöltés útján) ered és más, ezen fejezet alá tartozó üzemi szennyvizekkel 

nem keveredik, csak a fejezet B) része vonatkozik. 

B) Általános követelmények 

A szennyvíz bevezetésre engedély csak akkor adható, ha a szennyvíz keletkezési helyén a 

helyi viszonyok és iparági sajátosságok egyedi vizsgálata alapján a szennyezőanyag-terhelés 

olyan alacsony szinten tartható, amennyire az a következő intézkedések valamelyikével vagy 

azok kombinációjával lehetséges: 

– Víz- és anyagtakarékos eljárások alkalmazása, 

– Többszöri használat és visszaforgatás, 

– Indirekt hűtés bevezetése, 

– Vízrecirkulációs vagy vízmentes eljárások a vákuum előállításánál és a távozó levegő 

tisztításában, 

– Kevés szennyező anyagot tartalmazó nyers- és segédanyagok lehetőség szerinti alkalma-

zása. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

1. A dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 150 mg/l, minősített pontminta vagy 2 órás át-

lagminta alapján. A vízjogi engedélyben lehet magasabb max. 300 mg/l koncentrációt rögzí-

teni, ha a KOIk eltávolítási hatásfoka legalább 85%. (Gyógyszer alapanyag és készítmény 

gyártásnál a KOIk határérték akkor vonatkozik, ha a szennyvíz hőmérséklete 5 °C a biológiai 

tisztító elfolyó szennyvizében.) 

2. Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit) 50 mg/l, a minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta alapján. A vízjogi engedélyben lehet magasabb, max. 75 mg/l koncent-

rációt rögzíteni, ha a nitrogén eltávolítási hatásfoka legalább 75%, az összes (szerves és szer-

vetlen) nitrogénre számítva. Az összes szervetlen nitrogénre a határérték akkor vonatkozik, ha 

a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében. 

3. Összes foszfor 2 mg/l, a minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta alapján. 

4. Toxicitás T 

  Hal 2 

  Daphnia 8 

  Alga 16 

A követelmények minősített pontmintára vagy 2 órás átlagmintára vonatkoznak. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

1. Adszorbeálható szerves kötésű halogének, minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

alapján (AOX): 

a) Epiklórhidrin, propilén-oxid és butilén-oxid gyártás szennyvize: 3 mg/l 

b) Acetaldehid kétlépcsős előállításának szennyvize: 80 g/t 

c) Acetaldehid egylépcsős előállításának szennyvize: 30 g/t 

d) AOX szempontjából meghatározó szerves színezékek és aromás közbenső termékek 

előállításából származó szennyvíz, ha az utóbbi termékek túlnyomórészt szerves színezékek 

előállítását szolgálják: 8 mg/l 

e) AOX szempontból meghatározó gyógyszer-, növényvédő szer hatóanyagok, interme- 8 mg/l 
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dier előállításából származó szennyvíz: 

f) 1,2-diklóxetán (EDC) gyártásából származó szennyvíz, beleértve további feldolgozá-

sát vinilkloriddá (VC): 8 g/t 

A terhelési érték tisztító EDC termelési kapacitásra vonatkozik.   

g) Polivinilklorid (PVC) gyártásból származó szennyvíz: 15 g/t 

h) Az előzőekben nem szabályozott olyan szennyvízáramok, amelyek anyagok előállítá-

sából, továbbfeldolgozásából vagy alkalmazásából származnak, és az AOX koncentráció az 

1 mg/l-t túllépi, vagy célzott intézkedések hatására alatta marad: 

1 mg/l 

vagy 

20 g/t 

A terhelési érték a szerves céltermék kapacitására vonatkozik. 

2. Egyéb anyagok: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Összes higany mg/l 0,01 

Összes kadmium mg/l 0,05 

Összes réz mg/l 2,0 

Összes nikkel mg/l 1,0 

Összes ólom mg/l 0,5 

Összes króm mg/l 1,0 

Összes cink mg/l 10 

Összes ón mg/l 2 

A fenti követelmények a szóban forgó anyag előállításából, tovább feldolgozásából vagy 

alkalmazásából származó szennyvízre vonatkoznak. 

(2) Az AOX követelmények nem vonatkoznak a röntgen kontraszt anyagok előállításából 

és áttöltéséből származó szennyvízre, melyben szerves jód anyagok vannak. 

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

A króm VI koncentrációja 0,3 mg/l pontmintával mérve. 

 

26. Fejezet 

Bőrenyv-, zselatin- és csontenyvgyártás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Ragasztószer gyártás 24.62 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai ál-

latvágási melléktermékek és a bőrfeldolgozási hulladékok feldolgozása, bőrenyv, zselatin 

vagy csontenyv előállítása során keletkeznek. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítés-

ből elfolyó használt vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 110 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 25 

Ammónia-ammónium nitrogén mg/l 10 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit) mg/l 30 

Összes foszfor mg/l 2 

(2) Az ammónia-ammónium nitrogénre és az összes szervetlen nitrogénre vonatkozó ha-

tárértékek akkor alkalmazandók, ha a szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfo-

lyó szennyvizében és a vízjogi engedélyben rögzített összes befolyó nitrogén több mint 100 

kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megen-

gedhető, egészen 50 mg/l-ig, ha az összes nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 85%. A tisztí-

tási hatásfok a befolyó összes (szerves és szervetlen) és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére 

értendő, egy 24 óránál kisebb reprezentatív időszakra. 

(3) Az összes foszforral szembeni követelmény akkor alkalmazandó, ha a vízjogi enge-

délyben rögzített összes foszfor terhelés napi 20 kg-nál több. 

 

27. Fejezet 

Viszkóz alapú műszálak, szalagok és textilek, továbbá cellulózacetát rostok előállítása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Vegyi szál gyártása 24.70 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében a következő gyártási eljárások valamelyikéből származnak, beleértve a hozzá tarto-

zó előkészítő technológiai fázisokat is. 

1. Viszkóz műszál 

2. Viszkóz alapú fólia és textil 

3. Cellulóz üveg 

4. Cellulóz acetát rost 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítés-

ből kibocsátott vízre. 

B) Általános követelmények 

(1) A szennyvíz csak akkor bocsátható ki, ha a szennyező anyag terhelését az egyedi ese-

tek lehetőségeinek vizsgálata után a következő intézkedések megtételével alacsony szinten 

tartják: 

1. A mosási és tisztítási eljárásokban víztakarékos eljárások bevezetése (pl. orsó-, fonalkö-

teg-, textilmosás), mint az ellenáramú mosás és vízforgatás megvalósítása. 

2. Pára (gőz) kondenzáltatásánál (pl. fonodai fürdő előkészítésénél) indirekt hűtés alkalma-

zása, vagy hűtőtornyos recirkulációs rendszer üzemeltetése. 

3. Vákuum előállításánál szennyvíz nélküli eljárás bevezetése. 

4. A fonodai fürdő veszteségeinek csökkentése (pl. a sugaras öblítésnél). 

5. A lúgfölösleg felfrissítése és visszavezetése. 

6. Cellulóz acetát rostok gyártásánál az ecetsav és aceton kinyerése és termelésbe való 

visszavezetése. 

7. Olyan műanyagrost használata, melynek szerves kötésű halogéntartalma (AOX-ként 
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mérve), 150 g/t cellulózrost alatt marad. 

8. Klórt vagy klórképző fehérítő anyagokat nem tartalmazó fürdők alkalmazása. 

9. Olyan készítmények használata, melyeknél az oldott szerves szén (DOC) 80%-os csök-

kenése 7 nap. 

(2) A fehérítő fürdőkre vonatkozó előírást úgy lehet bizonyítani, hogy a fehérítő fürdőkről 

nyilvántartást, üzemnaplót vezetnek. Az alkalmazott vegyszer gyári adataival bizonyítják, 

hogy a fehérítő fürdőben nincs klór vagy klórfejlesztő vegyszer. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) Az A) rész (1) alatt felsorolt bármelyik tevékenységi terület szennyvízére vonatkozó 

követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 

1. 2. 3. 4. 

Minősített pontminta vagy 2 órás 

átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) kg/t 20 20 50 2 

Ötnapos biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 25 25 25 25 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, 

nitrát, nitrit) 

mg/l 10 50 10 10 

Összes foszfor mg/l 2 2 2 2 

Szulfidok mg/l 0,3 0,3 0,3 – 

ToxicitásHal TH 2 2 2 2 

(2) A termelésspecifikus KOIk terhelés (kg/t) a vízjogi engedélyben szereplő szerves cél-

termékre vonatkozik. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontminta, vagy 2 órás átlag-

minta koncentráció értékéből és a mintavétellel összhangban lévő szennyvízhozamból kell 

meghatározni. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 

(1) Az A) rész (1) alatt felsorolt tevékenységek valamelyikéből származó szennyvízre vo-

natkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 

1. 2. 3. 4. 

Minősített pontminta vagy 2 órás 

átlagminta 

Összes cink mg/l 1 – – – 

Összes réz g/t – – – 7 

Adszorbeálható szerves kötésű halogé-

nek (AOX) 
g/t 40 30 30 8 

(2) Az AOX értékek pontmintára vonatkoznak. 

(3) Viszkóz műszál gyártásnál az orsómosás, a köteges mosás, fonás, fonófürdő előkészítés 

szennyvizéből a termelésspecifikus cinkterhelés 8 g/t, melyet minősített pontmintából vagy 2 

órás kevert mintából és a mintavétellel összhangban álló szennyvízhozamból kell meghatá-

rozni. 

(4) A termelésspecifikus terhelési értékek (g/t, kg/t) a vízjogi engedélyben a szerves cél-
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termékre vonatkozó termelési kapacitásra vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősí-

tett pontminta, vagy 2 órás átlagminta koncentráció értékéből – AOX esetében pontmintából – 

és a mintavétellel összhangban lévő szennyvízhozamból kell meghatározni. 

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

A mosó- és öblítőfürdők szennyvize csak szerves komplexképzőket tartalmazhat, amelyek 

28 napos oldott szerves szén (DOC) lebontása a 80%-ot eléri. 

 

28. Fejezet 

Üveg és mesterséges ásványi rostok gyártása és feldolgozása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Üveg, üvegtermék gyártása 26.1 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében üveg és mesterséges ásványi rostok gyártásából és feldolgozásából származnak. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerek és üzemi vízelőkészítés, továb-

bá üveggalvanizálás és az üzletekben az optikai üvegek keretbeillesztés céljára végzett mec-

hanikai megmunkálásának használt vizére. 

B) Általános követelmények 

(1) A szennyvíz nem tartalmazhat segéd- és adalékanyagokból – mint hideg kenőanyag – 

származó szerves halogénezett szénhidrogéneket. A követelmény betartását úgy lehet igazol-

ni, hogy minden segéd- és adalékanyagot nyilvántartanak és rendelkeznek olyan igazolással, 

hogy ezek az anyagok nem tartalmaznak halogénezett szerves szénhidrogéneket. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység Pontminta 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Összes lebegőanyag mg/l 30 – 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l – 130 

Szulfát mg/l – 400 

Fluoridok mg/l – 25 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 

(1) Az ólomüveg, speciális üveg, optikai üveg, síküveg mechanikai kezeléséből származó 

szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

1. A szennyvizet, ha az nem a kézi csiszolók működéséből származik, recirkuláltatni kell. 

Csak azt a szennyvizet lehet elvezetni, ami a vízforgatásból a termékre tapadással, fröccsenés-

sel távozik, vagy hosszabb üzemszünet, karbantartás, tisztítás, termékváltás miatt a vízkör 

teljes cseréjekor szükséges. Ahol a víz visszaforgatása miatt a gépek károsodhatnak, ott a 

recirkuláció nem szükséges. 
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Az elvezetendő szennyvíz iránti követelmények: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,3 

Összes antimon mg/l 0,3 

Összes bárium mg/l 3 

Összes ólom mg/l 0,5 

2. Ha olyan segéd- és adalékanyagokat használnak, amelyekben az alábbiakban felsorolt 

nehézfémek fordulnak elő, akkor a szennyvízre vonatkozó követelmények kiegészülnek a 

következőkkel: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Összes réz mg/l 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 

Összes króm mg/l 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,1 

3. Ha a szennyvíz napi 8 m
3
-nél kevesebb, akkor az 1. pont alatti arzén, antimon, bárium és 

ólom koncentrációk betartottnak tekinthetők, abban az esetben, ha a hatóság által engedélye-

zett szennyvíztisztító telep megépült és működik, az engedélynek megfelelően karbantartják 

és üzembe helyezés előtt, továbbá a jogszabály szerinti rendszeres időközökben – legfeljebb 5 

évenként – felülvizsgálják, hogy megfelelő állapotú-e. 

(2) Az ólomüveg, speciálüveg, optikai üveg felületi kémiai kezeléséből származó szenny-

vízre vonatkozó követelmények: 

1. Ólomra és arzénre 50 g/t terhelés vonatkozik a felhasznált fluorsavra (HF) vetítve. 

2. Amelyik üzemben a savfelhasználás négyhetente 1 t HF-nál (100%) kevesebb, ott az 

ólomra és arzénra a kibocsátási érték 250 g/t a felhasznált fluorsavra vetítve. 

3. Az előző 1. és 2. pontokban előírt fajlagos terhelési értékek (F) (g/t) az alábbi összefüg-

gés alapján számítandók: 

 

C = minősített pontmintában vagy átlagmintában meghatározott szennyezőanyag-

koncentráció (g/m
3
) 

W = a mintavételt megelőző négy hétben kibocsátott szennyvízmennyiség (m
3
) 

H

F 

= a mintavételt megelőző négy hétben a savfelhasználás (t) 

P = a sav koncentrációja (%) 

4. A báriumra 3 mg/l kibocsátási határérték vonatkozik, minősített pontmintából vagy 2 

órás átlagmintából meghatározva. 
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5. Ha olyan segéd- és adalékanyagokat használnak, amelyekben az alábbiakban felsorolt 

nehézfémek valamelyike vagy több fordul elő, akkor a szennyvízre vonatkozó követelmények 

kiegészülnek a következőkkel: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Összes réz mg/l 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 

Összes króm mg/l 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,1 

(3) A síküveg ezüstözése és rezezése (tükörkészítés) esetén, az óránkénti üvegfelület kapa-

citásra vonatkoztatott fajlagos terhelési érték: 12 mg/m
2
 réz, 3 mg/m

2
 ezüst és 30 mg/m

2
 cink. 

A termelésspecifikus terhelési értékek az engedélyben feltüntetett termelési kapacitásra vo-

natkoznak. Az óránkénti szennyezőanyag-terhelést a szennyezőanyag-koncentrációból (minő-

sített pontminta vagy 2 órás átlagminta alapján) és az óránkénti szennyvízmennyiségből kell 

kiszámítani. 

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

(1) A szennyvíz nem tartalmazhat: 

1. Csiszoló üzemi iszapot az ólomüveg, speciál üveg, optikai üveg és síküveg mechanikai 

megmunkálásából, valamint marató iszapot az ólomüveg, speciál üveg és optikai üveg kémiai 

felületkezeléséből. 

2. Ezüst- és réztartalmú iszapokat a síküveg ezüstözéséből, rezezéséből. 

(2) Az ólomüveg, speciál üveg és optikai üveg kémiai felületkezeléséből a távozó gáz mo-

sásából szennyvíz nem keletkezhet. 

 

29. Fejezet 

Kerámiatermékek gyártása 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Háztartási kerámia gyártása 26.21 

Egészségügyi kerámia gyártása 26.22 

Kerámiaszigetelők gyártása 26.23 

Műszaki kerámia gyártása 26.24 

Egyéb kerámiatermék gyártása 26.25 

Tűzálló kerémiatermék gyártása 26.26 

Kerámiacsempe, -lap gyártása 26.30 

Égetett agyag építőanyag gyártása 26.40 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyezőanyagai fő-

leg kerámiatermékek előállításából származnak. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből, az üzemi vízelőkészítéséből 

és az üzemi egészségügyi létesítményekből származó vízre. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 80 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) az összes 

szennyvíz legalább 50%-os újrahasznosítása esetén 

mg/l 100 

Összes lebegőanyag mg/l 70 

Összes ólom mg/l 0,5 

Összes kadmium mg/l 0,07 

Összes króm mg/l 0,1 

Összes kobalt mg/l 0,1 

Összes réz mg/l 0,1 

Összes nikkel mg/l 0,1 

Összes cink mg/l 2 

(2) A tűzálló eszközök, a csiszolószerszámok és téglagyártás köréből származó szennyvi-

zet nem szabad a befogadóba vezetni. Ez a követelmény nem vonatkozik a termelő berende-

zések tisztítására, karbantartására, továbbá nyersanyag mosására. 

(3) A csempe és burkolólap gyártásából, továbbá a piezo-kerámia előállításból származó 

szennyvizet csak akkor szabad a befogadóba vezetni, ha visszaforgató rendszert üzemeltetnek. 

A csempe- és burkolólap-gyártásból származó összes szennyvíznek legalább 50%-át, a piezo-

kerámiánál legalább 30%-át újból hasznosítani kell. Ez a követelmény nem alkalmazandó, ha 

a termelés átállítása közben nem lehetséges a visszaforgatás, vagy ha a vízforgató berendezést 

tisztítják, karbantartják. 

(4) A követelmények nem vonatkoznak zománcozott termékek előállításából származó 

szennyvízre 

– ha a termelésből származó szennyvíz a napi 4 m
3
-t nem lépi túl, 

– amennyiben a zománcozásból nem keletkezik szennyvíz, vagy azt elkülönítve felfogják 

és veszélyes hulladékként előírás szerint ártalmatlanítják. 

 

30. Fejezet 

Vas- és acélgyártás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása 27.1 

Csőgyártás 27.2 

Vas, acél egyéb feldolgozása 27.3 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében az alábbi gyártási technológiákból származnak: 

1.1. Kohógáz tisztítás 

1.2. Nyersvas előállítása kohóban és salakgranulálás 

1.3. Nyersvas kéntelenítése 

1.4. Nyersacél előállítása (konverteres- és elektroacél gyártás) 

1.5. Folyamatos acélöntés, meleghengerlés és egyéb melegalakítás 
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1.6. Csövek hőkezelése 

1.7. Vasalapú szalagok hideg kikészítése 

1.8. Egyéb hidegalakítás 

1.9. Acél félkész termékek felületének folyamatos hőkezelése (nemesítése stb.) 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a kokszolóból származó szennyvízre, illetve az ipari fo-

lyamatok indirekt hűtőrendszereiből és az üzemi vízelőkészítésből származó szennyvízre. 

B) Általános követelmények 

(1) Az alábbi tevékenységi területek szennyvize nem bocsátható a befogadóba 

– az 1.1. alatti kohógáz tisztításból, 

– az 1.3. alatti nyersvas kéntelenítőből, 

– az 1.4. alatti nyersacél előállításból, kivéve a gázhűtést, a vas és acél újrahasznosítást. 

Ha a nyersacél gyártásánál nem lehet száraz gáztisztítást alkalmazni, akkor C) (1) és D) (1) 

táblázatokban az 1.4 gyártási csoport határértékei a gázmosó víz nagymértékű visszaforgatása 

esetén alkalmazandóak. 

(2) Szennyvizet csak akkor lehet befogadóba bocsátani, ha szennyező anyag terhelését a 

lehetőségek egyedi vizsgálata után az alábbi intézkedésekkel mérséklik: 

– A gázmosók és egyéb folyamatok technológiai vizének jelentős visszaforgatása. 

– A technológiai víz további hasznosítása. 

– Salakgranulálásnál technológiai víz, hűtővíz használata. 

– A burkolt területekről összegyűjtött, szennyezett csapadékvíz hasznosítása. 

– Az öblítővíz többszörös hasznosítása megfelelő eljárások alkalmazásával, mint a kasz-

kád- öblítés, recirkulációs öblítés ioncserés tisztítással. 

– Az arra alkalmas anyagok kinyerése vagy visszavezetése a technológiába. 

– A felületnemesítés kezelő fürdőiből a hatóanyag kihordásának csökkentésére alkalmas 

intézkedések, mint a fröccsenés elleni védelem, letörlés. 

– A fürdő megfelelő eszközökkel történő kezelése, a fürdő használati idejének növelése 

céljából. 

(3) A szennyvíz csak olyan szerves komplexképzőket tartalmazhat, melyek 28 napos DOC 

(oldott szerves szén) lebontása 80%-ot elér, a szabvány szerinti vizsgálattal. 

(4) A szennyvíz nem tartalmazhat semmilyen oldószerekből vagy tisztítószerekből szár-

mazó szerves halogénvegyületet. 

(5) A (3) és (4) pont követelményeinek betartását úgy lehet igazolni, hogy minden használt 

üzemi és segédanyagot, illetve felhasználást nyilvántartanak, és rendelkeznek olyan gyártói 

igazolásokkal, hogy a szennyvízben tiltott anyagokat az alkalmazott üzemi és segédanyagok 

nem tartalmaznak. 

(6) Több gyártási csoportnál keletkezett szenny-, illetve használtvíz esetén a követelmé-

nyek betartására az alábbiak vonatkoznak: 

– Több gyártási csoportból származó szennyvízre vonatkozó követelményeket a C) (1) és 

D) (1) táblázatokból kell levezetni. Ha több keletkezési helyről származó szennyvizet együtt 

kezelnek, akkor az összes terhelésnek szennyező komponensenként legalább a külön-külön 

kezeléssel elérhető csökkenését kell elérni. 

– Egy vagy több gyártási csoportból származó szenny- és használtvíz további hasznosítása 

esetén, az utolsó gyártási csoport elfolyó szennyvize iránti követelményeket a C) (1) és D) (1) 

táblázatoknak erre az utolsó gyártási csoportra vonatkozó előírásai határozzák meg. Ha erre a 

gyártási csoportra, egy vagy több olyan komponensre nincs határérték megállapítva, amelyre 

a megelőző gyártási csoportnak van, akkor az utolsó előtisztító telepet elhagyó terhelés, vagy 

a befogadóba vezetés helyén a terhelés nem lehet nagyobb, mint az a terhelés, amely az utolsó 

olyan gyártási csoportból távozó szennyvízre vonatkozik, amelyikre még van határérték meg-

állapítva. 
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C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) Az A) rész (1) alatti egyes tevékenységi körökből származó szennyvízre vonatkozó kö-

vetelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Gyártási csoport 

1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagmin-

ta 

Dikromátos oxigénfogyasztás 

(KOIk) 

mg/l 100 50 40 200 200 300 300 

g/t 15 – – – – – – 

Összes vas 
mg/l 10 5 10 5 5 10 5 

g/t 2 – – – – – – 

Összes alifás szénhidrogén (TPH) mg/l – – 5 10 10 10 5 

Nitrit-nitrogén mg/l – –   – 5 5 – 

Összes foszfor mg/l – – – – 2 2 2 

Fluoridok mg/l – – – – 30 30 – 

(2) A termelésspecifikus fajlagos értékek az engedélyben alapul vett termelési kapacitásra 

(nyersvas) vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás 

átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvíz-

hozamból kell meghatározni. 

(3) A dikromátos oxigénfogyasztásra (KOIk) megállapított határértékek betartottnak minő-

sülnek, ha az összes szerves szén (TOC) mg/l-ben kifejezett koncentrációjának háromszorosa 

nem lépi túl a KOIk határértéket. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 
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(1) Az A) rész (1) alatti egyes tevékenységi körökből származó szennyvízre vonatkozó kö-

vetelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Gyártási csoport 

1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes ólom 
mg/l 1 0,5 – – – – 0,5 

g/t 0,15 – – – – – – 

Összes króm mg/l – 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l – – – – 0,1 0,1 0,1 

Összes réz 
mg/l 0,6 – – – – – 0,5 

g/t 0,09 – – – – – – 

Összes nikkel 
mg/l 0,8 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

g/t 0,12 – – – – – – 

Összes cink 
mg/l 4 2 2 2 2 2 2 

g/t 0,6 – – – – – – 

Összes ón mg/l – – – – – – 2 

Cianid könnyen felszabaduló mg/l 0,8 – – – – – 0,2 

g/t 0,12 – – – – – – 

Adszorbeálható szerves kötésű 

halogének (AOX) 

mg/l – – – – – – 1 

ToxicitásHal TH 6 2 2 2 6 6 6 

(2) A termelésspecifikus fajlagos értékek az engedélyben alapul vett termelési kapacitásra 

(nyersvas) vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás 

átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvíz-

térfogatból kell meghatározni. 

 

31. Fejezet 

Vas-, acél- és temperöntés 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Vasöntés 27.51 

Acélöntés 27.52 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai a 

vas-, acél- és temperöntés alábbiakban felsorolt területének valamelyikéből származnak: 

1. Olvasztás 

2. Öntés, hűtés, ürítés 

3. Öntvénytisztítás 

4. Homok előkészítés és formakészítés 

5. Magkészítés 
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6. Rendszer tisztítás 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítés-

ből származó vízre. 

B) Általános követelmények 

(1) A szennyvíz nem tartalmazhat oldószerekből és tisztítószerekből származó szerves ha-

logén vegyületeket. A követelmény betartását úgy lehet igazolni, hogy minden használt oldó-

szert, tisztítószert nyilvántartanak és rendelkeznek olyan igazolással, hogy ezekben az oldó-

szerekben és tisztítószerekben nincs szerves halogén vegyület. 

(2) Homok regenerálásából származó szennyvíz nem bocsátható a befogadóba. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) Az A) (1) alatt felsorolt területek valamelyikéről származó szennyvízre vonatkozó kö-

vetelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) g/t 100 

Összes vas g/t 5 

Összes alifás szénhidrogén (TPH) g/t 5 

Fenolindex g/t 2,5 

Cianid könnyen felszabaduló g/t 0,5 

ToxicitásHal TH 2 

(2) A termelésspecifikus fajlagos értékek az engedélyben alapul vett termelési kapacitásra 

(elkészített jó öntvény) vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából 

vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű 

szennyvíztérfogatból kell meghatározni. 

(3) A toxicitásra vonatkozó határérték a jó öntvényre vonatkoztatott 0,5 m
3
/t fajlagos víz-

mennyiségre vonatkozik. Ha a vizsgált szennyvízáramból számított hígítási tényező nem ke-

rek szám, akkor a következő, nagyobb hígítási tényezőt kell alapul venni. 

(4) Magkészítésből szennyvíz, amennyiben keletkezik, az alábbi feltételekkel engedhető a 

befogadóba: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 90 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 20 

Ammónia-ammónium nitrogén mg/l 10 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrát, nitrit) mg/l 18 

Összes foszfor mg/l 2 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 
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(1) Az A) (1) alatt felsorolt területek valamelyikéről származó szennyvízre vonatkozó kö-

vetelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén g/t 0,05 

Összes kadmium g/t 0,05 

Összes ólom g/t 0,25 

Összes króm g/t 0,25 

Összes réz g/t 0,25 

Összes nikkel g/t 0,25 

Összes cink g/t 1 

Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) g/t 0,5 

(2) A termelésspecifikus fajlagos értékek az engedélyben alapul vett termelési kapacitásra 

(elkészített jó öntvény) vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából 

vagy kétórás átlagmintából, AOX-nál pontmintából és a mintavétellel egyidejű szennyvízho-

zamból kell meghatározni. 

 

32. Fejezet 

Fémgyártás a vas kivételével 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Alumíniumgyártás 27.42 

Ólom, cink gyártása 27.43 

Réz gyártása 27.44 

Egyéb nem vas fém gyártása 27.45 

Könnyűfém öntés és egyéb nem vas fém öntés 27.53 és 27.54 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai 

döntően ólom, réz, cink, alumínium előállításából és keletkező melléktermékeiből, továbbá 

félkész anyagaik gyártásából származnak. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az (1) alatt nem megadott anyagok gyártására, öntésére, 

továbbá indirekt hűtőrendszerekből és az üzemi vízelőkészítésből származó vízre. 

B) Általános követelmények 

(1) A szennyvizet csak akkor szabad elvezetni, ha szennyezőanyag-terhelését a lehetősé-

gek egyedi vizsgálata alapján az alábbi intézkedésekkel alacsony szinten tartják: 

– A hűtővizeket jelentős mértékben visszacirkuláltatják, vagy soros vízhasználatokat alakí-

tanak ki. 

– Az előkezelt használt vizet újra hasznosítják, megfelelő alkalmazási feltételek mellett a 

csapadékvizet hasznosítják. 

– Elválasztják a kezelést igénylő és a kezelést nem igénylő szennyvízáramokat. 

– Nem alkalmaznak nagy mennyiségű szennyvízkeletkezéssel járó termelési folyamatokat. 

– Kevés szennyező anyagot tartalmazó nyers- és segédanyagot használnak. 

 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Ólom, réz, cink 

mellék- és félkész 

termékek gyártása 

és öntése vas 

kivételével 

Alumí-

nium-oxid 

gyártása 

Alumínium  

kohósítása 

Alumínium öntés 

és alumínium 

félkész termékek 

gyártása 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos oxigén-

fogyasztás (KOIk) 

kg/t 1,5 0,5 0,3 0,5 

Összes vas kg/t 0,1 – – – 

Összes alifás szén-

hidrogén (TPH) 
kg/t – – 0,02 0,05 

Összes alumínium kg/t – 0,009 0,02 – 

Fluoridok kg/t – – 0,3 0,3 

ToxicitásHal TH 4 – – – 

(2) A termelésspecifikus fajlagos értékek a vízjogi engedélyben rögzített ólom, réz, cink, 

alumínium és melléktermékek, öntvény esetében a jó öntvény, termelési kapacitására vonat-

koznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából 

meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvíhozamból kell 

meghatározni. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 
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(1) Ólom, réz, cink mellék- és félkész termékek gyártásából és öntéséből (vas kivételével) 

származó szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta 

Összes kadmium mg/l 0,2 

Összes higany mg/l 0,05 

Összes cink mg/l 1 

Összes ólom mg/l 0,5 

Összes réz mg/l 0,5 

Összes arzén mg/l 0,1 

Összes nikkel mg/l 0,5 

Összes tallium mg/l 1 

Összes króm mg/l 0,5 

Összes kobalt mg/l 1 

Összes ezüst mg/l 0,1 

Összes ón mg/l 2 

Szulfidok mg/l 1 

Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) mg/l 1 

(2) Amennyiben az engedélyben rögzített ólom, réz, cink és melléktermékek termelési ka-

pacitása napi 10 tonnát meghaladja, akkor a D) (1) bekezdésben megadott szennyező anyag 

koncentrációkon túlmenően fajlagos szennyezőanyag előírásokat is be kell tartani. Ezek a B) 

részben megadott terheléscsökkentési intézkedésekkel érhetők el. A betartandó termelés-

specifikus fajlagos értékek a következők: 

Megnevezés Mértékegység Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes kadmium g/t 3 

Összes higany g/t 1 

Összes cink g/t 30 

Összes ólom g/t 15 

Összes réz g/t 10 

Összes arzén g/t 2 

Összes nikkel g/t 15 

Összes króm g/t 10 

(3) A termelésspecifikus fajlagos értékek a vízjogi engedélyben rögzített ólom, réz, cink, 

alumínium és melléktermékek, öntvény esetében a jó öntvény, termelési kapacitására vonat-

koznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából 

meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvízhozamból kell 
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meghatározni. 

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

(1) Az ólom, réz, cink mellék- és félkész termékek gyártásából és öntéséből származó 

szennyvíz – a keletkezése helyén pontmintával ellenőrizve – króm VI tartalma 0,1 mg/l-t, és a 

könnyen felszabaduló cianid tartalma a 0,1 mg/l koncentráció értéket nem haladhatja meg. 

(2) Az alumínium klóros finomításánál a levegőmosó szennyvize csak akkor vezethető el, 

ha a klór, klórképző anyagok és friss víz használata a legcsekélyebb. A keletkező szennyvízre 

a következő követelmények vonatkoznak: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta vagy 

2 órás átlagminta 
Pontminta 

Aktív klór mg/l – 0,5 

Hexaklórbenzol 
mg/l 0,003 – 

g/t 0,0003 – 

Adszorbeálható szerves kötésű halo-

gének (AOX) 
mg/l – 1 

A hexaklórbenzolra megadott termelésspecifikus fajlagos érték a klórozással kezelt alumí-

niumra vonatkozik. 

33. Fejezet 

Fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Fém felület kezelése 28.51 

Fémmegmunkálás 28.52 

(1) Ezen fejezet olyan szennyvizekre vonatkozik, amelyek szennyező anyagai a következő 

technológiákból származnak, beleértve a hozzájuk tartozó elő-, közbenső- és utókezeléseket 

is: 

1. Galvanizálás 

2. Pácolás 

3. Alumínium anódos oxidálása 

4. Barnítás 

5. Tűzi horganyzás és ónozás 

6. Hőkezelés, edzés 

7. Nyomtatott huzalozású lemezek gyártása 

8. Szárazelem gyártás 

9. Zománcozás 

10. Fémmegmunkálás 

11. Fémcsiszolás műveletei 

12. Festés, lakkozás, fényezés 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik a hűtővíz-rendszerekből, az egyéb üzemi vízelőkészítésből 

származó vizekre, illetve a csapadékvízre. 

B) Általános követelmények 

(1) A szennyezőanyag-kibocsátást a következő intézkedések segítségével a lehető legala-

csonyabb szinten kell tartani: 

– A technológiai oldatok (fürdők) lehető leghosszabb élettartamának elérése megfelelő el-

járások (membránszűrés, ioncsere, elektrolízis, termikus kezelés) alkalmazásával. 

– A technológiai oldatok (fürdők) hatóanyagainak veszteségeit csökkentő megfelelő eljárá-
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sok, mint a kevés folyadékkihordással járó munkadarab-szállítás, fröccsenés elleni védelem, 

optimális oldatösszetétel. 

– Az öblítővíz többszöri felhasználása megfelelő eljárások [többlépcsős (kaszkád) öblítés, 

ioncserével történő öblítővíz körfolyamat fenntartása] alkalmazásával. 

– Az öblítőkádakból kinyert megfelelő oldatok (fürdők) hatóanyagainak visszanyerése 

vagy körfolyamatba történő visszavezetése. 

– A kémiai rezező oldatokból (fürdőkből) és öblítővizekből a többlépcsős (kaszkád) öblí-

tés, az öblítővíz visszaforgatása ioncserés kezelés alkalmazásával, az etilén-diamin-

tetraecetsav (EDTA) és sói visszanyerése. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) Az A) rész (1) alatti egyes technológiákból származó szennyvizekre vonatkozó köve-

telmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés 

M
ér

té
k

- 

eg
y

sé
g

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Dikromátos 

oxigénfo-

gyasztás 

(KOIk) 

mg/l 400 100 100 200 200 400 600 200 100 400 400 300 

Összes szer-

vetlen nitrogén 

(ammónium, 

nitrát, nitrit) 

mg/l 50 30 – 30 30 50 50 50 20 30 – – 

Összes alumí-

nium 

mg/l 3 3 3 – – – – – 2 3 3 3 

Összes vas mg/l 10 10 – 10 10 – 10 10 10 10 10 10 

Fluoridok mg/l 30 20 30 – 30 – 30 – 30 30 – – 

Nitrit nitrogén mg/l – 5 5 5 – 5 – – 5 5 – – 

Összes alifás 

szénhidrogén 

(TPH) 

mg/l 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Összes foszfor mg/l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ToxicitásHal TH 6 4 2 6 6 6 6 6 4 6 6 6 

(2) Az összes alifás szénhidrogénre vonatkozó követelmény pontmintára vonatkozik. 

(3) Üveg galvanizálásra csak a ToxicitásHal követelmény vonatkozik, ahol TH = 2. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 
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(1) Az A) rész (1) alatti egyes tevékenységekből származó szennyvizekre vonatkozó köve-

telmények más szennyvizekkel való elkeveredés előtt: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

Összes arzén mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes bárium mg/l – – – – – 2 – – – – – – 

Összes ólom mg/l 0,5 – – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5 

Összes kadmi-

um 

mg/l 0,2 – – – 0,1 – – 0,2 0,2 0,1 – 0,2 

kg/t 0,3 – – – – – – 1,5 – – – – 

Összes króm mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 – – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 

Összes kobalt mg/l – – 1 – – – – – 1 – – – 

Összes réz mg/l 0,5 0,5 – – – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes nikkel mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes higany mg/l – – – – – – – 0,05 – – – – 

kg/t – – – – – – – 0,03 – – – – 

Összes szelén mg/l – – – – – – – – 1 – – – 

Összes ezüst mg/l 0,1 – – – – – 0,1 0,1 – – – – 

Összes ón mg/l 2 – 2 – 2 – 2 – – – – – 

Összes cink mg/l 2 2 2 – 2 – – 2 2 2 2 2 

Cianid könnyen 

felszabaduló 
mg/l 0,2 – – – – 1 0,2 – – 0,2 – – 

Szulfidok mg/l 1 1 – 1 – – 1 1 1 – –   

Aktív klór mg/l 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 – – – 0,5     

Adszorbeálható 

szerves kötésű 

halogének (AOX) 

mg/l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(2) Az AOX-re, aktív klórra, valamint a szakaszos berendezések esetén minden követel-

mény pontmintára vonatkozik. A kémiai redukcióval történő nikkel leválasztásnál a nikkelre 

vonatkozó érték 1 mg/l. 

(3) Az üveg galvanizálásánál csak a rézre és nikkelre vonatkozó követelmények alkalma-

zandóak. 

(4) A szárazelem gyártásánál (8. technológia) a kadmiumra 0,1 mg/l érték alkalmazandó. 

(5) A galvanizálás és a fémmegmunkálás technológiáknál az AOX követelmény abban az 

esetben is betartottnak minősül, ha 

– a termelésben használt hidraulika olajok, kenőanyagok és víztaszítók halogén vegyülete-

ket nem tartalmaznak, 
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– a termelésben és a szennyvízkezelésben alkalmazott sósav szerves halogén- és klór-

szennyezettsége nem haladja meg a megengedett értéket, 

– a szennyvízkezelésben használt vas- és alumínium sók szerves halogén szennyezettsége 

nem haladja meg a 100 mg/kg értéket, az alkalmazott kezelőszer vas- vagy alumínium tartal-

mára számítva, 

– a lehetőségek vizsgálata után egyedi esetekben 

a) a cianid tartalmú oldatokat (fürdőket) cianidmentes oldatokkal (fürdőkkel) váltották ki; 

b) a cianidokat nátrium-hipoklorit alkalmazása nélkül méregtelenítik; 

c) csak olyan hűtő-kenő anyagokat használnak, melyekben nincs szerves halogénvegyület. 

(6) Az (1) rész táblázatában az 1. technológiánál a kadmiumra, a 8. technológiánál a kad-

miumra és higanyra megadott termelésspecifikus terhelési értékek, mint követelmények a 

felhasznált higany vagy kadmium mindenkori mennyiségére vonatkoznak. A követelmények 

betartottnak minősülnek, ha a B) rész és az E) rész (2) vagy (4) szerinti követelmények telje-

sülnek, továbbá a kadmium és higany mindenkori koncentrációi a C) (1) rész 1. és 8. techno-

lógiák értékeit nem lépik túl. 

E) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a keletkezés helyén 

(1) A szennyvíz csak olyan halogénezett oldószereket tartalmazhat, melyek a külön jog-

szabály szerint engedélyezettek és felhasználhatók. A követelmény betartottnak minősül, ha 

bizonyított, hogy csak engedélyezett halogénezett oldószereket használnak. Általános köve-

telmény, hogy az illékony halogénezett szerves vegyületek (POX), koncentrációja (a 

triklóretilén, tetraklóretilén, 1,1,1-triklóretán, diklórmetán összege klórban kifejezve) pont-

minta alapján a 0,1 mg/l-t nem lépheti túl. 

(2) A szennyvízben a higany tartalom nem lehet több 0,05 mg/l-nél minősített pontminta 

vagy 2 órás átlagminta alapján. 

(3) A zsírtalanító-, fémleoldó- és nikkel oldatokból (fürdőkből) származó szennyvíz 

EDTA-t nem tartalmazhat. 

(4) Kadmium tartalmú oldatokból (fürdőkből) és öblítőkádakból származó szennyvíz a 0,2 

mg/l kadmium koncentrációt nem lépheti túl, minősített pontminta vagy 2 órás átlagminta 

alapján. 

(5) A szennyvíz keletkezési helye a mindenkori paraméterre vonatkozó előkezelő berende-

zés kilépési pontja. 

34. Fejezet 

Termálvíz hasznosítás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Melegvízellátás 40.30 

Uszodai szennyvízkezelés 90.01 

Uszoda működtetése 92.61 

Strandszolgáltatás 92.72 

Gyógyfürdő 93.04 

Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, amelyek szennyező anyagai lénye-

gében a termálvíz hasznosítás alábbi területeiről származnak: 

– energetikai célú hasznosítás, 

– gyógyászati célú hasznosítás, 

– termálfürdők. 

B) Általános követelmények 

Klórral előkezelt víz termálvízhez nem keverhető! 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
Energetikai célú 

hasznosítás 

Gyógyászati célú 

hasznosítás 
Termálfürdők 

Dikromátos oxigén-

fogyasztás (KOIk) 
mg/l – 150 – 

Összes só mg/l 3000 5000 2000 

Nátrium-egyenérték % 45 95 45 

Ammónia-ammónium 

nitrogén 
mg/l – 10 – 

Szulfidok mg/l – 2 – 

Fenolindex mg/l 1,0 – – 

Összes bárium mg/l – 0,5 – 

Hőterhelés °C 30 30 30 

(2) A termálvíz gyógyászati célú hasznosítása, illetve termálfürdőben való hasznosítása 

után a használt víz kevert kibocsátása esetén a gyógyvízre vonatkozó határértékeket kell be-

tartani. 

(3) A termálvíz termálfürdőben való hasznosítása (ill. gyógyászati célú hasznosítása) után 

a használt termálvíz a hidegvizes medencék vizével keverve is a befogadóba vezethető. 

 

35. Fejezet 

Hulladéklerakás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Hulladék ártalmatlanítása 90.02 

Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai a külön 

jogszabály szerinti hulladéklerakó telepen való hulladéklerakásból keletkezik. 

B) Általános követelmények 

A szivárgó víz mennyiségét és szennyező anyag terhelését az építés- és a lerakó üzemelése 

során megfelelő intézkedésekkel olyan alacsony szinten kell tartani, amennyire ez az elérhető 

legjobb technika alapján lehetséges. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta vagy 2 órás 

átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 200 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 20 

Nitrit nitrogén mg/l 2 

Összes szervetlen nitrogén  

(ammónium, nitrát, nitrit) 

mg/l 70 

Összes foszfor mg/l 3 

Összes alifás szénhidrogén (TPH) mg/l 10 

ToxicitásHal TH 2 

(2) Amennyiben a szennyvízről feltételezhető, hogy a dikromátos oxigénfogyasztása a tisz-

títás előtt 4000 mg/l fölött lesz, akkor az (1)-től eltérően a KOIk-ra külön határértéket lehet 

megállapítani úgy, hogy a csökkentés legalább 95% legyen. A mérés minősített pontmintával 

vagy 2 órás átlagmintával történik. A KOIk csökkenés a tisztítótelepre érkező és onnan távozó 

szennyvíz terhelésének arányára vonatkozik 24 órás időszakra. A befolyó szennyvíz terhelé-

sénél az engedélyben szereplő terhelés a mérvadó. A csökkentés mértékét a tisztítótelep mű-

ködése és a mérések alapján utólag kell megítélni. 

(3) Az összes alifás szénhidrogénnel szembeni követelmény pontmintára vonatkozik. Ez 

nem alkalmazandó a települési lerakók szennyvizére. 

(4) Az összes szervetlen nitrogénre megállapított követelmény akkor alkalmazandó, ha a 

szennyvíz hőmérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében. Az összes szervetlen 

nitrogénre megállapított követelmény betartottnak minősül, ha azt összes szerves és szervetlen 

nitrogénként határozták meg, és a határértéket betartották. A vízjogi engedélyben összes szer-

vetlen nitrogénre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 100 mg/l-ig, ha az összes 

nitrogén tisztítási hatásfoka legalább 75%. A tisztítási hatásfok a befolyó összes (szerves és 

szervetlen) és elfolyó szennyvíz összes nitrogénjére értendő, egy 24 óránál nem nagyobb rep-

rezentatív időszakra. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 
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(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények más szennyvízzel történő keveredés előtt: 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Minősített pontminta vagy 

2 órás átlagminta 

Összes higany mg/l 0,05 

Összes kadmium mg/l 0,1 

Összes króm mg/l 0,5 

Króm VI mg/l 0,1 

Összes nikkel mg/l 1 

Összes ólom mg/l 0,5 

Összes réz mg/l 0,5 

Összes cink mg/l 2 

Összes arzén mg/l 0,1 

Cianid könnyen felszabaduló mg/l 0,2 

Szulfidok mg/l 1 

Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX) mg/l 0,5 

Az AOX, a króm VI, a könnyen felszabaduló cianid és a szulfidok koncentráció értékei 

pontmintára vonatkoznak. 

(2) Közös biológiai tisztítás érdekében a szennyvizet más szennyvizekkel csak akkor sza-

bad keverni, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: 

1. Toxicitás   

  Haltoxicitás TH=2 

  Daphnia toxicitás TD=4 

  Bact. Lumina toxicitás TB=4 

2. El kell érni a 75% oldott szerves szén (DOC) eltávolítási hatásfokot. 

3. A közös biológiai tisztítás előtt más szennyvizekkel együtt már 400 mg/l-nél kisebb 

KOIk koncentrációt kell tartalmaznia az elkeveredett szennyvíznek. 
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36. Fejezet 

Állati hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Elhullott állatok és állati hulladékok  

ártalmatlanítása 

 

90.02 

(1) Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyező anyagai lé-

nyegében állati testek, testrészek, vágóhídi hulladékok (állati hulladékok) összegyűjtéséből, 

átrakásából, tárolásából és feldolgozásából származnak. Az állati hulladék ártalmatlanító és 

hasznosító üzemek az állat-egészségügyi jogszabályok szerint működhetnek. 

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az indirekt hűtőrendszerekből távozó vízre. 

B) Általános követelmények 

A szennyező anyag bevezetést olyan alacsony szinten kell tartani, amennyire az a követke-

ző intézkedések alapján lehetséges: 

– A nyersanyag hidegen tárolása, majd gyors feldolgozása. 

– Cserzőanyag-mentes só használata a bőr- és irha konzerválására. 

– A bőrsózásból eredő sólé megfelelő eljárásokkal történő visszatartása, mint szárazra pár-

lás vagy visszaforgatás. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

(1) A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Mértékegység 
Minősített pontminta vagy 2 

órás átlagminta 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) mg/l 150 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 25 

Összes szervetlen nitrogén (ammónia, nitrát, 

nitrit) 
mg/l 80 

(2) Az összes szervetlen nitrogénre a határérték akkor alkalmazandó, ha a szennyvíz hő-

mérséklete 12 °C a biológiai tisztító elfolyó szennyvizében és a vízjogi engedélyben rögzített 

összes befolyó nitrogén több mint 100 kg/nap. A vízjogi engedélyben összes szervetlen nitro-

génre magasabb koncentráció is megengedhető, egészen 130 mg/l-ig, ha az összes nitrogén 

tisztítási hatásfoka legalább 70%-os. A tisztítási hatásfok a befolyó- és elfolyó szennyvíz ösz-

szes nitrogénjére (szerves és szervetlen) értendő, egy 24 óránál kisebb reprezentatív időszak-

ra. 

(3) Ha egy tavas szennyvíztisztító telepen a méretezett tartózkodási idő legalább 24 óra, 

akkor látható algaszennyezés esetén a BOI5 és KOIk mérést algamentesített vízből kell vé-

gezni. Ebben az esetben az (1) szakaszban rögzített KOIk határértéket 15 mg/l-rel, a BOI5-öt 

5 mg/l-rel kell csökkenteni. 

D) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtt 

A szennyvíz más szennyvízzel való elkeveredés előtt nem tartalmazhat 0,1 mg/l-nél több 

adszorbeálható szerves kötésű halogéneket (AOX), pontmintából meghatározva. A követel-

mény betartottnak minősül, ha a használt tisztító- és fertőtlenítő szerek, vagy egyéb üzemi- és 

segédanyagok nem tartalmaznak szerves kötésű halogénvegyületeket vagy ilyen vegyületek 

lehasadására képes anyagokat. Ezt úgy lehet bizonyítani, hogy naplót vezetnek minden terme-

lési- és segédanyagról, melyhez mellékelik az előállító nyilatkozatát arról, hogy azok nem 

tartalmaznak ilyen jellegű anyagokat és anyagcsoportokat. 
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37. Fejezet 

Kármentesítés során keletkező ásványolajat, illetve származékait tartalmazó szennyvíz 

A) Alkalmazási terület 

Szakágazat: TEÁOR besorolás 

Szennyeződés mentesítés 90.03 

Ezen fejezet előírásai olyan szennyvízre vonatkoznak, melynek szennyezőanyag-terhelése 

lényegében ásványolajjal, illetve származékaival szennyezett területek kármentesítése során 

keletkezik. 

B) Általános követelmények 

Nincs eltérő követelmény. 

C) Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtti 

helyen 

A szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtt: 

Megnevezés Minősített pontminta, vagy 2 órás átlagminta mg/l 

Összes alifás szénhidrogén (TPH) 3 

BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilol) 0,2 

2. számú melléklet a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez
4
 

A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi 

területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek 

    Területi kategóriák 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

1. Balaton 

és vízgyűj-

tője köz-

vetlen  

befogadói 

2. Egyéb 

védett 

területek 

befogadói 

3. Idősza-

kos vízfo-

lyás befo-

gadó 

4. Általános 

védettségi ka-

tegória befo-

gadói 

1. pH 6,5–8,5 6,5–9 6,5–9 6–9,5 

  Szennyező anyagok Határérték mg/l 

2. 
Dikrotmátos oxigénfo-

gyasztás KOIk 
50 100 75 150 

3. 
Biokémiai oxigénigény 

BOI5 
15 30 25 50 

4. 
Összes szervetlen nitrogén 

öNásv
(8)

 
15 30 20

(3)
 50 

5. Összes nitrogén
(8)

 20
(1)

 35
(1)

 25
(3)

 55 

6. 
Ammónia-ammónium-

nitrogén
(8)

 
2 10 5

(3)
 20 

7. Összes lebegőanyag 35 50 50 200 

8. Összes foszfor, Pösszes 0,7
(10)

 5
(1)

 5
(4)

 10 

9. 
Szerves oldószer extrakt 

(olajok, zsírok)
2
 

2 5 5 10 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82890.113857#foot5#foot5
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10. Fenolok (Fenolindex) 0,1 0,1 0,1 3 

11. Összes vas 10 10 10 20 

12. Összes mangán 2 2 2 5 

13. Szulfidok 0,01 0,01 0,01 2 

14. Aktív klór 2 2 2 2
(6)

 

15. Összes só – – 2000
(9)

 – 

16. Nátrium-egyenérték (%) – – 45
(9)

 – 

17. Fluoridok 2 2 2 20 

18. 
Coliform szám 

(i=individuum=egyed)
5
 

10 i/cm
3
 10 i/cm

3
 10 i/cm

3
 10 i/cm

3
 

  Veszélyes és mérgező anyagok 

19. Összes arzén 0,1 0,1 * 0,5 

20. Összes bárium 0,3 0,3 * 0,5 

21. 
Cianid, könnyen felszaba-

duló 
0,1 0,1 0,1 0,2 

22. Összes cianid 2 2 2 10 

23. Összes ezüst 0,01 0,01 * 0,1 

24. Összes higany 0,001 0,001 * 0,01 

25. Összes cink 1 1 * 5 

26. Összes kadmium 0,005 0,005 * 0,05 

27. Összes kobalt 1 1 * 1 

28. Króm VI 0,1 0,1 * 0,5 

29. Összes króm 0,2 0,2 * 1 

30. Összes ólom 0,05 0,05 * 0,2 

31. Összes ón 0,3 0,3 * 0,5 

32. Összes réz 0,5 0,5 * 2 

33. Összes nikkel 0,5 0,5 * 1 

34. Molibdén 0,1 0,1 * 0,3 

  Egyéb         

35. Hőterhelés 
A határértéket a hatóság a befogadó érzékenysége 

alapján állapítja meg
7
 

(1)
 A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kijelölt érzékeny felszíni vizekbe és azok 

vízgyűjtő területén lévő, közvetlenül bevezető befogadókba történő közvetlen bevezetés ese-
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tén 10 000 LE terhelés fölött követelményként az 1. számú melléklet I. Rész szerinti techno-

lógiai határérték állapítható meg. 
(2)

 Állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros 
(3)

 A határérték a nem nitrát érzékeny területeken kétszeres 
(4)

 A Maros hordalékkúp területén lévő időszakos vízfolyások esetén a 2. kategória határér-

téke érvényes. 
(5)

 A közegészségügyi hatóság által fertőtlenítésre kötelezett üzemek esetében előírandó ha-

tárérték. 
(6)

 A határérték ötszörös a közegészségügyi hatóság elrendelése alapján. 
(7)

 A hőterhelt használt víz (hűtővíz) felszíni befogadóba való vezetésére előírt kibocsátási 

határérték megállapítása során a befogadóra vonatkozó ökológiai határértékek és vízhaszná-

lathoz kötődő technológiai határértékek betarthatóságát kell figyelembe venni. 
(8)

 A 2000 LE alatti települési szennyvíztisztító telepek esetében a november 15. és április 

30. közötti időszakban a kibocsátásra határérték nem vonatkozik. 
(9)

 Települési szennyvíztisztító telepeknél teljesítése alól felmentés adható. 
(10)

 Befogadó vízfolyásba történő bevezetés esetén a határérték csak a befogadó terhelhető-

ségére alapozott indoklással adható ki. Egyéb indokolt esetben a hatóság enyhébb határértéket 

engedélyezhet. 

* A veszélyes és mérgező anyagok időszakos vízfolyás befogadóba való közvetlen beveze-

tésére vonatkozó kibocsátási határértékek a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi vé-

delméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együt-

tes rendelet 3. számú melléklete B szennyezettségi határértékeinek betartásával állapíthatók 

meg. 

A befogadók területi kategória szerinti lehatárolása: 

1. A Balaton, valamint a vízgyűjtő területén lévő közvetlenül bevezető befogadók a telepü-

lési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelölésé-

ről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint. 

2. Egyéb védett területen lévő befogadók: 

2.1. A Velencei-tó, valamint a vízgyűjtőjén lévő befogadók a 240/2000. (XII. 23.) Korm. 

rendelet szerint. 

2.2. A Fertő tó, valamint a vízgyűjtőjén lévő befogadók a 240/2000. (XII. 23.) Korm. ren-

delet szerint. 

2.3. A Tatai tó, valamint a vízgyűjtőjén lévő befogadók. 

2.4. Duna 1620–1708 fkm szelvények közötti szakasza és vízgyűjtő területe, valamint a 

Ráckevei-Soroksári-Duna és vízgyűjtő területén lévő befogadók. 

2.5. Szelidi-tó és vízgyűjtőterületén lévő befogadók. 

2.6. Duna 1450–1497 fkm szelvények közötti szakasza és vízgyűjtő területén lévő befoga-

dók. 

2.7. Komra-völgyi tározó és vízgyűjtő területén lévő befogadók. 

2.8. Köszörű-völgyi tározó és vízgyűjtő területén lévő befogadók. 

2.9. Lázbérci tározó és vízgyűjtő területén lévő befogadók. 

2.10. Bódva, a Hernád és vízgyűjtő területén lévő befogadók. 

2.11. Keleti-főcsatorna 0–64 fkm szakasza. 
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2.12. Maros hordalékkúpon lévő befogadók. 

2.13. Hasznosi tározó és vízgyűjtő területén lévő befogadók. 

2.14. Csórréti tározó és vízgyűjtő területén lévő befogadók. 

2.15. A Hármas-Körös, Kettős-Körös, Sebes-Körös, Fekete-Körös és Fehér-Körös közvet-

len terhelései. 

2.16. A Tisza 340–365 fkm szelvények közötti szakasza és vízgyűjtő területe, az Alcsi, a 

Szajoli, a Fegyverneki, a Tiszabői, a Gólyi, a Fekevárosi és a Tiszasülyi Holt-Tisza, valamint 

a Tisza-tó vízgyűjtő területe. 

3. Időszakos vízfolyás befogadók: 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának 17. 

pontja szerint értelmezett minden olyan vízfolyás, melynek medre időszakosan kiszárad. 

4. Általánosan védett befogadók: minden az 1., 2. és 3. kategóriába nem tartozó felszíni víz 

befogadó.” 

3. számú melléklet a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez 

Keverék (elegy) számítás 

C = egy adott tevékenység esetén, egy adott szennyező anyagra meghatározott technoló-

giai határérték koncentrációban megadva [g/m
3
]. [Amennyiben a technológiai határér-

ték a felhasznált anyag vagy termék egységére vetített szennyezőanyag-mennyiségben 

van megadva (pl. kg/t), akkor azt át kell számítani koncentrációra a napi termelési ada-

tok és az engedélyezett szennyvízhozam alapján.] 

Q = engedélyezett szennyvízkibocsátási vízhozam [m
3
/d] 

MH = egy adott tevékenység esetén, egy adott szennyező anyagra előírt technológai határér-

ték és az engedélyezett vízhozam szorzata alapján számított, megengedhető szennyező-

anyag-mennyiség kibocsátás: 

 

A különböző tevékenységekből származó technológiai szennyvizek közös üzemi tisztítójá-

nak technológiai határértéke (CK) egy adott szennyező anyagra, keverékszámítás alapján: 

 
ahol: 

    mHi = a különböző tevékenységekből származó technológiai szennyvizek keveré-

se esetén, egy adott szennyező anyagra előírt összes technológiai határ-

érték figyelembevétele alapján megengedhető összes szennyezőanyag-

mennyiség kibocsátás 

    Qi = a különböző tevékenységek engedélyezett szennyvízkibocsátásainak összege 
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4. számú melléklet a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez
5
 

A közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Időszakos vízfolyásba 

való közvetett bevezetés 

esetén 

Egyéb befogadóba való 

közvetett bevezetés esetén 

1. pH 6,5 alatt; 10 felett 6,5 alatt; 10 felett 

  Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 

2. 
Dikromátos oxigénfo-

gyasztás KOIk 
1000 1000 

3. 
Biokémiai oxigénigény 

BOI5 
500 500 

4. 
Összes szervetlen nitro-

gén öNásv 
120 120 

5. Összes nitrogén öN 150 150 

6. 
Ammónia-ammónium-

nitrogén 
100

(1)
 100

(1)
 

7. 10' ülepedő anyag 150
(2)

 150
(2)

 

8. Összes foszfor, Pösszes 20 20 

9. 
Szerves oldószer extrakt 

(olajok, zsírok) 
50

(3)
 50

(3)
 

10. Ásványi olajok
(4)

 5 10 

11. Fenolok (Fenolindex) 5 10 

12. Kátrány 1 5 

13. Összes vas 10 20 

14. Összes magán 5 5 

15. Szulfid 0,5 1 

16. Szulfát 400 400 

17. Aktív klór 30 30 

18. Összes só 2500 2500 

19. Fluoridok 20 50 

  
Veszélyes és mérgező 

anyagok 
    

20. Összes arzén * 0,2 

21. Összes bárium * 0,5 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82890.113857#foot6#foot6


7. HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK                              169 

 Kulcsár Béla, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

22. 
Cianid, könnyen felsza-

baduló 
0,1 0,1 

23. Összes cianid 1 1 

24. Összes ezüst * 0,2 

25. Összes higany * 0,05 

26. Összes cink * 2 

27. Összes kadmium * 0,1 

28. Összes kobalt * 1 

29. Króm VI * 0,5 

30. Összes króm * 1 

31. Összes ólom * 0,2 

32. Összes ón * 2 

33. Összes réz * 2 

34. Összes nikkel * 1 

35. Molibdén * 0,5 

36. 
BTEX (benzol, toluol, 

etilbenzol, xilol)
(5)

 
* 0,1 

37. Szerves oldószer
(5)

 * 0,1 

38. Azbeszt 30 30 

39. Toxicitás 
LC 50% Higítási arány 

(Halteszt) 

LC 50% Higítási arány 

(Halteszt) 

40. Hőmérséklet 40 °C 40 °C 
(1)

 A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék ártalmatlanítás 

és hasznosítás technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. Fejezet). 
(2)

 
–3

 m
3
/m

3
. 

(3)
 100 m

3
/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölöt-

te kétszeres. 
(4)

 10 m
3
/d kibocsátás felett. 

(5)
 A határérték 10

–3
 m

3
/m

3
-ben van kifejezve. 

* A veszélyes és mérgező anyagok időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetése esetén 

a küszöbértékeket a 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együttes rendelet 3. sz. mel-

léklete B szennyezettségi határértékeinek megfelelően kell megállapítani a 5. számú táblázat 

minimum és maximum értékei között az elővizsgálati eredmények figyelembevételével.” 
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5. számú melléklet a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez
6
 

A befogadóba való közvetlen bevezetésre a hatóság által megállapítható  

egyedi határértékek szennyezőanyagok szerinti legkisebb és legnagyobb értékei 

1. Koncentrációban, illetve a laboratóriumi gyakorlatban hagyományosan használatos mér-

tékegységben megadott határértékek: 

Sor- 

szám 
  

Minimális 

érték 

Maximális érték 

Koncentráció 
Eltávolítási ha-

tásfok (%) 

1. pH       

alatt 6 6,5   

felett 8,5 9,5   

  A) Szennyezőanyagok 

2. 
Dikromátos oxigénfo-

gyasztás KOIk [mg/l] 
50 600 75 

3. 
Biokémiai oxigén-

igény BOI5 [mg/l] 
15 100 70–90 

4. 
Összes nitrogén, 

Nösszes [mg/l] 
15 180 70–80 

5. 

Összes szervetlen nit-

rogén (ammónium, 

nitrit, nitrát) [mg/l] 

10 160 70–80 

6. Összes só [mg/l] 2000 8000   

7. 
Nátrium-egyenérték 

(%) 
45 95   

8. 
Összes lebegő anyag 

[mg/l] 
30 200 90 

9. 

Ammónia-

ammónium-nitrogén 

[mg/l] 

2 40 60–70 

10. Összes vas [mg/l] 10 40   

11. Összes mangán [mg/l] 2 10   

12. Szulfid [mg/l] 0,01 4   

13. Aktív klór [mg/l] 0,3 10   

14. Összes foszfor [mg/l] 0,7 15 80 

15. Szulfit [mg/l] 1 4   

16. Szulfát [mg/l] 20 400   
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17. 

Szerves oldószer 

extrakt (olajok, zsí-

rok) [mg/l] 

2 20   

18. Coliform szám [i/cm
3
] 10 10   

19. Nitrát-nitrogén [mg/l] 3 28   

20. Nitrit-nitrogén [mg/l] 2 10   

21. Fenolok (fenol index) 0,1 6   

22. Fluoridok [mg/l] 0,15 60   

23. Összes alifás szénhid-

rogén (TPH) C5-C40, 

ill. alifás szénhidro-

gének fűtőolajként 

kimutatva C10-C32 

[mg/l] 3 20 

  

  B) Veszélyes és mérgező anyagok 

24. Összes higany [mg/l] 0,001 0,08   

25. Összes kadmium 

[mg/l] 
0,005 0,3   

26. Adszorbeálható szer-

ves halogén vegyüle-

tek klórban kifejezve 

(AOX) [mg/l] 0,1 7 

  

27. 

Policiklikus aromás 

szénhidrogének 

(PAH-k) [mg/l] 

0,015 0,03   

28. 1,2-diklór-etán [mg/l] 0,1 3,5   

29. Triklóretilén [mg/l] 0,1 0,2   

30. 
Perklóretilén 

(tetraklóretilén) [mg/l] 
0,1 0,2   

31. 
Hexaklórbenzol 

(HCB) [mg/l] 
0,003 0,006   

32. Összes antimon [mg/l] 0,3 0,6   

33. Összes szelén [mg/l] 1 2   

34. Összes króm [mg/l] 0,2 2   

35. Króm (VI) [mg/l] 0,1 1   

36. Összes nikkel [mg/l] 0,1 2   

37. Összes kobalt [mg/l] 0,1 2   
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38. Összes ólom [mg/l] 0,05 0,4   

39. Összes ón [mg/l] 0,3 4   

40. Összes réz [mg/l] 0,1 4   

41. Összes bárium [mg/l] 0,3 6   

42. Összes cink [mg/l] 0,5 10   

43. Összes ezüst [mg/l] 0,01 0,2   

44. Összes arzén [mg/l] 0,1 1,0   

45. Összes tallium [mg/l] 1 2   

46. Molibdén 0,1 0,5   

47. 

BTEX (benzol, toluol, 

etilbenzol, xilol) 

[mg/l] 

0,1 0,4   

48. 
Könnyen felszabaduló 

cianidok [mg/l] 
0,1 2   

49. Összes cianid [mg/l] 2 15   

50. 
Összes alumínium 

[mg/l] 
2 6   

51. Azbeszt [mg/l] 30 30   

52. Toxicitás 2 (hal) 6 (hal)   

  C) Egyebek 

53. 
10 perces ülepedő 

anyag 
0,3 1,5   

54. 
Hőterhelés 

A hatóság a befogadó érzékenysége alapján egyedileg 

állapítja meg. 

 

2. Fajlagos mértékegységben (g/terméktonna, illetve kg/terméktonna szennyező anyag ki-

bocsátásban) megadott határértékek: A fajlagos mértékegységben megadott jogszabályi tech-

nológiai határértéknek az egyedi határérték maximum a 2-szerese lehet. 

7.2. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibo-

csátásának korlátozásáról (10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet) 

      A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. § (3) 

bekezdésében, valamint a 110. § (8) bekezdés d) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

a következőket rendelem el: 
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A rendelet hatálya1 

1. § (1) E rendelet célja az egyes tevékenységeknél, berendezésekben történő szerves oldó-

szer felhasználásból származó illékony szerves vegyületek kibocsátásának megelőzése, meg-

akadályozása, illetve csökkentése.  
2 
(2) E rendelet hatálya az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységekre terjed ki, ameny-

nyiben azok szerves oldószer felhasználása meghaladja a 2. számú mellékletben megállapított 

oldószer-felhasználási küszöbértéket. 

(3)3 A (2) bekezdésben meghatározott tevékenységekre az e rendeletben nem szabályozott 

kérdésekben a levegő védelméről szóló jogszabály (a továbbiakban: Lvr.) rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

(4)4 Az e rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységekből, berendezésekből származó 

szerves légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a levegőterheltségi szint határértékei-

ről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló jogszabály 

állapítja meg. 

Fogalommeghatározások 

2. § A rendelet alkalmazásában 

a) illékony szerves vegyület (a továbbiakban: VOC 5): bármely olyan szerves vegyület, 

amelynek gőznyomása 293,15 K-on 0,01 kPa vagy annál nagyobb érték, vagy ennek megfele-

lő illékonyságú a felhasználás körülményei között. A kátránypárlatok (kreozot frakció) is illé-

kony szerves vegyületeknek tekintendők, ha gőznyomásuk 293,15 K-on 0,01 kPa vagy annál 

nagyobb érték; 

b) szerves vegyület: bármely olyan vegyület, amely szenet és egy vagy több hidrogén, halo-

gén, oxigén, kén, foszfor, szilícium vagy nitrogén atomot tartalmaz a szén-oxidok, szervetlen 

karbonátok és bikarbonátok kivételével; 

c) szerves oldószer: bármely VOC, amit önmagában vagy más anyagokkal kombinálva 

nyersanyagok, termékek vagy hulladékok feloldására használnak, vagy tisztítószerként alkal-

maznak szennyezőanyagok feloldására, vagy oldószerként, vagy diszperziós közegként, vagy 

viszkozitás-beállító közegként, vagy felületi feszültség beállító közegként, vagy lágyítószer-

ként vagy konzerválószerként használnak anélkül, hogy az kémiai változáson menne keresz-

tül; 

d) halogénezett szerves oldószer: olyan szerves oldószer, ami legalább egy bróm, fluor, jód 

vagy klór atomot tartalmaz molekulánként; 

e) VOC véggáz kibocsátás: helyhez kötött légszennyező pontforráson át levegőbe kibocsá-

tott VOC; 

f) VOC diffúz kibocsátás: bármely VOC nem pontforrásokon történő kibocsátása a levegő-

be, talajba és vízbe, valamint a termékbe szennyezőként kerülő oldószer, kivéve, ha a 2. szá-

mú melléklet másképp rendelkezik. Ide sorolandók olyan diffúz kibocsátások is, amelyek ab-

lakokon, ajtókon, ventilátor-rendszereken és hasonló nyílásokon keresztül jutnak ki a külső 

környezetbe; 

g) teljes VOC kibocsátás: a VOC diffúz kibocsátás és a pontforrásokon távozó kibocsátások 

együttes értéke; 

h) felhasználás vagy oldószer-felhasználás: az egy berendezésben és egy naptári évben fel-

használt teljes szerves oldószer bevitel mennyiségéből levonva a visszanyert VOC mennyisé-

get (a 3. számú melléklet szerint számítva); 

i) szerves oldószer bevitel: a szerves oldószerek azon mennyisége, amelyeket egy tevékeny-

ség végrehajtása során felhasználnak, beleértve a berendezésbe visszaforgatott oldószereket, 

amelyeket mindig számításba kell venni, valahányszor a tevékenység végzéséhez felhasznál-

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot1#foot1
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot2#foot2
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot3#foot3
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot4#foot4
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ják (a 3. számú melléklet szerint számítva); 

j) szerves oldószer újrafelhasználása: a berendezésből bármilyen műszaki vagy kereske-

delmi célból visszanyert szerves oldószer felhasználása, beleértve a hőhasznosítás céljából 

történő égetést is, kizárva a visszanyert szerves oldószer hulladékként történő végleges ártal-

matlanítását; 

k) berendezés: VOC kibocsátást okozó helyhez kötött gép, eszköz, technológiai egység és 

ennek kapcsolódó részei; 

l) új berendezés: az a berendezés, amelynek létesítését 2001. április 1. után engedélyezték, 

valamint az a felújított berendezés, amelynek a felújítását 2001. április 1. után végezték és 

ennek során jelentős változtatást hajtottak végre, továbbá olyan berendezés, amelynek létesí-

tését 2001. április 1. előtt engedélyezték és a berendezés 2002. április 1. után lett üzembe he-

lyezve; 

m) meglévő berendezés: olyan berendezés, amely már üzemelt a rendelet hatálybalépése 

előtt, továbbá olyan berendezés, amelynek létesítésére az üzemeltető 2001. április 1. előtt en-

gedélyt kapott a környezetvédelmi hatóságtól, de a berendezés üzembe helyezése a rendelet 

hatálybalépéséig nem történt meg, feltéve, hogy a berendezést legkésőbb 2002. április 1-jéig 

üzembe helyezik; 

n) jelentős változtatás: 

– azon berendezések esetében, amelyek az egységes környezethasználati engedélyezési eljá-

rás részletes szabályairól szóló külön jogszabály hatálya alá tartoznak, az üzemeltetésben, 

annak körülményeiben, funkciójában, a berendezés kiterjedésében, termelési kapacitásában 

bekövetkezett, illetve végrehajtott olyan módosítás, amely a környezetre gyakorolt hatását 

befolyásolja, 

– kis berendezések esetében a névleges kapacitás olyan mértékű megváltozása, ami a VOC 

kibocsátás több mint 25%-os növekedéséhez vezet, és bármely olyan változás, ami a környe-

zetvédelmi hatóság állásfoglalása szerint jelentős negatív hatást gyakorolhat az emberi egés-

zségre vagy a környezetre, 

– minden más berendezés esetében a névleges kapacitás olyan mértékű változása, ami a 

VOC kibocsátás több mint 10%-os növekedéséhez vezet, és bármely olyan változás, ami a 

környezetvédelmi hatóság állásfoglalása szerint jelentős negatív hatást gyakorolhat az emberi 

egészségre vagy a környezetre; 

o) kis berendezés: olyan berendezés, amely a 2. számú melléklet 1., 3., 4., 5., 8., 10., 13., 16. 

és 17. soraiban megjelölt kisebb küszöbértékű sávba esik, illetve a 2. számú melléklet egyéb 

soraihoz tartozik és az oldószer-felhasználása 10 tonna/év alatt van. 

2/A §6 E rendeletben az Lvr. értelmező rendelkezései alkalmazandóak. 

A VOC kibocsátás korlátozásának általános szabálya 

3. § A VOC felhasználással járó tevékenységet, berendezést úgy kell végezni, illetve mű-

ködtetni – amennyiben lehetséges zárt technológia alkalmazásával –, hogy a VOC kibocsátást 

megelőzzék. Ha erre nincs mód, a véggázok összegyűjtésével, leválasztó berendezések alkal-

mazásával a VOC kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 

A VOC kibocsátás szabályozása 

4. § (1) Valamennyi tevékenység végzőinek, illetve berendezés üzemeltetőinek be kell tar-

tani, az (5)–(7) bekezdésekben szereplő vegyületekre vonatkozó előírások figyelembevételé-

vel 

a)7 a VOC véggáz kibocsátási határértéket és VOC diffúz kibocsátási határértéket, ha a 2.1. 

számú mellékletben az adott tevékenységre, berendezésre csak ezek a határértékek vannak 

előírva, továbbá a 2.1. számú mellékletben a tevékenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket; 
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több pontforrás esetén a VOC véggáz kibocsátási határértéket pontforrásonként kell alkal-

mazni; 

b) a teljes VOC kibocsátási határértéket, ha a 2.1. számú mellékletben az adott tevékenység-

re, berendezésre csak ez a határérték van előírva, továbbá a 2.1. számú mellékletben a tevé-

kenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket. A teljes VOC kibocsátási határértéknek történő 

megfelelés a 3. számú melléklet 3.2. pontja alapján határozható meg; 

c) amennyiben a 2.1. számú mellékletben az adott tevékenységre, berendezésre az a)–b) 

pontok szerinti határérték is szerepel, a környezetvédelmi hatóság az elérhető legjobb techni-

ka, valamint a környezet levegőterheltségi szintje állapotának figyelembevételével vagy az a) 

vagy a b) pont alapján írja elő az alkalmazandó határértéket. 

(2) A környezetvédelmi hatóság kivételes esetben, az e rendelet 4. számú melléklete szerinti 

kibocsátás-csökkentési terv készítését engedélyezheti a meglévő berendezések számára. A 

kibocsátás-csökkentési terv kis oldószer tartalmú vagy oldószermentes technológiák beveze-

tése esetén alkalmazható. A kibocsátás-csökkentési terv végrehajtásával a VOC kibocsátási 

határértékek (1) bekezdés a)–c) pontjai szerint számított kibocsátással egyenértékű, vagy an-

nál kisebb kibocsátást kell elérni. A kibocsátás-csökkentési terv teljesítési időpontjáig az (1) 

bekezdésben előírt határértékeket kell alkalmazni. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól a következő felmentések adha-

tók: 

a) A VOC diffúz kibocsátás határértékének betartása alól az üzemeltető kérésére felmentést 

adhat a környezetvédelmi hatóság az általa meghatározott határidőig, amennyiben 

– a határérték betartása nem teljesíthető az elérhető legjobb technika alkalmazásával, és 

– a levegőszennyezettségi határértékek teljesülnek és a kibocsátás az emberi egészségre 

vagy a környezetre jelentős káros hatást nem gyakorol. 

b) Az olyan tevékenységek esetében, amelyek a 2. számú melléklet szerint nem végezhetők 

zárt körülmények között, a 4. számú mellékletben szereplő kibocsátás-csökkentési tervet kell 

alkalmazni, kivéve, ha a kibocsátás-csökkentési terv az elérhető legjobb technikával sem al-

kalmazható. 

(4) A (3) bekezdésben megadott felmentésekről a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást 

vezet. 

(5)9 Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez rákkeltő, mutagén vagy reprodukci-

ós toxicitásúnak besorolt VOC tartalmuk miatt az 5. melléklet szerinti kockázatokra utaló 

H340, H350, H350i, H360D, H360F vagy az R45, R46, R49, R60 és R61 R-mondatok van-

nak rendelve, vagy ezek feltüntetése szükséges, – figyelembe véve a műszaki és gazdasági, 

valamint az 5. §-ban felsorolt szempontokat – fel kell váltani kevésbé ártalmas anyagokkal 

vagy keverékekkel. 

(6)10 Az (5) bekezdés szerinti VOC véggáz kibocsátásoknál, ahol az R45, R46, R49, R60, 

R61 megjelölést viselő vegyületek összességének tömegárama nagyobb vagy egyenlő 10 g/h-

val, a VOC véggáz kibocsátási határérték a 2.1. számú mellékletben meghatározott határérték-

től eltérően 2 mg/m3 (273,15 K hőmérséklet és 101,3 kPa nyomás esetén). A kibocsátási ha-

tárérték az e bekezdésben felsorolt R jelű VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik. 

(7)11 Olyan halogénezett VOC véggáz kibocsátásoknál, ahol az R40 és R68 R-megjelölést vi-

selő vegyületek összességének tömegárama nagyobb vagy egyenlő 100 g/h-val, a VOC kibo-

csátási határérték 20 mg/m3 273,15 K hőmérséklet és 101,3 kPa nyomás esetén. A kibocsátási 

határérték az R 40 és R68 jelű VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik. 

(8) Azon telephelyen, ahol a rendelet hatálya alá tartozó két vagy több tevékenységet is vé-

geznek, amelyek mindegyikének oldószer-felhasználása meghaladja a 2. számú mellékletben 

megállapított küszöbértékeket, az (5)–(7) bekezdésekben meghatározott VOC tartalmú anya-

gok alkalmazása esetén minden tevékenységre külön-külön kell teljesíteni az ezekben a be-

kezdésekben meghatározott követelményeket. 
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(9) Azon telephelyen, ahol a rendelet hatálya alá tartozó két vagy több tevékenységet is vé-

geznek, melyek mindegyikének oldószer-felhasználása meghaladja a 2. számú mellékletben 

megállapított küszöbértékeket, és e tevékenységeknél nem az (5)–(7) bekezdésekben megha-

tározott VOC tartalmú anyagokat használják 

a) minden tevékenységre külön-külön teljesíteni kell a 2. számú mellékletben az ezekre a 

tevékenységekre megállapított határértékeket, vagy 

b)12 telephelyen belül terheléskiegyenlítést lehet alkalmazni azzal a feltétellel, hogy az egyes 

tevékenységekre a 2. számú melléklet határértékei alapján számított évi teljes VOC kibocsátá-

sok összegét nem haladhatja meg az egyes tevékenységek tényleges évi teljes VOC kibocsátá-

sainak összege; e terheléskiegyenlítés a telephelyen belül két vagy több üzemelő berendezés-

ben végzett azonos tevékenység esetén is alkalmazható. 

(10) Az üzemeltető kérelmére a környezetvédelmi hatóság felmentést adhat a VOC véggáz 

kibocsátási határérték betartása alól 2012. december 31-ig a meglévő, leválasztóval rendelke-

ző berendezés üzemeltetőjének, amennyiben a 2. számú melléklet határértékei alapján számí-

tott évi teljes VOC kibocsátást a berendezés tényleges évi teljes VOC kibocsátása nem haladja 

meg, továbbá be tudja tartani: 

a) véggázégető berendezés esetén az 50 mg C/Nm3* 

b) minden más típusú leválasztó berendezés esetén a 150 mg C/Nm3 értéket. 

(11) A (10) bekezdésben megállapított felmentés nem adható az (5)–(7) bekezdésekben em-

lített R kockázati jelölést viselő anyagokra vonatkozóan. 

_____ 

* mg C/Nm3: a véggáz egy normálköbméterében lévő VOC által tartalmazott karbon (C) 

tömege mg mértékegységben. 

5. § (1) A VOC anyagokat tartalmazó szerves vegyületek helyettesítésének főbb szempont-

jai: 

a) felhasználhatóság; 

b) az egészségre gyakorolt hatás; 

c) foglalkozási terhelés; 

d) környezetre gyakorolt potenciális hatások; 

e) gazdaságossági szempontok, különösen a szóba jöhető változatok költség-haszon viszo-

nya. 

(2) A helyettesítésnél olyan anyagokat és eljárásokat kell számításba venni, amelyek a leg-

kevésbé káros hatást fejtik ki a levegőre, talajra, az ökológiai rendszerre és az emberi egés-

zségre. 

A helyhez kötött légszennyező pontforrások VOC véggáz kibocsátásának ellenőrzése 

6. § (1) a) Folyamatos, automatikus mérőberendezéssel kell mérni a VOC véggáz kibocsátá-

sát azoknál a pontforrásoknál, amelyeken az összes VOC kibocsátás karbonban (C) kifejezve 

a 10 kg/h átlagos értéket meghaladja; 

b) Az 1 és 10 kg/h közötti, karbonban (C) kifejezett, összes VOC véggáz kibocsátás esetén 

évente egyszer szakaszos kibocsátás mérést kell végrehajtani, amely során legalább három 

méréssorozatot kell végezni. 

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban nem meghatározott esetekben a kibocsátás ellenőrzé-

sének gyakoriságát és módját a környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg. 

(3) Folyamatos mérés esetén – a 2.1. számú melléklet egyéb rendelkezéseit is figyelembe 

véve – a kibocsátási határértéket betartja a légszennyező, ha a 24 órás átlagok egyike sem 

mutat túllépést, és az egy órás átlagok egyike sem mutat 1,5-szeresnél nagyobb túllépést. 

(4) Szakaszos mérések esetén a kibocsátási határértéket betartja a légszennyező, ha vala-

mennyi méréssorozatban az egyes méréssorozatokra számított átlag határérték alatt van és 

egyetlen egy órás átlagérték sem mutat 1,5-szeresnél nagyobb túllépést. 
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7. § (1) A határérték túllépésének minősül, ha a környezethasználó a véggáz hígításával éri 

el a VOC véggáz kibocsátási határérték betartását. 

(2) A VOC véggáz biztonsági szempontból indokolt vagy bármely okból történő hígítására 

vagy hűtésére használt levegőmennyiséget a kibocsátási koncentráció meghatározásánál, a 

VOC véggáz kibocsátási határérték betartásának ellenőrzésekor figyelmen kívül kell hagyni. 

A VOC diffúz és a teljes VOC kibocsátások ellenőrzése 

8. § (1) A VOC diffúz kibocsátások ellenőrzésére vonatkozó előírásokat az 1. § (3) bekez-

désben hivatkozott jogszabály és e rendelet 3. számú mellékletének 3.4. pontja tartalmazza. 

(2) A teljes VOC kibocsátás ellenőrzését a helyhez kötött pontforrások VOC kibocsátásaira 

és a VOC diffúz kibocsátásokra vonatkozó előírások alkalmazásával vagy – ha termék-

paraméterben van meghatározva a teljes VOC kibocsátási határérték – a 3. számú melléklet 

3.2. pontja szerint kell végrehajtani. 

A bírságolás sajátos szabályai 

9. § (1) Az e rendelet szerint megállapított VOC kibocsátási határértékek túllépése esetén a 

légszennyezési bírságot az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott jogszabálynak megfelelően kell 

kivetni, a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével.  

(2) A VOC véggáz kibocsátási határérték túllépése esetén a légszennyezési bírságot a pont-

forrásokra vonatkozó szabályok szerint kell kivetni.  

(3) A VOC diffúz kibocsátási határérték és a teljes VOC kibocsátási határérték túllépése 

esetén a légszennyezési bírságot a 6. számú melléklet szerint kell kiszámítani.  

(4) A teljes VOC kibocsátás határértéke alapján kell kiszámítani a bírságot a következő ese-

tekben:  

a) ha az üzemeltető a rendelet 4. § (9) bekezdés b) pontja szerinti, telephelyen belüli terhe-

léskiegyenlítést alkalmazza,  

b) ha az üzemeltető a rendelet 4. § (10) bekezdése szerinti felmentést érvényesíti.  

(5) A környezetvédelmi hatóság a bírságot a 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt határér-

ték túllépése esetén a pont- és diffúzforrásokra vonatkozó előírások együttes alkalmazásával 

veti ki, vagy a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt határérték túllépése esetén a teljes VOC 

kibocsátásra vonatkozó előírások szerint veti ki a 6. számú mellékletben ismertetett számítás 

szerint.  
13 

Záró rendelkezések 

10. § (1) Ez a rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a meglévő berendezé-

seknek 2007. október 31-ig kell teljesíteni. 

(2)–(5)14 

(6)15 A környezetvédelmi hatóság az engedély alapján működő berendezés üzemeltetőjét fel-

menti a 4. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól, ha a külön jogszabályban 

előírt levegőterheltségi szint határértékeinek betartása mellett más, az elérhető legjobb techni-

kának megfelelő módon ér el legalább akkora kibocsátás csökkenést, mint amennyit a 4. § (1) 

bekezdésben előírt határértékek betartásával elérne. 

(7)16 Ez a rendelet: 

a)17 az Lvr.-rel és a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről 

és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM ren-

delettel együtt – a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő 

felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szó-

ló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelvnek, valamint 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot13#foot13
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot14#foot14
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot15#foot15
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot16#foot16
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot17#foot17


178   JÁRMŰIPARI FESTŐRENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu   Kulcsár Béla, BME 

 

b) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 

2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keve-

rékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/112/EK euró-

pai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 

való megfelelést szolgálja. 

1. számú melléklet a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelethez 

Az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 

E tevékenységi kategóriák akkor esnek a rendelet hatálya alá, ha a 2. számú mellékletben 

megállapított küszöbérték feletti oldószer-felhasználás jellemzi a tevékenységet, illetve az 

ahhoz tartozó berendezés működését. A tevékenység minden egyes esetben magában foglalja 

a berendezés tisztítását is, de a termékek tisztítását nem, hacsak az másképpen nem szerepel a 

tevékenység leírásánál. 

1. Nyomdaipari tevékenység (2.1. számú melléklet 1–3. pontok) 

Szöveg és képek sokszorosítására irányuló bármilyen tevékenység, amelynél egy képhordo-

zó segítségével nyomdafestéket (tintát) visznek fel egy tetszőleges felületre. (Idetartoznak a 

kapcsolódó lakkozási, festési és kasírozási eljárások is.) Ezen tevékenységekhez tartozó 

alfolyamatok közül az alábbiak esnek a rendelet hatálya alá: 

a) tekercses offszet nyomás, forró levegős szárítással: rotációs hengerbe történő adagolással 

működő olyan eljárás, amelynél a képhordozó nyomtatott és nem-nyomtatott területe ugya-

nabban a síkban helyezkedik el. Az elpárologtatás egy kemencében történik, ahol forró leve-

gőt használnak a nyomtatott anyag szárítására (2.1. számú melléklet 1. pont); 

b) rotációs mélynyomás sajtótermékek készítésére: magazinok, prospektusok, katalógusok 

vagy hasonló termékek papírjának nyomtatásánál alkalmazott olyan nyomtatási eljárás, ami-

hez leggyakrabban toluol-alapú festéket használnak (2.1. számú melléklet 2. pont); 

c) rotációs mélynyomás: olyan nyomtatási eljárás, ahol forgó hengeres képhordozót hasz-

nálnak, amelynek a nyomtató felülete mélyebben helyezkedik el a nem-nyomtatandó részek-

nél, a mélyedések pedig nyomdafestékkel vannak töltve. Folyékony nyomdafestéket alkal-

maznak, amely az oldószer párolgása útján szárad (2.1. számú melléklet 3. pont); 

d) flexográfia (magasnyomás): olyan nyomtatási tevékenység, amelynél a nyomtatandó kép 

hordozójaként gumit vagy elasztikus fotopolimereket használnak, ahol a nyomtatandó felület 

magasabban helyezkedik el a nemnyomtatandó résznél, és ahol folyékony nyomdafestéket 

(tintát) alkalmaznak, amely az oldószer elpárolgása által szárad (2.1. számú melléklet 3. 

pont); 

e) rotációs szitanyomás: olyan nyomtatási tevékenység, ahol a nyomdafesték a nyomtatandó 

felületre egy porózus képhordozó formán keresztülnyomva jut. Folyékony festéket használ-

nak, amit elpárologtatással szárítanak ki (2.1. számú melléklet 3. pont); 

f) nyomtatási tevékenységgel kapcsolatos kasírozás: két vagy több rugalmas anyag összera-

gasztása rétegelt lemez készítése céljából (2.1. számú melléklet 3. pont); 

g) lakkozás: olyan felületbevonó tevékenység, amelynek során záró (fedő) lakkréteget visz-

nek fel a munkadarabra, vagy csomagolóanyag későbbi lezárásához ragasztóréteget visznek 

föl rugalmas anyagra (2.1. számú melléklet 3. pont). 

2. Felülettisztítás (2.1. számú melléklet 4–5. pontok) 

Oldószeres vegytisztítás kivételével minden olyan tevékenység, amihez szerves oldószere-

ket használnak a szennyezésnek az anyag felületéről történő eltávolítására, beleértve a zsírta-

lanítást is. A több lépésből álló tisztítási tevékenység egyetlen felülettisztítási tevékenységnek 

minősül. Ennél a tevékenységnél nem kell figyelembe venni a gépi berendezések belső tisztí-

tását, csak a termékek felületének tisztítását. 

3. Gépjárművek utánfényezése (2.1. számú melléklet 6. pont) 
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Bármely, alábbi ipari vagy kereskedelmi festési és kapcsolódó zsírtalanítási tevékenység, 

ahol 

a)18 

b) gépjárművek vagy azok egy részének eredeti festését újrafényező festék típusokkal, ha 

ezt nem az eredeti gyártó berendezésen (soron) végzik, vagy 

c) utánfutók festését végzik. 

4. Szalag tekercsek bevonatolása (2.1. számú melléklet 7. pont) 

Minden olyan tevékenység, amelynél a tekercselt acélt, rozsdamentes acélt, bevonatos acélt, 

rézötvözeteket vagy alumínium szalagot végtelenített eljárással filmképző réteggel vagy réte-

gelt borítással vonnak be. 

5. Bevonatkészítés (2.1. számú melléklet 8., 10., 13. pontok és a 2.2. számú melléklet) 

Bármely olyan tevékenység, amelynél a bevonat egy vagy több folyamatos rétegét viszik 

fel: 

(1) Járművek (2.2. számú melléklet) közül az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet módosító 

11/2000. (V. 24.) KHVM rendelet A/2. számú melléklete szerinti alábbiakra: 

a) az M1 kategóriába tartozó új gépkocsik, valamint az N1 kategóriához tartozó járművek, 

ha ugyanabban a berendezésben festik, mint az M1-hez sorolt gépkocsikat; 

b) az N2 és N3 kategóriába sorolt tehergépjárművek vezetőfülkéi, amelyben a járművezető 

rendeltetésszerű használat esetén tartózkodik és ennek minden kiegészítő része vagy műszaki 

egysége; 

c) az N1, N2 és N3 járműkategóriához tartozó vezetőfülke nélküli kis és nagy teherautók, 

kamionok; 

d) az M2 és M3 kategóriához sorolt autóbuszok. 

(2) Az O1, O2, O3 és O4 kategóriához tartozó pótkocsik, utánfutók. 

(3) Fém- és műanyag felületek, beleértve repülőgépek, hajók, vasúti járművek stb. felületeit. 

(4) Fafelületek (2.1. számú melléklet 10. pont). 

(5) Textil-, szövet-, film- (fólia-) és papírfelületek. 

(6) Bőrfelületek (2.1. számú melléklet 13. pont). 

Nem tartozik ide a hordozóanyagok fémekkel történő bevonása, amit elektroforézissel és 

vegyi permetezéses eljárással visznek fel. Ha a bevonási folyamatban van olyan művelet, 

amelynél ugyanazt a tárgyat bármely módszer alkalmazásával nyomtatják is, akkor a nyomta-

tási műveletet a bevonási tevékenység részének kell tekinteni. 

6. Tekercselő huzalok bevonatolása (2.1. számú melléklet 9. pont) 

Transzformátorokban, motorokban stb. használt tekercselt fém vezetők bármiféle bevonattal 

való ellátása. 

7. Oldószeres vegytisztítás (2.1. számú melléklet 11. pont) 

Bármely ipari vagy kereskedelmi tevékenység, amelynél illékony szerves vegyületeket 

(VOC) használnak valamely berendezésben ruházat, lakástextíliák és hasonló fogyasztói áruk 

tisztítására, kivéve a foltok kézi eltávolítását. 

8. Faanyag impregnálása (2.1. számú melléklet 12. pont) 

Bármely tevékenység, amelynek során a faanyagba védőszert juttatnak. 

9. Cipőgyártás (2.1. számú melléklet 14. pont) 

Minden olyan tevékenység, amelynél komplett lábbeliket vagy azok részeit állítják elő. 

10. Fa és műanyag rétegelt borítás (laminálás, kasírozás; 2.1. számú melléklet 15. pont) 

Minden olyan tevékenység, amelynek során fa és/vagy műanyag rétegeket ragasztanak ösz-

sze, rétegelt termék előállítása céljából. 

11. Ragasztószerrel bevonás (2.1. számú melléklet 16. pont) 

Bármely tevékenység, amelynél ragasztóanyagot visznek fel a felületre, a nyomtatással kap-

csolatos ragasztóanyag-felvitel és rétegezés (laminálás) kivételével. 

12. Bevonó anyagok (festékek, lakkok, tinták) és ragasztószerek gyártása (2.1. számú mel-

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot18#foot18
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léklet 17. pont) 

E végtermékek és közbenső termékek gyártása, ugyanazon a telephelyen és berendezésben 

történik. A gyártás festékek, gyanták és ragasztóanyagok szerves oldószerrel vagy más hordo-

zóval történő összekeverésével megy végbe, beleértve a diszpergálási és elődiszpergálási mű-

veleteket, a viszkozitás és színtónus beállításokat, valamint a végtermék kiszerelését (pl. tartá-

lyokba, dobozokba). 

13. Gumi feldolgozása (2.1. számú melléklet 18. pont) 

Bármely olyan tevékenység, melynek során a természetes vagy mesterséges gumi összeke-

verése, őrlése, elegyítése, kalanderezése, extrudálása és vulkanizálása történik, valamint a 

késztermékké alakításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek. 

14. Növényi olajok és állati zsírok kinyerése extrakcióval és a növényolajok finomítása (2.1. 

számú melléklet 19. pont) 

Minden olyan tevékenység, amelynek során magokból és más növényi anyagokból növényi 

olajat állítanak elő. Az ebből származó száraz maradékok feldolgozása takarmányozás céljá-

ból, valamint magokból, növényi anyagokból és állati eredetű anyagokból származó zsírok és 

növényi olajok tisztítására szolgáló bármely tevékenység. 

15. Gyógyszerészeti termékek gyártása (2.1. számú melléklet 20. pont) 

Gyógyszerészeti termékek kémiai szintézise, fermentálása, extrahálása, formulálása és kész-

termékké alakítása, és amennyiben ugyanazon a telephelyen végzik, a közbenső (intermedier) 

termékek gyártása. 

Az alkalmazott kifejezések:19 

bevonat: bármely felvitt réteg – beleértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan keveré-

ket, ami a megfelelő felvitel érdekében szerves oldószereket tartalmaz –, amit dekorációs, 

védő vagy más funkcionális hatás biztosítására használnak a munkatárgy felületén; 

ragasztóanyag: bármely olyan keverék, beleértve minden szerves oldószert vagy olyan ke-

veréket, ami a megfelelő felvitel érdekében szerves oldószereket tartalmaz, amit egy termék 

különálló részeinek összeragasztására használnak; 

tinta vagy nyomdafesték: bármely olyan keverék, beleértve minden szerves oldószert vagy a 

megfelelő felvitel érdekében szerves oldószereket tartalmazó készítményt, amit nyomtatásnál 

használnak szöveg vagy képek felületre történő nyomtatására; 

lakk: utolsónak felvitt réteg, mely általában átlátszó bevonat. 

2. számú melléklet a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelethez 

2.1. Oldószer-felhasználási küszöbértékek, kibocsátási határértékek 

2.2. Járművek festését végző üzemek 

2.1. számú melléklet20 

Oldószer-felhasználási küszöbértékek, kibocsátási határértékek 
Kibocsátási határérték: véggáz égetésénél a fizikai normál állapotú (273,15 K hőmérsékletű és 

101,3 kPa nyomású) száraz véggázra vonatkoztatva. 

Sor

- 

szá

m 

Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-

felhasználás 

t/év) 

Küszöbér-

tékek  

(oldószer-  

felhaszná-

lás t/év) 

VOC véggáz  

kibocsátás  

határértéke 

(mg C/Nm
3
) 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a) 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke 

új meglévő új meglévő 

1. Tekercses offszet 

nyomás, forró 

levegős szárítással 

(>15) 

 

15–25 

>25 

100 

20 

30
1
 

30
1
 

30
1
 

30
1
 

 
 

 
 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=54906.499226#foot19#foot19
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2. Rotációs mély-

nyomás sajtó- 

termékeken (>25) 

 
 75 10 15 

 
 

 
 

3. Egyéb rotációs 

mélynyomás, 

flexográfia, rotá-

ciós szitanyomás, 

kasírozás vagy 

lakkozás (>15) 

Rotációs szita-

nyomás textil-

re/kartonra (>30) 

15–25 

>25 

>30
1
 

100 

100 

100 

25 

20 

20 

25 

20 

20 

 
 

 
 

4. Felülettisztítás
1
 

(>1) 

1–5 

>5 

20
2
 

20
2
 

15 

10 

15 

10 

 
 

 
 

5. Egyéb felülettisz-

títás (>2) 

2–10 

>10 

75
1
 

75
1
 

20
1
 

15
1
 

20
1
 

15
1
 

 
 

 
 

6. Jármű szériafestés 

(<15) és jármű 

utánfényezés 

>0,5 50
1
 25 25 

 
 

 
 

7. Szalag tekercsek 

bevonatolása 

(>25) 

 
 50

1
 5 10 

 
 

 
 

8. Egyéb bevonat 

felviteli, festési 

eljárások, beleért-

ve a fém, mű-

anyag, textil
5
, 

szövet, fólia és 

papír festését (>5) 

5–15 

>15 

100
 1, 4

 

50/75 
2, 3, 4

 

20
4
 

20
4
 

20
4
 

20
4
 

 
 

 
 

9. Tekercselő huza-

lok bevonatolása 

(>5) 

 
 

 
 

 
 

 
 10 g/kg

1
 

5 g/kg
2
 

10 g/kg
1
 

5 g/kg
2
 

10. Faanyag felületek 

bevonatolása, 

festése (>15) 

15–25 

>25 

100
1
 

50/75
2
 

25 

20 

25 

20 

 
 

 
 

11. Oldószeres vegy-

tisztítás 

 
 

 
 

 
 

 
 20 g/kg 

1, 2
 20 g/kg 

1, 2
 

12. Faanyag impreg-

nálás (>25) 

 
 100

1
 45 45 11 kg/m

3
 11 kg/m

3
 

13. Bőrök bevonati 

réteggel való 

ellátása (festése) 

(>10) 

10–25 
 
 

 
 

 
 85 g/m

2
 85 g/m

2
 

>25 
 
 

 
 

 
 75 g/m

2
 75 g/m

2
 

>10
1
 

 
 

 
 

 
 150 g/m

2
 150 g/m

2
 

14. Cipők (lábbelik) 

gyártása (>5) 

 
 

 
 

 
 

 
 25 g/pár 25 g/pár 

15. Fa és műanyag 

rétegelt borítás 

(laminálás) (>5) 

 
 

 
 

 
 

 
 30 g/m

2
 30 g/m

2
 

16. Ragasztószerrel 

bevonás (>5) 

5–15 50
1
 25 25 

 
 

 
 

>15 50
1
 20 20 

 
 

 
 

17. Bevonóanyagok, 

festékek, lakkok, 

nyomdafestékek 

és ragasztóanya-

gok gyártása 

(>100) 

 

100–1000 150 5 5 oldószerbevitel 5%-a  

>1000 150 3 3 oldószerbevitel 3%-a 
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18. Gumi feldolgo-

zás (>15) 

 
 20

1
 25

2
 25

2
 oldószerbe-

vitel 25%-a 

19. Növényolaj és 

állati zsír kinye-

rési (extrahálás) 

és növényolaj 

finomítási tevé-

kenységek (>10) 

 
 

 
 

 
 

 
 Állati zsír: 1,5 kg/t Rici-

nusolaj: 3 kg/t Repcemag: 1 

kg/t Napraforgó: 1 kg/t 

Szójabab (normál őrlés, 

sajtolás): 0,8 kg/t Szójabab 

(fehér üledék): 1,2 kg/t 

Egyéb magvak és növényi 

anyagok: 

– 3 kg/t
1
  

– 1,5 kg/t
2
  

– 4 kg/t
3
 

20. Gyógyszerészeti 

termékek gyártá-

sa (>50) 

 
 20

1
 5

2
 15

2
 az oldószer-

bevitel 5%-

a 

az oldószer-  

bevitel 15%-a 

 

Az alkalmazott kifejezések: 

– névleges kapacitás: a szerves oldószerek maximális tömegének felhasználása egy berende-

zésben egy napra átlagolva, ha a berendezés a tervezett teljesítményen, normál üzemelési kö-

rülmények között működik; 

– normál üzemelés vagy normál üzemmód: egy berendezés működésének vagy egy tevékeny-

ségnek bármely időszaka, kivéve az indítási és leállási műveleteket és a berendezések karban-

tartását. 
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2.2. számú melléklet21 

Járművek festését végző üzemek 
1.1.    A teljes VOC kibocsátás határértéke a festett termék teljes felületére vonatkoztatott 

illékony szerves vegyületek kibocsátott összes tömegében [g/m
2
], valamint a festett jár-

műkarosszéria darabszámára vonatkoztatott VOC kibocsátás összes tömegében 

[kg/karosszéria] van kifejezve. 

1.2.    Járműfestés oldószer felhasználási és termelési küszöbértékei és a teljes VOC kibocsá-

tás határértékei 

    A B C 

  1 Tevékenység 

és besorolási küszöbérték (oldó-

szer-felhasználás, tonna/év) 

Termelési küszöbérték 

(a festett termék éves da-

rabszámára vonatkozik) 

Teljes VOC kibocsátás 

határértéke 

  2 Új személygépjárművek festése 

(>15) 

>5000 45 g/m
2
 vagy 1,3 

kg/karosszéria +33 g/m
2
 

  3   5000 önhordó karosszé-

ria vagy >3500 alvázra 

épített 

90 g/m
2
 vagy 1,5 

kg/karosszéria +70 g/m
2
 

  4 Új autókabinok, teherautó veze-

tőfülkék festése (>15) 
5000 

>5000 

65 g/m
2
 

55 g/m
2
 

  5 Új haszongépjárművek festése 

(>15) 
2500 

>2500 

90 g/m
2
 

70 g/m
2
 

  6 Új autóbuszok festése (>15) 2000 

>2000 

210 g/m
2
 

150 g/m
2
 

1.3.    A környezetvédelmi hatóság dönt a g/m
2
 vagy kg/karosszéria határérték alkalmazásáról, 

amelynek során figyelembe kell venni, hogy a környezetet és az emberi egészséget a le-

hető legkisebb káros hatás érje. 

1.4.    Az oldószer-felhasználási küszöbértékeknél kisebb kapacitású járműfestő berendezé-

seknek, létesítményeknek a 2.1. számú melléklet járműfestésre vonatkozó követelmé-

nyeit kell kielégíteni. 

1.5.    Az 1.2. pontban meghatározott termékfelület meghatározásánál figyelembe kell venni 

az elektroforetikus eljárással festett teljes felületet és minden egyéb alkatrész felületét, 

amelyet a festési folyamat egymást követő fázisaiban ugyanazzal a festékkel festenek 

be, mint a teljes felületet. Ha a festék felhordása több fázisban történik, a VOC kibocsá-

tás számításánál valamennyi fázisban felhordott festék VOC tartalmát figyelembe kell 

venni, ugyanakkor a festett felületet csak egyszer szabad számításba venni. 

1.6.    Az elektroforézissel festett felület nagyságát az alábbi képlet alkalmazásával kell ki-

számolni (ez a módszer lemezből készült más festett alkatrészekhez is alkalmazható): 

  2  a járműkarosszéria teljes súlya 

  Fémlemez átlagos vastagsága  fémlemez 

fajsúlya 

1.7.    Számítógépes tervezési vagy egyéb ezzel egyenértékű módszert lehet alkalmazni a töb-

bi felhasznált részegység vagy alkatrész felületének, vagy a berendezésben festett ter-

mék teljes felületének a kiszámítására. 

1.8.    A teljes VOC kibocsátási határértékek az összes bevonatfelviteli műveletre vo-

natkoznak, amelyet ugyanabban a berendezésben végeznek elektroforetikus vagy bár-
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mely más festési eljárással egészen a végső fényezett réteg és a felső polírozott festékré-

teg elkészítéséig. A teljes VOC kibocsátási határértékek arra az oldószermennyiségre is 

vonatkoznak, amelyet a folyamatban használt berendezések (beleértve a szórófülkéket 

és egyéb helyhez kötött berendezéseket) tisztítására használnak. 

3. számú melléklet a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelethez 

Oldószer-kezelési terv (oldószermérleg) 

1. Az alkalmazás célja 

a) a kibocsátási határértékeknek való megfelelés, illetve a csökkentési tervben foglalt köve-

telmények teljesítésének igazolása; 

b) a jövőbeni kibocsátás-csökkentő módszerek meghatározása; 

c) adatok és információk szolgáltatása az oldószer-felhasználás és oldószer-kibocsátás mér-

tékéről. 

2. Meghatározások 

Az ábra egy berendezésbe bevitt és onnan kijutó VOC anyagáramokat mutatja be: 

 
Az oldószermérleg gyakorlati elkészítése során alkalmazott meghatározások: 

Szerves oldószerek folyamatba bevitt mennyiségei (B): 

B1:22 Az eljárásba közvetlenül bevitt szerves oldószerek mennyisége vagy keverékekben, vá-

sárolt termékekben lévő mennyisége, amit az eljárásnál bemenő anyagként használnak fel az 

oldószermérleg vonatkozási, számítási időszakán belül. 

B2: Az eljárás során visszanyert oldószermennyiségből a folyamatba visszaforgatott szerves 

oldószerek mennyisége. A visszaforgatott oldószert mindannyiszor számításba kell venni, 

ahányszor azt a folyamatban felhasználják. 

Szerves oldószerek folyamatból kilépő mennyiségei (K): 

K1: Véggázokból pontforráson át a levegőbe kibocsátott szerves oldószerek mennyisége. 

K2: Vízbe kibocsátott szerves oldószerek mennyisége, figyelembe véve – amennyiben 

szükséges – a szennyvízkezelésnél lebontott oldószermennyiséget (K5). 
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K3: Szennyezésként vagy maradékként a folyamatból kilépő termékben visszamaradó szer-

ves oldószerek mennyisége. 

K4: Diffúz módon a levegőbe jutó szerves oldószerek mennyisége. Magában foglalja a 

helységek általános szellőztetését, az ablakokon, ajtókon, ventilátorokon és más nyílásokon 

keresztül kijutó szerves oldószereket. 

K5: Kémiai vagy fizikai reakciókban lebontott vagy átalakult szerves oldószerek mennyisé-

ge (beleértve például az égetéssel oxidált vagy a szennyvízkezelésnél lebontott ilyen vegyüle-

teket, vagy pl. az adszorpcióval megkötött anyagokat, amennyiben ezeket nem vették számí-

tásba a K6, K7 vagy K8 tételnél). 

K6: Az összegyűjtött hulladékban lévő szerves oldószerek mennyisége. 

K7:23 Olyan szerves oldószerek vagy keverékekben, termékekben szándékosan lévő szerves 

oldószerek mennyisége, amelyet kereskedelmileg értékesítenek vagy később kívánnak eladni. 

K8:24 Visszanyert (esetleg keverékekben levő), de a folyamatba vissza nem forgatott szerves 

oldószerek mennyisége, amennyiben nincsenek számításba véve a K7 tételnél. 

K9: Más módon (pl. talajba) kibocsátott szerves oldószerek mennyisége. 

3. Útmutató az oldószer-kezelési terv alkalmazásához 

3.1. A 4. számú melléklet szerinti kibocsátás-csökkentési terv teljesítésének igazolása a tel-

jes VOC kibocsátási határérték alapján számított oldószer kibocsátással: 

Valamennyi tevékenységre, amelyre kibocsátás-csökkentési terv készül, az oldószer-

kezelési tervet évenként el kell készíteni a tényleges oldószer-felhasználás (OF) és a kibocsá-

tások meghatározása céljából. Az oldószer-felhasználást a következő egyenlet szerint kell 

kiszámítani: 

OF = B1–K8 

Emellett meg kell határozni a festékbevonatok, nyomdatinták szilárdanyag-tartalmát, és eb-

ből ki kell számítani a csökkentési terv alkalmazásával elérhető évi teljes VOC kibocsátást. 

3.2. A termékegységre vonatkoztatott oldószer-kibocsátásban vagy a 2. számú melléklet 

szerint más egységben meghatározott teljes VOC kibocsátási határérték teljesítésének megíté-

lése céljából évenként el kell készíteni az oldószer-kezelési tervet a tényleges kibocsátások 

(E) megállapításához. A kibocsátásokat a következő egyenlettel kell kiszámítani: 

E = F+K1 

ahol F a diffúz kibocsátások összege, amelyek számítását a 3.4. pont tartalmazza. A kapott E 

évi összes VOC kibocsátás értékét el kell osztani a hozzátartozó termékparaméterrel, és az 

eredményt össze kell hasonlítani a 2. számú mellékletben lévő teljes VOC kibocsátási határér-

tékkel. 

3.3. A rendelet 4. § (9) bekezdés b) pontjában ismertetett követelmények teljesítésének elle-

nőrzéséhez évenként el kell készíteni az oldószer-kezelési tervet valamennyi érintett tevé-

kenység évi teljes VOC kibocsátásának és ezek összegének (összes kibocsátás) meghatározá-

sa céljából. A kapott tényleges összes kibocsátás nem haladhatja meg az érintett tevékenysé-

gekre a 2. számú melléklet határértékei alapján számított teljes VOC kibocsátások összegét. 

3.4. A tényleges VOC diffúz kibocsátás meghatározása a 2. számú mellékletben levő VOC 

diffúz kibocsátási határértékekkel való összehasonlítás céljából: 

A VOC diffúz kibocsátást a következő egyenletek egyike szerint kell kiszámítani: 

F = B1–K1–K5–K6–K7–K8 

vagy 

F = K2+K3+K4+K9 

Az F értéke az egyes összetevők közvetlen mérésével határozható meg. Az előzőekkel 
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egyenértékű más számítás is végezhető, például a leválasztási hatásfok felhasználásával. 

A VOC diffúz kibocsátás határértéke az oldószerbevitel meghatározott százalékával van ki-

fejezve, ahol a bevitt mennyiséget a következő egyenlettel kell kiszámítani: 

B = B1+B2 

A VOC diffúz kibocsátást rövid ideig tartó, de széles körű méréssorozattal kell meghatároz-

ni. A berendezés módosítása esetén a méréssorozatot meg kell ismételni. 

4. számú melléklet a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelethez 

Kibocsátás-csökkentési terv tartalmi követelményei 

1. Az engedélykérő azonosító adatai. 

2. A tevékenység, illetve berendezés telepítési helyének azonosító adatai és jellemzői. 

3. Az alkalmazott technológia ismertetése. 

4. A VOC kibocsátás mennyisége, minőségi jellemzői és jellege (pontforráson távozó VOC 

kibocsátási, illetve VOC diffúz kibocsátás). 

5. A 2. számú melléklet határértékei alapján számított VOC kibocsátás mennyisége a kibo-

csátás-csökkentési terv alkalmazása nélkül. 

6. A kibocsátás-csökkentési terv alkalmazásával elérhető teljes VOC kibocsátás értéke. 

7. A tervezett technológiai intézkedések leírása. 

8. A megvalósítás pénzügyi forrása. 

9. A kibocsátás-csökkentése terv ütemezése, határidők. 

A kibocsátás-csökkentési terv kidolgozása során, a technológia kiválasztásánál törekedni 

kell a felhasznált termék szilárdanyag tartalmának növelésére és az oldószertartalom csökken-

tésére. 

5. számú melléklet a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelethez25 

A rendeletben előforduló és a veszélyes anyagok kockázataira utaló R-mondatok jelentése 

1. R40 = a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított, 

2. R45 = rákot okozhat (karcinogén hatású lehet), 

3. R46 = öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet), 

4. R49 = belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet), 

5. R60 = a fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja, 

6. R61 = a születendő gyermekre ártalmas lehet, 

7. R68 = maradandó egészségkárosodást okozhat. 

6. számú melléklet a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelethez 

1. A VOC diffúz kibocsátási határérték túllépése esetében a bírságot a következő képlettel 

kell kiszámítani:  

BLVD = Eéf x k [Ft/év]  

és  

Eéf = F-Eén [kg/év]  

ahol  

BLVD  

[Ft/év] a VOC diffúz kibocsátási határérték túllépése miatt évente fizetendő bírság,  

Eéf  

[kg/év] a határérték felett kibocsátott VOC éves mennyisége,  

k  

[Ft/kg] bírságtényező, amelynek mértékét a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. számú mel-
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lékletének 2. pontja határozza meg,  

F  

[kg/év] a tényleges VOC diffúz kibocsátás éves mennyisége, amit e rendelet 3. számú mel-

lékletének 3.4. pontja szerint kell számítani,  

Eén  

[kg/év] a diffúz módon kibocsátható éves VOC mennyiség, amely úgy számítható, hogy az 

adott tevékenységre a 2.1. számú melléklet szerint százalékban megadott diffúz kibocsátási 

határértéket szorozzuk az éves oldószerbevitellel, majd a kapott szorzatot 100-al osztjuk.  

2. A termékparaméterrel kifejezett teljes VOC kibocsátási határérték túllépése esetében a 

bírságot a következő képlettel kell kiszámítani:  

BLVT = Eéft x k [Ft/év]  

és  

Eéft = E-Eénvd [kg/év]  

ahol  

BLVT  

[Ft/év] a teljes VOC kibocsátási határérték túllépése miatt évente fizetendő bírság,  

Eéft  

[kg/év] a határérték felett kibocsátott VOC éves mennyisége,  

 

 

k  

[Ft/kg] bírságtényező, amelynek mértékét a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. számú mel-

lékletének 2. pontja határozza meg,  

E  

[kg/év] a pontforrás VOC kibocsátásának és a VOC diffúz kibocsátás összegének éves tény-

leges mennyisége a 3. számú melléklet 3.2. pontja szerint számítva,  

Eénvd  

[kg/év] a határértéknek megfelelő teljes VOC kibocsátás, amely úgy számítható, hogy az 

adott tevékenységre a 2. számú melléklet szerint megengedett egységnyi VOC kibocsátást 

szorozzuk a termékparaméter éves értékével. 

7.3. Esettanulmány a környezetvédelmi munkautasításról 

Cég megnevezése: MUNKAUTASÍTÁS 

Szám: Cím: 

 

Általános megjegyzések: 
 

A KTL festősor a felületkezelési technológiánk fontos része, amely alapvetően befolyásolja a 

termékek korrozióállóságát és esztétikai megjelenését. Ezen okok végett a KTL festősorunkat 

kiemelt figyelemmel kísérjük és az alábbi munkautasításban leírt feladatok elvégzése, mind a 

labor, mind az üzem részére kötelező érvényűek. 

 

Beszállítók: 

Chemetall Kft.; zsírtalanítás, cinkfoszfátozás 1-8 kád 
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PPG Deutschland Sales and Services Gmbh; KTL festés 9-11 kád 

 

Ez a munkautasítás a beszállítók által meghatározott jellemzők és utasítások figyelembevéte-

lével készült. A beszállítóktól kapott utasítások aktualizálásáért felelős, a laboratórium. 

 

 

1. Technológiai felépítés: 

 

1.

Szóró zsírtalanító

2.

Mártó zsírtalanító

3. 

Csapvizes öblítő

5.

Foszfátozó

4.

Aktiváló

6. 

Csapvizes öblítő

7.

Passziváló

8. 

Ioncserélt vizes 

öblítő

9.

KTL festő

11. 

Ioncserélt vizes 

öblítő

10. 

Ioncserélt vizes 

öblítő

KEMENCE

 



7. HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK                              189 

 Kulcsár Béla, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

2. Technológiai paraméterek, vizsgált jellemzők és határértékek: 

 

A technológiai paraméterek vizsgálatát és az eredmények dokumentálását a labor végzi méré-

si lapokon illetve a hálózaton. 

mérési lapokon a felületkezelő és utóöblítő kádak (1-8. és 10-11.) esetén havi összesí-

tésben 

mérési lapon a festékfürdő kád (9.) esetén heti összesítésben, a festékgyártó cég (PPG) 

által kiadott formanyomtatványon 

 

A vegyszeradagolásért és a fürdők cseréjéért, a labor által meghatározott módon, a termelés a 

felelős. A termelés a vegyszeradagolást az üzemnaplóban dokumentálja. 

 

1. kád: Szóró zsírtalanító 

 

Funkciója: a mechanikai szennyeződések, zsírok elsődleges eltávolítása 

Kádtérfogat:8000 liter 

Fürdő készítése:csapvíz 

275 kg Gardoclean S 5176 

50 kg Gardobond Additive H7406 

Teljes fürdőcsere*:4-6 hét  

Fürdő javítás (1 pont/1 m
3
):0,7 kg Gardoclean S 5176 és/vagy 

0,1 kg Gardobond Additive H7406 

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:50-65 °C 

Szórónyomás:1-2 bar 

Szórási idő:5-10 perc 

Koncentráció:25-35 g/liter Gardoclean S 5176 

6 g/liter Gardobond Additive H7406 

pH:< 11 

Pontszám:35-49 

 

Fürdő ellenőrzése*: titrálás, pH mérés 

 

Keletkező hulladék:szennyvíz 

zsírtalanító iszap, EWC 110 113  

 

 

 

 

2. kád: Mártó zsírtalanító 

 

Funkciója:  a mechanikai szennyeződések, zsírok eltávolítása üre-

gekből és takart helyekről 

Kádtérfogat:21000 liter 

Fürdő készítése:csapvíz 

400 kg Gardoclean S 5049/3 

50 kg Gardobond Additive H7375 

Teljes fürdőcsere*:2-3 hónap  

Fürdő javítás (1 pont/1 m
3
):1,05 kg Gardoclean S 5049/3 
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Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:50-65 °C 

Kezelési idő:5-10 perc 

Koncentráció:18-22 g/liter Gardoclean S 5049/3 

pH:10,5-12,8 

Pontszám:18-25 

 

Fürdő ellenőrzése*: titrálás, pH mérés 

 

Keletkező hulladék:szennyvíz 

zsírtalanító iszap, EWC 110 113 

 

 

3. kád: Csapvizes öblítés 

 

Funkciója: az előző kádakból származó vegyszerek leöblítése 

Kádtérfogat:21000 liter 

Fürdő készítése:max. 500 µS/cm vezetőképességű csapvíz 

Teljes fürdőcsere*:1 hét  

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:min. 1 perc 

Vezetőképesség:max. 2000 µS/cm 

pH:< 9,5 

 

Fürdő ellenőrzése*: pH, vezetőképesség mérés 

 

Keletkező hulladék:szennyvíz 

 

 

4. kád: Aktiválás 

 

Funkciója:  a felület kondicionálása 

Kádtérfogat:21000 liter 

Fürdő készítése:ioncserélt víz 

50 kg Gardolene V6513 

Teljes fürdőcsere*:2 hét  

pH szabályozás:40 %-os NaOH oldattal 

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:20-40 °C 

Kezelési idő:0,5-1 perc 

pH:>8,5 

 

Fürdő ellenőrzése*: pH ellenőrzés 

 

Keletkező hulladék:szennyvíz 
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5. kád: Cinkfoszfátozás 

 

Funkciója: foszfátréteg felvitele 

Kádtérfogat:23000 liter 

 

Fürdő készítése: 

A kádat a munkatérfogat 2/3-ad részéig vízzel fel kell tölteni és 40°C-ra fel kell fűteni. A 

Gardobond Additiv H 7200-at előzetesen 20-szoros mennyiségű vízben fel kell oldani és ke-

vertetés mellett a kádba adagolni. Az oldat alapos átkeverése után a számított mennyiségű 

Gardobond 26 TA-t be kell adagolni. Végül a kádat vízzel a munkatérfogatra fel kell tölteni és 

az előírt hőmérsékletre felfűteni. Gyorsító adagolása a működési paramétereknek megfelelő-

en. 1000 liter foszfátfürdő készítéséhez szükséges: csapvíz, 1,6 kg Gardobond Additive 

H7200, 36,5 liter (52 kg) Gardobond 26 TA. 

 

Teljes fürdőcsere*:2 év  

Fürdő javítás (1 pont/1 m
3
):1,1 liter (kb. 1,6 kg) Gardobond 26 TE3 

Gyorsító pontszám javítása: Minden hiányzó gyorsító pontszám esetén 1000 liter 

foszfátozó fürdőhöz35 g Gardobond Additív H 7000-t 

kell, előzetesen 10-szeres mennyiségű vízben feloldva, 

állandó keverés mellett beadagolni. 

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:45-55 °C 

Kezelési idő:4-8 perc 

Összes sav pontszám:21-25 

Szabad sav pontszám:1,0-2,0 

Gyorsító koncentrátum:5-10 

Cink-tartalom:1,1-1,6 g/l 

 

Fürdő ellenőrzése*:Összes sav, szabad sav, gyorsító naponta kétszer 

Cink-tartalom hetente egyszer 

 

Keletkező hulladék:szennyvíz  

foszfát iszap EWC 110 108 

 

 

6. kád: Csapvizes öblítés 

 

Funkciója: az előző kádakból származó vegyszerek leöblítése 

Kádtérfogat:21000 liter 

Fürdő készítése:max. 500 µS/cm vezetőképességű csapvíz 

Teljes fürdőcsere*:1 hét  

Vízpótlás:kaszkád rendszerben a 8-as zónából 

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:min. 3 perc 

pH:>5,5 
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Fürdő ellenőrzése*:  pH mérés 

 

Keletkező hulladék:szennyvíz 

 

 

 

7. kád: Passziválás 

 

Funkciója:  festéktapadás növelése 

Kádtérfogat:21000 liter 

Fürdő készítése:ioncserélt víz 

8 kg Gardolene D6800/6 

Teljes fürdőcsere*:1 hónap  

Vízpótlás:ioncserélt víz 

Fürdő javítás:0,3-0,4 kg Gardolene D6800/6 / m
3
  

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:20-40 °C 

Kezelési idő:0,5-1 perc 

Koncentráció:1,0-1,6 g/l Gardolene D6800/6 

pH:3,6-4,3  

 

Fürdő ellenőrzése*: pH mérés 

 

Keletkező hulladék:szennyvíz 

 

 

8. kád: Ioncserélt vizes öblítés 

 

Funkciója:  az előző kádakból származó vegyszerek leöblítése, az 

áthordás megakadályozása a KTL fürdőbe 

Kádtérfogat:21000 liter 

Fürdő készítése:ioncserélt víz 

Teljes fürdőcsere*:1 hét  

Vízpótlás:ioncserélt víz 

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:min. 2 perc 

Vezetőképesség:<= 50 µS/cm 

pH:>4,5 

 

Fürdő ellenőrzése*:  pH, vezetőképesség mérés 

 

Keletkező hulladék:szennyvíz  

 

9. kád: KTL festés 

 

Funkciója:  alapozó festékréteg felvitele a felületre 

Kádtérfogat:25000 liter 
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Fürdő készítése:PPG által 

kötőanyag CR691J 

pigment CP458A 

oldószerek (CA141E, CA107E) 

pH beállító (CA146E) 

 

Teljes fürdőcsere*:csak utántöltés  

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:33-35 °C  

Kezelési idő:2-5 perc 

Vezetőképesség:1200-2000 µS/cm 

Feszültség:250-380 V (felület nagyságától függően) 

pH:5,6-6,0 

Pigment / kötőanyag arány:0,14-0,16 

Szárazanyag tartalom:16,0-18,0 % 

 

Fürdő ellenőrzése*: pH, vezetőképesség, szárazanyag tartalom, P/B arány 

mérés, havi minta küldése a PPG-nek 

 

Keletkező hulladék:üzemi működés során nincs 

festék iszap (éves karbantartás) EWC 080 117 

 

 

10. kád: Ioncserélt vizes öblítés 

 

Funkciója:  a festékfolyások leöblítése 

Kádtérfogat:21000 liter 

Fürdő készítése:évente  

Vízpótlás:11. kádból 

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:0,5-1 perc 

Vezetőképesség:< 800 µS/cm 

pH:5,3-6,3 

Szárazanyag tartalom:max. 1% 

 

Fürdő ellenőrzése*:  pH, vezetőképesség, szárazanyag tartalom mérés 

 

Keletkező hulladék:üzemi működés során nincs 

szennyvíz (éves karbantartás) 

 

 

11. kád: Ioncserélt vizes öblítés 

 

Funkciója:  felület leöblítése 

Kádtérfogat:21000 liter 

Fürdő készítése:ioncserélt víz 

Teljes fürdőcsere*:évente  
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Vízpótlás:ultrafiltrátumból 

 

Beállítási paraméterek: 

Fürdő hőmérséklet:teremhőmérséklet 

Kezelési idő:0,5-1 perc 

Vezetőképesség:< 800 µS/cm 

pH:5,3-6,3 

Szárazanyag tartalom:max. 0,5% 

 

Fürdő ellenőrzése*:  pH, vezetőképesség, szárazanyag tartalom mérés 

 

Keletkező hulladék:üzemi működés során nincs 

 

 

*Megjegyzés: 

Teljes fürdőcserét a meghatározott időközönként kell elvégezni a mérési eredmények figye-

lembevételével, de több műszak vagy fokozott termelés esetén az elhasználódást kiemelten 

figyelni kell. 

Az ellenőrzéseket legalább naponta egyszer, de több műszak vagy fokozott termelés esetén 

többször kell elvégezni. 

 

 

12. Kemence, beégetés 

 

A kemencében a festékréteget ráégetjük a felületre. Egyszerre 4 kosár tartozkodik a rendszer-

ben folyamatosan. A hőfokot úgy kell beállítani, hogy a tárgyhőfok a minimális 140 °C-ot 

elérje, de ne legyen magasabb, mint 210 °C. A túl alacsony hőfok azt eredményezi, hogy a 

festék nem ég be a felületen, a magas hőfok pedig, hogy a festék túlég és rideg lesz. Túlégetés 

esetében a továbbiakban a fedőfesték leválása fordulhat elő, a nem kellő beégés 

korrozióvédelmi problémát okoz, ami nem megengedett. 

 

Amennyiben az alkatrészek műszaki hiba miatt a kemencében nem a technológiai előírások-

nak megfelelő ideig tartózkodnak, valamennyi alkatrészt tételes vizsgálatnak kell alávetni. Az 

alkatrészeket csak úgy lehet további műveletbe venni, ha a terület vezetője – amennyiben in-

dokolt társszervek bevonásával - meggyőzödött arról, hogy a bevonat minősége megfelel az 

előírt követelményeknek. 

Az utóégetőnek a kemence működése közben állandóan üzemelnie kell (650±5C). 

 

13. Egyéb feladatok 

 

Ultraszürlet ellenőrzés 

pH:5,3-5,7 

vezetőképesség:600 - 1000 S/cm 

 

Dialízis ellenőrzés 

pH:1,5-3,0 

vezetőképesség:2500-6000 S/cm 

 

Ioncserélt víz ellenőrzés: 

vezetőképesség:<10 S/cm 
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Az üzem dolgozói figyelik a fürdők folyadékszintjét, és amennyiben nem felelnek meg 

az előírt paramétereknek, gondoskodnak a pótlásról.  

Ha az ultrafiltráló berendezésnél az átszállított folyadék mennyisége az előírt érték (16 

m
3
/ h) alá csökken, a zsákszűrőt ki kell cserélni. 

A szűrlet mennyiségét (min. 200 l/h) állandóan figyelik. Ha a rotaméteren átáramló fo-

lyadék opálossá válik, tisztításról gondoskodnak. 

A dialízis körben az átáramló folyadék mennyiségét és tisztaságát ellenőrzik. 

 

Az ioncserélő berendezéssel kapcsolatos feladatok: 

 állandó ioncserélt víz készlet biztosítása 

 vegyszerutánpótlás 

 

Amennyiben a gépkezelő az előírt értékekhez képest eltérést tapasztal, köteles a szüksé-

ges korrekciókat elvégezni. Ha ezt nem tudja megtenni, haladéktalanul értesítenie kell a mű-

szakvezetőt vagy az üzemvezetőt. 

 

3. Mintalemezek vizsgálata 

 

A festési folyamataink ellenőrzése érdekében minden műszakban mintalemezeket kell készí-

teni, úgy, hogy vizsgálni lehessen a KTL-t valamint minden festő kabinban minden színű és 

sarzsú festéket. Ez napi 5-6 db mintalemezt jelent. A mintalemezek elkészítéséért a termelés, 

vizsgálatáért és dokumentálásáért a labor a felelős. A vizsgálati eredményeket negyedévente 

ki kell küldeni a Claas-nak, melyet a Minőségirányítás továbbít. 

A festékbeszállító (Rüsche) folyamatos ellenőrzést végez házon belül az Agrikonnál készült 

KTL-es mintalemezek segítségével, amelyhez havi szinten 20-30 db mintalemez szükséges. A 

mintalemezek elkészítéséért a termelés, ellenőrzéséért és kiküldéséért a labor a felelős. 

 

4. A szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatok 

 

A KTL üzemeltetése során (folyamatos üzem, fürdőcsere) keletkezett szennyvíz kezelé-

sére automata üzemmód esetén az „Ipari szennyvízkezelő villamos, műszaki dokumentáció 

2006.” műszaki leírás ad részletes utasítást. 

 

Amennyiben az automata üzemmód nem működik „kézi” módszerrel kell a szennyvíz-

kezelést végezni az alábbiak szerint: 3-7 m
3
 / műszak. 

 

Szennyvízkezelés elvi felépítése: 

 

1. 

Keletkezett 

szennyvizek

2.

25 m
3
 -es 

gyűjtőtartály

3.

8 m
3
 -es 

gyűjtőtartály

4.

5 m
3
 -es 

reaktortartály

5.

városi 

szennyvízhálózat

 

 

Általános alapelv: a csurgalékvízek és a fürdőcsere esetén „eldobott” szennyvizek gyűj-

tése egy 25 m
3
 –es és egy 8 m

3 
 tarályban, kezelése az 5m

3 
–es reaktortartályban történik. A 

kezelés során pH mérést és a kifolyó víz szemrevételelzéses ellenőrzését kell elvégezni. A 

beállított pH 6,5-10 között, a kifolyó víz átlátszó, tiszta kell, hogy legyen. Az adalékanyago-

kat vegyszerszivattyúval adagolják, szakaszosan, állandó keverés mellett.  

Követelmény: a városi szennyvízcsatornába kiengedhető víz paramétereinek meg kell 

felelni a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet időszakos vízfolyásba való 
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közvetett bevezetés esetén oszlopban felsorolt határértékeknek. 

 

A rendeletben meghatározott paramétereket akkreditált labor ellenőrzi negyedévenként 

küldött minta alapján. A labor ellenőrzés bonyolításáért, a megfelelőség kiértékeléséért, a 

szükséges javító intézkedések meghatározásáért és végrehajtásáért a környezetvédelmi meg-

bízott a felelős. 

 

Szennyvízek osztályozása és kezelése: 

 

1. Csurgalékvíz kezelése (savas): 

 

Cél Vegyszer Mennyiség/idő Ellenőrizendő: 

Pehelyképződés Vasklorid ~5 l/m
3
 Pehelyképződés 

szemrevételezéssel 

Kicsapódás elősegítése Floko 507T ~1 kg/m
3
 Kicsapódás szemrevéte-

lezéssel 

pH beállítás Mésztej ~4 l/m
3
 / 5-10 perc pH>9 

 

Ülepedés elősegítése Polielektrolit ~1l/m
3
 / 4-5 perc ke-

verés 

30-40 perc múlva üle-

pedés, átlátszó víz 

 

2. Csurgalékvíz kezelése (lúgos): 

 

Cél Vegyszer Mennyiség/idő Ellenőrizendő: 

Pehelyképződés Vasklorid ~5 l/m
3
 Pehelyképződés 

szemrevételezéssel 

Kicsapódás elősegítése Floko 507T ~1 kg/m
3
 Kicsapódás szemrevéte-

lezéssel 

pH beállítás 

 

Kénsav ~2 l/m
3
  pH>9 

Ülepedés elősegítése Polielektrolit ~1l/m
3
 / 4-5 perc ke-

verés 

30-40 perc múlva üle-

pedés, átlátszó víz 
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3. Fürdőcsere esetén zsírtalanító kezelés 

 

Tömény lúgos oldat, induló pH ~ 14 

 

Cél: Vegyszer Mennyiség/idő Ellenőrizendő: 

Emulzióbontás Kénsav ~10-12 l/m
3
 / 4-5 perc pH ~3-4 

Pehelyképződés Vasklorid ~5 l/m
3
 / 5-10 perc Pehelyképződés 

szemrevételezéssel 

Kicsapódás elősegítése Floko 507T ~2 kg/m
3
 Kicsapódás szemrevéte-

lezéssel 

pH felemelés Mésztej ~6 l/m
3
  pH>9 

Ülepedés elősegítés Polielektrolit ~ 1 l/m
3
 / 4-5 perc 30-40 perc múlva üle-

pedés, átlátszó víz 

Opálosodás csökkentése POLIQUAT 

40U50 

0,1 l/m
3
 átlátszó víz 

 

4. Takarításkor keletkező festékes víz kezelése 

 

A festékes vizet minden esetben keverni kell savas vagy enyhén lúgos (pH 7-8) szenny-

vízzel. Tömény lúgos oldat hozzáadása szigorúan tilos, mivel ettől a festék kicsapódik a víz-

ből és kezelhetetlen, ragadós masszává válva eltömíti a szennyvízkezelő berendezés minden 

tartozékát. 

 

Cél: Vegyszer Mennyiség/idő Ellenőrizendő: 

pH beállítás Mésztej vagy 

Kénsav 

~6 l/m
3 

~ 2l/m
3
 

 pH>9 

Pehelyképződés Vasklorid ~5 l/m
3
 / 5-10 perc Pehelyképződés 

szemrevételezéssel 

Kicsapódás elősegítése Floko 507T ~2 kg/m
3
 Kicsapódás szemrevé-

telezéssel 

Ülepedés elősegítés Polielektrolit ~ 1 l/m
3
 / 4-5 perc 30-40 perc múlva üle-

pedés, átlátszó víz 

 

 

Ülepedés után a megfelelő pH-val rendelkező áttetsző vizet a golyós leeresztőcsapon 

keresztül lehet kiengedni. Ha ez megtörtént és csak az iszap maradt a tartályban, indítani kell 

a szűrőprésszivattyút, amely az üledéket a présszűrőre nyomja. 

Ha a présszűrő megtelt, az összepréselt iszapot a présből el kell távolítani, az IE-2.5-1x 

A hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységek munkautasítás szerint kell eljárni. 
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