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1. fejezet - Vegyipari hulladékok 

1. 1.1 Bevezetés 

A klasszikus fizika egyik alapvető igazsága a megmaradási törvény, vagy ismertebb nevén a termodinamika első 

törvénye. Ennek értelmében a teljes hulladékmentes technológia megvalósítása elvileg lehetetlen feladat, 

azonban az korántsem mindegy, hogy kiindulási anyagokból milyen mértékben „gyártunk” hulladékot. Léteznek 

olyan „elavult” vegyipari technológiák, melyekben a főtermék kitermelése csak pár százalékos, de a 

melléktermék hasznosításával a hulladék mennyisége drasztikusan csökkenthető. A technológiai folyamatokban 

felhasznált oldószerek olyan folyamatokban ahol ezeknek a regenerálása nem megoldott ott hulladéknak, 

megsemmisítésre ítélt anyagnak tekinthetők, szemben azokkal a technikákkal ahol a regenerálás már megoldott. 

A környezetvédelem különféle iparágakra különféle hatást gyakorolhat. Vannak olyan iparágak melyeket inkább 

a környezetbarát kategóriába sorolnak, a vegyipar azonban a hagyományos értelemben környezetszennyezésre 

inkább hajlamos iparnak számít. Az Európai Unióhoz való csatlakozással a környezet védelme minden hazai 

vállalkozásnak kötelező. A környezetünk pozitív irányban történő változásának vannak nyertesei, akik előnybe 

kerülnek és vannak költségviselői is. 

1.1. táblázat - A környezetvédelem ágazati eltérései 1 
 

A környezetvédelem költségeinek főbb viselői A környezetvédelem pozitív hatásainak elsődleges 

élvezői 

Vegyipar Turisztika, idegenforgalom 

Energiaipar Egészségügy 

Közlekedésipar Bank és biztosítás szolgáltatók 

Kohászat Oktatás 

Bányászat Közigazgatás 

A vegyipar számára a környezetvédelmi előírások nagyon szigorúak, jelentősen növelik a termelési költségeket, 

kiadásokat, melyek a technológiák fejlesztését vonják maguk után. 

Fontos szempont, hogy a vegyiparral szemben olyan követelményeket fogalmaznak meg, amelyek 

rákényszerítik a gyártókra a környezetbarátabb termékek előállítását illetve a nem környezetbarát termékek 

lecserélését. Erre példa a nemrégiben kifejlesztett a természetben lebomló a műanyag zacskók esete is. 

A vegyipar ilyen irányú fejlesztése (technológiák és termékek fejlesztése) a környezetvédelem szempontjából 

pozitív irányú változásokat von maga után. A technológiák fejlesztése, korszerűsítése következtében csökken a 

felhasznált anyagok mennyisége és ezeket kisebb energiával tudják átalakítani termékké, az előállított termékek 

és a keletkezett hulladékok pedig kevésbé lesznek szennyezőek a természet és az emberi társadalom számára. 

A vegyipari ágazat szempontjából ezek a változások nem segítették a fejlődést, a vegyipar növekedését. Addig, 

amíg mindkét fél, a társadalom és az ipar szempontjából nem kifizetődő a változás addig hiába várjuk azokat a 

fontos hulladékmentesítési eljárások kidolgozását, mint az alumínium gyártás során keletkező vörösiszap 

feldolgozás, vagy a barnaszenek kéntartalmának felhasználása kénsavgyártási nyersanyagként. Ilyen eljárások 

eredményeként a vegyipar jóval drágábban tudna a nátrium-hidroxidot visszanyerni, vagy a kénsavat előállítani 

és a technológiákban újrahasználni. Viszont ezzel csökkentené a lehetőségét egy esetleges környezeti 

katasztrófa kialakulásának. A költségnövekedéssel járó technológiai innováció nem érdeke még a vegyipari 

vállalatoknak, pedig a környezetvédelemnek mindenki számára fontos ügynek kell lennie. 

A US National Council Policy Division 1996-ban egy tanulmányban2 közzétette, hogy milyen kapcsolatot kell 

kialakítani a gazdaságnak a környezetvédelmi célok és a technológia nyújtotta lehetőségek közt. Az összeállítás 

a vegyiparral, vegyi anyagokkal kapcsolatban a következő környezetvédelmi feladatokat sorolta fel: 

• a vegyiparban keletkező termékek, a különféle technológiai folyamatok során képződő hulladékok környezeti 

hatásainak felmérése (a káros környezeti hatások elkerülése vagy az esetlegesen bekövetkező környezeti 

katasztrófák felszámolásának érdekében ismerni kell az anyagok és a környezet közti kölcsönhatásokat) 
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• olyan technológiák kidolgozása a vegyiparban melyekkel a környezetterhelést csökkenteni lehet (új, 

környezetbarát technológiák kidolgozása vagy a jelenlegi technológiák környezeti hatásainak csökkentése és 

az eddig vagy ezután keletkező hulladékok megfelelő kezelése, felhasználása) 

• jobban meg kell értenünk a természetben lejátszódó kémiai és biokémiai folyamatokat (pontosan meg kell 

határoznunk azokat a paramétereket amelyek szerint a környezet állapot folyamatosan megfigyelhetjük) 

Magyarországon a jelenlegi gazdasági helyzetben és az ismert technológiai feltételek mellett a legfontosabb 

feladat a vegyipar számára a termelési hulladékok csökkentése. 

2. 1.2 Hulladékok a vegyiparban 

A vegyipar rohamosan fejlődése a többi iparág térnyerését is segítette. Új anyagok, alapanyagok előállítása más 

iparágban használatos technológiák számára fontos kiinduló pontot jelent. A vegyipar az utóbbi években, 

évtizedekben történt sajnálatos események miatt (garéi hulladéklerakó szennyezése, tiszai ciánszennyezés, 

vörösizsap katasztrófa) a környezetvédelemben dolgozó szakemberek és a társadalom irányából jövő (sokszor 

jogos) támadások célkeresztjében áll. A vegyipar támadásának alapja azok a nyersanyagként, alapanyagként 

használt vagy termékként előállított kémiai anyagok és kiemelten a keletkező hulladékok melyek a környezetet 

közvetett vagy közvetlen módon szennyezhetik. 

Az IPPC direktíva alapján a vegyipar részterületeit az alábbiak szerint lehet megadni: 

• Szerves kémiai alapanyagok gyártása 

• Szervetlen kémiai alapanyagok gyártása 

• Foszfor, nitrogén, kálium alapú műtrágyák gyártása 

• Növényvédőszerek gyártása 

• Gyógyszergyártás 

• Robbanószerek gyártása 

A vegyiparban keletkező hulladékokat csoportosíthatjuk különféle szempontok szerint, ezek közül az egyik a 

fentiekben felsorolt ágazatok alapján történő, eredet szerinti csoportosítás. A hagyományos csoportosítás lehet a 

halmazállapot szerinti csoportosítás, mely szerint beszélhetünk szilárd, folyékony és légnemű vegyipari 

hulladékokról. A 2010 őszén történt kolontári vörösiszap katasztrófa nyomán a közvélemény találkozhatott az 

iszapszerű hulladék elnevezéssel is, amely nem halmazállapotot jelöl, hanem egy megjelenési formát. 

A vegyipari hulladékokra a társadalom szereplőinek többsége úgy gondol, mint veszélyes hulladékra, azonban a 

vegyipari veszélyes hulladékok nagy részét adó szerves kémiai folyamatokból származó veszélyes hulladék az 

összes iparági folyamatokból származó veszélyes hulladéknak csak az 5 %-át teszi ki (2003-as adat). 

A vegyipari hulladékok jelentős része jellemezhető azokkal a veszélyes tulajdonságok legalább egyikével 

melyeket a Hulladékgazdálkodási törvény 2. sz. melléklete tartalmaz. Ezek szerint a vegyipari hulladék többek 

közt lehet robbanékony, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló, mérgező, karcinogén, maró vagy fertőző. 

A vegyiparban keletkező hulladékokat a többi hulladékfajtához hasonlóan jellemezhetjük az adott technológia, 

folyamat hatásfokával, a hozammal. Ez 100%-os abban az esetben ha egy mól kiindulási anyagból 

(alapanyagból) egy mól termék lesz, ez a jelzőszám azonban nem veszi figyelembe a hulladék keletkezését. Így 

gyakran előfordul vegyipari technológiákban, hogy 100%-os hozam mellett a keletkezett hulladék mennyisége 

többszöröse a terméknek. Ezért a vegyipari hulladékok esetében is használatos a környezeti faktor jelzőszám, 

amely az egy kg termékre eső hulladék mennyiségét adja meg. Általában jellemző, hogy minél nagyobb a 

termelés nagyságrendje, annál kisebb a környezeti faktor 3 . 

1.2. táblázat - Az iparágak és a környezeti faktor összefüggései 
 

Iparág Termék mennyisége (t) Környezeti faktor 

Olajfinomítás 106 - 108 0,1 
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Iparág Termék mennyisége (t) Környezeti faktor 

Vegyipari alapanyaggyártás 104 – 106 <1 - 5 

Finomvegyszergyártás 102 - 104 5 – 50 

Gyógyszergyártás 101 - 103 25 – 100 < 

A fenti táblázatból látszik, hogy a vegyipari alapanyaggyártás a viszonylag hulladékszegény technológiák közé 

sorolható, természetesen ezek csak átlag értékek és a vegyiparban is léteznek extrém környezeti faktorral 

rendelkező technológiák. 

Egy konkrét példán, az etilén-oxid előállításán szemléltetjük a hulladékképződéssel kapcsolatos problémát: 

Etilén-oxid előállítása klórhidrin eljárással: 

 

A móltömegek alapján kiszámított Környezeti faktor ebben az esetben K=(111+18)/44=2,93. 

Ezzel szemben az etilén katalitikus oxidációja során csak etilén-oxid keletkezik. Ezüstalapú heterogén 

katalizátor (Ag/Al2O3) alkalmazásakor a katalizátor könnyen visszanyerhető így gyakorlatilag hulladék nem 

keletkezik 4 (környezeti faktor = 0). 

 

3. 1.3 A vegyiparban alkalmazott hulladékcsökkentési 
stratégiák 

Mivel ma még gyakorlatilag nem létezik olyan technológia, olyan eljárás mellyel hulladékmentesen tudjuk a 

termékeket előállítani, így kijelenthetjük, hogy a vegyipari tevékenység (természetesen a többi ipari 

tevékenységgel egyetemben) elkerülhetetlenül hulladékok képződésével jár együtt. Amíg a környezetvédelmi 

előírások nem voltak elég szigorúak, addig a kevésbé fejletett ipari technológiák mellett a termelési hulladékok 

kezelésére elsősorban az ún. csővégi megoldásokat alkalmazták. 

Az 1970-es és 80-as évek vegyiparát jellemezték ezek az eljárások, melyeknél a hulladék ártalmatlanítása 

(hulladékok lerakása, szennyvizek tisztítása), - és az addig kismértékben alkalmazott – újrahasznosítása teljes 

mértékben független volt a technológiai folyamatoktól. A környezetvédelem előtérbe kerülését a 80-as évek 

második felében természetesen a környezetszennyezés mind súlyosabbá válása segítette, így a technológiák 

során a hulladékkeletkezés visszaszorítása egyre fontosabb szempont lett. A 90-es évekre a technológiáktól 

független környezetvédelmet felváltotta a technológiákhoz egyedileg hozzárendelt, azokkal szervesen 

összekapcsolt környezetvédelem koncepciója. 

A vegyipari technológiákba integrált környezetvédelem célja5 : 

• a potenciális szennyező anyagok mennyiségének a forrásoknál történő csökkentése, 

• a nyersanyagok és az energia felhasználásának mérséklése és 
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• a termelési hulladékok, valamint az elhasznált termékek újrahasznosítása. 

Ahhoz, hogy ezeknek a céloknak a vegyipari vállalkozások megfeleljenek, a vegyipari technológiák jellegét kell 

a hulladékcsökkentés irányába eltolni. Ennek megfelelően a vegyipari technológia környezetvédelmi célú 

változásait két csoportba soroljuk: 

• meglévő üzemek korszerűsítése, illetve 

• új, környezetvédelmet az alaptechnológiákba integráló üzemek tervezése, építése. 

Az esetek többségében az új környezetbarát üzem építése könnyebb feladat, mint a meglévő üzemek 

technológiáinak korszerűsítése. 

Olyan esetekben ahol egy vegyipari gyár több üzemegységből áll, ott nem elég az üzemek szintjén kezelni a 

hulladék kibocsátás csökkentését, mert így csak helyi optimumokat kapunk, ami nem feltétlenül egyezik meg a 

globális optimummal. Az egyes üzemek fejlesztéseit mindig egy magasabb egység részeként kell kezelni, 

ellenőrizni és összehangolni, és értelemszerűen a kibocsátás csökkentésének vizsgálatába és az ezt követő 

fejlesztésekbe az összes üzemet be kell vonni. 

A hulladékcsökkentő folyamatokat leíró tervezést, hierarchikus vegyipari folyamattervezésnek nevezzük, amely 

egyaránt alkalmazható új technológiák kifejlesztésekor és a meglévő technológiák korszerűsítésekor. 

A hierarchikus folyamattervezés Linnhoff és munkatársai6 által publikált ún. hagymadiagrammal jellemezhető, 

amely jól szemlélteti a vegyipari termelő folyamat főbb elemeit és azok hierarchikus kapcsolatát. 

1.1. ábra - Linnhoff hagymadiagramja 

 

A folyamattervezés a belső rétegtől kezdődik, ez a reaktor, majd folytatódik az elválasztással és recirkulációval, 

ill. az ezeket a műveleteket végző berendezésekkel. A tervezés a hagymaszerkezetnek megfelelően bentről 

kifelé halad, tehát folytatódik a hőcserélő hálózattal és az energia és nyers, illetve segédanyag rendszerrel, majd 

végezetül magával a kiszolgáló környezettel. Így a folyamat egyre komplexebb lesz. A folyamattervezés során 

figyelembe kell venni a képződő hulladékokat is. Az első két rétegben anyag jellegű hulladékok, majd 
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energiahulladékok keletkezése várható. A folyamattervezés lépéseiben keletkező hulladékokat gyűjtőnéven 

belsőhulladékoknak, a kiszolgáló környezetben keletkező hulladékokat külső hulladékoknak is nevezhetjük. 

Mivel a folyamattervezés egyes szintjei között szoros összefüggések, kölcsönhatások7 vannak, ezért mindig 

együtt kell vizsgálnunk az egész folyamatot. Például, ha a reaktor optimális működése a cél, akkor nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül a folyamattervezés többi szintjét, az elválasztás és a recirkuláció folyamatát. 

Fonyó és munkatársa8 közleményükben egy táblázatban [5] foglalta össze a hagyma-diagram rétegei alapján a 

képződő különféle hulladékokat (anyag- és energiahulladékokat) valamint egyes hulladékcsökkentési 

eljárásokat. A rendszer egységeit érintő változtatások befolyásolják a rendszer többi elemét, így a járulékos 

hatásokra minden egyes alkalommal figyelni kell. 

1.3. táblázat - Képződő hulladékok és lehetséges hulladékcsökkentési módszerek 
 

Réteg Hulladékforrás Hulladékcsökkentés egyik 

lehetséges módja 

Reaktor Az elreagálatlan nyersanyagok 

visszavezetése nehéz 
Konverziót növelni kell 

Magában a főreakcióban keletkezik 

hulladék 
Más reakcióutat kell választani. Más 

reaktortípust kell választani. 

Változtatni kell a reaktor 

hőmérsékletét és a nyomást. Reagens 

felesleget kell alkalmazni. 

A mellékreakcióban keletkezik a 

hulladék 
A terméket el kell távolítani a 

reakció közben 

A nyersanyag szennyezései miatt 

keletkezik hulladék 
Tisztítani kell a nyersanyagot, vagy 

más nyersanyagot kell alkalmazni 

A reakció katalizátora már 

„elfáradt” 
A katalizátort cserélni kell 

Rossz üzemeltetés, körülmények Új szabályozási rendszer bevezetése 

Elválasztás és recirkuláció Szennyezett a nyersanyag Nyersanyag tisztítása 

Az elválasztáshoz segédanyagot 

kell alkalmazni 
Új műveletet kell kifejleszteni a 

segédanyag kiváltására 

A hulladékáramot nem vezetik 

vissza 
Új technológiai lépésként 

elválasztást kell beiktatni 

Reverzibilis reakcióban keletkezik 

a hulladék 
A hulladékot el kell választani és a 

rendszerbe visszavezetni 

Kiszolgáló környezet Indítási és leállási nehézségek 

lehetnek 
Minimalizálni kell a leállások számát 

az üzembiztonság javításával 

Raktározás Jó raktározási körülmények 

biztosítása 

Berendezések tisztítása Megbízható berendezéseket kell 

alkalmazni 

Berendezések emissziója Megbízható berendezéseket kell 

alkalmazni 

Mintavétel Zárt rendszerű mintavételt kell 

biztosítani 

Hőcserélők, energia és kiszolgáló 

környezet 
Közvetlen emisszió veszélye az 

üzemből vagy az energiaellátó 

rendszerből 

Az energiahasznosítás javítása. A 

fűtőközeg cseréje. Energiahordozók 

és a füstgáz kéntelenítése. Kis NOx 

emissziójú kazánok használata. 

Füstgázok visszavezetése. 

Szennyvíz Konceptuális vagy NLP módszerek 

alkalmazása a szennyvíz csökkentés 

i1_3_t
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Réteg Hulladékforrás Hulladékcsökkentés egyik 

lehetséges módja 

érdekében 

4. 1.4 Hulladékcsökkentés meglévő vegyipari üzemek, 
gyárak esetében 

A környezetvédelmi törvények szigorodása előtt egy vegyipari üzemben a hulladékcsökkentést a technológiai 

folyamatok pontos betartása jelentette, ettől eltérni csak kis mértékben lehetett, abban az esetben, ha ez nem 

csökkentette számottevően a termelési hozamokat. Ebből az is következik, hogy ameddig az adott technológiai 

folyamatot használták, addig a hulladék mennyisége és milyensége nem változott. 

Már működő vegyipari üzemekben akkor érhetőek el megfelelő eredmények a hulladékminimalizálás területén, 

ha a környezetterhelés csökkentési lehetőségeket a technológia minden egyes részegységében megvizsgáljuk. 

A hulladékképződés csökkentésének lehetőségeit meg kell vizsgálni valamennyi már működő üzem esetében és 

állandóan szem előtt kell azokat tartani új üzem tervezésekor is. A meglévő üzemek környezetvédelmi 

korszerűsítésénél korlátozva van a vegyészmérnök tervezői szabadsága, mivel az üzem berendezései már 

adottak és azok lényegesen már nem módosíthatók. Esetenként van lehetőség új berendezések üzem beállítására, 

de alapvető változtatásokra nem kerülhet sor. 

Linnhoff által megalkotott hagyma-diagram struktúrája szerint a hulladékképződés lehetséges módjai a 

következőek lehetnek: 

4.1. 1.4.1 Reaktor: 

A reaktor a vegyipari technológiákban az egyik legfontosabb egység, az anyaghulladék keletkezésének egyik fő 

felelőse9. A leggyakoribb esetekben öt fő oka10 lehet annak, hogy a reaktorban anyagjellegű hulladék keletkezik: 

• A főreakcióban is keletkezik hulladék, pl: A + B → Termék + Hulladék 

• A termékből is keletkezik hulladék, pl: A + B → Termék; illetve Termék → Hulladék; 

• A nyersanyagban lévő szennyeződés a kémiai reakció következtében hulladékká alakul illetve a reakciókban 

ezután részt is vesz káros mellékreakciókat eredményezve, valamint ami növeli a nyersanyagveszteséget is; 

• Abban az esetben, ha a nyersanyag a reaktorban nem reagál el teljes mértékben és a recirkuláció nem 

lehetséges, akkor a nyersanyag nagy része hulladékká válik; 

• Amennyiben a vegyipari reakcióban a katalizátor elöregedik az is hulladékképződéssel jár. 

A fentiekben már említett technológiai lépések közti kölcsönhatások miatt fontos szempont a reaktorok 

optimális konverziójának kiszámítása a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. 

Amennyiben a reaktorban csak a termékképződéssel járó vegyipari reakció játszódik le, tehát nincsenek 

mellékreakciók, akkor 100%-os konverzióra kell törekedni. Természetesen ezt csak abban az esetben tehetjük 

meg, ha ez a környezetvédelmi szempontoknak nem mond ellent. 

A meglévő reaktorok működtetése a nyersanyagok betáplálásának javításával, jobb katalizátor alkalmazásával, a 

fűtés és/vagy hűtés optimalizációjával javítható. 

A hőmérséklet szabályozása különösen fontos az erre érzékeny vegyipari technológiák esetében, Smith és Petela 

ipari esettanulmányában11 erre találunk példát. A reaktor hőmérsékletének kismértékű változása esetén a 

főtermék másodlagos reakciók sorozatán keresztül hulladékká alakult, ezáltal a termelésihozam jelentős 

mértékben lecsökkent. Megoldásként a hőmérséklet pontos szabályozását kellett biztosítani. Ennek érdekében a 

helyi túlmelegedések elkerülése végett a keverési mechanizmust optimalizálták, valamint gondoskodni kellett a 

reaktor külső hűtésének tökéletesítéséről is, de ez költségnövekedéssel járt volna. Egy külső hőcserélő 

alkalmazásával a reaktor tartalmát folyamatosan keringették a hőmérséklet emelkedés kiküszöbölése érdekében, 

valamint a reaktor hűtőköpönyegében lévő vizes hűtést maximalizálták. A változtatások eredményeként javult a 
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főtermék hozama, ezzel párhuzamosan pedig csökkent a hulladék képződése, ami mind környezetvédelmi mind 

gazdasági mutatókban is jelentős javulást hozott a cégnek. 

4.2. 1.4.2 Elválasztás és recirkuláció: 

A technológia ezen pontján a cél a termék elválasztása a nyersanyagtól és az esetlegesen keletkező hulladéktól, 

és a nyersanyag visszajuttatása, recirkuláltatása a reaktorba. 

Smith és Petela ezeknek a technológiai lépéseknek az anyagjellegű hulladékok csökkentésére irányuló 

megoldásait négy pontban foglalta össze: 

• A reaktorba jutás előtt a nyersanyag szennyeződéseinek eltávolítása nagyon fontos az esetlegesen fellépő 

mellékreakciók elkerülése céljából; 

• A hulladékáram direkt recirkuláltatása reverzibilis reakciókban képződő hulladékok esetében lehet megoldás; 

• A többletkomponensek hozzáadásának eliminálása is csökkentheti a képződő hulladék mennyiségét; 

• A hulladékáramban maradt termékek és/vagy nyersanyagok elválasztása a hulladéktól, és ezeknek a 

megfelelő technológiai lépésekbe történő visszavezetése. 

1.2. ábra - Az elválasztás szerepe a vegyipari hulladékok csökkentésében 
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4.3. 1.4.3 Hőcserélő hálózatok, energiahordozók és 
kiszolgálóközegek: 

A technológia lépések ez irányú környezetvédelmi szintű változtatásával energia megtakarítás képződik, 

melynek segítségével a gazdasági szempontok javulnak, valamint az energiajellegű hulladékok mennyisége 

csökken. A vegyipari technológiák esetében az energiahulladék csökkentését energiaracionalizálással tudjuk 

elérni. 

Eddig a hagymaszerkezetben szereplő technológiai lépéseket ismertettük, de nem szabad megfeledkezni a 

kiszolgálóközegben történő változtatási lehetőségekről sem, hiszen ezek is nagymértékben csökkenthetik a 

hulladékok keletkezését, vagy legalább is kevésbé veszélyes hulladékok keletkezését valószínűsítik. 

4.4. 1.4.4 Raktárkészlet: 

A technológia pontos ismerete fényében kell meghatározni a raktározni kívánt nyersanyag mennyiségét, hiszen 

a sokáig tárolt nyersanyag (bizonyos technológiák esetén) megromolhat, minősége veszít a kívánatos értékből. 

A kisebb, de a technológia szempontjából elégséges nyersanyag tárolásával költségmegtakarítás érhető el, és 

nem mellékesen az esetleges veszélyes hulladék keletkezését is a minimálisra csökkenthetjük. 

A nyersanyag vásárlásánál figyelni kell arra, hogy lehetőleg azonos mennyiségben és kiszerelésben vásároljuk 

az anyagot, a kiürült tartályokat töltessük újra, hiszen így sok csomagolási hulladék keletkezését hiúsíthatjuk 

meg. 

4.5. 1.4.5 Nyersanyag helyettesítés: 

A meglévő és már akár évtizedek óta működő vegyipari üzemek esetében is találhatunk olyan technológiai 

módosítási lehetőségek, melyek eredményeként egy vagy több nyersanyagot környezetbarátabb anyaggal 

helyettesíthetünk. 

Ehhez a vegyipari technológia ismerete szükséges a keletkező hulladékok tulajdonságának, veszélyességnek, 

mennyiségének illetve ártalmatlanítási költségeinek pontos meghatározásával. Működő üzem esetében csak 

azokkal a hulladékokkal érdemes foglalkozni, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek és megsemmisítésük 

nagy anyagi terhet ró a vállalatra. 

Természetesen nem csak a reaktorba jutó anyagokra kell ezeket megvizsgálnunk, hanem a technológiai folyamat 

teljes anyagtérképére is. A helyettesítés nem jelent minden esetben új anyagot, hiszen a fentiekben leírt okok 

miatt a tisztább, szennyeződésektől mentes anyagok használatával is csökkenthetik a keletkező hulladék 

képződését. 

A teljesség igénye nélkül felsorolunk egy-két konkrét ipari példát: 

• A hűtőtornyokba a veszélyes kromát alapú inhibitor használatát a kevésbe veszélyes foszfát alapú 

korroziógátlóval helyettesítették12 . 

• Kevésbé veszélyes, kevésbé illékony oldószerek alkalmazása, metil-etil-keton helyett egyes technológiákban 

már triklór-trifluor-etánt használnak. 

• Régebbi szerves oldószer alapú festékeket vizes alapú festékekre cserélik ki. 

4.6. 1.4.6 Berendezések működtetése: 

A technológiai folyamatokban résztvevő berendezésék hatékonyságát javítani kell. Elengedhetetlenül szükséges 

a folyamatos ellenőrzés, az időszakos karbantartás betartása, hogy egy esetleges üzemzavar esetén a 

környezetszennyezés elkerülhető legyen. A folyamatos karbantartás a berendezéseknek nem csak az 

élettartalmát javítja, hanem csökkenti az olajveszteségeket ez által a hulladékok keletkezését csökkenti. 

Értelemszerűen új berendezés üzembeállítása, vagy a technológia sor egy vagy több elemének módosításakor 

előnyben kell részesíteni a kevesebb hulladékot termelő, tehát környezetbarátabb eljárást. 
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4.7. 1.4.7 Hulladékok keletkezésének figyelése, kezelése, 
szelektív gyűjtésük: 

Az üzemben keletkező hulladékokat általában egyben kezelik úgy, hogy az megfeleljen az általános 

környezetvédelmi előírásoknak, ami nem a legjobb megközelítés. Ennél sokkal szerencsésebb, ha a hulladékokat 

technológiai lépésenként külön-külön kezeljük, rendszerezzük, gondoskodunk ártalmatlanításukról. Ehhez 

azonban elengedhetetlenül szükséges a technológiai sor maradéktalan ismerete, hogy pontos mely berendezések 

a felelősek egy adott hulladék képződéséért. Jakobs és munkatársai tanulmányukban13 leírták, hogy egy 

vegyipari üzemben a keletkezett folyékony szennyvíz semleges kémhatást mutatott. Az egyes technológiai 

lépéseket felülvizsgálva azonban megállapították, hogy az egyik lépésben lúgos, a másikban savas kémhatású 

anyag keletkezett, amelyek a gyűjtés során összekeveredtek és semlegesítették egymást. A hulladékok 

keletkezési helyének lokalizálása után, apróbb módosításokkal azokat külön-külön meglehetett szüntetni. 

Rossz gyakorlat, hogy a regenerálásra szánt oldószereket együtt, közös tárolóedényben gyűjtik, mivel ez 

jelentősen megnehezíti a regenerálást, sőt annak költségeit is növeli. Ezért az oldószereket külön-külön kell 

gyűjteni. 

5. 1.5 Új üzemek tervezési feladatai, 
hulladékcsökkentési stratégiák 

Új üzemet tervezni bonyolultabb feladat, mint a régit átalakítani, azonban itt nincsenek már működő, beállított 

berendezések, amik a tervezést, a hulladékcsökkentési stratégia kialakítását gátolnák. A folyamattervezés során 

nem egy kész tervet készítünk el, hanem számos egyéb alternatívát, és a döntési mechanizmusban ezek közül 

lesz a legjobb kiválasztva. 

Új vegyipari üzemek esetében több tervezési szinten kell kidolgozni a megfelelő stratégiákat: 
 
• Termékkoncepció kialakítása, 
• Laboratóriumi kísérletek, 
• Folyamattervezés, 
• Részletes, gépészeti tervezés. 

A hulladékcsökkentés szempontjait nem a komplex rendszerben kell először vizsgálnunk, hanem az egyes 

döntési szinteken. 

5.1. 1.5.1 Termékkoncepció kialakítása 

Elmúltak azok az idők amikor egy üzem, gyár felépítése nem azzal a kérdéssel kezdődött, hogy lesz-e kereslet a 

termékre. Egy termék gyártását tehát a piaci kereslet és kínálat viszonya dönti el, beleértve a gazdaságossági 

szempontokat is. Jellemzően egy kereslet-kínálat szintű döntés előkészítői nem gondolnak a technológiai 

paraméterekre, azonban a döntés meghozatalában a környezetvédelem szempontjait is érvényesíteni kell. A 

szempontok érvényesítéséhez elegendő néhány kérdésre megadni a választ. 

• A szükséges nyersanyag, az adalékanyagok, a termék és az esetlegesen keletkező hulladékok a veszélyes 

anyagok kategóriájába tartoznak-e? Vannak-e speciális környezetvédelmi előírások a felhasznált vagy 

keletkező anyagokkal szemben? 

• A szükséges nyersanyag milyen szennyeződéseket tartalmaz? A szennyeződések miatt keletkező hulladék 

veszélyesnek minősül? Amennyiben mellékreakció lejátszódik, akkor ez kiváltható-e a nyersanyagok 

tisztításával? 

• Az alkalmazott technológia BAT technikának minősül-e? 

• A keletkező hulladékot a gyárban feltudják dolgozni? A maradék hulladék jogszabályoknak megfelelő 

elhelyezéséről, megsemmisítéséről tudnak-e gondoskodni? 

A kérdésekre adott válaszok segítenek kiválasztani a megfelelő technológiát és már előre képet kapunk a 

felmerülő környezetvédelmi, hulladékkezelési problémákról, feladatokról. 
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5.2. 1.5.2 Laboratóriumi és félüzemi kísérletek, technológiai 
méretnövelés 

Minden technológiai eljárás az első kísérlettől a megvalósításig, egy fejlődési pályát fut be. A kívánt 

mennyiségű és minőségű termék előállítását teljesíteni képes üzemi eljáráshoz csak többlépcsős, tudatos 

fejlesztő munka eredményeként lehet eljutni. Ennek fő állomásai a laboratóriumi kísérlet, a félüzemi kísérlet, a 

próbaüzem és a nagyüzem. 

A részletes tervezés előtt a költségminimalizálás, és a maximális üzembiztonság elérése valamint a 

hulladékcsökkentés szempontjából, gondos laboratóriumi és félüzemi vizsgálatok végzésére, s azok 

eredményeinek a figyelembe vételére van szükség, hiszen a feladat az egész technológia paramétereinek a 

meghatározása.. Ezeket a méréseket azonban gyakran elhagyják, mivel azok is nagyon költségesek és 

időigényesek. 

Alapvető különbség a laboratóriumi és a félüzemi kísérletek között nem a reaktorok méretében lehet, hanem a 

megválaszolandó kérdésekben. A laboratóriumi vizsgálatok az egyes paraméterek közötti kapcsolatok 

tisztázására irányulnak, szigorúan ellenőrzött körülmények között. A különböző paraméterek hatásait el kell 

választani, hogy befolyásuk a teljes rendszer működésére jobban érthető legyen. A teljes folyamat ismeretével 

lehetőség nyílik a különböző technológiai konfigurációk célszerű tervezésére. A fél-üzemi vizsgálatok legfőbb 

célja, hogy tervezési változatokat dolgozzon ki a legvalószínűbb körülményekre. Mindenféle lehetséges hatást 

számításba kell venni a tervezésnél, hogy a szükséges ellenintézkedésekre kellően felkészülhessenek. 

A cél nem a kitermelési százalék maximalizálása, hiszen 99%-os kitermelés sem elég jó, ha a maradék 1 % 

mérgező nem kezelhető hulladékká alakul át. Meg kell állapítani az egységnyi termék előállításakor várhatóan 

keletkező hulladék mennyiségét. Figyelni kell arra, hogy minden hulladékot azonosítsunk a technológia során, 

például a leállási, újraindítási veszteségeket is. Abban az esetekben, amikor többlépcsős, bonyolult szakaszos 

technológiákat használnak, sokkal több hulladék keletkezhet, mind az azonos kapacitású folyamatos üzemben. 

Éppen ezért nagyon fontos a laboratóriumi kísérleteknél és az ehhez tartozó technológiai méretnöveléseknél, 

hogy egy adott termék előállításánál minél egyszerűbb, folyamatos technológiát fejlesszünk ki. 

5.3. 1.5.3 Folyamattervezés 

Jelen anyagban nem célunk a vegyipari folyamattervezés hatalmas irodalmának a feldolgozása, csak a 

hulladékcsökkentéssel, hulladékkezeléssel kapcsolatos részeket emelnénk ki. A környezetvédelem szempontjait 

figyelembe vehetik üzemi és vállalati szinten is. Üzemi szinten minden egyes technológiai folyamatot, 

gyártósorokat és az ott felmerülő hulladékkezeléssel kapcsolatos problémákat vizsgáljuk14 . Vállalati vagy más 

néven, felső szinten a vállalat egészére vizsgáljuk a környezetvédelem szempontjait, az egyes üzemek egymásra 

gyakorolt hatásait, de nem vizsgáljuk az egyes technológiai lépéseknél felmerülő problémákat15 . 

Egy helyesen megválasztott reaktor határozza meg az egész rendszert, az egész folyamatot. A reaktor 

üzemeltetésekor különös figyelmet kell szentelni az adalékanyagok bevitelének minimalizálására, hiszen ezek a 

hulladékok keletkezését valószínűsíthetik. Ha egy adalék- vagy segédanyag használata elkerülhetetlen, akkor 

olyat kell választani, aminek a kezelésére megvannak a pontos és megbízható környezetvédelmi technológiák. 

Cohen és Allen tanulmányukban16 egy finomító üzembeli példán szemlélteti a folyamattervezés során. A 

technológiai sor számos pontján a szennyvíz fenol szennyeződést mutatott, ugyanakkor a rendszer más elemei 

fenolt igényeltek. A feladat adott volt, a keletkezett fenolt a szennyvízből ki kell nyerni, amit extrakcióval és 

adszorpcióval oldottak meg. A hulladékkeletkezésének csökkentése mellett jelentős nyersanyag költséget is meg 

tudtak takarítani. 

5.4. 1.5.4 Szisztematikus stratégia az anyaghulladékok 
csökkentésére 

Mizsey publikációjában17 egy szisztematikus stratégia alkalmazását javasolta a hulladékcsökkentési eljárások 

kidolgozásában. Az egyes üzemekben a technológiák kismértékű változtatásával elérhető az anyagjellegű 

hulladékok csökkentése. Ezt követően gazdasági szempontból kell megvizsgálnunk a hulladékkezelési 

módszereket. Az egyes gazdasági alternatívákat viszont csak akkor szabad figyelembe venni, ha a keletkezett 

hulladékkezelésének nincsenek speciális környezetvédelmi szabályai. 
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1.3. ábra - Szisztematikus hulladékcsökkentési stratégia a vegyi üzemek és a vegyigyár 

szintjén 

 

Mielőtt az egyes üzemekben lényeges technológiai változtatásokat hajtanánk végre, meg kell vizsgálni, hogy 

hasznosítható-e valamelyik üzem hulladéka nyersanyagként a vegyigyáron belül egy másik üzemben. Ezt a 

technikát zártrendszerű recirkulációs technológiának nevezzük14. Az ilyen technológiák lényege a vegyipari 
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gyárak tudatos tervezése úgy, hogy az egyik üzemben keletkező mellékterméket a másik üzemben 

nyersanyagként tudjuk felhasználni. Ha semmiképp nem tudunk zárt rendszerű termelést kialakítani, akkor 

üzemi szinten kell törekedni a hulladékok minimalizálására. A fentiek szerint meg nem szüntethető hulladékokat 

ártalmatlanítjuk, elégetjük, vagy lerakjuk. 

6. 1.6 Üzemi tapasztalatok szerepe a 
hulladékcsökkentésben 

Egy üzem és/vagy egy vállalat üzembe helyezése és/vagy működtetése során számos felbecsülhetetlenül fontos 

tapasztalat gyűlik össze, melyekre a tervezőnek nagy szüksége van. Ezért fontos az üzem dolgozóival a 

rendszeres tapasztalatcsere és megbeszélés. Ők testközelből ismerik a problémákat és sokszor azok 

megoldásában is hasznos segítséget nyújtanak. Az egyes keletkezett hulladékok megítélésében is lényeges a 

véleményük. Legalább ennyire fontos azonban, hogy az üzem dolgozói is tudatban legyenek a 

hulladékcsökkentési törekvéseknek és sajátjuknak érezzék azokat. 

7. 1.7 Zöld vegyipar: fenntartható fejlődés 

A vegyipar megítélése egyre romlik, pedig az 50-es, 60-as években a társadalom a kémiát tekintette a 

megváltónak, annak, aki megadja a társadalom különféle igényeire a választ. A vegyipar fejlődött, de sajnos sok 

olyan nem várt esemény következett be mely a kezdeti eufórikus hangulatot a nem várt irányba terelte. 

Megemlíthetnénk rossz példaként itt a DDT nevű rovarírtószert, a magzati rendellenességeket okozó 

Thalidomide nevű gyógyszert, vagy az ózonkárosító, hűtőszekrényekben alkalmazott freonokat. Nem mehetünk 

el a nagy vegyipari balesetek mellett sem. 1984-ben 3500 ember halt meg Indiában metil-izocianát levegőbe 

kerülésekor, 1996-ban a texas-i egyetemen egy rosszul megválasztott vegyipari hulladék közömbösítési 

technológia során a fém nátriumot tartalmazó szerves hulladék vízzel került kapcsolatba, a kár 30 millió dollárra 

rúgott. 2000-ben hazánk elszenvedte az eddigi (remélhetően utolsó) legnagyobb elővíz szennyeződését. A 

román-ausztrál tulajdonú Aurul a környék fémbányáiban felhalmozott meddőhányókból nyerte ki az aranyat és 

ezüstöt - a fejlettebb országokban már nem alkalmazott - ciános kioldással. Mivel az eljárás vízigénye igen 

nagy, a mérgező mosóvizet ülepítés után újra felhasználták. Az ülepítő gát átszakadt a ciánt és nehézfémeket 

tartalmazó szennyvíz a Lápos folyóba ömlött, majd a Szamoson keresztül elérte a Tiszát. A vállalatnál nem 

létezett kárelhárítási terv, így nem történt kísérlet sem a szennyezés lokalizálására, sem enyhítésére. Az érintett 

folyókban 1241 tonna hal pusztult el. 

A fentiekben említett környezetet és az emberi életet károsító tevékenységek veszélyessége csökkenthető, ha a 

vegyipari technológiáknál visszaszorítjuk a veszélyes anyagok felhasználását és előállítását. A zöld vegyipar 

céljaiban a környezetterhelés csökkentése, a veszélyes anyagok kiváltása és az ehhez kapcsolódó technológiák 

kidolgozása áll. Ilyen tulajdonságú termékek, nyersanyagok, technológiák alkalmazása gazdaságilag rövidtávon 

nem kifizetődő. A gazdasági megtérülés hosszútávon fog bekövetkezni. 

A zöld vegyipar alapelveit 12 pontban foglalták össze. Itt mindegyiker nem térnénk ki, hiszen ezzel számos 

nagyon színvonalas tanulmány foglalkozik18,19, csak a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapelvekkel 

foglalkozunk. 

• Az első és legfontosabb elv a hulladék keletkezésével foglalkozik. A keletkezés meggátolása a legfontosabb, 

jobb ezzel foglalkozni, mint a hulladékot költséges technológiákkal kezelni. A termelő fizet a hulladék 

elszállításáért, tárolásáért, sőt a hulladék újrahasználása során már az egyszer megvett anyagot szeretné 

visszanyerni így ezért duplán fizet. 

• Az energiahulladékok csökkentésének jó példája lehet, ha a technológiákat úgy módosítjuk, hogy lehetőleg 

azok szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson játszódjanak le. Általános szabály, hogy minél 

kevesebb energia kell egy termék előállításához, annál versenyképesebb, mert az energia drágulása nem érinti 

olyan mértékben a termék árát, mint a kevésbé hatékony energiafelhasználással készülő versenytárs termékét. 

• Megújuló nyersanyagok alkalmazunk vegyipari alapanyagként. A megújuló nyersanyagok tipikus képviselői 

a biológiai, főként a növényi eredetű anyagok. Ahol lehet, ezeket kell használni. 

• A termékek lehetőleg ne kerüljenek a környezetbe, ha mégis oda kerülnek, akkor viszonylag rövid idő alatt 

környezetre ártalmatlan összetevőkre bomoljanak el. 
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2. fejezet - Vegyipari tevékenységek 
hulladékkezelései 

1. 2.1 Elérhető legjobb technika alkalmazása az 
olefingyártásban 20

 

1.1. 2.1.1 Bevezetés 

1999-ig az Európai Unió minden egyes tagországának saját nemzeti jogrendjébe kellett illeszteni a 96/61/EK 

irányelvet, mely a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC direktíva) szól. 

A magyar országgyűlés az IPPC Irányelvet, a környezetvédelem általános szabályairól szóló, 1995. Évi LIII. 

Törvény módosítása (a törvényt a 2001 évi LV. törvény módosítja, mely egyes törvényeknek a környezet 

védelme érdekében történő, jogharmonizációs célú módosításáról szól) és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás részletes szabályait lefektető, 193/2001-es Kormány Rendelet megalkotása réven 

illesztette be a magyar jogrendszerbe. 

Az IPPC, mint egy kiemelten fontos környezetvédelmi irányelv, a környezetre hatással bíró tevékenységeket 

egy egységes engedélyezési rendszerbe tereli, melynek eredményeképpen a környezet szennyezése 

megelőzhető, ha ez nem valósítható meg maradéktalanul, akkor a lehető legkisebb mértékűre kell visszaszorítani 

a szennyezés kibocsátást. 

Az IPPC egyik alapvető újítása és követelménye a BAT technikák bevezetése. A BAT egy angol mozaik szó, a 

Best Available Techniques rövidítése. A magyar megfelelője az „elérhető legjobb technikák”, amely 

összefoglalva a következőket jelenti: azok a hatékony és fejlett eljárások és módszerek, melyek lehetővé teszik a 

szennyezés kibocsátás elkerülését, amennyiben ez nem lehetséges akkor a minimalizálást. Természetesen a 

gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell venni a technológiák kiválasztásakor. Amikor a BAT 

alkalmazása nem megfelelő a környezetvédelmi és a szennyezettségi határértékek betartásához, akkor a BAT-

nál szigorúbb intézkedések is megkövetelhetők. 

Az ipari gyáraknak a hatóság nem írja elő egy konkrét technológia alkalmazását, a környezethasználóknak kell 

egy engedélykérelmi dokumentációban igazolniuk az általuk használni kívánt technikát, ezt vizsgálják felül és 

ellenőrzik az alkalmazni kívánt technika viszonyát a BAT követelményeihez. Annak érdekében, hogy a BAT 

meghatározását megkönnyítsék a környezetvédelemmel foglalkozó államigazgatási szervek iparági útmutatókat 

adtak ki, melyben bemutatják a főbb szennyező forrásokat és szennyező komponenseket. 

A jegyzetben részletesebben az egyszerű szénhidrogének gyártását mutatjuk be. 

1.2. 2.1.2 Az ágazat főbb környezeti hatásai 

A vegyipari tevékenységek közül a szénhidrogének előállítása tartozik az egyik legszennyezőbb tevékenységek 

közé. Az alkalmazott technológiák között találhatóak alacsony és magas nyomású és hőmérsékletű eljárások is. 

A krakkolási szakasz endoterm reakció, ami rendkívül energiaigényes, az olefinek szétválasztása pedig exoterm 

reakció, ezért jelentős hűtővízigény lép fel a szükséges hűtés elérése érdekében. 

A krakkolás vízgőz jelenlétében történik, ami miatt jelentős mennyiségű szénhidrogén tartalmú szennyvíz 

keletkezik a krakkolás utáni elő-szétválasztás, a termékfrakcionálás és a krakkoló kemencék kiégetésekor is. Az 

eljárások során keletkező szennyvizeket technológiai eredetű szennyvizeknek nevezzük. Ezeket a vizeket, a 

szennyezésnek kitett illetve a nem szennyeződött csapadékvizektől, a recirkulációs vízhűtő-körök vizeitől külön 

kell kezelni, külön csatornahálózat alkalmazásával. A biológiai tisztításuk előtt előkezelésükről is gondoskodni 

kell. Vízmennyiség megtakarítás okán a hűtővíz rendszereknél recirkulációs eljárást alkalmaznak. Ezzel 

összhangban nagyon fontos, hogy a technológia oldaláról történő vízszennyeződéseket meg tudjuk akadályozni. 

Az olefinek előállítása zárt technológiai rendszerben történik. Az üzemeltetés során szükséges gázlefúvatásokat 

végezni, ezeket zárt fáklyarendszerben gyűjtik. Ebbe a rendszerbe vezetik a folyadék lefúvatásokat is, melyeket 

az erre a célra kiépített forralókban előzetesen elpárologtatnak, majd a gázok elvezetése innen fáklyákon 
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keresztül történik. A gázok a fáklya kilépő pontján a folyamatosan égő őrláng biztosításával égnek. A fáklyák 

lehetnek csőfáklyák, vagy ún. földfáklyák. 

Az olefingyártó technológiák potenciális légszennyező forrásoknak is bizonyulnak, hiszen a technológia során 

számos esetben történhet meg a környezet ilyen irányú szennyezése. Többek közt a szivattyúk, kompresszorok, 

csővezetékek, elzáró és szabályozó szerelvények karimái, tömszelencéi, készülékkarimák, mintavételi helyek, 

tárolótartályok légzői helyes és helytelen működése következtében. 

Az olefingyártás egyben jelentős vegyipari hulladékforrás is. Hulladékot képeznek a különböző kimerült szárító- 

és katalizátortöltetek, az elhasználódott kenő-, szabályozó- és tömszelence záróolajok, a karbantartásból, 

készüléktisztításból származó polimerek és iszapok, továbbá a különböző elhasználódott segédanyagok. A 

képződő hulladékok szinte minden esetben veszélyes hulladéknak is minősülnek. 

Kiemelten kell kezelni a talaj és a talajvíz védelmét. Különféle iparágakban a technológiai berendezések alatti 

területet technológiai blokknak is nevezzük. Olefingyártás esetében ezt a területet összefüggő szigetelt és 

olajálló térburkolattal kell ellátni, mert a csapadékvíz összegyűjtéséről, elvezetéséről és a befogadóba történő 

bevezetése előtti szennyvíztisztításáról gondoskodni kell. 

Az esetek többségében az olefingyártás során egy különálló, de a technológiai sorral szorosan kapcsolódó 

tartályparkot is használnak. Itt az alapanyagok, ritkábban a termékek és melléktermékek tárolása történik. A 

folyadékfázisú anyagokat atmoszférikus állóhengeres tartályokban tárolják. Ezeket környezetvédelmi okokból 

védősánccal, kármentesítővel veszik körül. A tartályokat úgy alakítják ki, hogy az esetleges szivárgás a 

tartályfenéken is érzékelhető legyen, mivel a tartályparkok potenciális talaj-, illetve talajvíz-szennyező 

forrásoknak minősülnek. 

Az olefingyártás leegyszerűsített folyamatábrája alapján látható, hogy milyen nyersanyagokból indulnak ki és, 

hogy milyen termékek képződnek. 

2.1. ábra - Olefingyártás folyamatábrája 

 

1.3. 2.1.3 Szennyezés megelőzés az olefingyártás során 

Minden ipari ágazatban, de különösen a veszélyes, mérgező anyagokat alkalmazó vegyiparban különös 

figyelmet kell szentelni a szennyezés-megelőzésnek. Ezt az egyre jobb és tökéletesebb technológiák 

alkalmazásával, a melléktermékek hasznosításával lehet elérni. 
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Ebben az iparágban különösen igaz, hogy a használatos berendezések nagyon drágák és hosszú élettartammal 

rendelkeznek, azonban ennek ellenére a szennyezés-megelőzésére irányuló befektetések a jobb és fejlettebb 

technikák hatékonysága réven rövidebb vagy hosszabb távon megtérülnek. 

Ezeknek a tevékenységeknek lehetnek közvetlen és közvetett előnyei is. 

Közvetlen előnyök: 

• Mivel kevesebb hulladék keletkezik, ezért csökken a hulladékok kezelésének költsége; 

• A kevesebb hulladékból adódóan, kevesebb vagy optimális esetben nem is kell hulladék-kezelő 

berendezéseket létesíteni; 

• A hulladék-kezelési költségek nem csak az üzemen belül, hanem a telephelyen kívül is csökkenek; 

• Fejlettebb technológiák alkalmazásakor jobb kihozatalt érhetünk el a termékek szintjén, ami szintén gyártási 

költségek csökkenését vonja maga után; 

• A fejlettebb technológiák miatt a hulladékokat könnyebben tudjuk értékesíteni vagy újrafelhasználni ezekből 

bevételek és megtakarítások is képződhetnek; 

• Az esetleges környezetszennyezés elkerülése miatt a felmerülő környezeti előírásokból származó szankciók 

száma is csökken; 

• A kevesebb hulladék miatt a hulladékkezelés környezeti hatásai is csökkennek; 

• Végezetül, de nem utolsó sorban a környezetbarátabb üzem a vevőket elégedettséggel töltheti el, javul a 

bizalmuk, mely javítja az értékesítés sikerét. 

Közvetett előnyök: 

• A káros környezeti hatások csökkentése költségmegtakarítást eredményez a következő területeken: 
 

o alacsonyabbak lesznek a remediációs költségek; 
o megtakarítások képződnek a törvényi-jogi kötelezettségek teljesítése során; 
o a társadalom jobban elfogadhatónak fogja tartani az üzemet; 
o jobb közegészségügyi helyzet; 
o növekszik a környezettudatosság az üzem vezetői és dolgozói körében. 

Fontos megjegyezni, hogy a környezetet terhelő szennyezés megelőzésére használt folyamatokat a fejlesztések 

bármely szakaszában bevezethetjük. Sok esettanulmányt megvizsgálva megállapítható, hogy a kutatási és 

fejlesztési szakaszban érdemes a változtatásokat véghezvinni, hiszen ez lesz a legeredményesebb a termelés és a 

környezetvédelem szempontjából. Sok szempontból hozhat megfelelő eredményt az üzemeltetési gyakorlatban 

bevezetett változtatás is. 

Egy vegyipari üzem tekintetében a szennyezés-megelőzés érdekében végzett változtatásokat szinte a technológia 

egészét érintően meglehet határozni. 

A jegyzet ezen szakaszában kizárólag csak az olefin szénhidrogének előállítása során megtehető szennyezés-

megelőző lépéseket részletezi. 

1.4. 2.1.4 Az energiahatékonyság kérdése 

Az ipar technológiák fejlődése sajnos sok esetben az energiafelhasználás növekedésében jelentkezik, minél 

nagyobb, minél jobb teljesítményű berendezések energiaszükséglete általában növekszik. Éppen ezért az 

energiahulladékok, valamint a kibocsátásra kerülő gázhalmazállapotú hulladékok keletkezését meg kell gátolni a 

lehető legjobb optimalizációk alkalmazásával. 

Az olefin gyártás esetében a szén-dioxid emissziók a krakkolóba betáplált alapanyag mennyiségével általában 

arányosak. Az optimalizáció elérése érdekében ahol arra csak a technológia lehetőséget ad, vissza kell nyerni a 

hőt. Az emissziókat nem csak a betáplált anyag mennyisége, hanem az anyag típusa is befolyásolja. Mivel az 
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utóbbit nehezebb befolyásolni ezért a szén-dioxid emissziót szinte csak az energiahatékonyság növelésével 

tudjuk a kívánt irányba elmozdítani. 

2. 2.2 Nehézfémtartalmú szennyvizek, galvániszapok 
és anyalúgok kezelése 

A vegyipar számos területén, a gyógyszergyártásban, a gumiiparban, a festékgyártás valamint a korrózióálló 

galvánbevonat készítése során is képződnek krómtartalmú hulladékok. A szerves vegyiparban oxidálószerként 

alkalmazott króm-trioxid ugyancsak krómtartalmú szennyvizet és anyalúgot eredményez. 

A króm-trioxid rendkívül erős oxidálószer, etanollal és más szerves anyagokkal robbanásszerűen reagálhat. 

Erősen mérgező vegyület. Pora a szemet, a légzőszerveket és a bőrhámot erősen izgatja, súlyos felmaródásokat 

okoz. Belsőleg emésztési zavarokat, vesekárosodást és májkárosodást, görcsöket, bénulást idéz elő. 0,6 g anyag 

már halálos lehet. Gőzei is mérgezőek. A bőrre került anyagot bő vízzel le kell mosni. 

A technológiai lépésekben keletkező szennyvizekben és anyalúgokban a króm az esetek többségében mind 

króm(III)-, mind króm(VI)-ionként van jelen. A fentiekben feltűntetett okok miatt az ilyen hulladékokat 

ártalmatlanítani kell, a legjobb, ha úgy, hogy a krómtartalom újra felhasználható legyen. 

2.1. 2.2.1 Ipari szennyvizek és anyalúgok krómtartalmának 
kezelése 

Egy balatonfűzfői vegyipari vállalatnál egy egyszerűen kivitelezhető eljárást dolgoztak ki21 a króm(VI)- és a 

króm(III) tartalom biztonságos kinyerésére. Az eljárás előnye, hogy ipari méretekben is gazdaságosan 

alkalmazható, ennek eredményeként az élővizek szennyeződése megakadályozható. 

A technológia első lépésében az anyalúgban lévő króm(IV)-ionokat nátriumbiszulfitos kezeléssel króm(III)-

ionokká redukálják. Ezután a reakcióelegyben lévő különböző szerves szennyeződések extrakciója következik. 

A technológia jellegzetessége, hogy környezetbarát módon az extrakcióhoz felhasznált oldószert desztillációval 

visszanyerik. Az extrahált oldatot többnyire nátrium hidroxiddal kezelik, végtermékként króm-szulfát oldat 

keletkezik, amely bőrcserző szerként azonnal felhasználható. Ha erre nincs szükség, akkor bepárlással szilárd 

formában kapják meg, így számos más eljárásban felhasználható. A kidolgozott eljárás előnyei: 

• a krómtartalmú szennyvizek és anyalúgok feldolgozása jelentősen csökkenti a környezet terhelését, 

• az eljárással hasznosítható, illetve értékesíthető termékek állíthatók elő, 

• az eljárás ipari méretben egyszerűen, a vegyiparban általánosan használatos gépi berendezésekben és 

készülékekben kivitelezhető, 

• a felhasznált anyagok nagy része a technológiai folyamatba visszaforgatható, így • csak minimális 

mennyiségben kerül szennyezőanyag a környezetbe 

2.1.1. 2.2.1.1 A króm kinyerése króm(VI)-tartalmú galvániszapból (Hulladékok 
és másodnyersanyagok felhasználása 2003/5) 

A modern technika számos helyen alkalmazza a korrózióálló galván krómbevonatokat. A technológia után a 

galvániszapban hat vegyértékű krómot tartalmazó anyagok maradnak vissza. A hagyományos technikák alapján 

a króm visszanyerése történhet 
 
• ioncserélő gyanták alkalmazásával, 
• elektrolízissel. 

A krómtartalmú galvániszapot a jobbik esetben kémiai módszerekkel redukálják az előzőekben említett példák 

alapján, vagy rosszabb esetben veszélyes hulladékként deponálják. A zöld vegyipar és a fenntartható fejlődés 

elveit figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy 1 tonna króm-trioxid bányászata, használata és hulladékként való 

kezelésé során 28,8 GJ energiát használunk fel. 
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Svájcban egy új eljárást dolgoztak ki a fenti problémára, mely során szerves oldószer alkalmazásával a szilárd 

hulladékból kinyerhető a króm-trioxid, mely így teljes értékű nyersanyagként hasznosítható tovább. 

Az elsődleges vizsgálatok megállapították, hogy a króm és a vas kinyerésének nehézségét a galvánhulladék 

nedvességtartalma okozza. Abban az esetben ha legalább 5%-os mennyiségben tartalmaz a szilárd anyag 

krómot, akkor a technológia a következő lépésekből tevődik össze: 

• Az erősen hidratált polianionok - [Crn(OH)(3n+m)](m-) -formájában jelenlévő krómot kénsavas feloldás után 

elektrokémiai úton, (Sn-Pb)O2-x anódon oxidálják, ahol kromát, dikromát vagy krómsav formájában válik le. 

Majd a terméket megszárítják. 

• Az előbbiekben nyert CrO3xH2O vagy Cr2O6 xH2O képletű termékben a kötött vizet az extraháló oldattal 

(S=oldószer) helyettesítik, majd elpárologtatják, így CrO3 yS vagy Cr2O6 yS vegyületet kapnak. 

• A szilárd/folyadék-elegyből kiszűrik és oldószerrel leöblítik a szilárd részt. Az oldószer elpárologtatása után 

pedig az anyagot átkristályosítják. 

• A kiszűrt maradékban ólom- és báriumsóként megkötött krómot úgy nyerik ki, hogy az egyensúlyt a jól 

oldódó dikromát irányában eltolva ezt elektrokémiai eljárásnak vetik alá. 

Az egész eljárás haszna a kitermelés és az újrahasznosítás költségeinek összehasonlításából következik. Egy 

tonna hatértékű króm-oxid újrahasznosítása az ércből kiinduló technológiának energiafelhasználásából az 

oldószeres extrahálás optimalizálásától függően 25-60% között van. 

Összességében elmondható, hogy az itt bemutatott eljárásnak köszönhetően felesleges energia és költség a 

galvániszap hulladék krómtartalmának ártalmatlanítása, majd lerakókba szállítása, hiszen mind 

környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból jobban megéri a leírt technológiával történő újrahasznosítás. 

2.1.2. 2.2.1.2 Izocianát-gyártás során keletkező hulladékok újrafelhasználása 22 

Kiwitt tanulmányában23 a toluol-diizocianát gyártásának példáján keresztül mutatja be zártrendszerű 

technológiák alkalmazását. 

Az izocianátok a poliuretán ipar alapanyagának számítanak és többlépcsős technológiával állíthatók elő, kémiai 

és fizikai átalakítások sorozatán keresztül. A technológia egy korábbi változatában a foszgénezésnél sósav 

keletkezett, melyet nátronlúggal semlegesítettek (2.2 ábra) és az így kapott sós szennyvíz hulladékként szerepelt 

tovább a folyamatban. Ez komoly környezetterhelést jelent és nem mellékesen a technológiát is drágábbá tette. 

2.2. ábra - A korábbi izocianát gyártás technológiai folyamatábrája (TDI – toluilén-

diizocianát, DNT – dinitrotoluol, TDA – toluilén-diamin) 

 

Kiwitt által leírt technológiában a sósavat nem semlegesítették nátriumhidroxiddal. A képződő sósavból 

elektrolízissel hidrogén és klór gázt állítanak elő, melyet a technológia egyes részeibe visszatáplálnak. A 

hidrogént a hidrogénezésnél, a klórgázt pedig a foszgéngyártásnál használják fel (2.3 ábra). A német vegyipari 

óriás, a BAYER AG öt üzeménél valósították meg ezt a technológiai módosítást, ami mind gazdasági, mind 

környezetvédelmi szempontból sikeresnek bizonyult. 
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2.3. ábra - Integrált izocianát előállítás a BAYER AG vegyipari vállalatnál (TDI – 

toluiléndiizocianát, DNT – dinitro-toluol, TDA – toluilén-diamin) 

 

A magyar vegyipar egyik felleggyárában, a BorsodChem Rt-nél is alkalmazták az integrált izocianát gyártást, 

sőt sikeresen kapcsolták össze a PVC gyártásukkal. Így három különböző lépésben keletkezik sósav, az 

izocianát gyártásnál, a diklór-etán krakkolásánál és a metilén-difenil-diamin foszgénezési reakciójánál. A három 

forrásból származó sósav együttes alkalmazásával egy modern gyártásszerkezetet hoztak létre. Ennek az alapja 

egy új, kombinált vinil-klorid monomer gyártás, amelynél a kiegyensúlyozott klórozás – oxiklórozás lépésben a 

melléktermékként képződött összes sósavat feldolgozzák, és ezzel egy környezetbarát integrált folyamatot 

valósítanak meg (2.4 ábra). 

2.4. ábra - BorsodChem Rt integrált környezetbarát technológiai megoldása (VCM – 

vinil-klorid monomer, TDI – toluilén diizocianát, MDI – metilén-difenil-diizocianát, 

DNT – dinitro-toluol, TDA – toluiléndiamin, DKE – diklór-etán, MDDA – metilén-

difenil-diamin) 

 

A technológiát azért ha még kis mennyiségben is, de hagyja el hulladéknak minősülő szennyvíz, ezt előkezelik, 

majd az anyagintegráció elvének megfelelően a központi szennyvíztisztítóba kerül. 

2.2. 2.2.2 Izopropil-alkohol visszanyerése oldószerhulladékból 24 

Az izopropil-alkohol (vagy izo-propilalkohol, izopropanol, 2-propanol, propán-2-ol) a legegyszerűbb szekunder 

alkohol. Az 1-propanol konstitúciós izomerje. Színtelen, jellegzetes szagú folyadék. Jól oldódik vízben, 

alkoholban, és éterben. 
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Oldószerként, illetve aceton és más vegyületek előállítására használják. Valamint oldószerként alkalmazzák 

festékek, lakkok és szappanok gyártásakor. Használják fertőtlenítőszerekben is. A gépkocsik hűtővizének 

fagymentesítésére is alkalmazzák. 

Az izopropil-alkohol oldószert széles körben alkalmazzák az elektronikai és finommechanikai iparban is, tisztító 

és víztelenítő szerként, többek közt a félvezetőgyártó üzemekben a lapkák felületének mosására és tisztítására. 

A félvezetőgyártás évente több mint ezer tonna igen nagy tisztaságú izopropil-alkoholt használ fel, melyet 

eleinte az alapvető környezetvédelmi előírásoknak csak tisztítottak és oldószerhulladékként kezelték. Ez 

többnyire égetéses technológiát jelentett a nagy szerves anyag tartalom miatt, azonban ebben az esetben a 

visszanyerhető anyag teljes egészében elveszett. 

Mivel viszonylag alacsony a forráspontja (84,2 oC) ezért desztillációval vagy átpárologtatással elválasztható az 

oldószerhulladéktól (2.5 ábra). A desztilláció megfelelő megoldás lehetne, hiszen a vegyiparban gyakran 

alkalmazzák illékony szerves vegyületek elválasztására, azonban jelentős energiaigénye és magas költségei 

miatt nem megfelelő módszer az izopropil-alkohol visszanyerésére. Ugyancsak el kell vetni a más esetekben 

sikeresen alkalmazott hidrofil membrán technikákat, az energiaigénye ugyan nem magas, de a berendezések 

üzemeltetése egy bonyolult technológiai folyamat részeként gazdaságilag nem kifizetődő. 

2.5. ábra - : A levegős kigőzölés folyamata mellékkondenzátorral 

 

Gazdasági és környezetvédelmi szempontból kiválasztott eljárás a magyarul kigőzölésnek vagy kipárlási 

módszernek nevezett technológia, kondenzációval és aktív szén rosttal végrehajtott adszorpcióval kombinálva 

(2.6. ábra). 

2.6. ábra - Izopropil-alkohol adszorpciója aktív szén rost tölteten 
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A technológia nem egy fejlett eljárást takar, de az alkalmazott berendezések egyszerű és olcsó üzemeltetést 

tesznek lehetővé. A vizsgált esetben a kigőzölőtoronyból kilépő gázelegyben lévő izopropil-alkohol gőzt a 

vízhűtéses mellékkondenzátorban kondenzáltatják. A gázelegyben visszamaradó izopropil-alkoholt a 

kondenzátor elhagyását követően az aktív szén rost töltetes oszlopban adszorbeálják. 

2.2.1. 2.2.2.1 Az oldószerhulladék jellemzői 

A félvezetőgyártásban alkalmazott oldószer, tiszta izopropil-alkohol, azonban az oldószerhulladék mintáiban 

különféle vizsgálatokkal szerves és szervetlen vegyületeket mutattak ki. Az oldószerhulladék minőségét a 

kémiai oxigénigénnyel, a szuszpendált szilárd anyaggal és a vezetőképességgel lehet jellemezni. Az 

oldószerhulladék színének meghatározására spektrofotometriás méréseket használtak, az izopropil-alkohol 

koncentrációját pedig gázkromatográfiás módszerekkel határozták meg. 

A félvezetőüzem tájékoztatása szerint az oldószerhulladékok kis mennyiségben az alábbi kémiai anyagokat 

tartalmazzák: felületaktív anyagok, fotorezisztens rétegek (komplex polimerekből, adalékanyagokból, 

érzékenyítő anyagokból), előhívó anyagok (tetrametil-ammónium-hidroxid, monoetanol-amin, glikol-éter), 

kigőzölő reagensek (2-propanol-amin, dietilénglikol-monometil-éter), derítőszerek (N-metil-2-pirrolidion) és 

más szerves anyagok (metanol, alkilén-glikol, színezékek). 

A vizsgálatokat egy éven keresztül végezték el, ez alatt az oldószerhulladék pH-ja 9 körüli, színe pedig sötét 

narancssárga volt. A minták mért kémiai oxigénigénye meghaladta az 1.000.000 mg/l értéket, szuszpendált 

szilárd anyag mennyiségük 10 mg/l értéknél, vezetőképességük 65±21 µmh/cm értéknél volt kisebb. A 

várakozásoknak megfelelően az izopropil-alkohol mennyisége meglehetősen nagy volt, 675±28 g/l. Ennek 

megfelelően az izopropil-alkohol visszanyerésére szükség volt két technológiai lépés, mégpedig a levegős 

kigőzölés és az aktív szenes adszorpció, együttes alkalmazására. 

2.2.2. 2.2.2.2 Az izopropil-alkohol visszanyerése levegős kigőzöléssel 

Az optimális visszanyeréshez szükséges beállítani a megfelelő kigőzölési hőmérsékletet, a levegő-

térfogatáramát és a kigőzölési időt. A 2.7 ábra a kigőzölési hőmérséklet hatását mutatja az izopropil-alkohol 

visszanyerésének esetében. 70 oC-on a kinyerés gyorsan nő, körülbelül 150 perc alatt éri el a maximumot. A 

hőmérséklet csökkentésével ez a gyors növekedés lelassul, 40 oC-on pedig már a maximum elérése 2265 percig 

tartott. 
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2.7. ábra - Izopropil-alkohol visszanyerése az idő függvényében különböző kigőzölési 

hőmérsékleten, 697 g/l kezdeti koncentráció, 1,5 dm3/min levegőáramlási sebesség és -10 
oC-os kondenzátor hőmérséklet mellett 

 

Az izopropil-alkohol maximális mértékű visszanyerése és az ehhez szükséges kigőzölési hőmérsékletet 

ábrázolták a 2.8. ábrán. Az ábrán látható, hogy a 40 oC-on maximálisan 62 % körüli maximális visszanyerés 

valószínűsíthető és ez is hosszú időbe telik (2265 perc). 50 oC-on a kigőzölési idő lecsökken 380 perc körüli 

értékre és a visszanyerés hatásfoka 92 %-ra növekszik. A hőmérséklet 70 oC-ra történő növelésével a 

visszanyerés hatásfoka már csak kis mértékben javul 94%-ig, viszont az ehhez szükséges idő jelentősen 

lecsökken, 380 percről 153 percre. Ezek alapján elmondható, hogy a 60 vagy 70 oC-os kigőzölés előnye a rövid 

kigőzölési idő, hátrányaként viszont a jelentős energiatöbblet írható fel. 

2.8. ábra - Maximális izopropil-alkohol visszanyerés és az ehhez szükséges kigőzölési idő 

a kigőzölési hőmérséklet függvényében, 697 g/l kezdeti koncentráció, 1,5 dm3/min 

levegőáramlási sebesség és -10 oC-os kondenzátor hőmérséklet mellett 
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A levegő áramlási sebességének hatását a visszanyerés hatásfokára a 2.9. és 2.10. ábra mutatja. Az ábra 60 oC-os 

kigőzölési hőmérséklet mellett mutatja be a tendenciákat. 

2.9. ábra - Izopropil-alkohol visszanyerése az idő függvényében különböző 

levegőáramlási sebességek esetén, 697 g/l kezdeti koncentráció, 60 oC-os kigőzölési 

hőmérséklet és -10 oC-os kondenzátor hőmérséklet mellett 
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2.10. ábra - Maximális izopropil-alkohol visszanyerés és az ehhez szükséges kigőzölési 

idő a lebegő áramlási sebességének függvényében, 697 g/l kezdeti koncentráció, 60 oC-os 

kigőzölési hőmérséklet és -10 oC-os kondenzátor hőmérséklet mellett 

 

Az ábrák alapján látható, a mérések bebizonyították, hogy a levegő térfogatáramának változása nincs 

számottevő hatással a maximális kinyerésre, mivel ha az 1 dm3/min értéket megnöveljük a 2,5 szeresére, akkor a 

maximális kinyerés csak 0,8% nő, 92,6%-ról 93,4%-ra. A levegő áramának hatása jelentősebb a maximális 

kinyerés elérésére szükséges időre, de a változás itt sem mondható jelentősnek. 

Hiába változik a kigőzölési idő a levegő térfogatáramának hatására kedvezően, a nagyobb levegőáram miatt a 

kisebb lesz a tartózkodási idő és ez kedvezőtlen hatással lesz az izopropil-alkohol koncentrációjára a 

kondenzátorban, ráadásul még a levegő áram növeléséhez nagyobb levegőszivattyú is kell, ami szintén 

negatívan befolyásolja az aktív szén rostokkal töltött adszorpciós oszlop teljesítményét. Az előzőekben felsorolt 

tényezők alapján meghatározták az optimális levegő-térfogatáramot, amely 1,5 dm3/min. 

Megvizsgálták a kigőzölő toronyból távozó gázelegy összetételét. Ezek alapján elmondható, hogy a gázelegy 

elsősorban izopropil-alkoholt, levegőt és vízgőzt tartalmaz. A 2.11. ábrán bemutatjuk a kondenzátor 

hőmérsékletének hatását a rendszerre, ezen belül arra a kigőzölési időre melynek során az izoprpopil-alkohol 

maximális mértékben visszanyerhető. 

2.11. ábra - A kondenzátor hőmérsékletének hatása a maximális izopropil-alkohol 

visszanyerésére és az ehhez tartozó kigőzölési időre, 697 g/l kezdeti koncentráció, 60 oC-

os kigőzölési hőmérséklet és 1,6 dm3/min levegőáramlási sebesség mellett 
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A kondenzátor hőmérsékletének csökkentése jó hatással van a maximális visszanyerési értékre, 5 oC-ról -15 oC-

ra való hűtés közel 10 %-kal növeli az értéket, 85,3 %-ról 94,9 %-ra. A kigőzölési idő viszont nem csökken 

jelentősen, csupán 234 percről 227 percre. Minden egyes paramétert megvizsgálva megállapítható, hogy a 

kondenzátor hőmérsékletének jelentős csökkentéséhez szükséges energiatöbbletből adódó költségnövekedés 

nem éri meg a gyártás során. Így a kigőzölő rendszerhez szükséges kondenzátor hőmérsékletet -10 oC-on vagy 

ennél magasabb hőmérséklet szükséges. 

2.2.3. 2.2.2.3 Izopropil-alkohol adszorpció az aktív szénnel töltött oszlopban 

Az eddigiekben ismertetett eredmények bemutatták, hogy a kondenzátorral felszerelt kigőzölő rendszerrel 

körülbelül 93%-os maximális visszanyerés érhető el. A vissza nem nyert izopropil-alkohol egy része a vizes 

oldatban, a kigőzölő toronyban maradt, a többi pedig a gázeleggyel elhagyja a kondenzátort. A gázelegyben 

kísérletek során vizsgálták az izopropil-alkohol koncentrációját, mely az eredeti oldószerhulladék közel 3%-át 

teszi ki, 40 mg/dm3 értéket. A magas környezetvédelmi előírások és a gazdaságossági szempontok alapján ennek 

eltávolítása aktív szén töltetes oszlopban végrehajtott adszorpcióval valósítható meg. 

A 2.12. és 2.13. ábrán bemutatjuk az izopropil-alkohol adszorpció hatékonyságát aktív szenes rostok 

segítségével. Az ábrák függőleges tengelyén ábrázolt C/C0 érték az adszorpció utáni és az adszorpció előtti 

izopropil-alkohol koncentrációk arányát jelöli. 

2.12. ábra - A várt és a tényleges izopropil-alkohol adszorpciós görbék összehasonlítása 

különböző kiindulási izopropil-alkohol koncentrációk esetén, 1,6 dm3/min levegő 

térfogatáram és 24 oC-os adszorpciós hőmérséklet mellett 
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2.13. ábra - A várt és a tényleges izopropil-alkohol adszorpciós görbék összehasonlítása 

különböző térfogatáramok esetében, 22 mg/dm3 izopropil-alkohol koncentráció és 24 oC-

os adszorpciós hőmérséklet mellett 
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A folyamatos működéshez elengedhetetlen az elhasznált aktív szén rostok regenerálása, amelyet termikus 

regenerációval oldanak meg. A kísérletek alapján ehhez 60 perces 150 oC-os melegítés megfelelő. Vizsgálták a 

regenerált oszlopok hatásfokát, ezt a 2.14. ábrán mutatjuk be. 

2.14. ábra - Az eredeti, illetve a regenerált aktív szén rost oszlopok izopropil-alkohol 

adszorpciós görbéi 22mg/dm3 kiindulási izopropil-alkohol koncentráció, 1,6 dm3/min 

levegő térfogatáram, 60 oC-os adszorpciós hőmérséklet és 24 órás adszorpciós idő 

mellett 
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Az ábrán látható, hogy a regenerált oszlopok használata nem befolyásolja számottevő mértékben a gyártási 

folyamatot, és ezzel egyidejűleg csökkenthetjük a környezeti terhelést is. 
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3. fejezet - Vegyipari hulladékok 
gyűjtése, szállítása 

A vegyipari alap- és segédanyagok anyagok a gyártási folyamatok során egymással kémiai reakcióban 

reagálnak. A keletkező hulladékok különféle kémiai és fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Tulajdonságaikban hasonlíthatnak a kiindulási anyagokhoz, de jellemzőikben azoktól jelentősen el is térhetnek. 

Ennek okán a vegyipari hulladékok kezelésekor, gyűjtésekor az elsődleges szempont a keletkező anyagok 

kémiai tulajdonságainak meghatározása. A gyűjtés során mindenekelőtt törekedni kell a különféle 

hulladékféleségek elkülönített, szelektív gyűjtésére. Ez azért is fontos, mert az egyes anyagok egymással 

reakcióba is léphetnek, ami környezetbiztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból veszélyes hatásokat 

is eredményezhetnek. Ilyenek lehetnek például a rosszul gyűjtött vegyipari hulladékok között fellépő túlzott 

exoterm reakciók, ami gyulladáshoz vagy akár robbanáshoz is vezethet. Ennek megfelelően meghatározták az 

egymással közösen nem gyűjthető, egymással összeférhetetlen hulladékok listáját. 

A csoportosítás során az egymással együtt nem gyűjthető vegyipari hulladékokat sorolták fel, külön megemlítve 

az esetlegesen lejátszódó reakciók típusát is. 
 

Az „A” csoportba tartozó hulladék anyagokat nem lehet keverni, közös tartályban tárolni a „B” csoport 

anyagaival, mivel egymással kémiai reakció lejátszódása mellett egyesülnek, ezáltal exoterm reakció, 

gyulladás, robbanás, gázfejlődés és extrém heves reakciót eredményezve. 

1. csoport. Hőfejlődés, erős reakció 

1/A 1/B 

Acetiléniszap Savgyanta 

Lúgos maró folyadék Savoldat 

Lúgos tisztítószer Akkumulátorsav 

Lúgos korrozív folyadék Vegytisztítószerek 

Lúgos korrozív akkumulátorfolyadék Savas elektrolit 

Lúgos szennyvíz Maratósav vagy oldószer 

Mésziszap és más korrozív alkáliák Folyékony tisztítószerek 

Meszes szennyvíz Páclé és más korrozív savak 

Hidraulikus mész Savas iszap 

Használt lúg Használt sav 

  Használt savkeverék 

2. csoport. Tűz-vagy robbanásveszély 

2/A 2/B 

Azbeszthulladék Tisztító oldószer 

Berilliumhulladék Elavult robbanóanyag 

Kiöblítetlen növényvédőszer-tartály Kőolajszármazék (hulladék) 

Hulladék növényvédő szer Oldószer 

  Hulladékolaj és más tűz-és robbanásveszélyes hulladék 

3. csoport. Tűz-és robbanásveszély, tűzveszélyes, gyúlékony hidrogéngáz felszabadulása mellett 

3/A 3/B 

Alumínium Minden 1/A és 1/B csoportba tartozó hulladék 

Berillium   

Kalcium   
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Lítium   

Magnézium   

Kálium   

Nátrium   

Cinkpor és más aktív fémek és fémhidridek   

4. csoport. Tűz, robbanás vagy hőfejlődés; gyúlékony vagy toxikus gázok keletkezése 

4/A 4/B 

Alkoholok Minden koncentrált hulladék az 1/A, az 1/B csoportból 

Víz Kalcium 

  Lítium 

  Fémhidridek 

  Kálium 

  Nátrium 

  SO2Cl2, SOCI2, PCl3,CH3SiCl3 és minden vízzel reagáló 

hulladék 

5. csoport. Tűz, robbanás, heves reakció 

5/A 5/B 

Alkoholok Koncentrált hulladék az 1/A vagy az 1/B csoportból 

Aldehidek   

Halogénezett szénhidrogének Hulladékok a 3/A csoportból 

Nitrált szénhidrogének és más reakcióképes   

szerves vegyületek   

Vegyületek és oldószerek   

Telítetlen szénhidrogének   

6. csoport. Toxikus hidrogén-cianid vagy hidrogén-szulfid-gáz keletkezése 

6/A 6/B 

Használt cianid-és szulfidoldatok Az 1/B csoport hulladékai 

7. csoport. Tűz, robbanás vagy erős reakció 

7/A 7/B 

Klorátok és más erős oxidálószerek Ecetsav és más szerves savak 

Klór Koncentrált ásványi savak 

Kloritok A 2/B csoport hulladékai 

Krómsav A 3/A csoport hulladékai 

Hipokloritok Az 5/A csoport hulladékai és más tűzveszélyes és 

gyúlékony hulladékok 

Nitrátok   

Salétromsav, füstölgő   

Perklorátok   

Permanganátok   

Peroxidok   

Az egyes csoportokon belül az A oszlopban felsorolt anyagokat tartalmazó hulladékok keverése a B oszlopban 

felsoroltakkal nem megengedett. 
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A vegyipari hulladékok esetében a gyűjtőedény anyagára is figyelni kell, hiszen számos esetben nem kívánatos 

kémiai reakció játszódhat le a hulladékok és az edényzet anyaga között. Mivel a vegyiparban használatos 

anyagok igen szerteágazó tulajdonságokkal rendelkeznek ezért a belőlük képződő hulladékok esetében a 

gyűjtésre használható tárolóeszközök is igen sokfélék lehetnek. Kialakításuk alapján ezek lehetnek különféle 

anyagból készült hordók, kannák és konténerek is. Fontos szempont, hogy a tárolóeszközön kötelező feltüntetni 

a hulladék megnevezését, azonosító kódját és a veszélyességi jellemzőit. Ezeket az eszközöket csak a 

meghatározott hulladékok gyűjtésére, tárolására lehet használni. 

A következő táblázatban a gyűjtőedény anyagát vesszük figyelembe és felsoroljuk a bennük nem gyűjthető 

hulladékokat. 
 

Tartály, konténer vagy betonfal anyaga Összeférhetetlen 

Acél Ásványi savak, salétromsav, híg kénsav 

  Alkáli-alumíniumsók, nátrium-hidroxid, kálium-

hidroxid 

Magnézium Ásványi savak 

Ólom Ecetsav, salétromsav 

Réz Salétromsav, ammónium 

Cink Sósav, salétromsav 

Ón Szerves savak, alkáliák 

Titán Kénsav, sósav 

Üvegszálas műanyag 95%-os kénsav, 50%-os salétromsav, 40%-os aromás 

oldószerek, fluortartalmú oldószerek, klórozott 

oldószerek 

Vinilek (PVC) Ketonok, észterek, aromás szénhidrogének 

Klórozott gumik Szerves oldószerek 

Epoxi (aminok, poliamidok, poliészterek) Oxidálósavak (salétromsav), ketonok 

Poliészterek Oxidálósavak, erős alkáliák, ásványi savak, ketonok, 

aromás szénhidrogének 

Szilikonok Erős ásványi savak, erős alkáliák, alkoholok, ketonok, 

aromás szénhidrogének 

A vegyipari hulladékok gyűjtésére, tárolására és szállítására, mivel többnyire veszélyes hulladéknak is 

minősülnek, egyaránt alkalmazni kell az ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 

Megállapodást (1979. évi 19. tvr.), valamint a RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló 

Szabályzatot (1986. évi 2. tvr.). 

1. 3.1 Vegyipari hulladékok szállítása 

A veszélyes hulladéknak minősülő vegyipari hulladékok szállítása, tárolása esetében a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. Évi LIII. Törvény 36§-ában foglalt felhatalmazás alapján alkották meg a 

veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. /VII.12./ Kormány rendeletet25 . 

A rendelet hatálya kiterjed a veszélyes hulladékokra, az azokkal kapcsolatos tevékenységekre és a veszélyes 

hulladékok tulajdonosaira. 

A tulajdonosnak az anyagmérleg, illetőleg más dokumentumok alapján köteles beszámolnia veszélyes 

hulladékkal történő tevékenységéről, annak megkezdését követően 60 napon belül, és a bejelentést évente meg 

kell tennie a környezetvédelmi hatóságnak a rendeletben meghatározott melléklet szerint. A pontos 

adatszolgáltatás több ok miatt is szükséges, egyfelől a hulladékok útját figyelni kell, másfelől az államhatárt 

átlépő hulladék esetében a nemzetközi megállapodások is szigorúak és végül, de nem utolsósorban a 

hulladékkezelő cégek részéről is felmerült az igény a veszélyes hulladékok keletkezésének, mozgásának 

dokumentálásáról. A felsorolt okok miatt kell a veszélyes hulladékok keletkezéséről, kezeléséről, átadásáról és 

átvételéről valamint kísérőjegyet kell alkalmazni a veszélyes hulladékok szállításáról. 
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A veszélyes hulladékok szállításában, kezelésében résztvevőknek az országhatáron belüli mozgásokat 

kísérőjegyekkel, formanyomtatványokkal kell dokumentálni. Ezeket meg kell küldeniük az illetékes 

környezetvédelmi hatóságnak, környezetvédelmi felügyelőségnek, ők ezeket ellenőrzik, az esetleges hibákat, 

hiányosságokat kijavíttatják, majd a hibátlan adatszolgáltatást rögzítik, feldolgozzák, majd az országos adatokat 

egy adatfeldolgozó egység összesíti. 

A kötelezően kitöltendő nyomtatványokat 10 évig kell megőrizni az esetleges ellenőrzés megkönnyítése 

céljából. A következő nyomtatványokat kell használni: 

• Bejelentőlap veszélyes hulladék keletkezéséről 

• Veszélyes hulladék átvételi bejelentőlap 

• Egyszerűsített bejelentőlap veszélyes hulladékról 

• Kísérőjegy a veszélyes hulladék szállításához 

• Kísérőjegy begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékhoz 

A rendelet meghatározza az átadó és az átvevő fogalmát. Átadónak azt a személyt nevezi, aki a veszélyes 

(vegyipari) hulladékot telephelyéről más telephelyre szállít vagy szállíttat. Átvevő az a személy vagy szervezet, 

aki a hulladék átvételére jogosító engedéllyel rendelkezik és a telephelyére szállított veszélyes hulladékot 

átveszi. 

1.1. 3.1.1 A termelőre, kezelőre vonatkozó szabályok: 

• A képződő, keletkező veszélyes (vegyipari) hulladékról bejelentést kell tenni és ezt évente akkor is meg kell 

ismételni, ha az előző bejelentéshez képest nem történt változás. 

• Az adatszolgáltatást évente március 1-ig kell megtenni. 

• Veszélyes hulladék exportja esetén a szállítmányok adatait is fel kell a nyomtatványokon tüntetni. 

• Ha valaki a bejelentést az adott határidőig nem teszi meg, akkor az adatszolgáltatás szempontjából a 

telephelye megszűntnek fog számítani. Egy hatósági ellenőrzés során, ha a felügyelőség feltárja, hogy a 

telephelyen keletkezik veszélyes hulladék, akkor a termelőre bírság szabható ki a rendelet 9. Számú 

melléklete alapján 

1.2. 3.1.2 Az átadóra vonatkozó szabályok: 

• Az átadó köteles minden veszélyes hulladéknak minősülő szállítmányt általa kitöltött kísérőjeggyel ellátni. Ez 

4 példányban készül el. A 4. példány az átadónál marad, a többit pedig a szállító viszi el, majd a szállítás 

megtörténte után a 3. példányt visszaküldi az átadónak ezzel is igazolva a hulladék átvételét. 

• Amennyiben az előzőekben ismertetett 3. példány 30 napon belül nem érkezik vissza az átadóhoz, akkor neki 

ezt jelentenie kell a környezetvédelmi hatóságnak. 

• Az átadónak kötelező nyilatkozatot adni arról, hogy egy esetleges meghiúsuló átvétel esetén a szállítmányt 

visszafogadja vagy egy más, de vele szerződésben lévő átvevőhöz átirányítja. 

• Az átadó csak a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkező szállítónak adhatja át a szállítmányt. 

• Minden egyes átadott veszélyes hulladékszállítmányról nyilvántartást kell vezetnie az átadónak. 

1.3. 3.1.3 A szállítóra vonatkozó szabályok: 

• A szállítónak a Környezetvédelmi Főfelügyelőség szállítási tevékenységek lebonyolítására szolgáló 

engedélyével kell rendelkeznie. 

• A szállító csak olyan veszélyes hulladékokat szállíthat, melyre engedélye feljogosítja. 

• A szállító csak a kísérőjegyen megtalálható átvevőnek adhatja át a veszélyes hulladékot. 
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• Amennyiben a szállító nem tudja valamilyen oknál fogva átadni a hulladékot az átvevőnek, csak abban az 

esetben szállíthatja tovább, ha arról az átadó, mint továbbítási lehetőség, rendelkezett. 

• Az átadásig a szállítónak kell biztosítania a veszélyes hulladék megőrzését. 

• Sikertelen szállítás esetében az eredeti kísérőjegyet, az átadás meghiúsulásának feltüntetésével, vissza kell 

juttatni az átadónak 

1.4. 3.1.4 Az átvevőre vonatkozó szabályok: 

• Az átvevő veszélyes hulladékot csak abban az esetben vehet át, ha annak átvételére és kezelésére a 

felügyelőség által kiállított engedéllyel rendelkezik, és a hulladékot azonosította a kísérőjegyen feltüntetettel. 

• Az átvevőnek telephelye beléptető pontján a veszélyeshulladék-szállítmány okmányain szereplő adatokat 

egyeztetnie kell az engedélyében lévő felhatalmazással és a két fél közötti szerződésben szereplő adatokkal. 

Ugyancsak egyeztetni kell az okmányokban szereplő adatokat a szállítójárművön ténylegesen megtalálható 

hulladékkal. Az átvevőnek (telephelyén) meg kell győződnie arról is, hogy a szállított veszélyes hulladék 

minőségi jellemzői megegyeznek a szerződésben foglaltakkal. 

• Az átvevőnek az átvételt a kísérőjegy valamennyi példányán cégszerű aláírásával igazolnia kell és a 

kísérőjegy 3. példányát az átadóhoz meg kell küldenie. A kísérőjegy 1. példányát bizonylatként meg kell 

őrizni, a 2. példányt pedig a szállítónak átadni. 

• Az átvevőnek joga van megtagadni a veszélyes hulladék átvételét akkor, ha az nem egyezik a szerződésben, 

illetve a kísérő dokumentumokban foglaltakkal. Lehetősége van arra is, hogy az okmányoktól eltérő 

minőségű hulladékot átvegyen akkor, ha az engedélyében foglaltak erre felhatalmazzák, de ezt a tényt fel kell 

tüntetni a kísérőjegyen. 

• Amennyiben az átvevő nem veszi át a veszélyes hulladékot, a szállítmány csak akkor irányítható tovább, ha 

az átadó a továbbításról intézkedett, és intézkedésének megfelelően kitöltött új kísérőjegyet csatolt a 

szállítmányhoz. (Az átadó intézkedik a visszaszállításról vagy más belföldi átvevőhöz történő továbbításról.) 

Az átvétel megtagadásáról haladéktalanul értesíteni kell az átadót. 

• Az át nem vett veszélyes hulladékokra vonatkozó kísérőjegyet - azon az átvétel megtagadásának okát 

feltüntetve - az átadóhoz vissza kell küldeni. 

1.5. 3.1.5 A hatóságok feladatai az adatszolgáltatásban 

A környezetvédelmi felügyelőségeknek az általuk a veszélyes hulladékok kezelésével, tárolásával és átvételével 

kapcsolatosan kiadott engedélyekről, az engedélyek visszavonásáról nyilvántartást kell vezetniük. A 

nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia: 

• az engedélyes nevét, címét, KSH azonosító számát, 

• a veszélyes hulladékazonosító számát, megnevezését, 

• a kezelés módját, azonosító számát, 

• a kezelhető, tárolható, átvehető mennyiséget, 

• az engedély számát, kiadásának, illetve jogerőre emelkedésének időpontját, 

• az engedély érvényességének időtartamát, érvényességi területét. 

A Környezetvédelmi Főfelügyelőség tartja nyilván a veszélyes hulladékok szállítására, begyűjtésére, exportjára, 

importjára, valamint egyéb országos vagy regionális hatályú tevékenységi engedélyekre vonatkozó adatokat. A 

környezetünk biztonságát szem előtt tartva, a környezetvédelmi hatóság, amennyiben azt a keletkező, a kezelt, 

illetve tárolt, vagy a szállítandó veszélyes hulladék környezeti veszélyessége vagy mennyisége szükségessé 

teszi, úgy tájékoztatást tesz a megyei Polgári Védelmi Hatóság felé. 
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A kormányrendelet meghatározza a veszélyes hulladéknak minősülő anyagok behozatalát vagy kivitelét az 

országból. Ennek értelmében veszélyes hulladékok, ide tartozik a vegyipari hulladékok döntő többsége is, 

behozatala, kivitele és tranzit szállítása során a Bázeli Egyezmény alapján kell eljárni. 

A rendelet 23. §-a szerint az országba csak hasznosítás szempontjából hozható be veszélyes hulladék, azonban 

még kísérleti és próbaüzemi hasznosításkor sem megengedett ez a cselekmény. A hasznosítást minden esetben 

igazolni kell, ugyanakkor abban az esetben, ha a hasznosítás során olyan veszélyes hulladék képződik, amelynek 

az országban nem megoldott az ártalmatlanítása vagy az esetleges újrahasznosítása, akkor az exportáló 

országnak nyilatkozatban kell vállalnia a hulladék visszafogadását. (A veszélyes és nem veszélyes összetevőkre 

történő szétválasztás, tisztítás nem tekinthető hasznosításnak.) 

1.6. 3.1.6 Veszélyes (vegyipari) hulladékok nyilvántartása 

A 102/1996. (VII. 12.) Kormányrendelet 5. Számú melléklete alapján kell eljárni a veszélyes hulladékok 

nyilvántartásakor. 

A veszélyes hulladék termelőjének, tárolójának, kezelőjének nyilvántartást kell vezetnie a következőkről: 

• A hulladék keletkezését eredményező tevékenység, ezen belül szükséges rögzíteni a technológiai 

folyamatábrát a bemenő és kimenő anyagok minőségével valamint a technológiai és kezelési utasításokat, 

• A felhasznált anyagok mennyiségét, összetételét, 

• A keletkező hulladék összetételét, keletkezésének pontos helyét a technológiai láncban, 

• A veszélyes hulladéknak a további sorsát, életútját a telephelyen belül, 

• Meg kell nevezni a hulladék átvevőjét, neki ezt aláírással és engedélyekkel kell igazolnia. 

A veszélyes hulladékok nyilvántartását a keletkezés helyén kell vezetni, évenkénti összesítéssel. A nyilvántartás 

formai követelményeit a rendelet nem szabályozza, de a következő információkat minden nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell (részlet a rendeletből): 

• A veszélyes hulladékot eredményező technológia/tevékenység megnevezése, sorszáma. 

• A technológia/tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, mennyisége (havonta) 
 

Megn

evezés 
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

• A technológia/tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok 
 

o Megnevezése: 
o Veszélyességi osztálya: 
o Azonosító száma: 
o Fontosabb jellemzői: 
o Térfogatsúly: 
o Megjelenési forma: 

 

Dátum Keletkezett 

mennyiség, kg . 
Átadott 

mennyiség, kg 
Kezelése Megjegyzés Aláírás 
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Dátum Keletkezett 

mennyiség, kg . 
Átadott 

mennyiség, kg 
Kezelése Megjegyzés Aláírás 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

• A tárolt veszélyes hulladékok 
 

o Megnevezése: 
o Veszélyességi osztálya: 
o Azonosító száma: 
o Fontosabb jellemzői: 
o Térfogatsúly: 
o Megjelenési forma: 

 

Dátum Átvett 

mennyiség, kg . 
Átadó Átadott 

mennyiség, kg 
Átvevő Aláírás 

            

            

            

            

            

            

            

            

• A kezelési technológia során kezelt veszélyes hulladékok 
 

o A kezelési technológia megnevezése, sorszáma, kezelési kódja: 
 

Dátum Kezelt hulladék 

azonosító száma 
Veszélyes 

hulladék 

megnevezése 

Kezelt 

mennyiség, kg 
Megjegyzés Kezelés 

igazolása 

aláírással 

            

            

            

            

• A kezelésre átvett veszélyes hulladékok 
 

Dátum Átvett hulladék 

azonosító száma 
Veszélyes 

hulladék 

megnevezése 

Átvett 

mennyiség, kg 
Átadó 

megnevezése 
További sorsa 
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Dátum Átvett hulladék 

azonosító száma 
Veszélyes 

hulladék 

megnevezése 

Átvett 

mennyiség, kg 
Átadó 

megnevezése 
További sorsa 

            

            

            

• A kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok esetében használható az alábbi, egyszerűsített 

nyilvántartás 
 

Dátum Keletkezett 

veszélyes 

hulladék 

megnevezése 

Keletkezett 

veszélyes 

hulladék 

azonosító száma 

Keletkezett 

veszélyes 

hulladék 

mennyisége, kg 

Átadott 

mennyiség, kg 
Átvevő 

megnevezése 

            

            

            

            

2. 3.2 Vegyipari hulladékok átmeneti tárolása 

Jelenleg részletes előírások csak a veszélyes termelési hulladékok gyűjtőhelyének kialakítására vannak 

(102/1996. /VII.12./ Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról), ahol a hulladék legfeljebb egy évig tárolható.  

A veszélyes vegyipari hulladékok tárolását rendszerint átmeneti tárolásban oldják meg, ha nem áll rendelkezésre 

hasznosítási vagy ártalmatlanítási eljárás. Szintén ezt a tárolási módot kell alkalmaznia abban az esetben, ha az 

ártalmatlanító létesítmények (hulladékégetők) ideiglenes kapacitás hiánnyal rendelkeznek. A jelenlegi hazai 

szabályozás alapján az átmeneti tárolás időtartama szakaszosan van szabályozva és legfeljebb 3 évig tárolható a 

veszélyes hulladék. A fentiekben részletezett kormányrendelet szabályozza az átmeneti tárolók kialakításának 

lehetőségeit és működési feltételüket. Az egyik legfontosabb szabályozás, hogy a létesítés környezeti 

hatásvizsgálat köteles, ipari övezetben vagy külterületen létesíthető. 

Az átmeneti tároló létesülhet csak az adott ipari üzem hulladékainak tárolására, de lehetséges több ipari 

létesítmény hulladékainak együttes tárolása, ekkor a tárolót körzeti átmeneti tárolónak is nevezhetjük. A 

telephelyen nem csak a tárolásra van lehetőség, de bizonyos előkezelési munkálatok is megtörténhetnek, 

természetesen amennyiben ez hatóságilag engedélyezve van. Ebben az esetben tároló-előkezelő telephelyről 

beszélünk. 

A következő ábrákon bemutatjuk az átmeneti tárolás technikáit hordós és ömlesztett tárolás esetében. A 

vegyipari hulladékok tárolásánál nagyobb jelentősége van a hordós tárolásnak, hiszen fokozott figyelmet kell 

szentelni a szelektív hulladékgyűjtésnek és tárolásnak az esetlegesen bekövetkező (szabályozhatatlan) kémiai 

reakciók meggátolásának érdekében. A technológiai folyamatok mindkét esetben hasonlóak, kezdődik a 

beszállítással, majd a beérkező hulladékok vizsgálata és átvétele történik, majd a megfelelő helyre szállítják 

telephelyen belül. Ezután beszélhetünk tényleges tárolásról, ami a kiszállítással és az átadással fejeződik be. 

3.1. ábra - Vegyipari hulladékok hordós tárolása 
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3.2. ábra - Veszélyes (vegyipari) hulladékok ömlesztett átmeneti tárolása 
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4. fejezet - A garéi hulladéklerakó 
története – a keletkezéstől a 
felszámolásig 

Garéi hulladéklerakó története mindenki számára ismert. A meggondolatlan környezetkárosítás, a felelőtlen 

gondolkodás, a gátlástalan gazdasági haszonszerzés mintapéldájává vált az utóbbi évtizedekben a garéi 

hulladéklerakó. A település - pontosabban a Garé, Bosta és Szalánta közti elátkozott háromszög - a hetvenes 

évek közepén egy tudományos tévedés és egy ügyes gazdasági manőver révén "gazdagabb" lett több mint 

hatvanezer hordó mérgező vegyszerrel. 

Garé a Dél-Dunántúli Régióban, Baranya megyében, Pécstől délre légvonalban 17 km-re, közúton 21 km-re 

fekszik. 

4.1. ábra - Garé földrajzi elhelyezkedése 

 

4.2. ábra - A hulladéklerakó közvetlen környezete, forrás: Google Earth 
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A (volt) hulladéklerakó a településtől mintegy 2 km távolságra észak-keletre található, egy 7 hektáros területen. 

4.3. ábra - Garé volt hulladéklerakó területe, forrás:Google Earth 



 A garéi hulladéklerakó története – a 

keletkezéstől a felszámolásig 
 

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A garéi hulladéklerakó története 1977-ig nyúlik vissza, amikor is eredetileg egy olyan területnek szemelték ki, 

amely ideiglenesen fogadja a hulladékot a bőr- és a húsfeldolgozótól. A lerakót a Pécsi Bőrgyár, a Mőbiusz 

Húsfeldolgozó Vállalat működtetette. 

A terület kiválasztása az akkor érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően történt, figyelembe véve a 

veszélyes hulladékok lerakására, elhelyezésére irányuló földtani szakvéleményeket. 

A körülhatárolt területet a Magyar Állami Földtani Intézet Dél-Dunántúli Területi Szolgálata javasolta e célra. A 

hulladéklerakókra a területfelhasználási engedélyeket a Pécsi Járási Hivatal Műszaki Osztálya adta ki, az 

akkoriban hatályos jogszabályok figyelembevételével. 

4.4. ábra - A lerakó, Forrás: www.karotazs.hu 

http://www.karotazs.hu/
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4.5. ábra - A lerakó, Forrás:  www.humusz.hu 

 

1960-ban a Budapesti Vegyiművek a Chemi Linzzel közösen gyártani kezdte a Buvinol és a Klorinol nevû 

kukorica-gyomirtó és erdeicserje-irtó szereket. 

A Buvinol (Buvinol: klorinolnak (2,4,5-T etanolnak vagy fenteracolnak) és atrazine-nak 1:1 arányú keveréke) 

elnevezésű gyökérhibricidet a BVM 1967-ben szabadalmaztatta és 1970-ben kezdte el forgalomba hozni. 

4.6. ábra - 2,4,5-T etanol, fenteracol 

http://humusz.hu/
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4.7. ábra - atrazine 

 

A Buvinol termék 25% Aktinit PK + 25% 2,4,5—TE (klór-aminotriazin + fenoxi-etanol) hatóanyagot és 50% 

semleges vivőanyagot tartalmazott és a felhasználóknak a csomagoláson feltüntették az akkor szokásos „gyenge 

méreg" figyelmeztetést. Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 30 nap (legeltetésnél ez csak 14 nap), 

munkaegészségügyi várakozási idő pedig nem volt. Az LD50 értéke 3200 mg/kg, ez az a kísérleti állatok 

(legtöbbször patkány) testsúlykilogrammjára meghatározott mennyiség, amelynek hatására az orális adagolás 

után az állatok 50%-a elpusztult. Maga a vegyszer barnásfehér színű, enyhén vegyszerszagú finom por. Vízzel 

elkeverve tartós szuszpenziót ad. 

A környezetvédelem térnyerésével a klórozott szénhidrogén tartalmú szénhidrogéneket folyamatosan vonták ki 

a forgalomból, 1992-ben a buvinol növényvédőszer használati engedélye is bevonásra került. 

A Budapesti Vegyiművek gyárában a növényvédőszerek előállítása során hulladékként az üstmaradványban 

klórbenzol származékok keletkeznek. A vegyipari hulladék klórtartalma közel 60%. A gyártás első éveiben a 

hulladék kezelése minden egyes környezetvédelmi szempontrendszernek gyökeresen ellentmondott. A kezelés 

egyszerűen a nem látható helyre történő lerakást jelentette. A vegyi hulladékot egy ideig a Fekete-tengerbe 

süllyesztették, de ezt az akkori gyárigazgató leállítatta. Ezután a gyár Hidason lévő tározójába került a veszélyes 

anyag, de a talaj-, talajvíz-szennyezés miatti lakossági tiltakozás hatására a hulladék lerakására másik 

telephelyet kerestek. 

Így került képbe az eredetileg bőrhulladékok tárolására, lerakására kialakított garéi lerakó. A BVM 1979-ben 

megvásárolta a lerakó harmadát és megkezdődött a hulladék szállítása a területre. 

A BVM 1987-ig kb. 16.000 tonna veszélyes vegyipari hulladékot szállított a helyszínre. A zömében klórozott 

benzolszármazékot és xilolt tartalmazó hulladék kb. 62.300 db 200 literes fémhordókban került lerakásra. A 

BVM nem kérte a falu beleegyezését a lerakáshoz és a lakosság csak 10 év elteltével szembesült erről a tényről. 

A garéi hulladék 60 %-a TCB (tetra-klór-benzol). A tetra klór benzol poli-klórozott aromás vegyület. 3 izomerje 

létezik az 1,2,3,4-TCB, az 1,2,3,5-TCB valamint az 1,2,4,5-TCB. Az anyagerősen mérgező, rákkeltő, 

magzatkárosító és genetikai elváltozást idéz elő. 
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A hulladéklerakó tervezésekor nem gondoltak a vegyipari hulladékok elhelyezésére, így természetesen a BVM 

szállításainak kezdetén nem is volt a hulladéklerakó az anyagok környezetvédelmi szempontból megfelelő 

fogadására felkészítve. A környezet állapotának felmérései alapján megállapítható, hogy már az 1980-as évek 

végére tényleges vészhelyzet alakult ki a térségben. 

A műszaki védelem teljes elhagyása, a több ezer sérült göngyöleg és az ömlesztett hulladék mozgatásánál 

jelentkező szóródás, majd a hordók erőteljes korróziója miatt kiszivárgás és párolgás következtében a 

környezetre káros anyagok a lerakóból kijutottak. 

4.8. ábra - Szakszerűtlen tárolás 

 

4.9. ábra - A sérült hordók 
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Legalább 1000 tonna mérgező hulladék került a talajba, melynek eredményeként a határértéket lényegesen 

meghaladó koncentrációkat mértek. Az akkoriban hatályos magyar szabvány szerint a megengedett 

koncentráció mértéke 0,1 mg/kg. A lerakó területén, a TCB alatti talajban ez az érték 10 és 1000 mg/kg között 

változott. 

A felmérések szerint a lerakó alatti talajréteg 50 hektáron akár 30 méter mélységig TCB-vel, a talajvíz 8 

hektáron dioxinnal, 15 hektáron pedig klórbenzollal volt szennyezett. 

A korábbi, megelőző célzatú intézkedések, illetve próbálkozások ellenére, amelyek során a szivárgást próbálták 

megfékezni azzal, hogy az eredeti hordókat nagyobbakba helyezték, hiábavalónak bizonyultak, mivel a legtöbb 

konténer ugyancsak erőteljesen korrodálódott. 

4.10. ábra - Garé ideiglenes betonhordók, Forrás:  www.humusz.hu 

 

A gátakon kívüli terület 100 m-es körzetben, illetve dél, délnyugati irányban kb. 1000 m határértéket 

meghaladóan szennyezett volt klórbenzolokkal. A szennyező anyagok kimutathatók voltak a közeli figyelő 

kutakban, a talajvízben, a növényzetben és a levegőben nagyobb távolságokban is. 1988-ban készült légi 

felvételeken a veszélyeshulladék-tárolótól közvetlenül délre fekvő erdő is a környezetszennyezés jeleit mutatja. 

A hulladéklerakótól kb. 1 km-re lévő Bostán állatok hullottak el 1989 nyarán. A vizsgálatok kimutatták, hogy az 

állatok bendője és faggyúja tetraklór-benzolt tartalmazott. 

A környék lakossága elmondta, hogy a meleg tavaszi, nyári vagy őszi napokon nem lehetett szellőztetni az 

egyfolytában érződő vegyszerszag miatt. 

Kármentesítés 

1988-ban, majd 1990-ben is, a környezetvédelmi főhatóság kötelezést adott ki a környezetszennyezés 

megakadályozására, a vegyipari hulladékok biztonságosabb tárolásának megoldására és ártalmatlanítására. A 

BVM 1986-tól a sérült hordók kb. 30 %-át átcsomagolta, és a maradék hordókat pedig leföldelte! A 

hulladéklerakó felszámolását 1997 végéig kellett volna megtenni. A tervekben egy veszélyes hulladék égetőmű 

http://humusz.hu/
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építése szerepelt, de ez anyagi forrás hiányában nem valósult meg. Felmerül, hogy a magas halogéntartalmú 

hulladékokat a dorogi égetőműben semmisítsék meg, de ez a dorogi lakosság tiltakozása miatt hiúsult meg. 

A további környezetszennyezés elkerülése végett fóliákkal takarták le, majd fóliasátrakkal fedték be a területet. 

A BVM 11 monitoring kútból álló hálózatot épített ki, melyben folyamatosan figyelték a talajvíz minőségét, és a 

szennyezett vizet kiszivattyúzás után a BVM hidasi telepén szennyvízkezelésnek vetették alá. 

2001-ben kiásták a föld alól az utolsó veszélyes vegyipari hulladékot rajtó vashordót. A felaprított vashordókat 

és tartalmukat a helyszínen műanyag hordókba töltötték át és ezek németországi, ausztriai és magyarországi 

égetőművekbe kerültek megsemmisítésre. 

A kiásás után a helyszínen maradt 3000 tonna klórozott benzollal szennyezett föld, de a BVM 2007 óta 

felszámolás alatt áll, így a teljes kármentesítés még várat magára. 
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5. fejezet - A timföldgyártás 
hulladéka, a vörösiszap 

1. 5.1 Bevezetés 

2010. október 4-én 12 óra után nem sokkal a Kolontár és Ajka között létesített, a Magyar Alumínium Termelő 

és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár 300 m x 500 m-es vörösiszap-tárolójának gátja 

kiszakadt. A kiömlő, körülbelül 600-700 000 köbméternyi iszap elöntötte Kolontár, Devecser és 

Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő területeit. Az erősen lúgos, közel 13-as pH-jú, maró hatású ipari 

hulladék (a vörösiszap felett található maró hatású lúg) körülbelül 40 négyzetméteren terült szét, ezzel 

felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva az Ajkai kistérségben. A „vörösiszap” kifejezés örökre 

beitta magát az emberek tudatába és egyben ráébresztette a lakosságot a megfelelő hulladékkezelési és 

felhasználási eljárások fontosságára. Magyarország történetének egyik legnagyobb ipari szerencsétlensége és 

környezetkárosító katasztrófája 10 emberéletet követelt. 

A katasztrófa okai egyenlőre tisztázatlanok. A jegyzet nem a katasztrófát kiváltó okokkal, annak 

következményeivel, hanem az alumíniumgyártás során keletkező hulladékok tárolásával, esetleges 

felhasználásukkal foglalkozik. 

A vörösiszap a timföldgyártás hulladéka, mely hazánkban az egyik legnagyobb mennyiségben képződő 

hulladék. A hazánkban használt technikák mellett a keletkező iszap különleges kezelést igényel, korábban 

veszélyes hulladéknak minősítették, de a jelenlegi jogszabályok alapján nem sorolják a veszélyesnek 

minősíthető hulladékok kategóriájába26 . A világ vezető timföld, illetve alumínium előállító országai sem tudták 

megnyugtató módon megoldani a technológiai hulladék keletkezésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

A volt Szovjetunió volt tagállamai Oroszországgal egyetemben az egyik legnagyobb timföldgyártónak 

minősülnek, azonban a keletkezett, felhalmozódott vörösiszap mennyiségéről sincsenek biztos információk, 

kezelésükről pedig szinte semmit sem tudni. Magyarországon, hasonlóan a világ szinte minden országához, 

zagytereken helyezik el a vörösiszapot. Az elhelyezésnél gondot jelent a szállítás költsége, ez okból 

Magyarországon a tározók mindenhol a timföldgyárak közvetlen közelében létesültek. Ilyenek az ajkai, 

almásfüzitői és mosonmagyaróvári zagytározók. 

2. 5.2 Timföldgyártás 

A timföldgyártás alapanyaga a bauxit. Az első bauxitról szóló közleményt "Buchanan" angol geológus 1807-ben 

kelt naplójegyzete tartalmazza. Bauxhanan India déli részén a mai Keralában téglára emlékeztető, vörösbarna, 

agyagjellegű kőxetet írt le, amelyet az eredeti tamil szó egyszerű átfordításával "lateritnek" (téglakőnek) 

nevezett el. 

Az előfordulási hely klíma- és földtani viszonyai alapján két főtípust különböztetünk meg: 
 
- A "karsztbauxit"-ot, amelynek jellemzője, hogy közvetlenül az erősen karsztosodott karbonát-térszín, a 

dolomit, ill. a mészkő mélyedéseiben fordul elő, általában vastag takaróréteg fedi és földünk mediterrán 

övezetében található. Kora általában 40-90 millió év. 
- A "lateritbauxit", amelynek jellemzője, hogy szilikátos (kvarchomokkő), üledékes kőzet-térszínre települt, 

általában vékony, 1-2 m vastag takaróréteg fedi és a föld trópusi övezetében fordul elő. Kora a legújabb 

kutatások szerint kevesebb, mint 1 millió év. 

Közös tulajdonságuk, hogy főleg alumínium ásványokat (gippszit, bőhmit, diszpor), vasérceket (hematit és 

gőthit), valamint titánércet (anatáz) és homokot (kvarc) tartalmaz. A két típus tömegszázalékos összetételében a 

legfőbb különbség, hogy a Magyaroszágon előforduló karszt bauxit 2-7-szer több Fe2O3-ot tartalmaz. A 

tömegszázalékos összetételüket a 5.1. táblázatban [46] mutatjuk be. 

5.1. táblázat - A bauxitfajták tömegszázalékos összetétele 
 

Összetétel Karszt bauxit Laterit bauxit 

i5_1_t


 A timföldgyártás hulladéka, a 

vörösiszap 
 

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

% vízmentes alapon 

Al2O3 48 - 60 54 - 61 

SiO2 3 - 7 1 - 6 

Fe2O3 15 - 23 2 - 10 

TiO2 2 - 3 2 - 4 

CaO 1 - 3 0 - 4 

H2O 10 - 14 20 - 28 

Zn, V, C szerves nyomelemekként - 

A fő bauxittermelő országok éves termelését, és az összes kibányászott bauxit nemzetenkénti százalékos 

megoszlását a 5.2. táblázat [47] tartalmazza. 

5.2. táblázat - A kibányászott bauxit éves termelése 
 

  Ország Éves termelés (millió 

tonna) 
% 

1 Ausztrália 56,3 39,0 

2 Brazília 20,0 13,9 

3 Guinea 16,8 11,7 

4 Jamaica 13,4 9,3 

5 India 10,0 6,9 

6 Kína 8,0 5,5 

7 Oroszország 5,4 3,7 

8 Suriname 3,5 2,4 

9 Vemezuela 2,7 1,9 

10 Görögország 2,4 1,7 

11 Guayana 1,8 1,2 

12 Kazahsztán 1,2 0,8 

13 Gána 0,7 0,5 

14 Indonézia 0,6 0,4 

15 Irán 0,4 0,3 

16 Magyarország 0,3 0,2 

17 Törökország 0,2 0,1 

18 Franciaország 0,2 0,1 

19 Szerbia-Montenegró 0,2 0,1 

20 Románia 0,1 0,1 

A világ fő bauxitlelőhelye Ausztrália, de jelentős mennyiségben található még Braziliában és Guineában. 

Magyarországon a legnagyobb készletek Bakonyoszlop térségében találhatóak (5.3. táblázatban [47]). 

5.3. táblázat - Magyarország termelésbe vonható vagyona27 
 

  Előfordulás helye Közigazgatási 

terület 
Kitermelhető 

vagyon (ezer tonna) 
Minőség (Modulus: 

az Al2O3 súly % és a 

SiO2 súly % 

hányadosa) 

1 Bakonyoszlop 

térsége 
Bakonyoszlop, 

Csesznek,Dudar 
2 500 7,8 

2 Németbánya I-IX. Németbánya 300 9,9 

i5_2_t
i5_3_t
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  Előfordulás helye Közigazgatási 

terület 
Kitermelhető 

vagyon (ezer tonna) 
Minőség (Modulus: 

az Al2O3 súly % és a 

SiO2 súly % 

hányadosa) 

telepek 

3 Németbánya kis 

lencsék (déli) 
Németbánya 200 7,9 

4 Nyirád felhagyott 

bányák 
Nyirád 500 8,5 

5 Nyireskút IV/B Szőc, Taliándörögd 300 7,5 

6 Óbarok-

Vázsonypuszta 
Óbarok 195 6,0 

7 Sármás Bakonyjákó 250 14,0 

8 Gerecse, Vértes Óbarok, 

Nagyegyháza 
∼ 1 800 7,2 

9 Táncsics bánya; Nyirád 130 8,8 

Az alumíniumipar legfőbb alapanyaga a timföld, melyet a timföldgyárakban többnyire a Bayer-eljárással 

állítanak elő. Ezzel az eljárással állítják elő a világ timföldjének 90%-át. Ismert még 30-40 különféle módszer, 

de ezeket csak akkor használják ha a Bayer eljárás már nem használható gazdaságosan. 

2.1. 5.2.1 Bayer-eljárás folyamata (5.1. ábra) 

A kibányászott bauxitot az eljárás első lépéseként aprítják, majd sűrűlúggal keverve megőrlik, és innen jut a 

feltárásba. Az autoklávos feltáró rendszerben 100-250 oC-on az alumínium-oxihidrátok feloldódnak a nátrium-

aluminátoldatban. Az egyéb fázisokat a szilicium-oxid kivételével, lúg nem oldja. Technológiai sor ezen 

szakaszán a mellékreakció következtében a szilicium-oxidból nátriumalumínium-szilikát képződik, ami jelentős 

alumínium és nátrium veszteséget okoz28 . A vörösiszapot a bauxitból ki nem oldott alkotórészek, és a 

nátriumalumínium-szilikát alkotja. 

Az iszaptól elválasztva az oldatot lehűtik, alumínium-hidroxidot adnak hozzá, mint oltóanyagot, majd állandó 

keverés mellett az alumíniumtartalom 40-50 %-át kiválasztják. Ez a kikeverés művelete. 

NaAlO2 + 2H2O ⇔ Al(OH)3 + NaOH 

A kivált alumínium-hidroxidot az oldattól elválasztják, és timfölddé kalcinálják. 

2Al(OH)3 ⇔ Al2O3 + 3H2O 

A hidrát leszűrése után az aluminátlúgot besűrítik, és pótolják a lúgveszteséget, majd ezt visszavezetik a 

folyamat elejére az őrléshez. 

5.1. ábra - A Bayer eljárás sematikus ábrája 



 A timföldgyártás hulladéka, a 

vörösiszap 
 

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A Bayer-eljárásnak két jelentős irányzata alakult ki a világon: európai és amerikai változat. A két technológia 

több ponton is eltérő paraméterekkel dolgozik, és a termék fizikai adottságai is különböznek egymástól. Az 

alkalmazott lúgkoncentráció értékei, a berendezések illetve a résztechnológiai megoldások eltérései 

szolgálhatnak az előállított timföld minőségének magyarázatául. A két technológia kialakításakor 

nagymértékben alkalmazkodtak a feldolgozott bauxit sajátságaihoz 28. 

A technológia egyes lépéseinek részletesebb tárgyalása nem tartozik szorosan a hulladékkezeléshez, ezért itt 

csak a gyártás során hulladékként jelentkező vörösiszap sorsát kísérjük kitüntetett figyelemmel. 

2.1.1. 5.2.1.1 A vörösiszap szétválasztása az aluminátlúgtól: 

A technológiai folyamat ezen lépése három különböző részre bontható: 

• a vörösiszap elválasztása az aluminátlúgtól, az aluminátlúg lebegő szennyeződésektől való megtisztítása 

• vörösiszap kimosása, és a hulladéklerakóra történő szállítása 

• aluminátlúg előkezelése (lehűtése) az alumínium-hidroxid kiválasztása érdekében 

A vörösiszap és az aluminátlúg egymással zagyszerű anyagot képez. Ezek egymástól történő elválasztására 

általában ülepítést használnak. Ennek technológiai alapja a nehézségi erő hatására történő szétválás. 

Az irodalmi adatok alapján a különböző bauxitból keletkező vörösiszapok különböző sebességgel ülepednek. Az 

ülepedést a következő tényezők befolyásolják: 

• A bauxitban és természetesen az ebből keletkező vörösiszapban lévő vasvegyületek ásványos összetétele 

• az ülepedéskor bekövetkező timföldhidrát-kiválás mértéke 

• a bauxit kovasav tartalma 

• iszap szemcsemérete, szemcseeloszlása és hidratáltsága 

Az ülepítés berendezései: 
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Ülepítő berendezésként többnyire egy egykamrás Dorr készüléket használnak. Átmérőjük 32-35 méter, míg 

magasságuk elérheti a 8 métert. Maga az ülepítő lapos fenekű kialakítású, az iszapot oldalsó elvezetéssel 

távolítják el. A keverést kerületi meghajtással végzik. Az ülepítő berendezés sematikus képe az 5.2. ábrán 

látható. 

5.2. ábra - Egykamrás Dorr-ülepítő 29 

 

Mosórendszerek: 

Sorba kapcsolt ülepítő berendezésekben kiülepedő vörösiszapot ellenáramú mosófolyadékkal mossák úgy, hogy 

az utolsó mosóba már csak forró vizet vezetnek. Az 5.3. ábrán ezt a folyamatot mutatjuk be. Az ülepítőbe 

táplálás előtt a vizet az utolsó előtti mosófokozat sűrű iszapjával (kónusz anyag) keverik. Az utolsó ülepítő 

túlfolyását a hátulról számított harmadik mosóból kivett sűrű zaggyal elegyítik, és ezt adagolják az utolsó előtti 

készülékbe. Az utolsó mosógyűrű zagyát a hányóra továbbítják. A mosórendszer első tagjának kettős szerepe 

van: 
 
• aluminátlúg biztosítása a további műveletekhez 
• vörösiszap kimosása 

5.3. ábra - Dorr-mosósor 29 

 

Kisebb mennyiségű vörösiszap képződés esetén a mosósorokat szűrővel látják el, a szűrésre általában 

nyomószűrőket használnak 

3. 5.3 A vörösiszap jellemzése 

A vörösiszap a timföldgyártás során keletkezik (5.4. ábra). Tixotrópos tulajdonságú anyag. Összetételére 

jellemző, hogy több értékes fémet is tartalmaz. Összetételére vonatkozó adatokat a következő táblázatban [51] 

találjuk: 

i5_4_t
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5.4. ábra - Évente keletkező vörösiszap mennyiség (Forrás: CSIRO Document DMR-

3608, May 2009) 

 

5.4. táblázat - A vörösiszap tömegszázalékos összetétele27 
 

Komponensek % 

Fe2O3 32-40 

Al2O3 15-18 

SiO2 9-14 

Na2O 7-12 

CaO 3-8 

TiO2 4-6 

Magyarországon évente 4 millió tonna vörösiszap keletkezik, amelyeket zagytereken tárolnak. Magyarországon 

kizárólag a nedves eljárású tárolást használják. Hazánkban jelenleg csak Ajkán végeznek el lerakást, azonban 

lerakó üzemelt még Almásfüzitőn és Mosonmagyaróváron is. 

4. 5.4 Az ajkai lerakó: 

Az ajkai lerakó telepen több kazettában több mint 20 millió tonna vörösiszap van lerakva. Az I. – VIII. kazettáig 

a teljes lefedést elvégezték már, a monitoring rendszert teljes mértékben kiépítették. Az ajkai lerakón tárolt 

vörösiszap mennyiségeket az 5.5. táblázat [51]30 mutatja be. 

5.5. táblázat - Az ajkai lerakón tárolt vörösiszap mennyiségek 
 

A lerakó jelölése Területe (ha) A lerakott 

vörösiszap 

mennyisége (tonna) 

Vörösiszap 

elhelyezési ideje 
Jelenlegi helyzet 

I. 3,8 280.800 1943-1968 Lefedve, 

monitorozva 

II. 3,6 347.600 1943-1968 Lefedve, 

monitorozva 

III. 3,5 410.000 1943-1968 Lefedve, 

i5_5_t


 A timföldgyártás hulladéka, a 

vörösiszap 
 

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A lerakó jelölése Területe (ha) A lerakott 

vörösiszap 

mennyisége (tonna) 

Vörösiszap 

elhelyezési ideje 
Jelenlegi helyzet 

monitorozva 

IV. 3,3 442.400 1943-1968 Lefedve, 

monitorozva 

V. 3,3 537.200 1943-1968 Lefedve, 

monitorozva 

V./A 1,8 280.800 1943-1968 Lefedve, 

monitorozva 

VI.-VII. 38 7.110.000 1967-1974 Lefedve, résfallal 

körülvéve, mon. 

VIII. 41 8.250.000 1971-1997 Lefedve, résfallal 

körülvéve, mon. 

IX. 49 10.699.000 1980-2004 Üzemel, 

monitorozva 

X. 20 1.120.000 1998-2012 Üzemel, 

monitorozva 

5.5. ábra - Ajkai lerakók [Google Maps] 

 

5. 5.5 A vörösiszap kezeléskor figyelembe veendő 
szempontok 

A timföldgyártás során képződő vörösiszapok lerakása, kezelése és hasznosítása során kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gazdaságossági, biztonsági és természetesen nem utolsó sorban a környezeti szempontokra is31 . 

Jelenlegi tudásunk alapján elmondhatjuk, hogy a vörösiszapnak jelenleg gazdaságos felhasználását nem 

ismerjük. A gazdaságossági tényezőket a következők befolyásolják: 

• a lerakott hulladék kitermelésének költségei, 
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• a szállítási költségek, 

• a szóba jöhető hasznosításhoz alkalmazható egyéb anyagok ára 

A hulladéknak minősülő vörösiszap kezelése során számtalan probléma merül fel, melyek közül a 

legjellemzőbbek a következők: 

• Gazdasági problémák: 
 

• a melléktermék visszanyerése a jelenlegi technológiák alkalmazásával nem gazdaságos, 
• az alacsonyabb minőség miatt, alacsony gazdasági értéke van a vörösiszapból készült legtöbb terméknek, 
• a lerakás és a monitoring rendszer kiépítésének költségei emelkednek, 
• a lerakók kialakítása során minél nagyobb területek kerülnek ki a mezőgazdasági termelésből, 

• Környezeti, egészségügyi, biztonsági problémák: 
 

• nagy térfogatú, hosszú távon fel nem használható hulladék képződik, melynek elhelyezése már a 

közeljövőben környezetpolitikai kérdéseket fog felvetni, 
• magas lúgtartalom miatt egy esetleges havária hatalmas károkat okozhat (ez történt az ajkai katasztrófa 

alkalmával), 
• csapadékvíz átszivárgásának lehetősége, 
• a közelmúlt eseménye miatt jövőbeni szigorúbb környezetvédelmi szabályozások várhatóak, 
• a kiporzás lehetősége a száradás időszakában további egészségügyi problémákat vethet fel, 
• hosszú távú problémák a vörösiszap Na koncentrációjából adódóan amely a mosási technológia nem 

megfelelő problémájából ered, 

6. 5.6 A vörösiszap kezelési és hasznosítási 
lehetőségei 

2000-ben jelent meg a The Aluminium Association Washington DC által fémjelzett Technology Roadmap for 

Bauxit Residue Treatment and Utilization kiadvány. Ebben fogalmazták meg vörösiszappal szembeni 

legfontosabb javaslatokat, amelyek a következőek voltak: 
 
• hulladékkezelés és lerakás 
• lerakást megelőző hasznosítás 
• technológiai módosítás 
• fémvisszanyerés a vörösiszapból 
• a kovasavtalanítási lépés elválasztása (Si tartalom (DSP) eltávolítása a feltárás előtt) 
• bauxit hasznosítása 
• a lerakott vörösiszap konszolidációjának elősegítése 
• kén-dioxid és szén-dioxid tartalmú gázok tisztítása 
• felhasználás különböző gyártási célokra 

A timföldgyártás során az előzőekben bemutatott Bayer-eljárást alkalmazva különböző összetételű és 

mennyiségű melléktermék is keletkezik. A legnagyobb mennyiségben a vörösiszap keletkezik. Mennyisége és 

összetétele elsősorban a feldolgozott bauxit összetételétől függ. 

A bemutatott összetétel szerint számos értékes alkotórészt tartalmaz, de gazdaságos feldolgozása még nem 

megoldott. A hasznos alkotórészek közé Al2O3, Fe2O3, Na2O komplexek valamint a különböző kismennyiségben 

megtalálható fémek tartoznak. 

Hazánkban és szerte a világon nagy területeket elfoglaló és igen költséges kialakítású és fenntartású 

iszaptavakat használnak a vörösiszap elhelyezésére, melyek többnyire a szállítási költségek minimalizálása 

céljából a timföldgyár közelében kerülnek kialakításra. 

7. 5.7 Vörösiszap lerakása 

A tárolási módszereket a terület környezetvédelmi körülményei és a helyi szabályozás egyaránt meghatározzák, 

tehát ezeket figyelembe véve kell meghatározni a tározók lehetséges helyét és kialakításuk módjait. 
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A nemzetközi gyakorlat szerint két alapvető módszere van a lerakásnak, a magyarországi lerakóknál használt 

ún. nedves lerakás és a külföldön általában használt száraz vagy félszáraz lerakás. 

7.1. 5.7.1 Nedves lerakás 

A timföldgyári technológiából kikerülő iszapot víztelenítés nélkül helyezik el a zagytározón. A lerakó 

kialakításánál kiemelkedő figyelmet kell szentelni a szigetelésnek, hogy a talajba történő szivárgást teljes 

mértékben megakadályozzák. A lerakó kialakítása többnyire védőgáttal kiemelt medence formájú depóniát 

jelent, ezt használják egyébként folyékony vagy iszapszerű ipari hulladékok tárolására. Elterjedt ez a tárolási 

mód még a bányaiparban, az előkészítőműveknél és a kohászatban is, főleg monodepóniaként. 

5.6. ábra - Nedves lerakás, Orissa, India 

 

7.2. 5.7.2 Száraz lerakás 

A száraz lerakás (5.7. ábra) megvalósításához a vörösiszap nedvesség tartalmát lecsökkentik. A megfelelő 

szárazanyag-tartalom eléréséhez a vörösiszapot vákuumszűréssel vagy nagy nyomású technikák (5.8. ábra) 

alkalmazásával víz és lúg mentesítik. A száraz lerakásnak több módszere ismert, egyik elterjedt alkalmazáskor a 

csökkentett nedvességtartalmú anyag vékonyrétegét helyezik el egy nagy felületen, majd a megszáradása után 

újabb réteget engednek rá. 

5.7. ábra - Száraz vörösiszap, Görögország/title> 
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5.8. ábra - Nagynyomású technológiai sor (Görögország) 
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7.3. 5.7.3 Félszáraz lerakás: 

Ennek a módszernek az alkalmazása lényegében a száraz és a nedves eljárás előnyeit alkalmazza, de az iszap 

nedvességtartalma jelentősen alacsonyabb, mint a nedves lerakás esetében. Előnye a száraz eljárással szemben, 

hogy a szállítás a timföldgyárból egy csővezetéken keresztül történik (5.9. ábra) ami gazdaságosabb, mint a 

teherautókon vagy vasúton történő szállítás. 

5.9. ábra - Félszáraz tárolás, Damandjodi, India 

 

Az iparilag fejlettebb országokban inkább a száraz eljárást alkalmazzák, melynek számtalan előnye van a nedves 

eljárással szemben. 

Legfőbb előnyei: 
 
• A hulladéklerakók jelentősen kisebb méretűek a nedvességtartalom csökkentése miatt, 
• A talajvíz szempontjából kritikus Na-tartalom a nedvességtartalom csökkentésével kisebb lesz, hiszen 

vörösiszap Na-tartalmának (Na2O), nagy része oldott fázisban található, 
• Környezetpolitikai és gazdaságossági szempontból előnyösebb ez a tárolási mód. 

Hátránya: 
 
• A nedvességtartalom csökkentése és a nedves technológiák átalakítása száraz lerakássá jelentős 

többletköltséggel jár 

Az ajkai timföldgyárnál a nedves lerakást alkalmazzák, azonban a katasztrófa felhívta a figyelmet ennek 

veszélyeire, így meggondolandó az átállás a költségesebb száraz eljárásra. 

Még egy lerakási módszerről kell megemlékeznünk, amit szerencsére már az iparilag fejlett országokban nem 

használnak. A tengerparti országokban az 1970-es évekig jellemző volt, hogy a vörösiszapot a tengerek 

mélytengeri részébe egy csővezetéken keresztül egyszerűen leengedték. Ennek a korántsem elegáns 

megoldásnak a korzikán bekövetkező vörösiszap katasztrófa vetett végett. 1972-ben egy titán- és vanádium 

származékokkal foglakozó olasz vegyipari cég az ipari termelés során keletkező veszélyes hulladékot a 

Földközi-tengerbe engedte. A krómot, titánt, arzént, ólmot és kadmiumot is tartalmazó erősen maró hatású 

vörösiszap a vízbe kerülve komoly ökológiai következményeket okozott, több kilométeres körzetben 
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kipusztította a tengeri planktonokat és a halakat. A lakosság és a környezetvédők tiltakozása ellenére az olasz 

kormány nem vonta vissza a cég engedélyét, annak ellenére, hogy jogerős bírósági ítéletben el is marasztalták 

őket. A cég végül is 1976-ban állította le a vörösiszap tengerbe juttatását. Az évek alatt 2500 tonna veszélyes 

mérgező anyag ömlött a Földközi-tengerbe, szinte visszaállíthatatlan katasztrófát okozva ezzel. 

8. 5.8 A vörösiszap szállítása 

A szállításhoz „Sz”- kísérőjegy szükséges, melyet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet ír elő. Az eljárások alapján a szállítás történhet 

közúton, vasúton és vízi útvonalon is. 

9. 5.9 A vörösiszaptározók rekultivációja 

Magyarországon az almásfüzitői lerakó esetében már megtörtént a rekultiváció. A rekultiváció folyamatát32 ezen 

a példán keresztül mutatjuk be. A rekultivációs réteg kialakításához az eljárás során különféle hulladékokat 

használtak fel, melyek közt veszélyes, nem veszélyes hulladékok és kondicionáló anyagok is találhatóak. 

A veszélyes hulladékok felhasználása 

A rekultivációs réteg elkészítéséhez használt veszélyes hulladékok mennyiségénél a környezet védelmét 

elsődleges szempontként kell figyelembe venni, és indirekt módon lehet meghatározni a mennyiséget, a 

következő feltételek rögzítésével és betartatásával: 

• A rekultivációs kompozíció összetételi határértékeit minden esetben be kell tartani, 

• Annyi veszélyes hulladék vehető át, amennyi az adott veszélyes hulladékból az átvételt követően 

folyamatosan kezelhető, 

• Adott veszélyes hulladékok bekeveréséhez a kondicionáló anyagok, összekeverendő egyéb hulladékok az 

átvétel időpontjában a vörösiszap tározón megfelelő mennyiségben rendelkezésre kell, hogy álljanak, 

• Az adott veszélyes hulladék mennyiség kezeléséhez a szükséges műszaki feltételeket (gépkapacitást, híg iszap 

elhelyezéséhez az előre elkészített kazettát stb.) biztosítani kell. 

• Erőművi salak-pernyéből legalább 4-5 fuvarnyi mennyiséget tartalékolni kell a vörösiszap tározón: keverő-, 

út-, és kazettaépítő anyagként. 

Nem veszélyes termelési hulladékok felhasználása 

Nem veszélyes hulladékokat is felhasználnak a rekultivációs réteg elkészítéséhez, de használnak még 

kondicionáló és egyéb anyagokat is. Ezek a következőek lehetnek: 

• Erőművekből származó salak és pernye (minősítéstől függően), 

• Bányameddő, 

• Taviiszapok, 

• Növényi hulladékok: parkokból származó hulladékok, 

• Szénmosási meddő, 

• Ipari szennyezéstől mentes kommunális szennyvíztisztítói iszapok, 

• Trágya, 

• Egyéb nem veszélyes, a rekultivációs réteg kialakítására alkalmas hulladékok, 

• Talaj. 

9.1. 5.9.1 A rekultiváció technológiája 
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A technológia alapján biztosítani kell a folyamatos munkavégzés feltételeit, a rekultivációs keverék előállítását, 

ezután következik maga a rekultiváció és természetesen fenntartásról és a karbantartásról is gondoskodni kell. 

Ezeket röviden részletezzük is: 

A munkavégzés feltételeinek kialakítása: 

Mivel a kialakított tárgyakat, építményeket hosszú ideig használják ezért ezeket nagy terhelésre kell 

megtervezni. A rekultiváció során ezek a következőek: 

• Megfelelő minőségű utakat kell kialakítani, megfelelő fogadótérrel, 

• Megfelelő előkezelő, pihentető és érlelő területet kell kialakítani 

• A rekultiválandó területet elő kell készíteni 

9.1.1. 5.9.1.1 A rekultivációs keverék előállítása: 

A keverék előállításához felhasználnak inert hulladékokat, melyek nem mennek át jelentős fizikai, biológiai, 

kémiai átalakuláson. Jellemzőjük, hogy vízben nem oldódnak, nem égnek, nincsenek kedvezőtlen hatással a vele 

kapcsolatba kerülő más anyagokkal úgy, hogy ennek következtében a környezet vagy a lakosság károsulna. 

Ilyenek például a meddő földek és bizonyos pernyék. 

Hulladéknak minősülő anyagokat is felhasználnak a keverék előállításánál. Ez lehet veszélyes és nem veszélyes 

hulladék is. Természetesen a hulladékok beérkezésekor a mindenkor érvényes jogszabályi feltételeknek meg 

kell felelni. A hulladékot, amennyiben lehetséges, akkor egyből a keverőterületen kell elhelyezni, ha ez nem 

megy, akkor a fogadótéren. 

9.1.2. 5.9.1.2 Keverés: 

A keverés kezdetekor először az inert és a nem veszélyes anyagokat kell lerakni, majd ezekhez kell hozzátenni a 

veszélyes hulladékokat. A keverés és rakodás homlokrakodóval, áthalmozással történik. A kevés szerves anyag 

tartalom miatt folyékony keverőben használják fel a keveréket. Ez legalább 4 medencéből áll. Egy időben két 

medencét használnak, egyikben a magasabb olajtartalmú veszélyes hulladékok gyűjtése van, természetesen, ha 

ilyet felhasználtunk. Bekeverés után az érlelő területre kerül innen a keverék. A másik medencében az alacsony 

olajtartalmú és a szerves anyag tartalmú hulladékokat gyűjtik. Ezeket szilárd anyaggal keverik és a pihentetőre 

vagy az érlelőre kerül a rekultivációs keverék. 

9.1.3. 5.9.1.3 Pihentetés: 

A magas nedvességtartalmú keverék kiszárítására pihentetést használnak. Itt a nedves keverék természetes 

módon elveszíti a felesleges víztartalmát. A prizmákban elhelyezkedett anyagot szükség esetén át kell rakodni, 

ezzel is a száradást segítjük elő. Nagyobb mennyiségű szerves hulladék bekeverésekor - az elkészített keverék 

megfelelő összetétel esetén – a pihentetőből is felhasználható rekultivációra az anyag. Ez elsősorban a 

rekultivációs réteg felső részében helyezendő el. 

9.1.4. 5.9.1.4 Érlelés: 

Ebben a technológiai lépésben a komposztálási folyamatok elindítása a cél. Nagyobb beavatkozást csak a 

magasabb olajtartalmú keverék kíván, ekkor olajlebontó baktériummal kezelik az anyagot. A lebontási idő 

letelte után a keverés technológiai lépésébe kell az anyagot visszavinni. 

A kevésbé szennyezett hulladék értelemszerűen kevesebb beavatkozást kíván, könnyebben tisztítható, ezért a 

technológia szelektálja a hulladékokat. Két különböző féle depónia kerül kialakításra. Az egyikben a magas 

olajtartalmú hulladékok lesznek, itt történik az olajlebontó baktériumokkal történő kezelésük. Itt magas, 45%-os 

nedvességtartalom biztosítja a gyors bomlást. Az érlelés itt 3-6 hónapig tart, levegőztetésre szükség lehet. 

A másik keverékben alacsony olajtartalmú anyagok lesznek. Az érlelés általában 1-2 hónapig tart, az érlelési idő 

felénél átforgatással levegőztetni kell. A nedvességtartalom biztosítását a depóniák nedvesítésével, az 

összegyűjtött csurgalékvíz elvezetésével lehet biztosítani. Az érlelő területről legkésőbb egy év elteltével 

minden keveréket el kell helyezni. 
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A hulladék összetételétől függően a megfelelő konzisztenciát és tápanyagtartalmat különféle hulladékok 

hozzáadásával lehet kialakítani. Ilyenek lehetnek az erőművekből származó pernyék, szennyvíziszapok, 

biokomposzt, stb. 

A kész rekultivációs közeget rétegesen kell alkalmazni, közéjük 10-20cm vastagságban inert hulladékot kell 

elhelyezni. 

9.1.5. 5.9.1.5 Rekultiváció: 

Amennyiben az érlelés során kialakítottuk a megfelelő közeget, akkor ezt a rekultiválandó területre kell 

kihelyezni, a fentiekben említett technikákkal. Ezután történik meg a növénytelepítés. 

Fenntartás, karbantartás: 

A fenntartás során a növényeket gondozni kell, tápanyag utánpótlásukról kell gondoskodni és szükség esetén 

rétegvastagítást is kell végezni. 

10. 5.10 A vörösiszap lehetséges felhasználási 
területei 

A lehetséges felhasználási területeit már sokan kutatták. Azonban olyan módszer mely gazdaságosan 

alkalmazható nagymennyiségű timföldgyártási hulladék feldolgozására még nem áll rendelkezésünkre. 

A hasznosítás igen szerteágazó lehetőségeket rejt magában (Huj Mónika diplomamunka, Pannon Egyetem): 

Hasznosítás módja.  

• Fémkinyerés 

• Vas-oxidok acélipari hasznosítása 

• Csak Magyarországon több, mint 30 millió tonna vörösiszap található a lerakókon. Az alkalmazott 

technológiából adódóan a száraz iszap vastartalma átlagosan 40-45 %. Mivel hazánkban nem áll 

rendelkezésre nagy mennyiségű vasérc, a vörösiszap akár jelentős másodnyersanyag forrás is lehetne. 

• TiO2 pigmentipari hasznosítása 

• Kohászati salakképző módosító anyag előállítása 

• CO2 és SO2 mosás a füstgázokból 

• CO2 eltávolítás speciális esetekben 

• Útlap, gátkorona építés 

• Talajjavítás (víz és tápanyag visszatartás) 

• Savas talajok és hulladékok (bányavizek, meddőhányók) kezelése 

• Cement adalék 

• Építőipari alapanyag (tégla) 

• Szennyvízkezelési segédanyag 

• Kútfúrási segédanyag 

• Pigment 

• Kompozitok töltőanyaga 

• Műanyagok töltőanyaga 
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• Hulladékok termőtalaj alatti fedőrétege 

• Erózió sújtotta területen altalajpótló 

• Komposztok nehézfém megkötő adalékanyaga 

• Ivóvízkezelési segédanyag 

• Opalizáló ágens 

• Katalizátor 

• Egyéb felhasználások 
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