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Koronaéterek, fázistranszferkatalízis
T Ő K E  L Á SZ L Ó  *

Bevezetés

A BME Szerves Kémiai Technológia Tanszékén 
több éve foglalkozunk a címben megjelölt tématerü
lettel. Munkánkat kezdetben a CHINOIN Gyógysze- 
rárugyár támogatta, s így érthető, hogy mondanivaló
mat, - amelyben az általános ismertetés kapcsán saját 
eredményeinket is felvillantom - biológiai aspektusé 
bevezetővel indítom.
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1. ábra. A  sejtm em brán sematikus képe és az iontranszport módjai

Az élő szervezetben található fémeket két nagy cso
portra oszthatjuk; a nagy tömegben, mintegy 1%-ban 
jelenlévő fémekre, mint amilyen a nátrium, kálium, 
kalcium és magnézium és a 0 ,01%-ban előforduló nyo
melemekére, melyekhez mindenekelőtt a vas (5 g van 
egy 70 kg-os szervezetben) említendő meg, de ide tar
tozik a mangán, a króm, kobalt, cink is. Az ismeretes 
volt régen is, hogy a kálium és a nátrium, ill. ezek ará
nya életfontosságú a szervezet vízháztartása, az inge
rületvezetés, a neuromuszkuláris- és enzim-aktivitás 
fenntartása szempontjából, de - paradox módon, a 
ritka elemekétől eltérően - komplexeikről, hatásme
chanizmusukról a legújabb időkig keveset tudtunk. 
Ez azonban nem csoda, hiszen olyan kérdésre kellett 
többek között választ adni, hogy a kálium-ion szelek
tív felvételét és leadását a sejtmembránon át a sejtet 
körülvevő „nátriumion-tengerből” miféle diszkriminá
ciós mechanizmus teszi lehetővé (1 . ábra).

Az ábrán a sejtmembránnak egy régebbi és egy 
mai elképzelés szerinti sematikus képe látható. Úgy

* Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Technológia 
Tanszék 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Az előadás a 
Zemplén-fődíj átadásakor hangzott el 1990. december 18-án.

gondoljuk, hogy a membrán lipofil lipid-kettősrétegén 
az ionok - az aktív transzportfolyamatokon, a nátrium 
„pumpán” kívül - egyebek közt carrier által segített 
passzív diffúzióval is átjuthatnak.

1964-ben B.C. Pressman felfedezte, hogy egyes an
tibiotikumok, mint pl. a valinomicin (ciklusos dep- 
szipeptid), nonactin, nigericin képesek ezt a carrier 
szerepet betölteni azáltal, hogy az iont gyűrűjük bel
sejébe fogadják, ott azt ion-dipolus kapcsolattal rög
zítik, komplexálják, s a külső lipofil burkuk révén az 
egész komplexet membránban oldhatóvá teszik.

A valinomicin gyűrűjének belső átmérője a kálium
ionénak felel meg. Ilymódon ezt olyan szelektivitással 
komplexálja e vegyület, hogy 10, 000 nátriumion 
közül is kiválasztja az egyetlen kálium-iont (£. ábra).

Ezen az élet szempontjából is alapvető jelentőségű 
jelenség tanulmányozásához az olcsó szintetikus mo
dellek első képviselőit 1967-ben Pedersen felfedezése 
szolgáltatta a makrociklusos poliéterek, az ún. koro
naéterek szintézisével. A nevet is felfedezőjük java
solta arra utalva, hogy a fémionokat belsejükbe fo
gadó, azokat mintegy megkoronázó ciklusoknak ko
rona alakjuk van. A S. ábrából látható, hogy így van 
ez a 18-korona-6 kálium-ion komplexénél, nátriumion 
komplexálásakor a koronaalak kissé torzul, a cézium
ion pedig bele sem fér a gyűrűbe, noha a komplex itt 
is vitathatatlanul létrejön. Ha a koronaéterek belső 
átmérője lényegesen különbözik a komplexálandó io
nétól, mint pl. az ábrán is látható három példában, 
akkor változatos alakzatú és 1:1 -tői eltérő össze
tételű komplexek képződnek. Tapasztalatok szerint 
nagy stabilitási állandójú komplexekre akkor számít
hatunk, ha a gyűrűk belső átmérője az ionátmérővel 
közel azonos, s ezenfelül a heteroatomokat egy-egy 
etilén-lánc választja csak el. Ezt mutatja a 4■ ábra 
is, ahol egy áthidalással „befenekelt” háromdimen
ziós makrociklusnak, az ún. kriptánsnak az általános 
képletét írtam fel a hozzátartozó lyukátmérőkkel és a 
feltűnően nagy stabilitási állandókkal. A táblázatban 
szereplő számhármasok a nitrogén-hídfőtől számított 
áthidaló láncok heteroatomjainak számát mutatják. 
A képlet arra is példa, hogy az oxigénatomokat a mak- 
rogyűrűben nitrogén, vagy egyéb heteroatom (pl. kén) 
is helyettesítheti.

Természetes, hogy az ilyen típusú vegyületek ion
szelektivitása, melyet az összehasonlítandó ionokkal 
képződő komplexek komplex-képzési állandóinak há
nyadosával fejezhetünk ki, igen nagy.

Előállításuk legtöbbször vicinális helyzetű glikolok, 
vagy fenolok heteroatomjainak bifunkcionális alkile- 
zőszerekkel történő alkilezésével valósul meg. A he
lyenként elfogadható, sőt jó termelést az ún. templát- 
hatás biztosítja; azaz a szubsztrátum és a reagens a ki
alakítandó gyűrű mérete szerint megválasztott fémion 
köré csavarodik a reakció folyamán, megnövelve a kí
vánt irányú reakció valószínűségét a lineáris láncmo
lekulákat eredményező reakcióéhoz képest (5. ábra).
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LaKtát

Valinomycin

Nonactin

S. ábra. K om plexképp  antibiotikumok

Mire lehet felhasználni a molekulákat?

1. A bevezetőben elmondott gondolatmenetből követ
kezően a gyógyászati felhasználás kipróbálása látszik 
kézenfekvőnek azon elgondolás alapján, hogy a kóros 
folyamatban esetleg kitüntetett szerepet játszó fém 
transzportját is biztosítjuk a hatóanyag hatáshelyre 
való jutásával egyidőben. Ennek megfelelően készí
tett V ö g tle  és Tanszékünk is egy sor olyan vegyüle- 
tet, melyekben a farmakofor csoport a koronahordo
zóhoz kovalensen van kapcsolva (pl. többek között a 
^-blokkolók szerkezeti elemeit is tartalmazó vegyüle- 
teket is) (6 .  á b ra ) .
2 . Ugyancsak gyógyászati felhasználást keresve kuta
tócsoportunk sójellegű farmakonok farmakokinetikai 
tulajdonságainak befolyásolását tűzte ki célul egy el
viekben is új megközelítési módot használva (7 . á b ra ).
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3. dira. A  lS-korona-6 fémkomplexei i t  a kom plexképxit módjai
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6. ábra Farmakofor csoport-korona kombinációk

Az elgondolás az volt, hogy a só kationját korona- 
éter típusú anyaggal komplexáltatjuk, az aniont pe
dig ugyanezen koronához kovalensen kapcsolt ciklo- 
dextrin egységgel „fogjuk” meg, tehát a só egészének 
„molekuláris csomagolását” valósítjuk meg.

A 7. ábrán látható „fazék” a hét glükóz-egységből 
álló makrogyűrűs /3-ciklodextrint jelképezi (8. ábra).

A feladat megoldásához kapcsolásra alkalmas ko
ronaétereket kellett szintetizálnunk, a /?-ciklodextrint

is elő kellett erre készítenünk, s végül kapcsolatot kel
lett létrehoznunk a két molekularész között (9. 10. 
ábra). A részletek mellőzésével, mindegyik részfela
datot megoldottuk. Ennek során mintegy 60 „funk- 
cionalizált” új korona-vegyületet állítottunk elő, de 
nagyszámú funkcionalizáélt ciklodextrint, s végül ezek 
összekapcsolásával több célmolekulát is szintetizál
tunk [l] (11. ábra).

1992. X L V l l .  É V F O L Y A M .  1. S Z Á M mkl 3



( M N - R )

7. ábra. A  sók kationjának (MS+^)  és anionjának (A^ ^)  egyidejű 
komplexáldsa korona-ciklodextrin kombinációval

8. ábra. ß  -ciklodextrin
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9. ábra Kapcsolásra alkalmat koronavegyületek eláálUtdsa

Az ELTE Szerves Kémiai Tanszékéről Kajtár Már
ton professzor ORD felhasználásával kimutatta, hogy

mkl

Ts

10. ábra Kapcsolásra alkalmas ciklodextrin-származékok előállítása

az újtípusú molekulánk valóban „tudja” azt, amit 
vártunk tőle; oldódik vizben is, a ciklodextrin üre
gébe bekerül az anion és komplex-stabilitási állandója 
megnő a ciklodextrin és a koronavegyület fizikai ke
verékéhez képest.

Nem meglepő ezek után az sem, hogy a sók fel
szívódását az új molekulatípusunk retardálja; a gyo
morfalat modellező membránon a sót saját áthaladási 
sebességével egyenlő sebességgel engedi át (12. ábra).

3. Már eddig is gyümölcsözően használták ki a 
makrociklusok ionszelektivitását (IS. ábra).

a) Az ábrán látható vegyület 0,8% stroncium-iont tar
talmazó bárium-só oldatból kizárólag a stronci- 
ummal ad komplexet, s így az utóbbi még ilyen 
mennyiségi arányok mellett is elválasztható, vagy 
mérhető.
Ha a szelektivitás kisebb mértékű, a hatás ismét
lése, pl. sokszori extrakció, vagy oszlopkromatográ- 
fia vezet célhoz, (pl. a 40Ca2+ és a 44Ca2 + szét
választása is lehetséges extrakcióval, noha az egy
szeri extrakció faktora 1,001). Ez utóbbi esetben a 
korona-vegyületet polimerizációs, vagy polikonden- 
zációs hordozó gyantához kötik kovalensen. így ki
tűnő kationszelektív oszloptöltetek hozhatók létre, 
melyekkel ionkeverékek könnyen szétválaszthatók.

b) A komplexképzés ion-szelektivitását használják ki 
az ún. ionszelektív membrán-elektródok készítésé
ben is (14. ábrán).

11. ábra Néhány koronavegyület-ciklodextrin kombináció
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mmól

1 2  3 4 5 6 7
Idő, h

IS. ábra. A S,4-dlnitro-fenolát-nátrium tó (Na(+> D N P ~ ^J  
áthaladása membránon korona-cModextrin kombinációval (ß 

-Cd-Cr, * * * )  is korona ([CrNaw ]DNP<“ > 
jelenlétiben. A  korona (Cr) is a só (Na1'*'1 DNP‘~'1)  áthaladása 

hozzátit nélkül (— A  — A - A — , — * — * — * —)

IS. ábra Egy koronavegyvlet komplexe stronciumionnal

EME

-Külső vonatkozási 
e lek tród  Ag/AgCl

-A  vonatkozási e lek tród  
b e lső  tölte te

1 M KCl 
10'1 M LiOAc

-D ia f ra g m a

14- ábra. Iomzelektív membránelektródok elvi sémája

Az elektród működésének elvi sémáját a rajz mu
tatja: a puffer-oldat és a meghatározandó oldat kö
zött a membránba ágyazott komplexképző adalék 
által befolyásoltan - feszültségkülönbség lép fel, s 
ez mérhető.
Az elektród miniatürizálható, s akár egyetlen sejt 

ionkoncentrációit is meg lehet határozni nagy pontos
sággal. Ilyen elektródok már beszerezhetők a kereske
delemben. A kálium-ionra, melynek gyors és pontos 
mérésére nagy szükség van, Simon először a már em
lített valinomicint javasolta ligandumként. A ligand 
olcsósága céljából és hogy megfelelő stabilitást mu
tasson pl. a vizelet és a vér meghatározásokban is, 
korona-vegyületek körében kezdtük meg a kutatást 
Pungor professzor kitűnő csapatával Tóth Klára do
censsel és Lindner Ernő tud. főmunkatárssal össze
fogva.

A munkához az olcsón, jó termeléssel hozzáférhető 
és könnyen funkcionalizálható benzo-15-korona-5-ből 
indultunk ki. Elektroanalitikai szempontból a nitro- 
származék volt a legígéretesebb, de még nem igazán 
jó (15. ábra). A K-ionnal szembeni szelektivitás meg
növelése céljából a két 15-korona-5 egységet összekö
töttük egy lánccal arra gondolva, hogy a K-ion a 15- 
ös gyűrűbe nem fér ugyan be, de sandwich-túpusu 
komplexet képezhet vele, amíg a Na-ionokkal szem
beni komplex-stabilitási állandó nem változik. A gon
dolatmenet jónak bizonyult és sikerült olyan elektró
dot kifejleszteni, melynek tulajdonságai a valinomicin 
alapú elektródét is meghaladják és szelektivitása is 
kitűnő. Szabadalmunkat [2] a japán Horiba cég meg
vásárolta és a mai napig forgalmazza világszerte az 
e szerint készített káliumion-szelektív elektródot (16. 
és 17. ábra).

Az ábrák e vegyületek képleteit és valószínű kon
formációjukat mutatják.

4. E munkához kapcsolódóan, mintegy mellékter
mékként egy új típusú koronaéter-szintézist is sikerült 
kidolgoznunk (18. ábra). A szintézisnek az a lényege 
[3], hogy az aromás gyűrű nitrálása után a korona-éter 
gyűrű feltűnően könnyen felnyitható nukleofilekkel 
történő reakcióban, mert a reakciót a NC^-csoporton 
kívül a gyűrűbe komplexálódott kation is segíti. Az 
így képződött olcsó és nagyon érdekes alapanyag bi- 
funkcionális alkilezőszerekkel, megfelelő fémion, mint 
templát jelenlétében ismét gyűrűs vegyületté alakít
ható és eleddig soha nem látott koronaéterek válnak 
hozzáférhetővé.

Számos, értékes királis koronavegyületet és kriptan- 
dot állítottunk elő cukrokból kiindulva is (19., 20., 
21. és 22. ábra). E vegyületek jelenlétében (mint ki
rális komplex-képző katalizátorok jelenlétében) végre
hajtott reakciókban vizsgáltuk a bórhidrid és a NaCN 
enantiotóp oldalakkal szembeni viselkedését (pl. oxo- 
csoport redukciójában, ill. Michael reakciókban). A 
munka most is folyik, azonban az már látható, hogy a 
királis indukció mértéke nem túl nagy (e.e =  15-30%).

ígéretes kísérletek folynak, sőt már részben sikerrel 
be is fejeződtek, olyan koronákkal melyeket a Forte 
gyárban érzékeny filmek készítésére használnak fel. 
Ezt a munkát is szabadalom védi.
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15. ábra. N éhány koronavegyület tzelektivitási m utatói )  kálium-ionra vonatkoztatva

A makrociklusos vegyületek legjelentősebb felhasz
nálása a preparatív kémiában, a fázistranszfer reakci
ókban van, ezért ezzel külön fejezetben foglalkozom.

A fázistranszferkatalízisről

Bevezetés

Gyakori feladat, hogy alapvetően eltérő oldékony- 
ságú reakciótársak között kell reakciót létrehoznunk. 
Gondoljuk a benzil-klorid és a kálium-cianid közötti 
reakcióra, ahol a sót vízben, a benzil-kloridot pedig 
szerves oldószerben vesszük fel és a fázisok közötti 
intenzív érintkezés céljából gyors keverést alkalma
zunk. A lassú reakció meggyorsítására oldásközvetí
tőt, pl. alkoholt is adhatunk az elegyhez. A sebesség

mkl

ilyenkor valóban nő, de mértéke legtöbbször még így 
sem kielégítő; a feldolgozás nehezebbé válik, azonfelül 
az izonitril-képződés is előtérbe kerül. Nagy dielekt- 
romos állandójú, dipoláris aprotikus oldószerek, mint 
pl. aceto-nitril, DMSO, HMPTA, DMF alkalmazásá
val e problémák egy része megszüntethető, de az ilyen 
oldószerek ára, továbbá a reakcióelegy feldolgozási ne
hézségei miatt ez sem az igazi megoldás.

Ha a benzil-kloridos-vizes reakcióelegyhez káliumi- 
ont komplexálni képes korona-vegyületet adunk, a vi
zes fázisban lévő KCN káliumionját a korona komp
lexálja, lipofil burokkal veszi körül, melynek követ
keztében a komplexált ion és az őt „szolgalelkűen” 
követő cianidion a szerves fázisban oldódik megfelelő 
koncentrációban, s ott reagálhat az elektrofil part
nerrel benzil-cianidot eredményezve. Az oldhatóság
növelő hatáson túlmenően azonban van egy még fon-
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tosabb hatás is, és ez az, hogy a cianid-ion a kálium
iontól szeparáltan és protikus szolvátburok nélkül, 
„meztelenül” megy át (hasonló a helyzet, mint a di- 
poláris aprotikns oldószerek használata esetén), mely
nek következtében a bimolekulás reakció kis energia- 
igényű a szolvatált cianidéhoz képest. A reakció így 
gyors, szobahőmérsékleten lefolyik, s ami a cianid-ion 
esetén fontos, kizárólag nitril keletkezik, az izonitril 
mennyisége elhanyagolható.

c
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o 2n

c h 2o o c h n
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16. ábra. A  bisz-korona és a valinomicin szelektivitást mutatón
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17. ábra. Egy jó  +1 -ion szelektivitású korona-ligand ét valószínű 
konformációja

A korona tehát a vizes fázisból a szerves fázisba 
transzferálja a kálium-cianidot, a reakció befejeződése 
után szabaddá válik, azaz fázistranszfer-katalizátor 
szerepet tölt be.

A reakció úgy is végrehajtható, (ső korona eseén 
még kedvezőbb megoldás is), hogy a kálium-cianidot 
nem oldjuk fel vízben, hanem benzolban, meti- 
lénkloridban, vagy kloroformban szuszpendáljuk. Az

TsO OTs 
K O H .d ioxán

-0

e V "

s
N

t x ,
18. ábra Új koronaéter-szintézis

előző esetben folyadék-folyadék, az utóbbiban szilárd
folyadék fázistranszfer katalízisről beszélünk.

Elsők között vettük észre [5], hogy a PEG fém
ionokkal komplexeket képez éppen úgy, mint a mak
rociklusok, s ez a komplex - legalább is a vizsgált tar
tományban - 1:1 jellegű (SS. ábra).

Az ábra végcsoportján feniléterezett PEG átlagmo
lekula súlyának függvényében tüntei fel a Na-ionnal 
szemben mért stabilitási állandókjat. Látható, hogy 
az állandó, de még az egy etilénoxid-egységre vonat
koztatott állandó is, nő a molekulasúly növekedésével. 
A végcsoportok modifikációjával a komplexképzési ál
landó nő és megközelíti a gyűrűs poliéterekéit.

Ezek után első pillanatra meglepő volt, hogy a 
PEG-nek és modifikált származékainak só-extraháló 
képessége, fázistranszfer katalizátorbeli jósága - lega
lábbis folyadék-folyadék PT-reakciókban a sókoncent- 
ráció-molekulasúly-diagramban optimum-görbét ad. 
Az ábra a viszonyokat a difenil-éter-származék esetén 
mutatja be. A jelenség oka az, hogy a molekulasúly 
növekedésével a vízoldékonyság nő (S4. és 25. ábra).

Az elmondottak alapján - bizonyos határok között 
tetszőleges, ilL optimális fázistranszfer katalizátoro
kat tudunk előállítani, s ami igen lényeges, „filléres” 
alapanyagbázison.

E technika segítségével állítottuk elő a 26. áb
rán látható ciklopropán-dikarbonsavésztert is ma- 
lonészterből és etilén-kloridból vagy bromidból ki
indulva 100%-os termeléssel szilárd-folyadék fázist
ranszfer technikát alkalmazva [6] (26. ábra).

A reakció egyetlen hátránya lassúsága a heterogeni
tás miatt. Ekkor a szokásos kémiai sablon szerint gon
dolkodva a reakcióelegyhez gyorsítás céljából Kl-ot 
adagoltunk. Hatalmas meglepetésünkre azonban a kí
vánt ciklopropánszármazék még nyomokban sem volt 
kimutatható, helyette - élénk gázfejlődés kíséretében 
- etilén-tetrakarbonsavészter és etán-tetrakarbonsav- 
észterként azonosított anyagkeveréket kaptunk, a gáz
ról pedig hamarosan kiderítettük, hogy etilén.
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19. ábra. Koronavegj/ülctek előállítása cukorszármazékokból
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tO. ábra A za koronav együl etek előállítása cukor származékokból

Az etilén keletkezése könnyen értelmezhető, hiszen lepetés. Hogyan magyarázzuk azonban a tetrakarbon- 
vicinális dihalogén-vegyületek dehalogénezése jodid- savészterek keletkezését (27. ábrap 
ionnal tankönyvi példa, s ennek fényében - utólag A dehalogénezée eredményeképpen felszabaduló 
átgondolva - a gázfejlődés már nem is olyan nagy meg- jód-bróm K2C 0 3 jelenlétében a malonészter /x-hidro-
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SS. ábra. Aza-koronavegyület előállításának egy változata

génjét jóddal helyettesíti. A jódmalonészterből kiin
dulva az etán-, ill. etilén-tetra-karbonsavészter kelet
kezése S# reakciókkal is értelmezhető, de úgy is, hogy 
karbén típusú intermedier fellépését tételezzük fel, 
melynek dimerizációja adná az etilén-tetrakarbonsav- 
észtert.

S4. ábra A só extrahálóképesség (C, j / c m 1)  az átlagmolekulatömeg 
(M ~ )  függvényében

S5. ábra A benzol és víz közötti megoszlási hányados (KJ az 
átlagmolekulatömeg (M ~ )  függvényében

Ha ez utóbbi feltételezés igaz, akkor - így okos
kodtunk - lipofil kvaterner sóval, jóddal, K2C 0 3-tal 
összekeverve a malonésztert, külön előállíthatunk kar- 
bént és azt az elegybe tett olefinnel „lefoghatjuk”, 
s így ciklo-propánszármazékokhoz juthatunk. Tehát 
egy félresikerült reakció magyarázatából alakult ki 
egy új munkahipotézis, mely nagyon termékenynek 
bizonyult és egymás után állítottuk elő különféle öle-
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21. ábra. A  bisz-alkoxi-karbonil-karben generálása

finekből a szubsztituált ciklopropán-származékokat, 
köztük olyanokat, melyek a piretroid nevű inszekti- 
cidek kiindulási anyagai lehetnek (2 8 . á b ra ) .
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28. ábra. Cildopropán-származékok előállítása
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A gondolatmenetet továbbfejlesztve a jód-malon- 
észteres, K2 C 03-os reakciót intramolekulárisan is 
megvalósítottuk [7] oly módon, hogy az olefin-alkoholt 
acileztük malonészter-savkloriddal, majd az észtert 
l2 -dal, K2 C 0 3-tal és lipofil kvaterner ammóniumsóval 
kezeltük (2 9 . á b ra ).

Ezen az úton olyan ciklo-propánszármazékokhoz si
került eljutnunk, melyekben a laktongyűrű miatt a 
két szubsztituens cisz konfigurációjú, s így remény van 
arra, hogy pl. a deltametrint, a leghatásosabb piret- 
roidot, legalábbis annak ciklopropán-részét 1 0 0 %-os 
sztereoszelektivitással kapjuk meg, ha a fenti alkohol
ból indulunk ki. A reakció mechanizmusára a 8 0 . á b 
r á n  látható utat is járhatónak lehetne gondolni, de 
amikor a reakciót NMR-csőben követtük, észrevettük, 
hogy a jódozodott származék gyorsan képződik, de
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80. ábra. A  cxklopropán származékok képződésének egy lehetséges útja

lassan alakul át végtermékké, sőt ha a K2 C 0 3-t le
szűrjük, az átalakulás le is áll, s csak újabb K2 C 03- 
hozzáadására indul meg.

Jogos tehát feltételezni, hogy a reakció a jódot is 
tartalmazó anionon át vezet, s a szokásos séma szerint 
ekkor karbén képződik, s az alakul át ciklo-propán 
származékká (8 1 . á b ra ).
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31. (tóra. A cMopropán származékok képződésének mechanizmusa

Ezek után egy „világ omlott össze” bennünk (8 2 .  
á b ra ) , mikor a reakciót E- és Z-krotilalkoholból kiin
dulva valósítottuk meg: az olefinek sztereokémiái in
tegritása elveszett és az endo-, exo-, metil-származék
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S2. ábra. A  gyűrűképzódés sztereoszelektivitására utaló kísérlet

40:60 arányú keveréke keletkezett mindkét vegyület- 
ből, azaz a reakció ugyan karbénen át haladhat, de ez
úttal nem szingulett, hanem triplett állapotúnak kel

lett lennie. A reakció mechanizmusának felderítésére 
irányuló munkánkat tovább folytatjuk.

A  kézirat beérkezett: 1991. márc. 7.

IRODALOM

[1] Tőke L.-Ágai B .-B itter I.-Szabó G .-K ajtár M .-Sieitli 
J.: Firat Int. Symp. on Cyclodextrin, Budapest, 1981 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982), (Cyclodextrin-crown 
ether combination).

[2] Tőke L.-Ágai B.-B itte r I.-Pungor E .-T óth  K .-Lindner 
E .-H orváth M.-Havas J.: Eljárás koronaéter alapú komp
lexképzők előállítására és a vegyületeket tartalm azó ion- 
szelektlv membránelektród. Msz. 186777

[3] Ágai B .-B itter I.-Hell Z.-Szöllősy Á.-T6ke L.: Tetrahed
ron Letters, 26, 2705. (1985).

[4] Tőke L.-Fenichel L.-Bakó P.-Szeitli J.: A cta Chim. 
Hung., 98. 447. (1978).

[6 Tőke L.-Szabó Gy.: A cta Chim. Hung., 93 . 421. (1977).
[6 Heiszman J.-H arsányi K .-Tőke L.: Synthesis 1987. 738.
[7 Tőke L.-Szabó G.-Hell Z .-Tóth G.: Tetrahedron Letters, 

31. 7501 (1990).

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya V a r g a  J ó z s e f  akadémikus, egyetemi 

tanár, intézeti igazgató, a magyar műszaki kémiai kutatás, fejlesztés, oktatás, iparszervezés kiemelkedő 
személyisége emlékének méltó megtisztelésére, a NITROIL Rt. kezdeményezésére. V a rg a  J ó z s e f  D í j a t  

alapított. A Díjak anyagi fedezetének biztosítására Alapítvány jön létre. Az adományozható díjak típusát 
és összegét az Alapítvány Kuratóriuma évente határozza meg.

V a r g a  J ó z s e f  É r e m . illetve D í j a k  adományozhatók azoknak, akik

- új technológiai megoldások kidolgozásában.
- új vegyipari eljárások alapjainak kidolgozásában, fejlesztésében és megvalósításában.
- a kémiai és technológiai folyamatok, vegyipari műveletek és vegyipari gépészet elméleti alapjainak

kimunkálásában,
- az ipari katalízisben,
- a műszaki technológiai oktatás és felsőoktatás terén,
- a műszaki kultúra javításában

kimagasló eredményt értek el, illetve érdemet szereztek.

A V a rg a  J ó z s e f  É r e m  és D í j a k  adományozását kezdeményezhetik

- a Díj Tudományos Tanácsának tagjai,
- a szakmai intézmények tudományos tanácsai,
- egyéni pályázók.

A kezdeményezéseket, pályázatokat a Tudományos Tanács titkárának címezve (BME Kémiai 
Technológia Tanszék, Budapest. XI.. Budafoki út 8.. 1111) kell benyújtani, részletes indoklással, 
irodalomjegyzékkel, a kezdeményezést alátámasztó egyéb dokumentumokkal, minden év o k t ó b e r  3 1 - ig .  

(Az 1992. évi díjakra a benyújtási határidő kivételesen 1991. december 31.) Pályázhat vagy javasolható 
az a személy, aki a felsorolt feltételeknek megfelel.

A díjakat minden év februárjában. V a rg a  József születésnapján, ünnepélyes körülmények között a 
Magyar Tudományos Akadémia épületében a Kémiai Tudományok Osztályának elnöke adja át.
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Beszámoló a 33. lUPAC Kongresszusról

A Stockholmban 1989-ben megrendezett 32. IU- 
PAC Kongresszust követően az International Union 
of Pure and Applied Chemistry ez év augusztus 17. 
és 22. között Budapesten rendezte meg a 33. kong
resszusát. A kétévenkénti kongresszusok sorozatának 
következő tagja Pekingben kerül megrendezésre 1993. 
augusztus 15. és 23. között.

A kongresszus színhelye a Budapesti Műszaki Egye
tem volt. A mintegy 900 résztvevő közül kb. 500 ér
kezett külföldről, 40 országból. Ezek a számok alatta 
maradtak a szervezők várakozásainak (vélhetően az 
éppen a jelentkezés időszakára eső Öböl-válság és a 
jugoszláv események miatt), de majdnem pontosan 
megegyeztek a budapestit megelőző stockholmi kong
resszus számaival.

A IUPAC szabályainak és a IUPAC kongresszusok 
hagyományainak megfelelően a 7 szekcióban megren
dezett kongresszusnak a IUPAC vezérkarával egyezte
tett programja a jelenkori kémia igen széles területeit 
ölelte fel bizonyos súlypontok megjelölésével. Ugyan
csak a IUPAC kívánalmainak megfelelően az előadá
sok szervezése meghívásos alapon történt: 8 plenáris 
és 115 keynote előadás megtartására kért fel a szer
vezőbizottság 87 külföldi és 28 magyar kutatót. A 
meghívandók névsorát a Tudományos Bizottság a 7 
szekciónak lényegében az MTA Kémiai Osztályának 
bizottsági hálózatára támaszkodó vezetése segítségé
vel állította össze. Az összes egyéb kommunikáció a 
mintegy 700 poszter formájában történt.

A kongresszus ünnepélyes megnyitóján sorrend
ben Punkor Ernő akadémikus, a kongresszus elnöke, 
Göncz Árpád, köztársasági elnök és A. J. Bard a IU- 
PAC elnöke szólt a hallgatósághoz.

A következőkben rövid áttekintést adunk a hét 
szekció munkájáról.

1. Analitikai kémia
(Elnök: Inczédy János; titkár: Farsang György)
Ehhez a témakörhöz csatlakozott H. Malissá** ple

náris előadása az analitikai kémia filozófiai aspektusa
iról. A keynote előadások között jelentőségükhöz illő 
súlyt kaptak a kromatográfiás [M. L. Lee, E. Jellum, 
A. F. Fell, H. Engelhardt) és spektroszkópai (G. H. 
Morrison, F. W. McLafferty, K. La qua, G. Knapp,
J. G. Williams, Záray Gy.) módszerek, ezeken belül 
is az érdeklődés középpontjában álló új technikák. Ez 
utóbbiak közül a robottechnika analitikai alkalmazá
saival foglalkozott T. L. Isenhour.

2. Szervetlen és fizikai kémia
(Elnök: Beck Mihály, titkár: Hajdú Péter)
A kongresszus egyik kiemelkedő eseménye volt a kö

zelmúltban Nobel díjat kapott J. C. Polányi** plená
ris előadása elemi reakciók dinamikájáról. Ugyancsak
* A 33. IUPAC Kongresszus Tudományos Bizottságának el

nöke

** A jelzett szerzők előadásait magyar fordításban a Magyar
Kémikusok Lapja megjelenteti (A szerk.)

nikl

G Ö R Ö G  S Á N D O R  *

ő nyitotta meg a szekció egyik ülését, amelyet szüle
tésének 100. évfordulója alkalmából édesapja, Polá
nyi Mihály, a világhírű kémikus, közgazdász, filozó
fus, történész emlékének szenteltek. Itt hangzott el az 
ugyancsak Nobel díjas Y. T. Lee előadása szuperszo
nikus molekula-sugárnyalábok és a lézertechnika je
lentőségéről a reakciókinetikában, R.N.Zare előadása 
ugyanezen technikák alkalmazásáról a legegyszerűbb 
kémiai reakció tanulmányozására (H +  H2 —► H2 +  H, 
ill. ennek izotópos variánsai), M. J . Pilling előadása 
gyök-asszociációs reakciók modellezéséről és kísérleti 
aspektusairól és Márta F.** előadása a lézer flash fo- 
tolízis alkalmazásáról oxigén tartalmú gyökök kineti
kai vizsgálatában. Itt említendő meg az ugyancsak a 
reakciókinetika területéhez tartozó másik plenáris elő
adás, amelyben J.Troe magasan gerjesztett rezgési ál
lapotban lévő molekulák dinamikájáról számolt be. A 
szekció fő tématerületét jelentő reakciókinetikai vizs
gálatok köréből igen érdekes volt még D. W. Mar- 
gerum előadása gyors redox reakciók, Beck M. előa
dása oszcilláló reakciók, valamint H. Kuroda előadása 
fém-karbonil klaszterek fotokémiai reakcióiról szilárd 
felületeken. A poszter szekcióban nagy figyelmet kel
tett T. Wakabayashi közlése arról, hogy kondenzált 
fázisban (pl. etanol-víz elegy) öregedési jelenségek fi
gyelhetők meg.

3. Elektrokémia és elektroanalitika
(Elnök: Horányi György; titkár: Inzelt György)
Kiemelkedő eseménye volt a kongresszusnak A. J. 

Bard** plenáris előadása, amelyben a modern elekt
rokémia és elektroanalitika új lehetőségeiről számolt 
be, amelyek közül csak kettőt emelünk ki, a felületek 
vizsgálatára alkalmas „elektrokémiai mikroszkópot” 
és az immun-analitikában új lehetőségeket teremtő, 
antitestekhez kötött elektromosan generált kemilumi- 
neszcenciás jelzőket.

Amint a plenáris előadásban, úgy a szekció egész 
munkájában is egymás mellett futott az elektroké
miai és elektroanalitikai vonal. Az előbbi területről B.
E. Conway, V.S.Bagotzky és Inzelt Gy.** előadásait 
emeljük ki. Az analitikai célú elektrokémiai szenzorok 
elméleti kérdéseiről R. P. Buck tarto tt nagy érdeklő
déssel kísért előadást, a különböző gyakorlati (főként 
bioanalitikai) felhasználásokról pedig egyebek között 
W. Simon, Tóth K., Nagy G. és Horvai Gy.

4. Biológiailag aktív szerves vegyületek kémiája és 
biokémiája

(Elnök: Szántay Csaba-, titkár: Gottsegen Agnes)
A kongresszus legnagyobb szekciójának tématerü

letéről a Nobel díjas J.-M. Lehn** tartott plenáris 
előadást a szupramolekuláris kémia eredményeiről. A 
rendkívüli sikerű előadás hallgatósága az érdekesebb
nél érdekesebb példák során keresztül láthatta, hogy 
a szinte építészi és gépészmérnöki szemlélettel felépí
tett és funkcionalizált molekulák segítségével milyen 
kitűnően lehet modellezni a molekulák szupramoleku
láris önszerveződését, ami a receptor kölcsönhatások, 
katalitikus folyamatok stb. értelmezésén keresztül az
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élő világ kialakulásának jobb megértését is elősegít
heti.

Ez utóbbi gondolatkörhöz csatlakozott A. Eschen- 
moser előadása, aki a természetes nukleinsavak és 
azok szintetikus piranozid analógjainak összehasonlí
tásával kereste a választ arra a kérdésre, miért válasz
totta a természet a hexózokkal szemben a pentózokat 
a nukleinsavak felépítésénél. A szintetikus szénhidrát
kémia új védőcsoport alkalmazási stratégiájáról és en
nek felhasználásáról glikolipid típusú antigének szin
tézisében Lipták A.**számolt be.

Igen nagyszámú előadás foglalkozott a szintetikus 
gyógyszerkutatás elméleti és gyakorlati vonatkozásai
val. Nagy figyelmet keltett N.Bodor** előadása a ret- 
rometabolizmus koncepciójáról gyógyszerek tervezé
sében, ill. terápiás indexük optimalizálásában. W. A. 
Gibbons a gyógyszerkutatás receptorkémiai összefüg
géseiről beszélt, míg B. M. Trost a szerves szinté
zisekben alkalmazható új katalitikus eljárásokat, K. 
Móri pedig az enantioszelektív szintézisek új lehetősé
geit tárgyalta. A peptidkémiai gyógyszerkutatás egy 
új gyakorlati eredményét m utatta be Bajusz S. egy 
tripeptid-aldehid típusú újszerű mechanizmus szerint 
ható antikoaguláns tervezéséről, szintéziséről és tulaj
donságairól, míg M. Szelke újtípusú, a szervezetben 
csak lassan dez aktiválódó és ezért gyógyszerként igen 
perspektivikus peptid-mimetikumokról számolt be.

A szorosan vett szerves kémián túlmenően a szekció 
programjában kapott helyet számos bio-koordinációs 
kémiai tárgyú előadás is, így pl. a kérdéskör egyensú
lyi aspektusairól Burger K.**, Sóvágó I. és mások, míg 
a kinetikai aspektusokról egyebek között H. Löhnberg,
H. Sigel, R. M. Noyes, A. G. Sykes és Kőrös E. tar
tott előadást.

5. Biotechnológia
(Elnök: Holló János; titkár: Sevella Béla)
A biotechnológiai kutatásban elért eredmények 

ipari realizálása nagyban függ a folyamatok analitikai 
kontrolljának színvonalától és az interaktív monito
rozás lehetőségeitől. Az ezen a területen elért újabb 
eredményeket foglalta össze plenáris előadásában K. 
Schügerl**. Az ipari enzimológia területén elért új 
eredményeikről (géntechnológiai úton előállított, im- 
mobilizált enzimek stb.) számoltak be előadásaikban 
M. Linko és E. A. Falch. Immobilizált mikroorganiz
musok gyógyszeripari alkalmazási lehetőségeiről H. J. 
Rehm tarto tt előadást. Érdekes volt M. Ringpfeil elő
adása extrém körülmények között is működő mikroor
ganizmusok ipari alkalmazási lehetőségeiről. Jól egé
szítette ki a programot K. Ch. A. M. Luyben előadása 
a biotechnológiai mérnökképzés és ezen belül is a szá
mítógépek használatának oktatási kérdéseiről.

6. Zsírok és olajok kémiája
(Elnök: Farkas József, titkár: Jeranek Mária)
K. F. Gander plenáris előadása jó áttekintést nyúj

tott a zsírok és olajok világtermelésének alakulásá
ról, felhasználási lehetőségeikről a korszerű táplálko
zásban és egyéb területeken. Ugyancsak a zsírok kor
szerű táplálkozás-élettani kérdéseivel foglalkoztak elő
adásaikban S. Palmer, valamint Bíró Gy. és Kurucz 
E. különös tekintettel a különböző telítetlen zsírsavak 
jelentőségére.
** A jelzett szerzők előadásait magyar fordításban a Magyar

Kémikusok Lapja megjelenteti (A szerk.)

A. S. H. Ong arról az eredményes küzdelemről 
számolt be, aminek eredményeként sikerült a trópusi 
országokban nagy mennyiségben rendelkezésre álló 
pálmaolaj népélelmezési jelentőségét bizonyítani. I. 
Pokorny előadásának tárgya zsírok és olajok oxidativ 
polimerizációja volt.

7. Polimerek kémiája
(Elnök: Tüdős Ferenc, titkár: Jókay László)
A kongresszus zárónapjának kiemelkedő eseménye 

volt A. Keller kitűnő és nagy távlatokat megnyitó 
plenáris előadása polimerek morfológiai kérdéseiről.
O. Vogl a polimerek kémiájának új irányairól tar
to tt előadásában reaktív végcsoportokkal rendelkező 
új polimer kompozíciók és blendek szintéziséről szá
molt be, melyek speciális polimer architektúrák kia
lakítását teszik lehetővé. W. Heitz különlegesen hő
álló, rúdalakú szénhidrogén-polimermolekulákat (pl. 
fenil szubsztituált poli-p-fenilén) szintetizált. Tüdős
F. speciális (izodiszperz telechelikus) gyökös polime- 
rizációs módszer elméleti és gyakorlati kidolgozásáról 
számolt be, mely optimális fizikai-mechanikai tulaj
donságú polimerek előállítását teszi lehetővé reaktív 
oligomerekből.

Hedvig P. a gamma-sugarakkal kezelt polietilén me
chanikus és dielektromos relaxációját tanulmányozta 
oxigénmentes körülmények között, ill. oxigén jelen
létében. Előbbi esetben a térhálósodás, utóbbiban a 
degradáció dominál. B. Ranby új, folyamatos mód
szert dolgozott ki a szintetikus polimer szálak felületi 
módosítására fotoiniciált ojtással. Hasonló területen 
dolgozik M. Levőin, aki a polimerek intramolekuláris 
módosítását oldotta meg a polimerbe diffúzióval és 
szorpcióval bevitt reagensek segítségével. I. Pospisil 
a polimerek stabilitási mechanizmusainak értelmezé
séről tartott érdekes beszámolót

A kongresszus színhelyét a már említett, a vártnál 
kisebb érdeklődés miatt kellett átvinni az eredetileg 
kiszemelt Budapest Sportcsarnokból a Budapesti 
Műszaki Egyetem E. épületébe. Ez utóbbi színvonala 
semmiképpen sem tekinthető megfelelőnek egy ilyen 
súlyú nemzetközi kongresszus megrendezéséhez. A 
légkondicionálás hiánya az augusztusi kánikulában 
próbára tette mind az előadók, mind a hallgatók 
tűrőképességét; igen sok kívánnivalót hagyott maga 
után a helyiségek állapota is. A lehetetlen telefon
helyzet is sok felesleges bosszúságot okozott. Ezen a 
helyen is le kell szögezni azt a sajnálatos tényt, hogy 
fővárosunk nem rendelkezik egy ezres létszámú, több 
párhuzamos szekcióban dolgozó konferencia megfelelő 
színvonalú lebonyolítását lehetővé tevő kongresszusi 
központtal.

Hogy a kongresszus szakmai munkája a leírt nehéz
ségek ellenére gördülékenyen folyt és a rendezvény a 
hazai és külföldi résztvevők véleménye szerint sikeres 
volt, az igen nagy mértékben a szervezők áldozatos 
munkájának köszönhető. A már megnevezetteken túl
menően elsősorban Maros László főtitkár és számos 
munkatársa, a szervezésben aktív részt vállaló MTA 
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, az IBUSZ és a 
BME számos munkatársának érdeme, hogy a magas 
szakmai színvonal mellett a kongresszus és a hozzá 
kapcsolódó társadalmi programok jó légköre is hozzá
járult ahhoz, hogy ez a pozitív vélemény kialakulha
tott.

m k l1902.  X L V II .  É V F O L Y A M .  1. S z A m 13



Hulladék-ártalmatlanítás Dorogon égetéssel
O T R O K  G Y Ö R G Y N É  *

A hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítása 
nem a XX. század találmánya. 1878-ban Amerikában 
adták meg az első szabadalmat háztartási szemét 
égetéssel való megsemmisítésére.

Az alkalmazott technológiával szemben azonban a 
követelmények nem változtak azóta sem, mert a hulla
dék térfogatának csökkentése, a keletkezett hőenergia 
hasznosítása, a bűzhatás kiküszöbölése ma is követel
ményei a hulladékok égetéssel történő ártalmatlaní
tásának. Esetünkben a bűzhatást a technológia szí
vott rendszere kizárja, míg a hulladékok égetése so
rán keletkező hő - gőzenergia formájában - a Dorogi 
Hőerőmű gőzelosztójára kerül, ipari- és kommunális 
célokat szolgálva.

A Dorogi Égetőművet, hivatalos nevén a Gyógysze
ripari Égetőmű Közös Vállalatot, három gyógyszer- 
gyár, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárt Rt., a CHI- 
NOIN Rt. és az EGIS alapította 1986-ban, azzal a 
céllal, hogy tovább már gazdaságosan fel nem dolgoz
ható anyagait, gyógyszerselejtjeit, szűrőszeneit stb. el
lenőrzött körülmények között ártalmatlanítsa. Az al
kalmazandó eljárásra tendert írtak ki, melyet mind 
műszaki, mind pénzügyi vonatkozásban a W&E Um
welttechnik AG svájci mérnökiroda nyert el. Ajánla
tát több - Európában működő - referenciaüzem be
mutatásával meg is tudta erősíteni.

Az első magyarországi komplex égetőmű kapacitá
sát a gazdaságossági számítások évi 25 000 tonná
ban határozták meg. Létesítésében a három alapító 
gyógyszergyár különböző tőkearánnyal vett részt, ami 
egyben az égetési kapacitásban való részesedésüket 
is jelenti. A helyi önkormányzat 1991. március 1-től

* Gyógyszeripari Égetőmű Közös Vállalat, Dorog

lehetővé tette, hogy a szabad kapacitás kitöltésére 
az egész országból fogadhassunk olyan hulladékokat, 
amelyek nem tartoznak az ún. „Tilalmi lista” körébe. 
(Égetéssel nem ártalmatlanítható hulladékok köre.)

Az égetőmű Dorogra telepítését a következők indo
kolták:
- A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Dorogi Fi

óktelepénél évente kb. 10 000 tonna szennyvíziszap 
képződik. Ez csak égetéssel ártalmatlanítható, meg
szüntetve a szennyvíziszaptárolók okozta kellemet
len bűzhatást.

- A dorogi Fióktelep révén megvolt az az infrastruk
túra, amelyre az égetőmű ráépülhetett.
Mindezek alapján 1985-ben az akkori Dorogi Városi

Tanács területfelhasználási engedélyében az égetőmű 
üzembehelyezését 16 feltételhez kötötte, amelynek 
egyik feltétele az égetőmű számára meghatározott 
igen szigorú egyedi emissziós hatérértékek betartása 
volt. Ezek a következők: por: 1,7 kg/h, S02: 5,0 kg/h, 
NOz : 8,3 kg/h (mint N 02), HC1: 3,3 kg/h, HF: 0,44 
kg/h.

A hatérértékek szigorúságának bizonyítására köz
löm azokat az emissziós adatokat, amelyek hasonló 
technológiai adottságok mellett, „kiemelten védett” 
területen lennének érvényesek: Por: 36,0 kg/h, S02: 
32,0 kg/h, NOz: 60 kg/h (mint N 02), HC1: 40,0 kg/h, 
HF: 4,0 kg/h.

A technológiai sor (lásd az 1. ábrát) első eleme egy 
11 m hosszú, 3,8 m átmérőjű, tűzálló falazattal bélelt 
forgókemence (^). A kemence forgási sebességének 
változtatásával lehet a hulladék tartózkodási idejét 
szabályozni, amely 30-90 perc közötti időtartam. Az 
égetés hőmérséklete 1250 ±  50 °C.

1. ábra. A z égetőmű technológiai folyamatábrája
1 daru; S hordóadagoló ziilip; 8 adagoló garat; 4 forgókemence; 5 utóégető kamra; 6 hőhaecnoeltó kazán; 7 abieorber; 8

elektrofilter; 9 nedves gázmosó; 10 besűrítő tartály; 11 vákuum-szalagszűrő; 12 kémény
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A kemencét - megfelelő mennyiségben adagolt 
homok- és üvegcserép (mint segédanyag) hatására - 
folyékony halmazállapotú salak hagyja el egy vízzárón 
keresztül. A megdermedt salak egy kaparószalagos to
vábbító segítségével speciálisan kiképzett konténerbe 
kerül. Ez a szilárd maradék az előírásoknak megfele
lően kiképzett agyagkazettába kerül elhelyezésre.

A forgókemencéből távozó 35-40 000 m3-nyi füst
gáz a nagy térfogatú, törőelemmel ellátott, tűzálló 
falazattal bélelt, utóégető komrába (5) kerül. Itt a 
hőmérséklet 1050-1100°C.

A rendszer oly módon automatizált, hogy 950°C 
alatt letiltja a hulladék adagolását. Ily módon a hő
mérséklet, az utóégető kamra térfogata, a törőelem, 
az itt befúvott szekunder levegő a füstgáz tökélete
sebb keveredését, a magas hőmérséklet pedig a szerves 
anyag teljesebb elégését biztosítja. Ezt a hatást még 
fokozza a támasztótüzelésként használt biogáz, amely 
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Dorogi Fiók
telepében a B42 vitamin fermentációja során képző
dik, valamint szükség esetén fűtőolaj égetése is lehet
séges a megfelelő hőmérséklet biztosítására. Az utó
égető kamrában van lehetőség szennyvíz elégetésére 
is.

Az utóégető kamrából távozó füstgáz — amelynek 
hőmérséklete 950-1300°C — a hőhasznosító kazánba 
(ó) jut. Itt óránként maximálisan 20 tonna 300°C 
hőmérsékletű, 15 bar nyomású túlhevített vízgőz 
keletkezik. Ebből a rendszer önfogyasztása kb. 3- 
4 tonna. A fennmaradó gőzmennyiség távvezetéken 
keresztül a dorogi Hőerőmű gőzelosztójára kerül. 
A gőz előállításához szükséges víz előkészítését a 
folyamatosan működő, kétfokozatú, sótalanító- és 
vastalanító berendezés végzi.

A kazánból a füstgázok kb. 240°C-ig lehűlve jut
nak a füstgáztisztító rendszer első elemébe, az abszor- 
berbe (7). Itt a füstgáz 10%-os mésztejjel - egyená
ramban - érintkezik, miközben kb. 140°C-ra hül le, 
és szilárd halmazállapotban megszabadul szervetlen 
szennyezőinek egy részétől. Ezek száraz por formájá
ban egy kihordócsiga segítségével kerülnek a speci
álisan kiképzett zárt konténerbe. Az abszorberből a 
füstgáz az elektrofilterbe kerül (<5), ahol portartalmá
nak jelentős része száraz formában leválik.

Az elektrofilterből távozó füstgáz útja az ellená
ramú nedves gázmosó (9), ahol szintén mésztej az el- 
nyelető folyadék, és hangyasav adagolásával javítjuk 
a mésztej kéndioxid-megkötő kapacitását.

A füstgáztisztító rendszerben a következő kémiai 
folyamatok játszódnak le:

CaO + H20  -  Ca(OH)2,
2 HCOOH + Ca(OH)2 =  Ca(COOH)2, 
Ca(COOH)2 +  2 S 0 2 +  2 H20  =
= Ca(HS03)2 +  2 HCOOH,
Ca(HS03)2 +  0 2 +  H20  =
= CaS04 +  2 H20  +  H2S 04,
H2S 0 4 +  Ca(COOH)2 =
= CaS04 +  2 H20  + 2 HCOOH,
H2S 0 4 +  Ca(OH)2 =  CaS04 +  2 H20,
Ca(OH)2 +  S02 =  CaS03 + H20 ,
Ca(OH)2 +  2 HF =  CaF2 + 2 H20 ,

Ca(OH)2 +  2 HC1 = CaCl2 + 2 H20.
A gázmosó alján iszapszerű halmazállapot formájá

ban főleg gipsz, de kalcium-klorid, kalcium-fluorid is 
található. Az iszapszerű anyagot besűrítő tartályon 
(10) keresztül, vákuum-szalagszűrő (11) alkalmazá
sával távolítják el. A keletkező szilárd maradékot az 
agyagkazettába hordják ki.

A füstgáz a 70 m magas kéményen (IS) távozik, 
jelentős nedvességtartalma miatt, fehér gőzcsóva for
májában.

A kéményben elhelyezett mérőműszerek által mért 
értékeket a vezérlőpultban lévő műszerek rögzítik. így 
a tisztított gáz összetétele, hőmérséklete (kb. 60°C) 
folyamatosan ellenőrizhető.

A fentiekben ismertetett technológiai eljárás, az 
általában ismert forgódobos égetési technológiáktól a 
következőkben tér el:
- lehetőség van a hulladéknak hordóval együtt tör

ténő égetésére is. Itt a korlát a max. 200 1-es térfo
gat és a max. 200 kg összsúly,

- az égetőmű területi elhelyezkedéséből adódóan spe
ciális esetnek tekinthető a Richter Gedeon Vegyé
szeti Gyár Rt. Dorogi Fióktelepén képződő bio
gáz elégetése az utóégető kamrában. A B-12 vi
tamin fermentációjánál képződő biogáz fűtőértéke 
közel azonos a támasztótüzeléshez használt fűtőo
lajéval, így felhasználása nem elhanyagolható gaz
dasági szempont is;

- a hangyasav alkalmazása a mésztej kén-dioxid 
megkötő kapacitásának növelésére, szintén speciális 
eljárásnak tekinthető.
A technológiát szolgálják ki a következő egységek:

- 525 m3 össztérfogatú tartálypark, folyadék és szeny- 
nyvíz fogadására;

- 18 m3 térfogatú pasztabunker;
- 13 rekeszes, összesen 300 m3 térfogatú szilárd, anyag 

bunker;
- 100 m3-es biogáztároló;
- cseppfolyós nitrogéntároló (biztonságtechnikai célo

kat szolgál);
- hordótároló;
- gépkocsi- és konténermosó.

Külön kell említést tenni az égetőmű tűzvédelmi 
rendszeréről. A technológiai vízigényt, valamint a 
szükséges tüzivízigényt a 3 db 100 m3-es föld alatti 
víztartály elégíti ki. A kritikus helyekre beépített gáz
koncentráció figyelő-jelző berendezés a megelőzést, a 
tűzjelző központ pedig az esetleg keletkező tüzek le
hető legkorábbi időpontban való észlelését szolgálja. 
Az utóbbi központ párhuzamosan riaszt az üzemben 
és a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Dorogi Fi
óktelepének tűzoltóinál. Az esztergomi tűzoltósággal 
CB-rádió összeköttetése van az égetőműnek. Auto
mata porraloltó berendezés található a szilárdanyag- 
és a hordózsilipnél, valamint a bunkertérben keletkező 
tüzek oltására beépített habágyú áll rendelkezésre.

A készreszerelt üzem ún. hidegüzemi próbáit 1989 
augusztusában kezdtük meg. Ez a rendszer - anyag 
(hulladék) nélkül - történő működését jelentette. (Pl.: 
szivattyúk állapota, ventillátorok működőképességé
nek ellenőrzése, forgókemence fokozott felfűtése stb.)
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Hulladékot 1990 novembere óta fogadunk, a vonat
kozó, veszélyes áruk fuvarozásai szabályozó A.D.R. 
előírásoknak megfelelően. Dokumentációs rendsze
rünket úgy alakítottuk ki, hogy a hulladék útja - a 
beérkezéstől az ártalmatlanításig - folyamatosan nyo
mon követhető legyen. Az egyes beszállítók által be
küldött előminta vizsgálata alapján nyilatkozunk a 
hulladék fogadhatóságáról, ill. annak feltételeiről. Az 
elővizsgálat ellenére, minden beérkező hulladékszállít
mányt a laboratórium újra-vizsgálattal ellenőriz.

Az égetési technológia nem igényli a beérkező hul
ladék pontos összetételének ismeretét. A követke
zőkre terjed ki a vizsgálat: halmazállapot (folyadék, 
paszta esetén összeférhetőségi vizsgálat), égéshő, ha
logének, kén, nitrogéntartalom meghatározás, pH el
lenőrzés (folyadékoknál), nehézfémtartalom ellenőr
zése, pl.: Zn, Cd, Pb. Mindezek ismeretében számító
gépen - optimalizálási program alapján - állítjuk össze 
az „égetési menü”-t. A program a következőket veszi 
figyelembe:
- a kemence hőterhelése 63-75 G J/h  legyen;
- a bevitt hulladék max. 4% klórt,

max. 3% ként, 
max. 2% nitrogént, 
max. 0,4% fluort, 
max. 0 ,2% brómot 
tartalmazhat;

- nehézfém, a betáplált össz-hulladék mennyiségére 
vonatkoztatva, max. 0 ,2% lehet.
Teljes kapacitáskihasználtság mellett, óránként 4 

tonna hulladék adagolható be. Az optimalizálási prog
ram lényege, hogy a lehető legkevesebb mennyiségű 
fűtőolajat kelljen felhasználni támasztó tüzelésként. 
Amennyiben az utóégető kamra hőmérséklete valami
lyen oknál fogva 950°C alá esik, a megfelelő hőmér
séklet eléréséhez fűtőolaj felhasználására van szükség.

A melegüzemi próba, valamint a 30 napos telje
sítménypróba időtartama alatt bizonyítania kellett 
a rendszernek működőképességét, részben kapacitás
oldalról, részben emissziós oldalról. A garanciális mé
rések adatait az 1. táblázat tartalmazza. Az ideiglenes 
üzembehelyezést követő időszak emissziós értékei - ki
ragadott időpontokban - a 2. táblázatban találhatók.

1. táblázat
A légszennyező anyagok átlagos em issziója

Légszennyező Mért értékek, kg/h
anyag Nov. Nov. Nov. Nov. Nov.

8. 9. 14. 15. 16.
Kén-dioxid 2,63 2,38 1,28 1,91 2,25
Nitrogén-
oxidok
(mint NO2) 5,17 6,42 8,23 6,81 8,55
Sósav 1,15 0,33 0,32 0,27 0,29
Hidrogén-
fluorid 0,001 0,0047 0,001 0,0033 0,009
Por 0,75 0,67 0,68 0,99 1,06

2. táblázat
Az ideiglenes üzem behelyezést követő időszak 

emissziós értékei k irag ad o tt időpontokban

Légszennyező
anyag

1990. 
dec.28.

1990. 
dec.29.

1991.
jan.l.

Kén-dioxid, kg/h 2,6 4,9 2,9
Nidrogén-oxidok
(mint N 02), kg/h 5,2 4,3 8,0
Sósav, kg/h 1,0 1,6 0,9
Por, kg/h 0,4 0,7 0,4
Hidrogén-fluorid, kg/h Fluortartalmú hulladék-

beadagolás nem volt

Az ideiglenes üzembehelyezés oka az, hogy a por
lasztószárító az előzőekben leírt feladatát folyamatos 
üzemmód mellett - szennyvízképződés nélkül - nem 
tudja ellátni. A beruházó szennyvízmentes technoló
giát vásárolt, így annak teljesítéséhez ragaszkodik. 
Ez az abszorber cseréjét teszi szükségessé, amelyre 
szerződéses kötelezettséget vállalt a technológiát szál
lító W&E Umwelttechnik cég. Az abszorber cseré
jét követően ismételten kezdődik egy 30 napos tel
jesítménypróba, a szükséges garanciális mérésekkel. 
Amennyiben a kívánt eredményt hozza, akkor az ége
tőmű beruházása befejeződik.

A próbaüzem időtartama alatt számos üzemeltetési 
tapasztalat birtokába jutottak a vállalat szakemberei. 
Ezekből - az égetési technológiához kapcsolódva - 
néhány a következő:
- A forgókemence falazatának védelme, a max. 15 

hordó/h adagolást figyelembe véve, különösen fon
tos. Ezt biztosítja az ún. „bunda” , amelyet a hulla
dékégetés megkezdése előtt homok és üveg adago
lásával kell kialakítani. Fenntartása érdekében fo
lyamatos homok és üvegcserép adagolása szüksé
ges. Ezen kívül, minden egyes hordó beadagolása 
előtt, vegyes szilárd hulladékkal kell védeni a ke
mence belső falazatát.
A kemence külső köpenye hőmérsékletének folya

matos ellenőrzése, a tűztérfigyelő kamera, együttesen 
a kemence fokozott védelmét szolgálják.
- A nagyfelületű anyagok (pl.: aktív szén, szűrőanya

gok) égetése célszerű magasabb nedvességtartalmú 
anyagokkal keverve (pl.: szennyvíziszap), hogy a 
porrobbanás elkerülhető legyen. Ennek hiányában 
ezeket az anyagokat nedvesíteni kell.

- Hordós kiszerelésben kizárólag szilárd halmazálla
potú hulladék adagolható be. Tapasztalataink sze
rint a hígan folyós desztillációs maradékok rendkí
vül gyorsan égnek el, így lökésszerű hőterhelést kap 
a kemence, valamint átmenetileg oxigénhiány lép 
fel.

- Hasonló a jelenség akkor is, ha a hulladék felszí
nén a hordóben 20 cm-nél nagyobb rétegvastagság
ban víz van. Irodalmi tapasztalatok szerint ilyen 
esetekben durranógáz képződésének van meg a le
hetősége, az égetés során keletkező hidrogénből és 
a mindig jelenlévő oxigénből. A folyamatot a vas
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és a klór katalizálja. Az ilyen jellegű hulladékokból 
- amelyek a gyártó kémiai folyamatában rendelte
tésszerűen így keletkeznek - a vizet adagolás előtt 
eltávolítjuk.
A Dorogon létesült égetőmű komplex rendszerével 

az első - és a mai napig egyetlen - az országban. Mű
ködését nemcsak az a dorogi lakos figyeli kiemelten, 
aki 1985-86-ban létesítése ellen tiltakozott, hanem re
mélem, az iparnak azok a szakemberei is, akik a mo
dern ipargazdaságot korszerű környezetvédelmi ipar
ral együttműködve képzelik el a jövőben.

Szeretném hinni, hogy az általam itt közreadottak 
ehhez hozzájárultak.

A  kézirat beérkezeti: 1991. jún. 5.
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F E L H Í V Á S

A Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülése 
kezdeményezésére a MEDICINA Könyvkiadó tervbe vette

a VII. kiadású MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV ismételt
megjelentetését

A kiadó árajánlata szerint legalább 1000 példány fix megrendelése 
esetén az l-IV. kötet ára: 7850,- Ft.

Megjegyezzük, hogy kevesebbet (például 500 példányt) — az 1000 
példányhoz képest csaknem kétszeres előállítási költségek miatt — 
rendelni nem célszerű.

A Gyógyszerkönyv előjegyeztethető a Gyógyszertári Központok Be
szerzési és Szervezési Egyesülésénél (1502. Budapest, 112. Pf. 208.)

1991. november 30-ig.

Tájékoztatjuk, hogy ha a kívánt 1000 példányra érkezik előjegyzés, 
a konkrét megrendelésre — az előállítási költség 70%-ának befizetését 
kérve — újabb felhívást küldünk.
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Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók
ÉVFORDULÓ NAPTAR, 1992______________

5 éve

1987 májusában új műanyag-alapanyaggyár (MDI, 
metilén-difenil-diizocianát) építését kezdték meg a 
Borsodi Vegyi Kombinátban. A beruházás költségét 
3,9 milliárd Ft-ra tervezték.

1987. aug. 12-21. között az elméleti szerves kémia 
kutatói és tudósai első világkongresszusukat tartották 
Budapesten.

1987 októberébenúj biokémiai üzemet hoztak létre a 
somogy-megyei Marcaliban. A gazdasági társaságként 
működő üzem a folyékony műtrágya felhasználási 
lehetőségét teremtette meg a Balaton Ny-i és DNy- 
i vízgyűjtő területén.

1987 októberében új injekcióüzem építését kezdték 
meg a Kőbányai Gyógyszeráru gyárban.

1987. okt. 21-én új földgázüzem kezdte meg mű
ködését Martfűn. Az üzemet 300 millió Ft-al hozták 
létre.

1987. okt. 80-án avatták fel a Paksi Atomerőműnél 
a IV. reaktorblokkot.

1987 novemberében a Péti Nitrogénműveknél új 
szennyvíztisztító üzemet indítottak meg.

1987 novemberében helyezték üzembe a CAOLA új 
szappangyártó és szulfonáló üzemét. Az új szappan- 
gyár költsége 600 millió Ft volt.

1987 decemberében készült el a DKV új, központi 
gázfeldolgozó üzeme. A létesítmény költsége 447 mil
lió Ft volt, ebből 106 millió Ft világbanki hitel. 
Az évente 128 kt alapanyagot feldolgozó egységben 
cseppfolyós PB-gázt, különböző benzinkomponense
ket, fűtőgázt és további feldolgozással ként állítanak 
elő.

1987 decemberében a TIT és a Magyar Kémikusok 
Egyesülete Szent-Györgyi Albert emlékérmet alapí
tott, amelyet azok a középiskolai diákok és egyetemi 
hallgatók kaphatnak meg, akik az adott évben valami
lyen nemzetközi kémiai versenyen első, második, vagy 
harmadik helyezést értek el.

1987. márc. 6-án halt meg Földi Zoltán akadé
mikus, vegyészmérnök, gyógyszerkémikus. 1917-től 
kezdve 62 éven át dolgozott a Chinoin Gyógyszer- 
gyárban. Nevéhez számos olyan gyógyszerkészítmény 
kapcsolódik, amelyek megalapozták a gyár hírnevét. 
(Papaverin szintézise, szulfonamidok, inzulin előállí
tása, penicillin gyárt ás megszervezése).

1987. márc. 81-én halt meg Vastagh Gábor vegyész- 
mérnök, az Országos Gyógyszerészeti Intézet igazga
tója. Behatóan foglalkozott a vitaminokkal; jelentősek 
gyógyszeranalitikai vizsgálatai.

1987. szept. 15-én halt meg Domony András 
vegyészmérnök az Alumínium Alkalmazástechnikai 
Központ műszaki vezetője. Az alumínium felületvé
delmével és alkalmazástechnikai korróziós kérdésekkel 
foglalkozott.

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

mkl
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10 éve

1982 márciusában az Egyesült Vegyiműveknél a 
gőzenergia ellátást saját áramtermeléssel kapcsolták 
össze.

1982 júniusában helyezték üzembe a Hungária Mű
anyagfeldolgozó Vállalat (ma Pannonplast) debreceni 
gyáregységében a 20 kt/év kapacitású, kemény PVC- 
cső gyártó üzemet. A beruházás értéke 400 miihó Ft 
volt.

1982. nov. 5-én adták át a TVK-ban 600 miihó Ft 
költséggel épített Biafol üzemet. Az üzem polipropi
lénből állít elő csomagolástechnikai eszközöket.

1982-ben készült el a Nitrokémia Ipartelepek hul
ladékégető üzeme. Az automatizált berendezés 10-12 
kt gyártási hulladék megsemmisítésére alkalmas.

1982. jan. 27-én halt meg Gerecs Árpád ve
gyészmérnök, akadémikus, egyetemi tanár. Kutatá
sai szénhidrát-kémiai kérdések megoldását segítették 
elő, hozzájárultak a gyógyszeripar fejlődéséhez. 1955- 
ben az ELTE Kém. Technológiai Tanszékének veze
tője lett.

1982. júl. 2-án halt meg Győrbíró Jenő a budapesti 
„Kígyó” gyógyszertár vezetője.

1982. december 8-án halt meg László Antal vegyész- 
mérnök. Nemzetközi hírű művelője és egyik elismert 
rendszerbe foglalójavolt a vegyészmérnöki tudomány
nak. 1964-66 között a Veszprémi Vegyipari Egyetem 
rektora.

15 éve

1977-ben készült el a Tiszaújvárost (Leninváros) 
Kazincbarcikával összekötő, 52 km hosszú vezeték, 
amelyen évi 80 ezer t etilén szállítható a TVK-ból 
a BVK-ba.

1977. jún. 16-án avatták fel a Magyar Viscosagyár 
PAN II. üzemét. Ezzel a poli-(akril-nitril)-szál gyártó- 
kapacitás 11 kt/év-re bővült. A bővítés költsége közel 
2 milhárd Ft volt. A berendezéseket Olaszországból 
szállították.

1977-ben megkezdődött a PVC-ablakok gyártása. 
A Kömmerling nevű német cég szállította az eljárást 
és a berendezést. A BKV-ban gyártott elemek össze
állítását a Heves Megyei Építőipari Vállalat Egerben 
létesített üzemében végezték.

1977-ben fejeződött be a Mohácsi Farostlemezgyár 
kapacitásbővítése évi 45 ezer m3 farostlemez gyártá
sára. Az üzembehelyezésig felhasznált költség 467 mil
lió Ft volt.

1977-ben kezdte meg a Pest Megyei Műanyagipari 
Vállalat (PEMÜ) a poliuretán (PUR) el asztomer 
termékek gyártását.

1977. jan. 6-án halt meg Grofcsik János vegyész- 
mérnök, a hazai szilikátipari kutatások egyik megin
dítója, a Veszprémi Egyetem Szilikátkémiai Tanszé
kének professzora.
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1977. júl. 14-én halt meg Fehér Ödön vegyészmér
nök, gyógyszerkémikus. 1950-től a Gyógyszerkutató 
Intézet osztályvezetője volt. Szabadalma a Pentazo- 
cin nevű morfinpótló gyógyszerkészítmény.

20 éve

1972 februárjában kezdték meg a Tiszai Vegyi 
Kombinátnál az Olefinmű építését.

1972-ben a TVK-nál elkezdődött a 12 m szé
les polietilén-fólia gyártása mezőgazdasági felhaszná
lásra. Az évi 6000 t fólia gyártására létesített üzem 
értéke 61,6 millió Ft volt.

1972-ben megindult a termelés a Péti Nitrogén- 
művek évi 10 millió db műtrágyacsomagoló PE-zsák 
gyártására létesített üzemében.

1972-ben kezdett termelni a Péti Nitrogénműveknél 
a Rekonstrukció II. keretében létesített kettősműtrá
gya üzem. Az üzem 20,5 % N-tartalmú, 20,5 % P2O5- 
tartalmú szemcsézett műtrágyát állított elő.

1972-ben helyezték üzembe a Tiszamenti Vegyimű
veknél a 200 kt/év kapacitású kénalapon működő kén- 
savüzemet.

1972-ben indították meg a Peremartoni Vegyipari 
Vállalat 170 kt/év kapacitású műtrágya üzemét.

1972-ben az Ikarus pusztavámi gyárában német 
eljárással és berendezéssel megkezdték az autóbusz 
ülések PUR-párnáinak gyártását. Az évi 200 ezer 
db autóbusz-ülés gyártására létesített üzemnek az 
üzembehelyezéséig elszámolt értéke 61,5 millió Ft 
volt.

1972-ben a Nitrokémia Ipartelepeken a Stollack 
AG, osztrák cég licence alapján megindították a Dry- 
vit hőszigetelő homlokzatképző rendszer gyártását.

1972 novemberében a Budapesti Vegyiművek im
port hatóanyagból formált új zöldség-gyomirtószert 
hozott forgalomba Olitref márkanéven. A gyár szak
emberei később kidolgozták a szer hatóanyagának, a 
trifluralinnak gyártástechnológiáját is.

1972. jan. 27-én halt meg Loczka Alajos egyetemi 
tanár. A kémia magyar nyelvű didaktikai irodalmával 
foglalkozott.

1972. febr. 28-án halt meg Zechmeister László ve
gyészmérnök, a budapesti Műegyetem, majd a pécsi 
egyetem tanára. Az 1930-as évek végétől a pasadenai 
egyetem tanáraként az USÁ-ban dolgozott. Jelentősek 
a karotinoidokkal és a cellulóz fokozatos lebontásával 
kapcsolatos kutatásai. A kromatográfiás módszerek 
alkalmazását korszerűsítette és széleskörűen kiterjesz
tette.

1972. márc. 25-én halt meg Pacsu Jenő vegyész, 
egyetemi tanár. 1930-ban áttelepült az USÁ-ba, ahol 
a princetoni egyetemen a szerves kémia professzora 
lett. Szénhidrát- és textilkémiai kutatásokkal foglal
kozott.

1972. júl. 23-án halt meg Csajághy Gábor vegyész- 
mérnök a Magyar Állami Földtani Intézet Vegyi labo
ratóriumának vezetője. Gyógyvizeink és gyógyiszap- 
jaink elemzését végezte el.

1972. szept. 2-án halt meg Bognár János vegyész, 
a Miskolci Nehézipari Egyetem 2. sz. Kémiai Tanszé
kének vezetője. Továbbfejlesztette az abszorpciós in
dikátorok elméletét.

1972. szept. 16-án halt meg Náray-Szabó-István ve
gyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus. Fizikia- 
kémiai, szervetlen kémiai, kristályszerkezettani kuta
tásokkal foglalkozott. Kristálykémia c. könyvét ma
gyar kiadása után angolul, Szervetlen kémia I-III. c. 
könyvét németül és angolul is kiadták.

25 éve

1967-ben teljes szintetikus ammóniatermelésünk 
földgázbázisra állt át.

1967-ben a Graboplast elkészítette és gyártelepén 
felállította az ország első léghordó csarnokát, saját 
termékéből: PVC bevonatú poliészter szövetből. A 
vállalat konfekcionáló üzemében megkezdték a sátrak, 
teherautó ponyvák, konténerek gyártását.

1967-ben a Tiszamenti Vegyiművekben 8 kt/év 
kapacitású, 60%-os óleumot gyártó korszerű üzemet 
építettek.

1967-ben tiltották be Magyarországon a DDT hasz
nálatát.

1967. máj. 9-én helyezték üzembe Pécsett az ország 
első vízgőzös benzinbontó berendezését a városigáz 
ellátás további biztosítására.

1967. febr. S-án halt meg Lutter Béla vegyészmér
nök, a Debreceni Tudományegyetem Alkalmazott Ké
miai Tanszékének tanszékvezetője. Élelmiszeranaliti
kai kutatásokkal foglalkozott.

1967. jún. 12-én halt meg Cholnoky László akadé
mikus, a Pácsi Orvostudományi Egyetem Kémia Tan
székének vezetője. Zechmeister Lászlóval kidolgozták 
a szerves preparatív oszlopkromatográfia módszereit.

1967. dec. 24-én halt meg Gedeon Tihamér vegyész- 
mérnök, bauxitkémikus. Fontos szerepe volt a magyar 
bauxitkataszter munkálatainak megkezdésében, a ha
zai műkorundgyártás megindításában.

30 éve

1962. szept. 19-én indult meg a „Barátság I” 
kőolajvezetéken a szovjet kőolaj szállítása.

1962-ben kezdett termelni a Borsodi Vegyi Kombi
nát 6000 t/év kapacitású PVC-I. üzeme.

1962. jan 19-én halt meg Maucha Rezső kémikus, 
hidrobiológus, limnológus. Mint kémikus továbbfej
lesztette Winkler Lajos vízelemzési módszereit; hely
színi vizsgálatokra félmikro módszereket dolgozott ki.

1962. jan. 20-án halt meg Buzágh Aladár vegyész- 
mérnök, akadémikus, a magyar kolloidkémiai kuta
tás és oktatás megteremtője. Nevéhez fűződik az 
Ostwald-Buzágh-féle üledékszabály megállapítása és 
a szolstabilitás-kontinuitás elméletének kidolgozása.

1962. jan. 20-án halt meg Molnár Béla a Kőbá
nyai Gyógyszerárugyár kutatóvegyésze. Gyógyszerké
szítmények előállításának üzemi megvalósításával fog
lalkozott.

1962. márc. 21-én halt meg Beke Dénes szerves 
kémikus, a Műegyetem Szerves Kémiai Tanszékének 
tanszékvezetője. Az alkaloidkémia területén ért el 
számottevő eredményeket.
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40 éve 70 éve

1952-ben került forgalomba az első hazai gyártású 
kenőolaj minőségjavító adalék. Az M/A-4-1 jelű naf- 
ténszulfonsavas kalciumsó-adalékot dízelmotorolajok
hoz használták.

1952. jún. 8-án indították meg a Tisz amenti Vegyi
műveknél a piritbázisú kénsavgyár „A” üzemrészét.

1952. jun. 14-én a bánya és energiaügyi miniszter 
100.383/1952 sz. alapítási határozata elrendelte a Za
lai Aszfaltgyár (Zalai Kőolajipari Vállalat elődje) lé
tesítését. A beruházás célja a Nagylengyeli Kőolajter
melő Vállalat által termelt nyersolajból gázolaj, illetve 
bitumen előállítása volt.

1952. júl. 29-én kezdte meg működését az Inotai 
Alumíniumkohó.

1952 augusztusában kezdődött meg a Hajdúsági 
Gyógyszergyárban (Biogal elődje) az üzemszerű ter
melés. Az üzem ekkor kezdett penicillin gyógyszera
lapanyagot gyártani.

1952. febr. 28-án halt meg Gróh Gyula vegyész, 
egyetemi tanár, akadémikus. Számos kémiai tanköny
vet írt, fehérjekutatással, reakciókinetikai, elektroké
miai vizsgálatokkal foglalkozott.

1952. nov. 25-én halt meg Vük Mihály vegyész, 
egyetemi tanár. Jelentős eredményeket ért el a szerves 
kémia, élelmiszerkémia területén.

50 éve

1942-ben kezdte meg a Honvédelmi Minisztérium 
által alapított Magyar Olaj (MOLAJ) Rt. a szőnyi 
kőolajfeldolgozó gyár építését.

1942-ben Diósgyőrben a Chinoin telepet hozott 
létre, hogy Földi Zoltán és Kánig Rezső eljárása alap
ján a papverin-gyártáshoz szükséges pirokatechint ál
lítsanak elő a diósgyőri üzemek barnaszén kátrányvi
zéből.

1942. márc. 6-án halt meg Ekkert László gyógysze
rész. Szerves vegyületek bromatometriás meghatáro
zásával foglalkozott.

I942. máj. 15-én halt meg Szarvasy Imre vegyész- 
mérnök, a Műegyetem 1905-ben alapított Elektroké
miai Tanszékének első professzora. Jelentősek elekt
rokémiai tanulmányai, valamint az erdélyi metángáz 
kémiai hasznosítására folytatott kísérletei.

60 éve

1982-ben különítette el Szent-Györgyi Albert pap
rika présnedvéből a C-vitamint nagyobb mennyiség
ben. Ugyanebben az évben igazolta az akkor még 
”hexuronsav”-nak nevezett vegyület és a C-vitamin 
azonosságát.

1982-ben a Chinoinban Földi Zoltán és munkatársai 
megoldották a papaverin szintézisét és üzemi előállí
tását.

1982. jún. 7-én halt meg Petrik Lajos a bp-i All. 
Felső Ipariskola kémia technológia tanára, 1907-től az 
iskola igazgatója. Kerámia kutatásokkal foglalkozott.

mkl

1922-ben kezdték meg Balló Rudolf irányításával az 
Isola Művekben a nagyméretű műanyag idomdarabok 
sajtolási technológiájának kidolgozását.

1922-ben a Magyar Ruggyantaárugyárban a cord- 
fonalak felhasználásával megkezdődött a „Cordatic” 
márkájú gumiabroncsok gyártása.

1922 márciusában indult meg a termelés a váci 
Kodak-gyárban, ahol ekkor még csak fotópapírt ál
lítottak elő.

1922. márc. 6-án került sor Peremartonban az Ipari 
Robbanóanyaggyár ünnepélyes alapkő letételére.

1922. nov. 1-jén volt a Porcelán-Kőedény- és Kály
hagyár Rt. alakuló ülése. Ez a gyár volt a „Gránit” 
Csiszolókorong- és Edénygyár jogelődje.

1922. máj. 11-én született Nyilasi János vegyész az 
ELTE Alt. Kémiai Tanszékének professzora. Komp
lexkémiai kutatásokkal foglalkozott.

75 éve

1917. ápr. 1-jén alakult meg a Dr. Keleti és Murá
nyi Vegyészeti Gyár Rt. A gyár 1903 és 1917 között 
betéti társaságként működött. A vállalat festékek és 
fertőtlenítőszerek gyártásával foglalkozott.

1917 tavaszán alakult meg a Magyar Mezőgazda- 
sági Vegyipari Rt. műtrágyák előállítására. A vállalat 
Magyaróvárott 1921-ben szuperfoszfát -műtrágyagyá
rat, majd 1923-ban kénsavgyárat épített. A gazdasági 
világválság következtében tönkrement, 1933-ban üze
meiben a termelés megszűnt.

1917-ben a Hutter Rt. létrehozta az Elida Magyar 
Illatszer- és Pipereszappangyár Rt- t.

1917. febr. 5-én halt meg Felletár Emil gyógysze
rész, vegyész az Országos Művegyészeti (Orsz. Bí
rósági Vegyészeti) Intézet vezetője. A törvényszéki 
toxikológia művelője, hazai megteremtője volt.

1917. dec. 19-én halt meg Tangl Ferenc orvos, egye
temi tanár, akadémikus. Az Állatorvosi Főiskolán volt 
élettanprofesszor, majd az Állatélettani és Takarmá
nyozási Kísérleti Állomás első igazgatója lett. Oldatok 
elektrokémiai vizsgálatával foglalkozott.

80 éve

1912-ben az Állatorvosi Főiskola járványtani labo
ratóriumát, ahol világviszonylatban elsők között fog
lalkoztak a sertéspestis elleni szérum előállításával, 
Phylaxia néven vállalattá alakították át.

1912-ben Debrecenben megalapították a REX 
Gyógyszervegyészeti Gyárat. Jogutódja a Debreceni 
Gyógyszergyár lett, amely 1960-ban egyesült a Haj
dúsági Gyógyszergyárral, BIOGAL néven.

1912. júl. 7-én a képviselőház törvényjavaslatot fo
gadott el, hogy Debrecenben és Pozsonyban fokozatos 
fejlesztés mellett tudományegyetemet alapítsanak. A 
törvény mint az 1912. évi 36. törvénycikk jelent meg 
az Országos Törvénytárban. A pozsonyi egyetemet az 
1921. évi 25. törvénycikk Pécsre helyezte át.

1912. márc. 8-án halt meg Loczka József, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Ásványtárának vegyésze, majd la-
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boratóriumának vezetője. Számos ásvány és sok régé
szeti tárgy vegyelemzése mellett az ásványok kémiai 
szerkezetének megállapításával is foglalkozott.

90 éve

1902. jan. 16-án avatták a Bp.-i Műegyetemen az 
első műszaki doktort Zielinski Szilárd személyében.

190£. jan. 21-én helyezték üzembe a Hungária 
Vegyiművek zsolnai gyártelepén Magyarország első 
kontakt rendszerű kénsavgyárát.

1902-ben alakult meg a Vegyészeti Gyárosok Orszá
gos Szövetsége.

1902. okt. 27-én született Erdey-Grúz Tibor ve
gyész, az MTA főtitkára, egyetemi tanár, volt fel
sőoktatási miniszter, a magyar elektrokémiai iskola 
megteremtője. Elektrolitoldatok kutatásával, az elekt
ródreakciók kinetikájával foglalkozott. Tevékeny ok
tató volt. Hiánypótló tankönyvként jelent meg 1940- 
ben munkatársaival írott: Gróh-Erdey-Grúz-Náray- 
Szabó-Schay: „Fizikai kémia” , az első magyar nyelvű 
fizikai-kémiai tankönyv.

1902. márc. 12-én született Bartha Lajos vegyész- 
mérnök, a hazai timföldipar egyik megalapítója. A 
Mosonmagyaróvári Timföldgyárnak 1934-től főmér
nöke, 1941-54 között igazgatója volt. Irányítása alatt 
kezdődött meg az Almásfüzitői Timföldgyár létesítése 
is.

1902. dec. 12-én született Bruckner Zoltán vegyész- 
mérnök, a Hungária Gumigyár 1944-55 között volt 
igazgatója. Zemplén Géza munkatársaként részt vett 
a szénhidrátok szerkezetének kutatásában. A későb
biekben a Gumiipari Kutató Intézet igazgatója volt.

100 éve

1892-ben kezdődött meg a termelés a Hungária Mű
trágya, Kénsav- és Vegyipari Rt. műtrágyagyárában. 
Ezzel indult meg Magyarországon a kénsav és szuper
foszfát nagyipari gyártása.

1892. jan. 5-én alakult meg a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat "Chemia-ásványtani” 
szakosztálya. Elnökökké: Than Károly és Szabó József 
egyetemi tanárokat, alelnökökké Wartha Vince műe
gyetemi tanárt és Schmidt Sándor egyetemi tanárt, 
jegyzővé Ilosvay Lajos műegyetemi tanárt választot
ták.

1892. jan. 9-én született Knapp Oszkár vegyész- 
mérnök. Az üveg- és kerámiatechnológia egyik legne
vesebb magyar szakértője volt.

1892. jan. 25-én halt meg Berde Áron kolozsvári 
egyetemi tanár, akadémikus. Stöckhardt könyve alap
ján 1849-ben „A chemia iskolája” címen tankönyvet 
írt.

1892. febr. 6-án született Proszt János vegyész, 
akadémikus, egyetemi tanár. Társszerzője volt a „Fi
zikai kémiai praktikum” és az „Általános és szervet
len kémia” c. műveknek. Úttörője volt a hazai pola- 
rográfiai kutatásnak. Tudománytörténeti munkáiban 
feltárta a 18 . sz-i Selmecbányái kémia oktatás ered
ményeit.

1892. júl. 5-én halt meg Nendtvich Károly, orvos, 
akadémikus, a József Ipartanoda, a későbbi Műegye
tem első kémia professzora. 1848-ig a pesti Tudo
mányegyetem kémiai intézetét vezette, ahol 1848. ápr. 
4-én ő tartotta az első magyar nyelvű kémiai egyetemi 
előadást.

1892. júl. 8-án született Loczka Alajos egyetemi 
tanár.

110 éve

1882. febr. 17-én Schottola Ernő gumigyárat alapí
tott, amely 1890-ben osztrák-magyar részvénytársa
sággá alakult át Magyar Ruggyantaárugyár Rt. né
ven. A Schottola-féle gumiüzem volt a mai Taurus 
Gumiipari Vállalat jogelődje.

1882- be n jelent meg a Fabinyi Rudolf által szerkesz
tett „Vegytani Lapok” első száma. Ez a lap volt az 
első magyar nyelvű kémiai folyóirat.

1882-ben adták ki a Magyar Tudományos Akadémia 
III. Osztályának folyóiratát: a „Mathematikai és 
Természettudományi Értesítő”-t.

1882-ben létesítették a Magyar Királyi Vegykísér- 
leti Intézetet, amelynek első igazgatója Liebermann 
Leó volt.

1882-ben alapították a fiumei kőolajfinomító 
Rt-t, hazánk legjelentősebb XIX. századi finomítói
nak egyikét.

1882-ben kezdte meg a zalatnai királyi fémkohó a 
szénkéneg gyártását. Ez az 5-6000 mázsa/év kapaci
tású üzem az egész Monarchiában egyedül állított elő 
ebben az időben szénkéneget, amelynek nagy jelentő
sége volt a filoxéra elleni védekezésben.

1982. jún. 12-én született Austerweil Géza vegyész- 
mérnök. Az I. világháború idején több olcsó szük
ségeljárást dolgozott ki lakkok és zsiradékok előál
lítására, majd az 1930-as években Franciaországban 
az ioncserélő anyagok kutatásával, és F. Joliot Curie 
mellett uránizotópok vizsgálatával foglalkozott.

120 éve

1872. márc. 14-én lépett életbe az első hivatalos 
Magyar Gyógyszerkönyv.

1872-ben alapították a magyaróvári Vegykísérleti 
Állomást.

1872-ben alapították a kolozsvári Tudományegyete
met. Az alapítás évében állam és jogtudományi, böl
csész, mennyiségtan és természettudományi karokból 
állt.

1872. jan. 5-én született Szarvasy Imre egyetemi 
tanár.

1872. máj 10-én született Weszelszky Gyula gyógy
szerész, a budapest Tudományegyetem Radiológiai 
Intézetének vezetője. Radiokémiái kutatásokkal fog
lalkozott.

1872. aug. 18-án született Hérics Tóth Jenő ve
gyész, a gödöllői Szeszkísérleti Állomás vezetője. Sze
szes erjedéssel, a cukorrépa és termékei szeszipari fel- 
dolgozási lehetőségeivel foglalkozott.

1872. szept. 23-án született Richter Gedeon gyógy
szervegyész. Ás üllői úti Sas patikában berendezett la
boratóriumban Magyarországon elsőként kezdte meg
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az organoterápiás gyógyszerkészítmények előállítását. 
1901-ben alapította Kőbányán a nevét viselő európai 
színvonalú gyárat a Richter Gedeon Rt-t.

125 éve

1867-ben helyezték üzembe az Osztrák-Magyar Sza
badalmazott Vasúti Társaság oravicai finomítójának 
második egységét. Az üzem bitumenes palák feldol
gozását, vasúti világítóanyag előállítását végezte.

1867-ban Erzsébetfalván keményítőgyárat létesítet
tek. A vegyipar 1867 után bizonyos mértékben fel
lendült, ez elsősorban mezőgazdasági nyersanyagokat 
feldolgozó vegyiüzemek, így keményítőgyárak alapítá
sában jelentkezett.

1867. aug. 24-én született Ruzitska Béla kémikus. A 
kolozsvári egyetemen volt előadó. Élelmiszer-kémiai, 
analitikai és általános kémiai kérdésekkel foglalkozott.

1867. szept. 17-én született Kőnek Frigyes vegyész, 
egyetemi tanár, akadémikus. Mezőgazdasági kémiá
val, szintetikus szerves kémiával foglalkozott.

1867. szept. SO-án született Pfeifer Ignác vegyész- 
mérnök, a Műegyetem Kémiai Technológiai Tanszé
kének 1912-1920 között professzora. Nagyjelentőségű 
munkát végzett a világítástechnikai és energetikai ku
tatásban.

150 éve

1842. fűn. 4~én Kossuth Lajos kezdeményezésére 
Batthyány Lajos gróf elnöklete alatt, Pest megye 
vármegyeházának közgyűlési termében ünnepélyes 
külsőségek között megalakult az Iparegyesület. Az 
Iparegyesület még ebben az évben a pesti Vigadóban 
megrendezte az első magyar iparműkiállítást.

I842. júl. SO-án halt meg Römer István gyógysze
rész, gyáros. Irinyi Jánossal megismerkedve megvette 
tőle a zajtalan foszforos gyújtó ötletét, arra szabadal
mat szerzett és 1837-ben megkezdte az újfajta gyufa 
gyártását.

1817. máj 17-én született Irinyi János vegyész, fel
találó. A bécsi Polytechnikum hallgatójaként elsősor
ban a kémia érdekelte. Itt tökéletesítette a koráb
ban használatos gyufát, elkészítette „zajongás nél
küli” gyufáját. A szabadságharc alatt a nagyváradi 
lőporgyárat vezette. Jelentősek elméleti kémiai mun
kái is.

1817. okt. 26-án halt meg Nikolaus Joseph Jacquin 
francia-holland származású botanikus, orvos, akadé
miai tanár. Amsterdamban, Leydenben, Párizsban ta
nult, Bécsben szerzett orvosi oklevelet. Kimagaslott a 
kémiában és botanikában, ezért amikor 1763-ban Sel
mecbányán Bányászati Akadémiát alapítottak, a ké
miai és bányászattani tanszékre őt nevezték ki. Mo
dern szemléletben oktatta a kémiát, hallgatóit nem
csak a kémia elméletébe, hanem gyakorlatába is be
vezette. 1769-től a bécsi egyetemen tanított. Tudo
mányos tevékenységét a császár bárói ranggal jutal
mazta.

1817. dec. lS-án halt meg Kitaibel Pál természettu
dós, orvos, egyetemi tanár. A pesti egyetemen Winterl 
professzor asszisztense, az egyetemi botanikus kert

mkl

irányítója lett. 1794-ben megállapította, hogy egyes 
börzsönyi ércekben egy eddig ismeretlen félfém talál
ható. Ez később a Müller Ferenc által felfedezett tel- 
lurral bizonyult azonosnak. Nagy utazásokat tett az 
országban, összegyűjtötte ésjeírta növényeit, kőzeteit, 
megvizsgálta ásványvizeit. O állított elő először klór- 
meszet és a sárgavérlúgsót alkotó savat is.

200 éve

1792-ben a Batthyány grófi család borostyánkői 
(Vas vm., kőszegi járás) kénsavgyárában négy kemen
cében 405 bécsi mázsa (1 bécsi mázsa =  56 kg) kén
savat termeltek.

225 éve

1767. márc. 20-án született Varga Márton ter
mészettudós. 1808-1809-ben megjelent háromkötetes 
könyve: „A gyönyörű természet tudománya” a 18. sz-i 
természettudományos (fizikai, kémiai és csillagászati
földrajzi) eredmények magyar nyelvű összefoglalása.

1767. szept. 15-én halt meg Wallaszkay János Pest 
város főorvosa, neves hazai alkimista. Munkásságát 
Bél Mátyás mentette meg az utókor számára, meste
rét tisztelte benne, aki bevezette az alkímia rejtelmes 
tudományába.

250 éve

1742. ápr. 20-án született Tessedik Sámuel lelkész, 
író, pedagógus, az alföldi mezőgazdaság gyakorlati 
fejlesztője. Gyakorlati-gazdasági iskolát szervezett, 
kísérleteket folytatott a szikes területek javítására, 
segítette a cukorrépa termelés megindítását.

I742. dec. 26-án született Born Ignác mineralógus, 
kohász, geológus, természetvizsgáló. Kidolgozta az 
un. „európai amalgámozási” eljárást, kezdeményezé
sére jött létre a Selmecbánya melletti Szklenón 1786- 
ban a világ első nemzetközi bányászati, kohászati, ve
gyészeti tudományos konferenciája. 1776-ban Mária 
Terézia Becsbe hívta a császári ásványtár rendezésére 
és leírására. 1779-ben az udvari kamara pénzverési és 
bányászati tanácsadóvá nevezte ki.

525 éve

1467-ben Mátyás király megbízásából és segítségé
vel Vitéz János érsek Pozsonyban egyetemet alapí
tott.

650 éve

1342-ben I. Károly egy dekrétumban előírta az 
arany és az ezüst próbázását. Rendelkezett arról, hogy 
a városokban legyen egy un. „királyi ház”, ahová 
az aranyat és ezüstöt eladás, beolvasztás és beváltás 
esetén mindenkinek el kell vinnie.
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Korszerű anyagok, modern módszerek
Szerkeszti :  K Ö R T V É L Y E S S Y  GYULA

Új rovatot indítunk a fenti címmel. Ezzel alapvető célunk, hogy a lap olvasóinak 
figyelmét felhívjuk a legmodernebb anyagokra és módszerekre. A lap egyéb közleményeiben 
megszokott módon nem célunk a témák tudományos részletességgel való ismertetése, 
hanem csak az adott anyag vagy módszer alapvető tulajdonságaira és hasznosítási 
lehetőségeire szeretnénk felhívni a figyelmet. A korszerűséget egyrészt az elmúlt években 
megjelent külföldi közlemények fordításával kívánjuk elérni, de nagy örömmel üdvözölnénk, 
ha az adott téma hazai helyzetéről akár a már megjelent cikkekhez kiegészítésként 
vagy saját közlemény formájában kaphatnánk információt. Ennek az új sorozatnak a 
része az 1991. évi 9-10. számban már megjelent „Párolgó inhibitorok” című közlemény, 
a továbbiakban a mágneses folyadékokról, a szonokémiáról, azaz az ultrahang kémiai 
alkalmazásáról és hasonló témákról olvashatnak majd.

A szerkesztő

A felületaktív anyagok, mint a kémiai folyamatok fontos eszközei* **
K O U L O H E R IS ,  A. P.**

A felületaktív anyagok a vegyi feldolgozóiparban 
gyakran használt speciális vegyianyagok. Azonban 
sok mérnöknek nincs áttekintő ismerete a felületaktív 
anyagok vagy a felületi jelenségek szerepéről.

A felületaktív anyagok, ezek a többcélú, látszólag 
„mágikus” anyagok a vegyipari előállítás és feldolgo
zás leghatékonyabb eszközei közé tartoznak. Az alkal
mazásukkal ismerős szakember olyasmit vihet végbe, 
ami az anyagot nem ismerő számára csodának tűnhet. 
Néhány tipikus példa megvilágíthatja ezt az állítást.
-  Az uránfeldolgozás során az érc mosását kénessav

val végzik. Az érc jelentős kaolin szennyeződést tar
talmaz, ezért az átszivárgó sav nem képes az összes 
anyagot egyenletesen nedvesíteni. Ehelyett csator
nában áthalad rajta és mosatlan triurán-oktiloxid 
(U3Og) marad, ami veszteségként a kőzettel együtt 
visszamarad. Ezért nedvesítőanyagot adnak a fo
lyadékáramhoz, a szivárgás megszűnik és az U30 8 
kinyerhető (1. ábra).

-  Réz extrakciós berendezés nagy oldószerveszteség
gel működik. A szerves-vizes határfelületen erős 
emulzió képződik. Ez megnehezíti a két fázis elvá
lasztását és visszanyerését. A költséges szerves ol
dószer felhalmozódik az emulzióban és veszendőbe 
megy. Ezért emulzióbontó szert adnak a rendszer
hez, ami nemcsak megbontja az emulziót, de a to
vábbi emulgeálódást is megelőzi és működőképessé 
teszi a rendszert (£. ábra).

-  Egy csomagolópapír pépesítő malom nagy mennyi
ségű újrafeldolgozható hulladékpapírt használ fel. 
Az anyag festékmentesítése kritikus a gazdaságos
ság és a kész papírtermék fehérsége szempontjából. 
Ezért diszpergálószert adnak a papírpéphez, ez 
finoman diszpergálja a festéket, az kalcium-oxid 
hozzáadására agglomerál, hidrofóbbá lesz és végül 
flotálással elválasztható (8. ábra).

* Chemical Engineering, 1989. október, p. 130-136
** Fordíto tta és sajtó alá rendezte: Körtvélycsiy Gyula, 

SZEVIKI, Budapest

1. ábra. A s  uránérc mosásánál felületaktív anyagot használnak 
nedvesíts anyagként

S. ábra. A  felületaktív emulzióbontó szétbontja a határfelületi emulziót, 
a réz oldószeres eztrakciója során

mkl1992.  X L V II .  É V F O L Y A M .  1. S Z A m 23



----------------------------------------------------------------- 1
3. ábra. A  hulladékpapír újrafelhasználása során a festéket a

felületaktív anyag flotálással távolítja el

-  Ismeretes, hogy a gipsz falburkoló lapok szigete
lési tulajdonságai gyengék. Vizsgálatok kimutatták, 
hogy az anyagon belüli cellás szerkezet (ez felelős a 
jó szigetelési tulajdonságokért) nem egyenletes. Egy 
új habosítószert választottak a gyártási eljáráshoz. 
A termék szigetelési értéke jelentősen megnőtt és 
az üzem sikeresen termel (4 - á b ra ).

4- ábra. A  gipsz burkolólemez minősége az alkalmazott hab o sít ószertől 
függ

-  Egy szénmosóban a kiszűrt szén elfogadhatatlanul 
nagy nedvességtartalmú, a szárítás pedig igen költ
séges. Ezért víztelenítő szert adnak a széniszap
hoz, ez szárazabb szűrőpogácsát eredményez, to
vábbá jelentősen csökkenti a száraz szén költségeit 
(5 . á b ra ).

Felületaktív jelenségek

Általában a felületaktív anyagok alkalmazásának 
célja bizonyos felületi aktivitás előidézése vagy mege
lőzése. Tipikus, jól ismert felületi jelenségek: diszper
zió, nedvesítés, adszorpció, emulgeálás, emulzióbon
tás, habosítás és habosodásgátlás, adhézió, hidrofil és 
hidrofób tulajdonságok.

A felületaktivitás valamely folyadék vagy szilárd 
anyag, ill. határfelületük szabad felületi energiájának 
változása (akár növekedés, akár csökkenés). Ezt a 
változást okozhatják fizikai vagy kémiai körülmények, 
vagy pedig felületaktív anyagok adalékolása. A fenti 
jelenségek e változás nettó értékétől, a szilárd anyag 
vagy folyadék felületének mértékétől, egy másik fázis

5. ábra. A  tzén-víz iszaphoz adott felületaktív anyag vídatzUóvd teszi a 
szénrészecskéket i t  szárazabb terméket eredményez

(mint pl. gáz, kolloid szuszpenzió) jelenlététől vagy 
távollététől függően következhetnek be.

A felületi feszültség lefelé irányuló és laterális von
zóerő, amely befelé húzza a felületi molekulákat. A 
folyadék vagy a szilárd anyag belsejében lévő moleku
lákra azonosan hat a környező molekulák vonzása. A 
felületi molekula azonban csak részben van körülvéve 
más molekulákkal (azaz csak az alatta levőkkel), ezért 
csak a folyadék vagy szilárd test felöli vonzást tapasz
talja. Ez molekuláris kohéziót és orientációt eredmé
nyez. Ezt a viselkedést nevezik felületi feszültségnek 
és ez felelős a folyadék vagy szilárd test felületi beha
tolással szembeni ellenállásáért.

A szabad felületi energia a folyadék közepén elhe
lyezkedő molekulákban lévő energiának és a felületi 
energiának a különbsége. Ez magyarázza a folyadék 
hajlamát felületének csökkentésére, ill. arra, hogy a 
lehető legkisebb felület formáját vegye fel. Pl. a hi
gany nem tud ráfolyni az üveg felületére, hanem fo
lyékony gömbök alakjában mozog, mivel nagyobb a 
felületi feszültsége és a felületi behatolással szembeni 
ellenállása.

A felületi feszültség telítetlen állapotot hoz létre 
a folyadék vagy szilárd anyag felületi molekuláiban, 
így ezek a felületi molekulák vonzanak és visszatarta
nak olyan különféle anyagokat, mint gázokat és más 
feloldott vegyületeket, ionokat, egyéb molekulákat és 
kolloidokat. Pl. a finoman szétoszlatott, vízben szusz- 
pendált piritérc részecskék adszorbeálnak szerves re
agenseket, pl. xantátokat (ezeket kollektoroknak ne
vezzük). Az adszorpció képessé teszi őket a keletkező 
légbuborékok adhéziójára flotáló berendezésben, ez
zel valósítják meg az ásványi flotálásként ismert érc 
elválasztási technikát.

A fenti tulajdonságok egyedülállóak egy bizonyos 
folyadék vagy szilárd fázis, ill. határfelület eseté
ben. Ezek a tulajdonságok ezen túlmenően lényege
sen módosíthatók (akár pozitív, akár negatív irány
ban) felületaktív anyagok hozzáadásával a szilárd— 
folyadék rendszerhez.
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Kémiai szerkezet

A felületaktív anyag poláris vegyület, amely amfi- 
patikus molekulákból áll, azaz a hidrofil fejből, amely 
hosszú, hidrofób farokhoz kapcsolódik. A hidrofil cso
port lehet anionos, kationos, amfoter vagy nem ionos 
(6. ábra).

6. ábra. A  felületaktív anyagok típusai

A felületaktív molekulák poláris jellege és ezzel 
együtt két szerkezeti csoportjuk összeférhetetlensége 
a felelős a felületaktív anyagok egyedülálló viselkedé
séért, a folyadékban önmagukat orientálják, hogy hid
rofób csoportjuk mindig hidrofób környezetben talál
ható és a hidrofil csoport pedig hidrofil környezetben. 
Ezzel magyarázható, hogy felületaktív anyag adszor- 
beált rétege képződik a határfelületen (pl. szilárd-gáz, 
szilárd-folyadék, folyadék-gáz, folyadék-folyadék ese
tében). Ezen orientációnak tulajdonítható, hogy egy 
felületaktív anyag hozzáadása a folyadékhoz növelheti 
vagy csökkentheti a folyadék, ill. levegővel vagy szi
lárd anyaggal való határfelületének felületi feszültsé
gét. Hasonlóan az orientáció következtében a felület
aktív molekulák egy bizonyos koncentrációnál (kriti
kus micellakoncentrációként ismert) hajlamosak arra, 
hogy gömbszerü, hengeres vagy réteges micellákká 
agglomerálódjanak (azaz kolloid agglomerátumokká).

Felületaktív anyagok, mint kémiai eszközök

Valamely eljárás kémiai paraméterein túlmenően, a 
szakember felületaktív anyagokra is támaszkodhat az 
üzem vagy berendezés hatékonyságának növelésére és 
a költségek csökkentésére. Pl. szilárd anyagok nedve- 
síthetősége, habosítás, reagensek diszpergálhatósága 
folyékony közegben és emulgálhatóság ismert jelen
ségek, amelyek hatással vannak az üzemi berendezés 
termelékenységére.

Nedvesítés

Az eljárás során fontos a szilárd anyagok nedvesí
tése. Folyékony reagens gyors nedvesítőképessége és 
reakciója a szilárd részecskével közvetlenül kapcsolat

ban van mind a folyadék, mind a szilárd anyag felületi 
feszültségével. Nedvesítés akkor jön létre, ha

Isv  ( 1 )

ahol 7 a felületi feszültség;
7<u a szilárd anyag felületi feszültsége vákuum

ban;
7iv a folyadék felületi feszültsége gőzegyensúly

ban;
7,1 a szilárd—folyadék határfelületi felületi fe

szültsége.
Gyakorlati példa az egyenlet értelmezésére: a kert

ben, tömlővel való locsolás után a talaj egy része szá
raznak tűnik, mert a talajnak az a része valószínűleg 
agyagot tartalmaz. A víz felületi feszültsége nagyobb, 
mint az agyagé, ezért a képződött vízgyöngyöket az 
agyag taszítja. Ugyanezt a jelenséget tapasztaljuk a 
nem régen viaszolt jármű mosásánál.

A figyelembe vett rendszertől függően a nedvesí
tésre használt felületaktív anyag lehet anionos, katio
nos vagy nemionos.

Habosítás és habgátlás

Ez a másik fontos lépés és egyaránt befolyásolhatja 
az eljárás hatékonyságát és költségeit. A habosító hoz
záadása folyadék-rendszerhez csökkenti a folyadék fe
lületi feszültségét és gáz jelenlétében fokozza a ha- 
bosodást. Ha a hozzáadott felületaktív anyag növeli 
a felületi feszültséget, habgátlás következik be. Ezt 
már részletesen tanulmányozták [3-6] és széleskörűen 
alkalmazzák az iparban. Néhány tipikus nedvesítő ha- 
bosítószert, habtalanítót és diszpergálót az 1. táblázat 
mutat be.

1. táblázat
Tipikus nedvesítő-, habosítószerek ,
h ab ta lan ító k  és diszpergálószerek

Tipikus nedvesítőszerek Habos ítók

Foszfát-észterek 
EO-PO kopolimerek 
Zsír alkohol-alkoxilátok 
N onilfenol-etoxilátok 
Poliglikol-észterek 
Szulfonált zsírsav-mono- 
észterek

Alkilbenzol-szulfonátok
Alkohol-etoxilátok
Foszfát-észterek
Betainok
Alkilfenol-szulfát-éterek
Alkilaril-szulfonátok

Tipikus diszpergálószerek Habgátlók

Foszfát-észterek 
EO-PO kopolimerek 
Zsírsav-szulfonátok 
Ligno-szulfonátok

Poli(propilén-glikol)-ok 
Poliglikol-észterek 
EO-PO kopolimerek 
Poli(dimetil-sziloxán)- 
szulfonátok

Folyadékban szuszpendált szilárd anyag diszpergá- 
lása és stabilizálása gyakran szükséges a vegyi eljárá
sokban. Tipikus, ismert példák: peszticid hatóanyagá
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nak szuszpendálása folyékony hordozóanyagban, fes
ték diszpergálása és stabilizálása oldószerben vagy fi
noman eloszlatott szilárd anyag diszpergálása mére
tosztályozás előtt.

Általában bizonyos közegben szuszpendált szilárd 
anyagok hajlamosak aggregátum vagy agglomerátum 
képzésére. Aggregátumokban a részecskék kristályos 
felületükkel kötődnek, míg agglomerátumokban a ré
szecskék csak a szélekkel vagy sarkokkal érintik egy
mást és eléggé laza, nyitott szerkezetet képeznek. 
Szuszpendált szilárd anyagok diszpergálásának és sta
bilizálásának hatékonyságát meghatározzák a részecs
kék között fennálló kölcsönhatás erői, pl. elektroszta
tikus, van der Waals-féle és sztérikus (vagy polimer) 
kötések.

A felületaktív anyagoknak komplex szerep>e van a 
diszperzió képzésében és ez a szusz penzió-rendszer fi
zikai és kémiai körülményeitől függ. Pl. egy ionos vagy 
kationos felületaktív anyag gerjesztett vagy módosí
tott, elektrosztatikus kölcsönhatási erőkön alapul. A 
részecskék felületén a felületaktív anyag adszorpciója 
következtében elektromos, kettős rétegű töltések fej
lődnek a szilárd—folyadék határfelületen. A töltések 
miatt a részecskék taszítják egymást, ezáltal teljesen 
szétdarabolódnak a folyadékban. Pl. ligno-szulfonát 
felületaktív anyag S 0 3 töltése ezen az alapon hat.

A felületaktív anyag azon képessége, hogy megvál
toztassa a szilárd-folyadék rendszer felületi feszült
ségét, diszpergáláskor is hatásosan felhasználható. A 
Wj diszperziós munka a következő:

W<i =  -  6 cos 6, (2)

ahol 'ft,, a folyadék-gőz határfelületi feszültsége;
6 a folyadék peremszöge szilád felületen.

A gyakorlatban a felületaktív anyagot kielégítő 
mennyiségben adagolják, ezért W j gyakran megkö
zelíti a nullát. A hozzáadás a 7^  érték csökkenését 
is okozza. Ha a felületaktív anyag adszorbeálódik is 
a szilárd anyagon, hasonló csökkenés következik be a 
szilárd-folyadék határfelületi felületi feszültségében. 
A kumulatív hatás spontán diszpergálódás.

Ugyanúgy, mint más felületaktív anyagok, műkö
dési mechanizmusuktól függően a diszpergálószerek is 
lehetnek anionosak, kationosak vagy nemionosak.

Víztelenítés

A víztelenítés szokásos művelet a kémiai feldolgozó- 
iparban. Az iszap flokkulálása polielektrolitok alkal
mazásával közismerten gyorsítja az ülepedést és szű
rést és növeli a részecskeméretet. Felületaktív anyagok 
tovább növelhetik a víztelenítés mértékét a szűrés so
rán azáltal, hogy hidrofób hatást és kapilláris jelensé
geket hoznak létre a szűrőpogácsa szerkezetében.

Ha víztelenítő felületaktív anyagot adunk az iszap- 
hoz, az előnyösen a részecske felületére adszorbeálódik 
és úgy orientálódik, hogy hidrofób csoportja a részecs
kéből kifelé nyomul. Ez az orientáció a részecskéket

mkl

hidrofóbbá teszi, ezáltal gyorsan és erőteljesen eltávo
lodnak a vizes fázistól. Továbbá a felületaktív anyag 
jelentősen csökkenti a folyadék és a folyadék-szilárd 
határfelület felületi feszültségét, ami elősegíti a víz- 
elvezetést a szűrőpogácsából a hézagokon keresztül. 
Ezáltal a víztelenítés mértéke jóval meghaladja azt, 
amit egyszerű nyomó- vagy vákuumszűréssel el lehet 
érni.

Néhány tipikus víztelenítő szert soroltunk fel a 2. 
táblázatban.

2. táblázat
N éhány tip ikus v ízte len ítőszer, em ulgeáto r és 

em ulzióbontó

Tipikus víztelenítő szerek 
Szulfoszukcinátok 
Foszfát-észterek 

Kvaterner ammóniumsók
Emulgeátorok 

Alkilfenol-etilén-oxid 
EO-PO kopolimerek 

Zsírsav-gliceridek és szorbitánok 
Poliglikol-észterek

Emulzióbontók
Alkilfenol-formaldehid gyanta etoxilátok 

EO-PO kopolimerek 
Nagy felületű ásványi aggregátumok 

Organofil agyagok
Poloxamin és alkohol EO-PO kopolimerek 

Poloxamerek [(EO)m(PO)„(EO)m)

Emulgeálás és emulzióbontás

Emulgeálásnak nevezik azt a felületi aktivitást, 
amely két, elegyíthetetlen anyagból tökéletes keveré
ket képez. Mivel hidrofil és lipofil részei is vannak, az 
emulgeáló felületaktív anyag úgy hat, mintha hidat 
képezne az emulzió két része, azaz a hatóanyag és az 
oldószer között.

Pl. olaj-víz emulziónál a szerves fázis diszpergáló- 
dik a vizes fázisban; víz-olaj emulziónál a víz diszper- 
gálódik a szerves fázisban. Tipikus emulzió pl. 40% 
hatóanyagból, 50% emulgeátorból és 55% oldószerből 
áll. Emulziókat széles körben alkalmaznak a kozme
tikai, gyógyszer- és élelmiszeriparban, valamint emul
ziós polimerizációs eljárásoknál.

Emulzióbontó felületaktív anyag alkalmazható arra, 
hogy destabilizálja és teljesen megtörje az emulzió 
egyensúlyát. Ennek során az emulgeátort az emulzió
bontó felületaktív anyag nagy mértékben adszorbe- 
álja az emulzióból, lényegében megtöri a hidat, ami 
eredetileg kialakította az emulziót.

Ipari alkalmazások

A felületaktív anyagokat az iparban általában két 
csoportba sorolják: feldolgozási segédanyagok és a ter-
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S. táblázat.
N éhány, kereskedelm i forgalom ban lévő felü letak tív  anyag

Termék Gyártó cég Alkalmazás

Surfynol Air Products and Chemical Inc. Habgátlás, nedvesítés és pigment diszpergálás
Antifoam AF Dow Corning Corp. Habgátlás
Szilikon-glikolok Dow Corning Corp. Habosítás
Stepanflo line Stepan Co. Habosítás és olajkinyerés
Sulfanole Sequa Chemicals Nedvesítés és olajkinyerés
Mykon Sequa Chemicals Nedvesítés és diszpergálás
Sulfonic N Series Texaco Chemical Co. Nedvesítés és emulgeálás
Triet anol- aminok Texaco Chemical Co. Emulzióbontás

* E termékek neve márkanév, kivéve a Dow Corning szilikon-glikol és a Texaco trietanol-am in termékeit

mék minőségét javító anyagok. A fogyasztási cikke
ket gyártó iparágak elsősorban termékjavító segéda
nyagokként alkalmazzák a felületaktív anyagokat, míg 
a vegyi feldolgozóipar feldolgozási segédanyagokként 
használja azokat. Néhány kereskedelmi felületaktív 
anyag található a S. táblázatban.

Textíliák és szálak

A felületaktív anyagok használata ezen a területen 
igen elterjedt, mind feldolgozási segédanyagként (a 
szálasanyagok feldolgozásának elősegítésére készter
mékké), mind „hatékony vegyianyagokként” , amelyek 
a késztermékre kívánatos hatást gyakorolnak. Fel- 
használásuk néhány g/liter mennyiségű, gyapjúmo
sásnál, színezés egyenletessé tételére és pigment disz- 
pergálásra, a textília puhítására és kenésére, textil
nyomási segédanyagként és zsugorodásgátló (az anyag 
összemenését gátló) segédanyagként.

Szálasanyagokban a szennyeződések (akár az anyag
ban lévő, akár a feldolgozás során keletkező) lehetnek: 
zsír, talaj, kenőanyagok, pektinek, lignin, albumin, 
protein, valamint oligomerek (szintetikus szálak ese
tében). A mosásnál ezeket az anyagokat eltávolítják 
kb. 40°C-os lúgos fürdővel való kezeléssel, számos más 
reagens jelenlétében és a mosóoldat megfelelő felület
aktív anyagot is tartalmaz, pl. a következőket: nonil- 
fenol-etoxilát, etilén-oxid-propilén-oxid (EO-PO) ko- 
polimerek és alkil-benzol-szulfonátok.

Szálak fonásánál a felületaktív anyagok kenőanyag
ként szolgálnak, megkönnyítik a laza szálak fonását. 
Poliglikolokat, növény- és ásványolaj keverékeket, va
lamint emulgeátorokat használnak ilyen kezelésre.

A színezés egyenletessé tételére a felületaktív anya
gok többféle szerepet kapnak: homogénné diszpergál- 
ják a festéket a szálakban, kiegyenlítik a felületi egye
netlenségeket és csökkentik a színezék diffúziós sebes
ségét. Általában nátrium-naftalinszulfonátok, ligno- 
szulfonátok és alkoxilátok alkalmazhatók.

Textilanyagokat néha habbal is kezelnek. A hab eb
ben az esetben transzfer közegként szolgál festéknél és 
kikészítésnél, jobban mint a víz, mert megtakarítható 
a szárítási energia. A felületaktív anyagokat megfe
lelő habosító gépekben habosítóként és stabilizátor- 
ként használják.

Pép és papír

Ebben az iparágban a felületaktív anyagokat a pép 
habtalanítására, gyantamentesítésére, festékmentesí
tésére és bevonásra használják. Papírmalomban a pé
pet elválasztják a szennylúgtól egy sorozat nagy vá
kuum dobszűrőben, amelyeket csomagolópapír mosó
nak neveznek. E művelet során a pép szűrését és mo
sását e gépekben nagyban akadályozza az erőteljes 
habzás. A szennylúg habtalanítása 10-50 ppm vagy 
nagyobb adagolású poliglikol-észterekkel vagy poli- 
propilénglikollal érhető el. A pép habtalanításának 
hatékonysága határozza meg a pépmosó kapacitását 
és a nyers nátrium-szulfát visszanyerésének (Na2SC>4) 
gazdaságosságát.

Sima szálak előállítására szükséges a gyanta eltávo
lítása a pépből, ehhez 0,3%-nál kisebb gyantaszintet 
kell elérni. A pép gyantamentesítését 0,5-10% NaOH 
oldattal végezzük, 120°C-on; a pép sűrűsége kb. 10% 
és a kezelési idő 1-7 óra. E kezelés során a zsírsavak és 
gyantasav-észterek elszappanosodnak. Az ezt követő 
fehérítésnél és savanyításnál a savak némelyike leülep
szik a cellulózra, kivéve, ha teljes diszpergálást érünk 
el, amit nonil-fenol-etoxilát diszpergálószer (kb. 1,5 
kg/t cellulóz) adagolása tesz lehetővé.

A nyomdafesték eltávolítását az újrafelhasznált 
hulladékpapírról a következő két módszer egyikével 
végezhetjük: flotálással vagy mosással. A pépesítési 
lépésnél — ami mindkét módszernél azonos — a 
papírhulladékot NaOH-dal reagáltatjuk kb. 40°C-on, 
hidrogén-peroxid és felületaktív anyagok jelenlétében. 
A főként Európában használatos flotációs módszerrel 
a felületaktív anyagok: zsírsav szappanok és alkoxi- 
lált zsírsavak vagy zsíralkoholok. A festéket finoman 
szétoszlatják, diszpergálják, majd kalcium-oxid hoz
záadásával agglomerálják és az ennek eredményeként 
keletkező agglomerált festék a flotációs kamrában el
távolítható (S. ábra).

Az Amerikában szokásos mosási eljárásnál alkil- 
fenol-etoxilátokat használnak, 2-3 kg/t papír mennyi
ségben. Az alaposan diszpergált festék hidrofil álla
potban marad és többszörös mosással és szűréssel le
het eltávolítani.

A papírgyártás során, a bevonási stádiumban bevo
nóanyagként többféle szervetlen töltőanyagot adagol
nak. Ezek teljes diszpergálása az oldatban alapvetően
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fontos, hogy a szálak egyenletes bevonását el lehessen 
érni.

Ilyen diszperzióban kb. 30 ppm EO-PO kopolime- 
reket, alkilfenol-éter-szulfátot vagy foszfát-észtereket 
használnak.

Élelmiszeripar

Az élelmiszergyártásnál diszpergálószerek, nedvesí
tőszerek, habosodásgátlók és emulgeátorok a fonto
sabb felületaktív anyagok. Ezek felhasználásához el
engedhetetlen az FDA (Food and Drug Administra
tion, USA) engedélye, tekintet nélkül arra, hogy em
beri vagy állati táplálékról van szó.

Gyümölcs feldolgozásánál a diszpergálás és nedve
sítés igen fontos. A gyümölcsök, olajos külső felüle
tük következtében, nehezen nedvesíthetők, így a mo
sás felületaktív anyag nélkül eléggé nehéz. Nedvesí
tőszerként alkil-szulfátokat és EO-PO kopolimereket 
alkalmaznak, ppm mennyiségű adagolásban.

Élelmiszerek feldolgozásánál a habosodás nagy 
problémát okozhat, mivel a nyers élelmiszer maga és a 
feldolgozási köztitermékek — szerves jellegűek és ma
giis természetes felületaktív anyagtartalmuk miatt — 
erőteljesen habosodnak. Ezért a habgátló anyag, bár 
költséges, de alapvetően fontos. Élesztő, cukorrépa és 
csirke (valamint más, proteintartalmú anyagok) fel
dolgozása folyamatos és hatásos habzásgátlást igé
nyel. Kis toxicitású, poliglikol alapú habosodásgátló- 
kat és szilikon habtalanítókat használnak, 50-50 ppm 
arányban.

Állati táplálékokban porlasztóit, szárított tej és 
savó melléktermékek emulgeálásához sztearinsav mo- 
noglicerideket, lecitin termékeket, szorbit-észtereket 
és etoxilátokat használnak. Az adagolás az adott 
emulziós rendszertől és a termékformától függ.

/
Ásványi anyagok extrakciója és feldolgozása

A flotálás bevezetése ásványi anyagok feldolgozá
sánál volt talán a felületaktív anyagok legkorábbi 
ipari felhasználása. Ma már a bányászati zsargon
ban felületaktív anyagnak nevezünk számos anya
got, ilyenek pl. dúsítószerek, kondicionálószerek, fe
lületi anyagok, aktivátorok stb. Anionos és katio- 
nos felületaktív anyagokat is használnak olyan ás
ványi anyagok dotálására, elválasztására és dúsítá
sára, mint pl. réz, cink, vas, kevert szulfidok, szi
lika homok, foszfátok és földpát (lásd [3]). Alkalma
zott felületaktív anyagok: alkilaril-szulfonátok, xan- 
tátok, zsírsavak, primer, szekunder és tercier ami- 
nok és sók (kvaterner ammóniumsókat is beleértve). 
Kis fémtartalmú uránérc mosásánál a felületaktív 
anyagokat arra használják, hogy nedvesítsék az érc
részecskéket és fokozzák az U30 8 mosását, különö
sen akkor, ha az érc nagymennyiségű agyagot tartal
maz. Alkil-szulfátokat, zsírsav-szulfonátokat és ligno- 
szulfonátokat használnak nedvesítőszerként 0,25-0,50 
kg/t érc adagolásban (1. ábra).

A vizes osztályozásban, amilyen pl. a zagy eltá
volítása hidrociklonban vagy elutriálás útján, felület-

mkl

aktív anyagokat alkalmaznak az agyag vagy a kolloid 
részecskék alapos diszpergálására és az aggregátu
mok szétbontására, mechanikai méret-osztályozásuk 
előtt. Diszpergálószerként lignoszulfonátok, zsírsav- 
szulfonátok és EO-PO kopolimerek jöhetnek számí
tásba, 10-50 ppm mennyiségben.

Ásványi anyagok (pl. réz) oldószeres extrakciója so
rán a felületaktív anyagokat emulzióbontóként hasz
nálják az emulgeálódás szabályozására vagy megelő
zésére, keverő-ülepítő rendszerben (2. ábra). A réz 
elektrolitikus kinyerésénél savas oldatokból perfluor- 
karboxilátok stabilis habburkolatot képeznek az anód 
körül, ezzel megakadályozzák, hogy gázbuborékok 
törjenek ki és toxikus, korrozív ködöt képezzenek a 
tárolóban.

Szén-víz iszapoknál a részecskék nedvesítésére, 
diszpergálására és hab csökkentésére etoxilált zsíral
koholokat, polietilénglikolt és polisziloxán keveréket 
használnak. Az adott alkalmazástól függően a szoká
sos adagolás 1-5 kg/t száraz szén (5. ábra).

Kőolaj-visszanyerés

Ezen a területen a felületaktív anyagok legis
mertebb alkalmazása a kiömlött olaj diszpergálása. 
Az olajfoltokat a kikötőben, óceánon vagy folyók
ban a halakra igen kis toxicitású diszpergálószerek- 
kel kell kezelni. Ilyenek a poliglikol-észterek, szulfo- 
szukcinátok, szorbit-észterek és etoxilátok.

Az olaj-diszpergálásnál még ismertebb felületaktív 
anyag felhasználás a fokozott olajkinyerés (EOR). 
Az olajkutakból az olajnak kb. 40%-a hozható ki 
primer és szekunder kinyeréssel, azaz a gáznemü 
anyagok expanziójával és víz injektálásával a kútba. 
Az olajnak kb. 60%-a marad felhalmozódva a ré
teg lyukacsos részében, a kapilláris jelenség következ
tében. Hogy a kiegészítő injektálás hatásos legyen, 
hajtóerejének felül kell múlnia a kapilláris ellenál
lást. Ez elérhető a felületi feszültség csökkentésével 
és az injektált folyadék viszkozitásának és sebessé
gének növelésével. A hatékonyabb, fokozott olajki
nyerésre két módszer ismeretes: felületaktív anyag- 
és polimer-elárasztás, valamint hab-elárasztás. Ehhez 
használt felületaktív anyagok: alkil- és alkilfenol-éter- 
karboxilátok, éter-szulfonátok, ásványolajszulfonátok 
és alkil-xilol-szulfonátok.

Festékek, lakkok, műanyagok és gyanták

Ezen a területen a felületaktív anyagok elsősor
ban a termékminőségét javítják, elősegítik a vég
termék nedvesítési és diszpergálási tulajdonságait. 
Habár számos felületaktív anyagot alkalmaznak a 
nyers latex gyártásánál, habgátlókat és viszkozitás
módosítókat használnak festékgyártáshoz, emulgeá- 
torokat emulziós polimerizációnál, antisztatikumokat 
műanyagok előállításánál. Tipikus felületaktív anya
gok: zsíralkohol-etoxilátok, foszfát-észterek, amin- 
etoxilátok, alkilfenol-éter-szulfátok, alkanol-amidok, 
poliglikol-észterek stb.
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A felületaktív anyagok kiválasztása

A felületaktív anyag kiválasztása elég bonyolult és 
együttműködő vizsgálatot igényel a felhasználó és a 
gyártó között. Ebben a tekintetben nem árt ismételni, 
hogy a felületaktív anyag felhasználásának célja bi
zonyos, kívánt felületi aktivitás, mint pl. diszperzió, 
nedvesedés vagy emulzióbontás előállítása, elősegítése 
vagy meggátlása. Bármelyik célra való kiválasztása 
függ a rendszer tulajdonságaitól és az eljárás vagy a 
termék kívánt javításától. így az említett aktivitás 
létrehozásához szükséges fizikai vagy kémiai feltétele
ket kölcsönösen ismernie és megtárgyalnia kell mind 
a felhasználónak, mind a gyártónak.

A felületaktivitás sokfélesége és a felületaktív anya
gok változatos ipari felhasználása miatt a kiválasz
tásra részletes metodika nem létezik. Azonban vannak 
hasznos irányelvek a felhasználó és a gyártó együtt
működő kutatási stratégiájára.

A kívánt felületaktivitás meghatározása

Részletesen és mennyiségileg le kell írni, mi szüksé
ges az eljárás vagy termék javításához. Pl. a herbicid 
részecskék (20/tm) tökéletes diszperzióját kell elérni a 
szerves fázisban és a diszperziót úgy stabilizálni, hogy 
ülepedés és főlöződés ne következzék be 0°C alatt, leg
alább 2 óráig. Másik példa: finoman szétoszlatott ha
bot kell előállítani, melynek sűrűsége kb. 0,5 g/cm3, 
átlagos buborékátmérője 0,1 mm és tipikus élettar
tama legalább 10 perc.

A rendszer fizikai, kémiai, környezetvédelmi 
paramétereinek és korlátainak meghatározása

Mindegyik kívánt felület aktivitásnak számos fizikai 
és kémiai paramétere van, melyek előidézik és fenn
tartják azt. Ezek között lehetnek olyan egyszerűek, 
mint a pH, hőmérséklet, nyomás és viszkozitás, vagy 
bonyolultabbak, mint a szusz penzióban lévő kolloid 
részecskék elektromos töltése, a zéta potenciál, hidro
fil tulajdonság és a szilárd-folyadék határfelület felü
leti feszültsége. Továbbá korlátozások is előadódhat
nak, amelyeket pl. az USA Környezetvédelmi Ügy
nöksége (US Environmental Agency) vagy az FDA 
követel meg, szennyezés vagy toxicitás tekintetében.

Kereskedelmi felületaktív anyagok értékelése és 
kiválasztása

A kívánt felületaktivitás követelményeinek elem
zése után rövid listát lehet összeállítani a szóbajö- 
hető felületaktív anyagokról. Ebből a szempontból a

gyártó cégek ismertetői — amelyekben leírják termé
keik tulajdonságait és az alkalmazási területeket, va
lamint alkalmazástechnikai osztályaikkal a kapcsolat- 
felvétel módját — igen értékes lehet.

Előzetes költség-haszon elemzés

A szóbajöhető felületaktív anyagok rövid listája 
alapján a költség-haszon elemzése feltétlenül szüksé
ges, a további vizsgálatokat és tervezést megelőzően. 
Ez alapvetően fontos — még ebben a korai stádium
ban is, — hogy a kívánt felületaktivitás elérhető le
gyen, megfelelő anyagköltség mellett. Néhány felület
aktív anyag rendkívül költséges (1-3 $/lb) (1 libra =  
0,4536 kg). Használatukat igazolhatja valamely igen 
nagyértékű gyógyszer- vagy élelmiszeripari termék, de 
kereskedelmi termék már nem.

A rendszer megtervezése laboratóriumi vizsgálatok 
útján

Minden esetben kísérleti üzemi vizsgálatok szük
ségesek, amelyek igazolják a kiválasztott felületaktív 
anyag tulajdonságait és abból a célból, hogy szük
séges tervezési adatokat nyerjünk. Általában ezek a 
tapasztalaton alapulnak. A gyártó cégek igen nagy 
segítséget nyújtanak, ha a felhasználó kész arra, hogy 
nyiltan megtárgyalja az adott alkalmazási követelmé
nyeket. Bizonyos körülmények között titkossági vagy 
márkavédelmi megállapodások szükségesek lehetnek, 
hogy védjék a felhasználó know-how tulajdonjogát.

A  kézirat beérkezett: 1990. ápr. 23.
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sA Magyar vegyipar
Közepesek a vegyipar műszaki mutatói

Az Ipari és Kereskedelmi Miniszté
rium Informatikai Főosztálya által a

közelmúltban kiadott "Műszaki-gazda
sági adattár 1990” című dokumentum

1. táblázat

teljes áttekintést ad az ipar és annak 
gyártási ágai legfontosabb műszaki- 
gazdasági mutatóinak alakulásáról 
1990. évben.

A dokumentum-gyűjtemény lehető
séget ad az 1989. évi adattal való 
összehasonlításra.

A címben szereplő megállapítást az
1. táblázat adatai igazolják, ami az ipar 
és a vegyipar néhány hatékonysági 
mutatóját tartalmazza az 1990. évre 
vonatkozóan.

Elgondolkodtató a vegyipar alacsony 
GDP tartalma, ami az alapanyaggyártó 
iparban a vaskohászat után a legki
sebb érték, de a feldolgozó vegyipar 
is messze alatta van a feldolgozó ipar 
átlagának. Ami az eredményt illeti, a 
vegyipar számai jobbak ugyan az ipari 
átlagnál, de abszolút értékük alatta 
van a nemzetközi átlagnak.

A vegyipar néhány hatékonysági m utatója as 
ipari átlaghoz viszonyítva (1990)

Megnevezés
Alapanyag

termelő
vegyipar

Feldolgozó
vegyipar

Ipar

%

GDP/bruttó termelés 18,2 26,6 30,9
Árbevétel arányos eredmény 9,2 4,5 3,4
Vagyon arányos eredmény 28,8 7,8 6,4
Gépek és berendezések v
bruttó/nettó értéke 25,9 22,5

Rohamosan nő a gazdálkodó 
vegyiparban

Ez az állítás vonható le az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztérium 1990. évi

egységek száma a

műszaki-gazdasági adattárából, amely 
a közelmúltban jelent meg.

Érdemes gyártási áganként is át
tekinteni a tulajdon- és gazdálkodási 
forma szerinti megoszlást. Ez látható 
a 1. i» S. táblázatokban.

A vállalatok szám ának tulajdon szerinti m egoszlása (1991. VIII. 1.) 1. táblázat

" "— Tul aj don 

Szakágazat * '——.

Állami
vállalat

Gazdasági
társulás

Szövetkezet Egyéb
gazdálkodási

formák

Összesen

Kőolajfeldolgozó ipar 4 1 0 0 5
Gázgyártás és -elosztás 6 3 0 0 9
Szeves és szervetlen vegyipar 9 83 17 2 111
M űtrágya- és növényvédőszergyártás 5 16 1 1 23
Műanyag- és vegyiszálgyártás 3 14 1 2 20
Mfianyagfeldolgozó ipar 13 333 96 6 448
Gumiipar 1 33 3 4 41
Gyógyszeripar 8 33 0 0 41
H áztartási és kozmetikai vegyipar 1 48 7 1 57
Vegyipar 50 564 125 16 755

A vállalatok szám ának gazdálkodási forma szerinti m egoszlása (1990. VIII. 1.) £. táblázat

\  G azdálkodási 
forma

Szakágazat \

Állam-
igaz

gatási
fel

ügyelet
alatt
álló

vállalat

Önkor
mányzati,

önigaz
gatási
válla

lat

Leány-
válla

lat

Társa
dalmi
szerv
által

irányí
to tt

válla
lat

Szövet
kezet
által

irányí
to tt

válla
lat

Egye
sülés

Közös
válla

lat

Korlá
tolt

felelős
ségű

társa
ság

Rész
vény- 
társ a- 

ság

Mezőgaz
dasági

ter-
melő-

szövet-
kezet

Kőolajfeldol
gozó ipar 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gázgyártás 
és -elosztás 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Szerves és 
szervetlen 
vegyipar 1 8 0 0 0 1 0 78 4 0
Műtrágya- és 
növényvédő
szergyártás 2 3 0 0 0 1 0 10 5 0
Műanyag- és 
vegyiszál
gyártás 0 3 0 0 0 0 0 12 2 0
Műanyagfeldol
gozó ipar 1 8 4 0 0 0 0 325 8 1
Gumiipar 0 1 0 0 0 0 0 31 2 0
Gyógyszeripar 2 4 2 0 0 1 2 25 5 0
H áztartási és
kozmetikai
vegyipar 0 1 0 0 0 0 0 47 1 0
Vegyipar 16 28 6 0 0 3 2 532 27 1
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A magyar vegyipar

Az ipari termelés csökkenése ellenére kedvező 
pozícióban a vegyipar

1. táblázat
A term elés és értékesítés alakulása (1991.1-IX.hó)

Ágazat Termelési érték
Éves
vár
ható,

%

Értékesítés folyóáron
MrdFt f.áron 

előző év 
azonos 

időszak= 
100%

becsült*
volumen

index
%

MrdFt előző év 
azonos 

időszak^ 
100%

becsült*
volumen

index
%

Bányászat 95,6 147,0 92,0 98,0 95,0 149,7 93,8
Villamos energiaipar 112,4 131,7 93,9 100,0 110,8 129,7 88,2
Kohászat 108,4 96,4 72,8 95,0 103,6 93,1 70,2
Gépipar 193,9 87,3 64,7 88,0 177,2 87,1 66,2
Építőanyagipar 37,5 98,7 67,6 98,0 35,1 95,3 66,0
Vegyipar 304,5 127,4 85,3 96,0 290,7 125,8 85,1
Könnyűipar 120,2 97,6 76,7 92,0 114,4 96,9 76,1
Egyéb 2,7 121,0 94,6 . . . 2,2 114,1 88,2
Ipar összesen: 975,3 109,9 80,1 93,0 929,1 109,1 79,3

* Előző havi árindexek alapján.
8. táblázat

Termék gyorsjelentés 1991.I-IX. hónapjáról

Megnevezés M.e. Termelt
mennyiség

index,
%

Kénsav, technikai (100%-os) 
Nátrium-hidroxid (marónátron)

kt 102,7 53,8

techn. 100 %-os báz. kt 124,2 91,5
Etilén kt 193,9 112,0
Propilén kt 135,2 108,1
Vitaminok kg 756,0 60,3
Antibiotikumok (humán) kg 401 146,0 95,8
Kohóipari és háztartási koksz kt 673,2 102,2
Benzin kt 1717,5 88,6
Gázolaj és tüzelőolaj kt 2118,7 99,9
Fűtőolaj
Teher- és társasgépkocsi

kt 1 154,7 91,6

abroncsköpeny edb 473,9 73,9
Polietilén kt 182,5 113,0
Polipropilén kt 113,8 96,5
PVC-por kt 130,9 91,9
Műbőr 1000 m2 10 541,0 54,2
Cellulóz alapú rost kt 2,5 83,3
Szintetikus rost kt 18,7 129,9
Szintetikus selyem 
Szintetikus alapú mosó-

kt 2,4 66,7

és mosogatószer 
Nitrogénműtrágya,

kt 34,3 76,1

N2 hatóanyagban kt 192,9 63,2
Foszformfitrágya, hatóanyagban 
Összetett műtrágya

kt 12,7 25,7

hatóanyagtartalomban kifejezve 
Kevert műtrágya

kt 78,3 50,9

hatóanyag tartalomban kifejezve 
Műtrágya hatóanyag-

kt 5,0 29,1

tartalomban kifejezve kt 289,5 54,9
Gombaölőszer (fungicidek) t 6345,0 54,6

Az Ipari és Kereskedelmi Miniszté
rium gyorsjelentése szerint az 1991. I- 
IX. hónapjában az ipari termelés és ér
tékesítés volume az előző havi tenden
ciákkal egyezően, valamennyi ágazat
ban csökkent. A visszaesés a 300 fő fe
letti vállalatoknál a nagyobb mértékű, 
az 50-300 fő közötti gazdálkodó szer
vezetek azonban 0,5-1 százalékpont
tal mérséklik a csökkenést a dinami
kus termelésbővülések következtében. 
Továbbra is kedvező az 50 főnél ki
sebb méretű vállalkozások termelésé
nek alakulása, e szféra termelése több 
mint másfélszerese volt az egy évvel 
korábbinak. A jelentős emelkedés elle
nére a kisszervezetek csak mérsékelni - 
2 százalékpont - tudják a nagyvállalati 
kör termelés csökkenését. A visszaesés 
az alapanyaggyártásban kevésbé, míg 
a feldolgozó iparban az előző évinél, 
valamint a várhatónál lényegesen na
gyobb lesz.

A vegyiparon belül két alágazat - a 
műtrágya- és növényvédőszer-gyártás, 
valamint a gumiipar - termelése esett 
jelentős mértékben vissza, döntően a 
belföldi fizetőképes kereslet csökke
nése miatt. A gyógyszeripari 20%- 
ot meghaladó termelés visszaesését 
a szovjet fizetőképes kereslet kiesése 
idézte elő, ugyanakkor az adott idő
szakban a belföldi kereslet növekedett.

Mindezek számszerűen is megítélhe
tők az 1-8. táblázatokból.

Bíztató, hogy a vegyiparnak az 
1991-re előrejelzett volumen mindössze 
96%, ami az építőanyagipari után a 
legmagasabb az ágazatok között. Pozi
tívum az is, hogy 130%-ra nőtt az ex
port, ami volumenében (1127 MUSD) 
a gépipar után a legmagasabb érték.

Sz.G.
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A magyar vegyipar

Arcképavató ünnepség és kamara kiállítás a Magyar 
Vegyészeti Múzeumban

Bensőséges ünnepség keretében ke
rült elhelyezésre 1991. október 17-én a 
MAGYAR VEGYÉSZETI MÚZEUM 
"Híres magyar vegyészek arcképcsar
nokában” Keresztet Mátyás (1910-1972) 
Állami-díjas vegyészmérnök, c. egye
temi docens, a nitrogénipar kiváló 
szakemberének arcképe.

Az avatóünnepségen a megjelent 
özv. Keresztes Mátyásnét, a családta
gokat és a volt kollégákat, tanítványo
kat, barátokat Körtvélyes István kö
szöntötte, röviden ismertette a szakma 
"Matyi bácsijának" életét.

Dr. Keresztes Mátyás a kutató ve
gyészmérnök, laboratóriumvezető, fő
mérnök, Állami-díjas gyárépítő, vegyi
parunk nagy egyénisége volt. 1910. ok
tóber 14-én született Budapesten. A 
Budapesti Műegyetem Vegészmérnöki 
Karán szerzett vegyészmérnöki okleve
let. Dr. Varga József professzor ajánlá
sára került a Péti Nitrogénművekhez, 
ahol ásványolaj hidrogénezési kutatá
sokkal foglalkozott. Alig 3 év múlva 
1939-ben már a laboratórium vezetője.

A II. világháború után a lebombá
zott gyár újjáépítésének aktív részese. 
A termelés újra indítása után a bővíté
sét is irányította. Az akkori tehetséges 
műszaki gárda megkonstruálta az első 
5000 m3/h teljesítményű 300 atmosz
féra üzemnyomású szintézisgáz komp
resszort, (a Láng, majd később a MA-

VAG kompresszorokat) számos vegy
ipari gépet, készüléket, technológiát. 
Á 20 t/nap ammónia-kapacitást 70- 
75, majd 100-120 t/napra bővítették 
a várpalotai ahidrált lignitből és kohó
kokszból kiindulva. Szén-monoxid kon
verziós és ammóniaszintézis katalizáto
rokat is gyártottak!

1952-ben került a Borsodchem, azaz 
a BVK jogelődjéhez főmérnökként, egy 
új ammónia- és nitrogénműtrágyagyár 
zöldmezőn való építéséhez. Minden bi
zonnyal ez volt a legnehezebb mérnöki, 
alkotói feladata.

Megtervezték és legyártották a 
10 000 m3/h  teljesítményű 300 at
moszféra üzemnyomású szintézisgáz- 
kompresszorokat. Mivel Magyarorszá
gon
nem lehetett és ma sem lehet ak
kora acéldarabokat kovácsolni, mint 
amekkorák az ammónia-konverterhez 
szükségesek 300 atmoszféra üzemnyo
másra, a világon az elsők között valósí
tották meg a tekercseléses eljárással a 
konverterek gyártását. A berendezések 
kerek három évtizedig működtek hir
detve Keresztes Mátyás és kollégái, a 
magyar mérnökök és munkások alkotó 
készségét, tehetségét.

A képavató ünnepség további részé
ben Keresztes Mátyás közreműködésé
vel megvalósított nitrogénipari nagyü
zemek képviselői méltatták munkássá
gát:

HÍREK A VEGYIPARBÓL
Az EGIS Gyógyszergyár a tervek 

szerint még az idén átalakul. 1991. ok
tóber 17-én ismertette az átalakulás
tervezetet dr. Marossfy László gazda
sági igazgató. A tervezet hat részből 
áll. Az első fejezet az átalakulás cél
jaként a korszerűbb szervezeti forma 
kialakítását, a pótlólagos tőke bevo
nását, a nemzetközi együttműködésbe 
való bekapcsolódást, a dolgozói rész- 
tulajdonlást és érdekeltség növelését, 
valamint a törvény biztosította adó
előnyök kihasználását jelöli meg. Az 
EGIS 1991. december 31-ével alakul 
részvénytársasággá^ melyben a több
ségi tulajdonos az Állami Vagyonügy
nökség, kisebb részben a dolgozók.

Az átalakult EGIS statégiáját az 
ÁVÜ szabja majd meg. Az EGIS 
vezetősége a következő szempontok 
érvényesülését feltétlenül szükségesnek 
tartja:

Az EGIS őrizze meg a hazai gyógy
szerellátásban betöltött kiemelkedő sze
repét. Erősítse a kelet-európai pozí
cióit, fejlessze műszaki, szervezési és 
minőségbiztosítási színvonalát. Ne vál
tozzék a termékszerkezet a környezet- 
védelmi színvonal rovására és növe
kedjék a kutatási-fejlesztési képesség,

épüljenek ki új biológiai kutató kapa
citások. A vezetőség szerint minimáli
san néhány év átmeneti időre meg kell 
őrizni a nemzeti tulajdonosi többséget. 
Biztosítani kell a dolgozók érdemi tu
lajdonlását, megőrizni a szociális ellá
tás, a foglalkoztatás kialakult színvo
nalát.

A tervezet novemberben kerül az 
ÁVÜ Igazgató Tanácsa elé.

A M agyar Olaj- és Gázipari 
Részvénytársaság (MÓL) 1991. ok
tóber 1-i hatállyal megalakult. Igaz
gató Tanácsának tagjai:

dr. Adorján György, jogász, az Al
berta állam, Kanada, nyugdíjas ta
nácsadója,

dr. Jánokiné Balogh Mária (41), 
szakközgazdász, a MNB Ipari Főigaz
gatóságának vezetője,

Lakatos József (50), közgazdász, 
a Pénzügyminisztérium főosztályveze
tője,

dr. Rátosi Ernő (60), vegyészmér
nök, petrolkémiai szakmérnök, a Du
nai Kőolajipari Vállalat vezérigazga
tója,

Sebestyén Béla (49), vegyészmér
nök, vegyipariműveletek szakmérnök,

Harsányt Imre, a NITROGÉNMŰ
VEK Rt. vezérigazgatója, kiemelte a 
termelésben nélkülözhetetlen magas 
színvonalú mérnöki munka fontosságát 
és rámutatott, hogy a jó mérnökök
nek nemcsak a termékek magas színvo
nalú előállításához, hanem a gazdasági 
kérdésekhez is értenie kell. Erre is jó 
példa Keresztes Mátyás tevékenysége, 
hiszen az ő közreműködésével lényege
sen csökkentették a fajlagos költsége
ket.

Kovács Zoltán, a Borsodchem kép
viselője személyes élményein keresztül 
mutatta be a szakmailag igényes mér
nököt, a gondoskodó vezetőt és a ta
pasztalatait megosztani képes embert.

Bajusz Attila, a TVK Műtrágyagyá
rának igazgatója a fiatalabb vegyész- 
mérnök nemzedék nevében emlékezett 
a Keresztes Mátyás neve által fémjel
zett korszakra és az ó szellemi hagyaté
kának ma is aktuális elemeire mutatott 
rá.

Az elhangzottak után az arckép 
ünnepélyes megkoszorúzására került 
sor.

Az ünnepséghez kapcsolódva kama
rakiállításon mutatták be Keresztes 
Mátyás életútját és a három nagyipari 
üzem nitrogéngyárainak történetét.

A kiállítást Fábián Éva és Próder 
István tud. főmunkatársak rendezték.

A kiállítás a múzeum nyitvatartási 
idejében (naponta 11-17 h-ig, hétfő 
kivételével) megtekinthető.

K.I.

a DKV műszaki vezérigazgató-helyet
tese,

Subái József (55), vegyipari gépész- 
mérnök, az Olaj terv főosztályvezetője, 
majd az OKGT miniszteri biztosa,

dr. Szalóki István (52), bányageoló
gus, az NKFV vezérigazgatója

Takácsy Sándor, közgazdász, aki 
mint a Royal Bank of Canada vezér- 
igazgatója ment nyugdíjba 4 évvel ez
előtt, jelenleg a Hottingue Bank társel
nöke, a Külföldi Bankok Szövetségének 
(Párizs) elnöke,

dr.Teleki Pál (54), geológus, közgaz
dász, élete nagy részét az USA-ban töl
tötte, jelenleg az IKM kormánytaná
csosa, Bőd Péter Ákos miniszter köz
vetlen tanácsadója.

A miniszter Subái Józsefet bízta meg 
a MÓL Rt. ügyvezetői vezérigazgató 
tevékenységének ellátásával. Az Igaz
gatóság első ülésén dr. Teleki Pált 
választotta az igazgatóság elnökévé, 
dr.Szalóki Istvánt a feldolgozóipari, Se
bestyén Bélát pedig a bányászati diví
zió vezetőjévé.

A Dunai Kőolajipari Vállalat
nál október 14-én átadták a 6,1 mil
liárd forintért épült, 600 kt/év kapaci
tású benzinreformáló üzemet.

Dr. Körtvélyessy Gyula
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gyakorlatból a gyakorlatnak
BIZTONSÁGTECHNIKA - 
ÚZEMTECHNIKA__________
Hogyan előzhetők meg a gőz-robbanások?

Robbanástípusok

A forrásban lévő folyadékok szét
terjedő gőzének robbanásai (Boiling- 
Liquid Expanding-Vapor Explosion =  
BLEVE) jelentősen különböznek más 
robbanás-típusoktól és igen jelentős 
károkat okoznak. Ezek a robbaná
sok akkor következnek be, ha a nor
mál (atmoszférikus) nyomáson, forrás
pontja feletti hőmérsékleten lévő folya
dék valamilyen okból hirtelen kisza
badul, szétterjed és meggyullad. Sok 
esetben ez a robbanástípus együttjár 
a tűzgömb-jelenséggel, amikor a sza
baddá vált gőz pillanatszerűen „ellob
ban”, de nem feltétlenül velejárója, 
mert nem éghető folyadékok is okoz
hatnak gőzrobbanást.

Az 1. táblázatban bemutatjuk az 
utóbbi 40 év nevezetesebb gőzrobba
násait. Azokat az eseteket tüntetjük 
fel, ahol a felrobbant anyagmennyiség 
meghaladja az 50 tonnát. Megállapít
hatjuk, hogy - egyes szerencsés ese
teket kivéve - jelentős a halálesetek 
száma is.

A robbanások három megjelenési 
formája ismert:

1. Gázzal töltött tartály robbanása. 
Egy gázzal töltött tartály robbanásá
nál a megjósolható eredmény a gáz 
kitörése magas kezdeti nyomással, a 
lökőhullám nyomása csökken a tar
tálytól mért távolsággal. A felszaba
duló energia a szokásos módon kalku
lálható a tartályban lévő gázmennyi
ség adiabatikus kiterjedéséből, amint 
a nyomás lecsökken a kezdeti nyomás- 
értékről az atmoszférikusra. A kezdeti 
lökőhullám nyomása nem egyenlő a 
kezdeti nyomással, azonban meghatá
rozása meglehetősen könnyű. A gáz
zal töltött tartály robbanásának rom
boló hatása meghatározható a TNT 
egyenértékből és a látszólagos távol
ságból a robbanás középontjától. (A 
TNT egyenérték számítását ismertet
tük a Magyar Kémikusok Lapja 1991. 
januári számában.)

2. Hideg folyadékkal töltött tartály 
robbanása. Egy hideg folyadékkal, for
ráspontja alatti hőmérsékleten töltött 
tartály robbanásának romboló hatása 
kiterjedésében is kisebb, mint a ha
sonló, gázzal töltött tartályé. A fel
szakadást okozó energia mint lökéshul
lám jelenik meg, amit a táguló folya
dék okoz. A tartály sérülése, mint hid

rosztatikai teszt tipikus példája jelenik 
meg ennél a robban ástípusnál.

3. Forráspontja fölé hevített folyadé
kot tartalmazó tartály robbanása. (Ezek 
az igazi BLEVE-k, az igazi gőzrobba
nások.) Azokra a kísérletekre támasz
kodva amiket hideg folyadékokkal telt 
tartályokkal végeztek, leszűrhető volt 
az a megállapítás, hogy sem ez a rob
banás típus, sem a gázzal telt tartá
lyok robbanásával nem magyarázható 
meg az a rombolási energia ami itt 
(t. i. a gőzrobbanásoknál) felszabadul. 
A kísérleteknél szétszóródó repeszda- 
rabok, - néha maga az egész tartály 
ami 1 km-re is elrepül - bizonyítot
ták, hogy az itt jelentkező energia sok
kal nagyobb, mint amit az előzőek
ben említett két robbanástípusnál le
hetett számítani. Ez az energia a rob
banásszerűen elégő, túlhevített folya
dékból származik.

A robbanásokat okozó balesetek 
elemzése

Az elmúlt időszakban a legtöbb 
gőzrobbanás akkor keletkezett, amikor 
éghető folyadékok tűzzel érintkeztek, 
vagy a környezetben lévő tűz iniciálta 
robbanás okozott tűzgömböt. A bale
setek tipikus megjelenési formája az, 
hogy az éghető folyadékot tartalmazó 
tárolót (tartályt, hordót, stb.) a kör
nyezetben keletkezett tűz eléri, és a be
vitt hő hatására a folyadék forrásba 
jön. Ha a tartály fel van szerelve biz
tonsági szeleppel, az kinyit, amikor a

N evezetesebb gőzrobbanás okozta balesetek
1. táblázat

Időpont Hely Kiváltó ok Anyag Mennyiség, t Haláleset

1951 .júl.7. Port Newark tűz propán 2600 0
1958 Michigan túltöltés bután 55 1
1959.jan.28. Meldrin,Ga vasúti katasztrófa propán 55 23
1959.aug.18. Kansas City tűz gazolin 70 5
1966.jan.4. Feyzin,Fr. tűz propán 1000 18
1969.jan.25. Laurel,MS vasúti tűz propán 65 2
1969.feb.18. Crete NB vasút ammónia 65 8
1969.szept.il. Glendora,MS tűz vinil-klorid 55 0
1970.jún.21. Crescent City vasúti tűz propán 275 0
1971.okt.19. Houston,TX vasúti tűz vinil-klorid 50 1
1972.márc.30. Rio de Janeiro tűz propán 1000 37
1973.júl.5. Kingman, AZ tűz propán 100 2
1974.feb.2. Oneonta,NY vasúti tűz propán 288 0
1974.júl.29. Pueblo,CO tűz propán 80 0
1978.feb.22. Wawerly,TN vasút propán 45 12
1978.máj .30. Texas City tűz bután 1500 7
1979.aug.30. Good Hope,LA hajóütközés bután 120 12
1981.aug.l. Montanas, Mexico vasúti ütközés klór 110 29
1982.dec.ll. Taft,LA felborulás akrolein 250 0
1984.nov.19. Mexico City tűz propán 3000 500
1986.j an.28. Kennedy Sp.Cent. tűz hidrogén 115 7
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

belső nyomás eléri a beállított érté
ket. Ha a szelep kellően nagyra volt 
méretezve és a beállítási értéke elég 
alacsony volt, akkor a teljes folyadék
mennyiség kiforr a tartályból minden 
súlyosabb következmény nélkül és elég 
(mint egy petróleumforraló esetében).

A gőzrobbanások esetében azonban 
a biztonsági szelepek beállítási értéke 
gyakran elég magas volt (különösen 
a cseppfolyósított gázoknál). A tartá
lyok nyomásterhelhetősége a környező 
tűz hatására nagymértékben lecsök
ken. Még ha ki is nyit a biztonsági sze
lep és a gőz gyors ütemben is áramlik 
ki (gyakran be is gyullad), a tartály 
felhasad. Az 1. táblázatban bemutatott 
balesetek jelentős részénél okozott a 
környezet tüze belső túlnyomást, majd 
ennek következtében gőzrobbanást. Az 
előforduló eseteknél szereplő anyagok: 
bután, etilén-oxid, gazolin, hidrogén, 
propán, vinil-klorid. Az USA Szállít
mányozási Felügyeleténél végzett kí
sérletekkel bebizonyosodott, hogy egy 
130 m3 -es hőszigeteletlen tartálykocsi 
25 percig ellenállt a tűznek, a megfele
lően méretezett biztonsági szelep nyi
tott és megakadályozta a felrobbanást.

Gőzrobbanást okozó mechanikai sé
rülés. A gőzrobbanások másik jelentős 
része a cseppfolyósított gázok szállítá
sánál, tárolásánál következett be. Itt 
nemcsak olyan mechanikai sérülésekre 
kell gondolni, mint vonat, vagy közúti 
járművek ütközése, tartályok esése, de 
pl. korrózió is okozhat sérülést. Igen 
érdekes a Wawerly-i eset, ahol a vas
úti szerencsétlenséget követően az 50. 
órában a mentéskor következett be a 
gőzrobbanás és a tűzgömb, amikor a 
tűzoltók húzatták, ill. emelték a tar
tálykocsit. Összeütközések (vasúti és 
hajó) okoztak gőzrobbanást ammónia, 
klór, bután, propán, propilén szállítá
sánál. Ezeknél a gőzrobbanás felsza
kította a tartályokat és a repeszdara- 
bok nagy távolságokra szóródtak szét. 
Több esetben megfigyelhető, hogy a fo
lyamat már tovább megy, mint a gőz
robbanás és légtér robbanássá fejlődik. 
Ez akkor következik be, amikor a ki
szabaduló gőzök nem gyulladnak meg 
azonnal, hanem van idejük szétterjedni 
a környezetben és robbanóképes gáz- 
elegyet kialakítani. Ekkor a rombolás 
ereje és kiterjedése még fokozottabb 
lesz.

Az 1. táblázat felsorolásából látha
tóan több esetben túltöltés okozta 
a gőzrobbanást, anélkül, hogy azt 
más külső körülmények provokálták 
volna. A túltöltés következtében bekö
vetkezett robbanások anyag-szereplői: 
klór, butadién, bután, szén-dioxid, 
éter, metil-bromid, propilén. Az ese
tek túlnyomó többségében megállapít
ható volt a túlnyomás, az azt mega
kadályozó szerelvények hiánya. Amióta

a túlnyomás elleni védelem szabványa 
érvényben van, a gőzrobbanások ten
denciája csökkenő. A negyedik fontos 
tényező, ill. okozó a gőzrobbanások
nál az olyan kémiai reakció, melyben 
a „megfutás” lehetősége fennáll. Ez le
het olyan reakció, amelynél a hőmér
sékleti koefficiens meredeken emelke
dik (a tipikus megfutó reakciók), de ide 
tartoznak azon reakciók is, melyekben 
önbomlásra hajlamos vegyületek vesz
nek részt, vagy téves adagolás követ
keztében össze nem férhető anyagok 
reakciója. Ilyenkor a tartály (készü
lék) belső nyomás alá kerül, a tartalom 
az atmoszférikus forráspont fölé meleg
szik, s miután ezekre a körülményekre 
az edényzetek általában nincsenek mé
retezve, felrobban. Ilyen balesetekben 
szerepeltek a következő anyagok: ak- 
rolein, klór, klór-butadién, etilén-oxid, 
foszgén. Ha ilyenkor az anyag éghető, 
a robbanás a jólismert tűzgömb jelen
séggel együtt következik be, ami jelen
tősen súlyosbíthatja a helyzetet.

Túlzott hőbevitel (pl. működőkép
telen szabályozó elem) is okozhat 
tartály-robban ást, a gőzrobbanásnak 
megfelelő körülmények között, ha a 
tartalom hőmérséklete forráspontja fölé 
emelkedik. Ilyen robbanásokat jegyez
tek fel ammóniával, etilénnel és vízzel 
kapcsolatban.

Robbanásveszély megelőzése

A robbanásveszély az alábbi mód
szerekkel küszöbölhető ki:

1. A tűzzel történő érintkezés mega
kadályozása. Ennek megoldása: -  vé
dőtálca kialakítása a helyhezkötött 
tárolók körül megfelelő lejtéssel és 
az esetleg kiömlő anyag biztonsá
gos elvezetése; -  a tartályok hőszi
getelése, esetleg rozsdamentes acélle
mez burkolattal rögzítve, szakaszon
ként acélöv erősítéssel; Mégjobb meg
oldás a „tartály -a-tartályban” (dup
lafalú tartály), amit pl az etiléntáro
lásnál alkalmaznak; -  vízpermet vé
delem, vagy vízágyú-szerelvény alkal
mazása tűz esetére 10 1/perc/m2 - 
vagy még nagyobb mennyiségben; -  
nyomásmentesító szerelvények, lefúva
tók alkalmazása a biztonsági szelepek 
mellett.

2. Mechanikai sérülések elleni véde
lem. A helyhezkötött tartályok me
chanikai sérüléseit leginkább a felet
tük elhelyezett nagysúlyú berendezé
sek, vagy a mellettük felállított osz
lopok, magas berendezések, készülé
kek okozhatják. Ezért az ilyen elren
dezést kerülni kell. Különösen vonat
kozik ez az olyan tartályokra, melyek
ben atmoszferikus forráspontjuk feletti 
hőmérsékleten tárolnak anyagokat. Itt 
még a daruk rendszeres tevékenységét
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sem szabad megengedni, tehát azok 
hatósugarán kívül kell elhelyezni a ve
szélyes tárolókat.

A közúti tartálykocsik védelmére 
ajánlják az automatikus kapcsoló be
rendezések (utánfutók), valamint vé
dőpajzsok alkalmazását mechanikai sé
rülések ellen. A „tartály a tartály
ban” megoldás nagyobb védelmet je
lent összeütközés, vagy felfordulás ese
tén, mint az eddig szokásos kivitel.

3. A túltöltés megakadályozása. Az 
utóbbi időben ez a balesettípus vissza
szorult azon szabványok alkalmazása 
következtében, amik kötelezővé teszik 
a túltöltés és túlnyomás kialakulását 
megakadályozó berendezések, szerelvé
nyek alkalmazását. A biztonsági szele
pek eldugulását s az ennek következ
tében előálló túlnyomás kialakulását 
párhuzamosan szerelt hasadótárcsák
kal, valamint rendszeres tisztítással és 
időszakos ellenőrzéssel igyekeznek el
kerülni.

4. Megfutás elleni védelem. Az olyan 
készülékeket, melyekben önbomlásra 
hajlamos anyagokat dolgoznak fel, vagy 
hirtelen hőmérsékletváltozások követ
kezhetnek be, olyan műszerekkel lát
ják el, amelyek folyamatosan ellenőr
zik a hőmérsékletet és a nyomást, va
lamint ezek változásánál automatiku
san beavatkoznak. További megoldá
sok lehetnek: elárasztó berendezések, 
inhibitor belövő, vagy egyéb robbanás 
elnyomó rendszerek alkalmazása. Min
dezek vészjelzőkkel állhatnak kapcso
latban a vezénylőterem, ill. a területen 
dolgozók felé.

5. Gőztér-robbanások megelőzése. Az 
erre alkalmazott megoldások közül 
leginkább az inertizálást, a védő
gázok alkalmazását ajánlják. Nagy 
súllyal jön számításba e készülékeknél 
a robbanáselnyomó rendszerek alkal
mazása.

6. Mechanikai sérülések megelőzése. 
Még a megfelelően méretezett és be
vizsgált tárolóknál sem lehet elhanya
golni az időközben bekövetkezett sé
rülések, korróziós károk, stb. felde
rítésére szolgáló időszakos külső és 
belső vizsgálatokat, nyomáspróbákat, 
roncsolásmentes falvastagság vizsgála
tokat, stb. Az előre jelző filozófia alkal
mazása egyre inkább bebizonyítja lét- 
jogosultságát.

7. Veszélyelemzési módszerek alkal
mazása. Befejezésül fel kell hívni a 
figyelmet a veszélyelemzési módsze
rek egyre terjedő alkalmazására. Nagy
mértékben csökkenthető a gőzrobba
nások lehetősége, ha az előzőekben 
felsorolt szempontok szerint felülvizs
gálják a berendezéseket, készüléke
ket, technológiákat (HAZOP, HÁZÁN 
stb.).

[Forrás: CEP 1991. Febr. 66-71. old.] 
Frendl Géza



CqyesiUeti élet
BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL
„A nukleáris környezetvédelem radioanalitikai módszerei 
és eszközei” című tudományos ülés
(Verőce, 1990. október S-5.)

A Magyar Kémikusok Egyesületé
nek Radioanalitikai Szakcsoportja, az 
MTA Analitikai Bizottsága Radiona- 
litikai Munkabizottsága, az MTA Ra
diokémiái Bizottsága Izotóptechnikai 
és Izotópalkalmazási Munkabizottsá
gai együttműködve tudományos ülést 
tartottak a nukleáris környezetvéde
lem radioanalitikai módszerei és eszkö
zei témakörben. Az ülésen, amelyen 80 
fó vett részt, 28 előadás hangzott el, 
amelyek hűen tükrözték a fenti témá
ban hazánkban elért újabb eredménye
ket.

Az ülést Dr. Nagy Lajos György 
egyetemi tanár, az MTA Radiokémiái 
Bizottság ügyvezető elnöke nyitotta 
meg. Ezt követően elhangzott előadá
sok az alábbi fontosabb témákat érin
tették.

A nukleáris környezetellenőrzés je
lenleg alkalmazott módszereit és a ter
vezett országos hálózat lehetőségeit 
ismertette Fehér István (KFKI) „A 
KFKI nukleáris környezetellenőrzési 
K+F programja” című előadásában. A 
KFKI és PAV sugárzás-távmérő há
lózatainak tervezésével, megépítésével 
és üzemeltetésével szerzett tapasztala
tok birtokában kidolgozták az orszá
gos sugárzás-távmérő hálózat alapel
vét és elkészítették a hálózat egyes 
elemeit. Figyelemreméltó az a meg
jegyzés, hogy egy hazai vagy országon 
túli esetleges atomerőmű-baleset kö
vetkezményeként a korai fázisban vár
ható lakossági sugárzásterhelés megha
tározása csak folyamatosan üzemelő, 
országos sugárzás-távmérő és értékelő 
hálózat segítségével lehetséges. Ez biz
tosíthatja a lakosság sugárterhelésének 
csökkentésére irányuló gyors intézke
déseket.

A KFKI környezetellenőrző prog
ramját a korábbi évek mérési ered
ményeit, a kutatóreaktor környeze
tében élő lakosságra a radioaktív
kibocsátásból származott sugárterhe
lést ismertették Lőrinc Mária és mt- 
sai (KFKI). E témakörhöz sorolható 
még Kiss Béla és mtsai (ÁÉSZ) elő
adása, amely a mezőgazdaság és élel
miszeripar területén végzett radioak
tív szennyezettség mérésének eredmé
nyeit ismertette különös tekintettel az 
1986-ban bekövetkezett rendkívüli vi
szonyokra (csernobili reaktorbaleset)

A csernobili eredetű radioaktív szeny- 
nyeződést tartalmazó aerosol minták 
B0Sr/137Cs aktivitásarány meghatáro
zására Papp Zoltán és mtsai (KLTE) 
dolgoztak ki eljárást, amely kémai el
választás nélkül végezhető el, de csak 
a reaktorbaleset után 1-2 évvel, amikor 
a mérést zavaró radioaktív komponen
sek lebomlottak.

Kocsis Zsuzsanna és mtsai (VE) a 
környezeti minták alfa-aktivitásának 
mérését ismertette szilárdtest nyomde
tektor alkalmazásával.

Gaál Sándor és mtsai (VE) az atom
erőművek üzemeltetésével kapcsolatos 
hulladéktároláshoz szükséges trícium 
betonban való diffúziójának vizsgála
tát ismertette, feltárva a mérés során 
felmerült számos problémát és annak 
megoldására irányuló vizsgálatokat.

A hasadási termékek aktivitáscsök
kentésének vizsgálatával kapcsolatos 
módszereket és elért eredményeket, va
lamint a béta-sugárzó radioaktív izotó
pok felületi és térfogati radioaktív kon
centrációjának intenzív gammaháttér
ben való mérésére alkalmas eljárást 
Solymosi József ős mtsai (BME) ismer
tették.

A gamma-spektrumértékelő prog
ramrendszert IBM AT kompatibilis 
számítógépre Zagyvái Péter és mtsai 
(BME), BNS-90 sugárszennyezettség- 
mérő műszert (amely alfa-, béta- és 
gamma-sugárzás mérésére alkalmas) 
Baumler Ede és mtsai (Gamma Mű
vek), a nukleáris detektorok előállítása 
és alkalmazása személyi és környezet- 
védelmi műszerekben témakörben Er
délyi Katalin (MikroVácuum Kisszöv.) 
tartott ismertetőt.

A paksi atomerőmű nukleáris kör
nyezetellenőrzése témakörben Virágh 
Elemér (PAV) a fontosabb ellenőrző
berendezéseket és mérési módszereket, 
Volent Gábor és Ormai Péter (PAV) a 
folyékony és légnemű kibocsátás ellen
őrzésének 1989. évi eredményeit, Bar
nabás István és Germán Endre (PAV) a 
környezetellenőrzés 1989. évi eredmé
nyeit ismertették.

Az atomerőművek primer és szekun
der köre közötti szivárgás ellenőrzésére 
kialakított eljárásról Bódizs Dénes és 
mtsai (BME), a környezeti levegő tri- 
cíumtartalmának vizsgálatáról Csaba 
Eszter és mtsai (Izotópkutató Intézet) 
számoltak be.

Az atomerőművek üzemeltetése so
rán a maghasadás eredményeként nagy 
aktivitási hányaddal radioaktív jódi- 
zotópok keletkeznek, amelyek bizonyos 
körülmények között a primer körbe, il
letve a légtérbe kerülhetnek. A szeny- 
nyezések kiszűrésére szolgálnak a tech
nológiai szűrőberendezések, amelyek
ben adszorbensként többek között na
tur, illetve impregnált aktív szenet 
használnak. Ennek minősítésével kap
csolatos kinetikai mérésekről Fridrich 
Vilmos és Lux Iván (Izotópkutató In
tézet), és a használt szorbens in situ 
impregnálásának lehetőségeiről, vala
mint a minősítés eredményeiről Gimesi 
Ottó és mtsai (BME) számoltak be.

A környezeti folyamatok radioizotó- 
pos nyomjelzéséről, nevezetesen a ra- 
dioizotópok talajban lejátszódó migrá
ciójáról Baranyai Lajos és mtsai (Izo
tópkutató Intézet), a radiocézium el
oszlásáról szervetlen ioncserélő oszlo
pon Pátzay Györgyös mtsai (BME), az 
110mAg kötődése vizsgálata talajokon, 
valamint a ll0mAg és 126I(I- ) adszorp
cióé tulajdonságainak vizsgálata kémi
ailag kötött huminsav gélen témákat 
Guczi Judit és mtsai (OSSK) ismertet
ték.

A különböző toxikus elemek meg
határozására és eloszlásának vizsgá
latára kialakított eljárásokat többen 
ismertették. Szentgyörgyi Pál és mt
sai (OGyI) nehézfémek meghatáro
zása szabadszintű radioaktív vizek
ben, Baranyainé Fiiszár Rózsa és mt
sai (KFKI) a különböző szénpernye- 
frakciók neutronaktivációs analitikai 
vizsgálatának eredményei, Rausch Hen
rik és mtsai (KFKI), szálló szénper
nye, mint környezetszennyező hulladék 
vizsgálat tárgykörben.

Az előadásokat követően számos 
kérdés és hozzászólás hangzott el, 
amely nagyban hozzájárult a tárgyban 
folytatott kutatás hazai trendjének 
formálásához.

A tudományos ülés programjában 
került sor az MTA Izotópalkalma
zási, Izotóptechnikai és Radioanalitikai 
Munkabizottságai elnökeinek és tag
jainak megválasztására. A résztvevők 
szavazati többsége alapján a tisztsé
gekre Dr. Nagy Lajos Györgyöt, Dr. 
Lengyel Tamást, ill. Dr. Solymosi Jó
zsefet választották.

A rendezvényen a Canberra-Packard 
cég, a Mikro Vácuum Kisszövetkezet és 
a Gamma Művek képviselői tartottak 
termékismertetőt és bemutatót.

dr. Gimesi Ottó
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Egyesületi élet

„Biztonságtechnika és tűzvédelem a vegyiparban” című 
továbbképző szeminárium

Boglárlellén az Ipari és Kereske
delmi Minisztérium üdülőjében 1991. 
május 29-31. között tartotta a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete Vegyipari 
Biztonságtechnikai Szakosztálya az évi 
hagyományos továbbképző szeminári
umát. A rendezvényen a vegyipari vál
lalatok 50 biztonságtechnikai szakem
bere vett részt. Az alábbiakban rövi
den ismertetjük az elhangzott előadá
sokat.

Az első témacsoport a munkavéde
lem jogi szabályzás változásainak fon
tosabb csomópontjait vázolta.

Dr. Ádám Lóránt, az Országos Mun
kavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelő
ség (OMMF) elnöke a munkavéde
lem jogi szabályozásának megújításá
val összefüggésben ismertette az állam 
megváltozott szerepét a munkavéde
lemben.

Raub János, a VDSZSZ titkára a 
munkavédelem helyéről beszélt a meg
változott munkavédelmi érdekképvise
letben.

Dr. Békés András, az OMMF elnök- 
helyettese a veszélyes vegyianyagokkal 
való munkavégzésről szóló - a Nemzet
közi Munkaügyi Szervezet (ILO) által 
elfogadott - egyezmény kidolgozásának 
folyamatát és az egyezmény tartalmát 
ismertette.

Haubert Gábor, Országos Munkavé
delmi Tudományos Kutató Intézet tu
dományos munkatársa a veszélyes be
rendezések a munkavédelmi minősítési 
rendszerének várható változásairól be
szélt.

1991. évi Vegyészkonferencia
A Magyar Kémikusok Egyesülete 

július 9. és 11. között Szombathelyen 
rendezte meg az 1991. évi Vegyész- 
konferenciát. Ezt a rendezvényt erede
tileg Szegedre tervezték, de technikai 
okokból a helyszínt meg kellett változ
tatni és a szombathelyi kollégák segítő
készsége eredményeként újra a két év
vel ezelőtti helyszínen, a Berzsenyi Dá
niel Tanárképző Főiskolán került sorra 
a Vegyészkonferencia.

A konferencia programja a szerves 
és gyógyszerkémia szinte teljes terüle
tét tartalmazta. 9 plenáris és 22 orá
lis előadás került sorra, a két szekció
ban bemutatott poszterek száma meg
haladta a 130-at. A megnyitót Pal
lós László, az MKE Szerves és Gyógy-

A második témakör a vegyipari 
katasztrófa-elhárítás kérdéskörével fog
lalkozott.

Bánhidi István az Országos Kőolaj 
és Gázipari Tröszt osztályvezetője a 
vegyipari üzemek kockázatelemzéssel 
történő biztonsági vizsgálatáról szá
molt be. Az ismertetett módszer ré
vén matematikai modell segítségével 
számszerűsíthető a tűz- és robbanás- 
veszély, valamint a toxikus anyagok 
okozta mérgezésveszély.

Schrammel Pál, igazgató a Vegyi és 
Robbanóipari Felügyelet által kidolgo
zott katasztrófa veszély értékelő mód
szert ismertette. A katasztrófa elhárí
tás országos feladatairól és a jogi sza
bályozás szükségességéről beszélt Ge
lencsér László főmunkatárs az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztériumból.

Dr. Blazsek István gyárvezető a Péti 
Nitrogénművek Rt. ammónia haváriái- 
ról tartott előadást, ismertetve a súlyo
sabb külföldi eseményeket és következ
ményeiket, valamint az eseményekből 
leszűrhető tapasztalatokat.

Négyest György a Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Rt. laboratórium ve
zetője veszélyes hulladékszállítás ta
pasztalatait ismertette.

Tóth Tibor csoportvezető (Borsodi 
Vegyi Kombinát Rt.) a gázszállító 
tartálykocsik biztonságos átfejtésének 
problémái témakörben tartott előa
dást.

A harmadik témacsoporton belül 
kerekasztal beszélgetés zajlott le a vál
lalati átalakulásnak a munkavédelmi 
szervezetre kifejtett hatása tárgykö
rében, Bihari Gyula biztonságtechni

szerkémai Szakosztály elnöke tartotta, 
az egyesület vezetősége nevében So- 
hár Pál, az MKE alelnöke üdvözölte 
a megjelenteket. Ezután Major Ádám 
emlékezett meg az 1986-ban elhunyt 
Mester Lászlóról. Mester László Zemp
lén professzor tanítványa volt, 1957- 
ig dolgozott a BME Szerves Kémiai 
Tanszékén, majd Svájcban folytatta 
munkáját. A megemlékezésben Mes
ter Lászlónak nemcsak a jelentős tu
dományos eredményeiről hallhattunk, 
hanem Major Ádám - aki közvetlen 
kollégája volt - meleg szavakkal mu
tatta be az oktatói tevékenységét is.

A plenáris előadások közül kettőt 
emelnénk ki. Rétey professzor a Karls- 
ruhei Egyetem Biokémiai Tanszékét 
vezeti. Már 22 éves korában elke

kai főosztályvezető vezetésével (Bor
sodi Vegyi Kombinát Rt.). A kerékasz
tal beszélgetés során a résztvevők - 
összhangban a napi eseményekkel - je
lezték a változás különböző útjait, s je
lezték azt is, hogy mindez milyen erős 
bizonytalanságot eredményez az érin
tettek körében.

Tűzoltási problémákkal foglalkozott 
három videofilmmel színesített előa
dás.

Kanyó József a Tiszai Kőolajipari 
Vállalat osztályvezetője az MTBE tü
zek oltásának tapasztalatait ismer
tette. Dr. Szabó Mihály a Tiszai Vegyi 
Kombinát főosztályvezetője az alkiltü- 
zek oltási tapasztalatairól szólt. Dr. 
Kápolna Ferenc üzembiztonsági főosz
tályvezető a lítium tüzek oltását mu
tatta be.

Tóth László ügyvezető igazgató a 
SAFEORG ipari biztonságtechnikai 
Egyesülés tevékenységéről adott beszá
molót. Új védőeszközeit, védőruháza
tait, új fejlesztéseit nagy sikerrel mu
tatta be a VEKTOR Műszaki Fej
lesztő, Gyártó és Szolgáltató Kisszö
vetkezet, az ERGONETT Rt. és a CO- 
MASEC Kft. Kárpáti Judit az Orszá
gos Munka és Uzemegészségügyi Inté
zet laboratóriumvezetője az Intézet új 
fejlesztésű személy porexpozició mérő 
berendezését ismertette.

A háromnapos konferencia sikeres 
voltát jól érzékeltette a résztvevők 
nagy aktivitása. A nagyszámú hoz
zászólás azonban jelezte a kollégák 
bizonytalanságát is a jövőt illetően, 
amelyről jelenleg csak azt tudjuk, hogy 
noha minden más mozgásban van, 
a vegyiparban felhasznált és gyártott 
anyagok tűz- és robbanásveszélyes, va
lamint mérgező volta nem változik.

Dr. Kápolna Ferenc 
Perjési Zsolt

rült Magyarországról, mégis élveze
tes, érdekes, jól érthető előadást tar
tott munkájáról, az enzim-reakciókban 
résztvevő gyök-intermedierek képző
déséről és szerepéről. Lipták András 
a debreceni KLTE rektora, a Bioké
miai Tanszék vezetője, az MTA leve
lező tagja plenáris előadásának címe a 
Mycobactériumok antigénjeinek szin
tézise. Előadásában a szénhidrátkémi
ával nem foglalkozók számára is jól ért
hetően összefoglalta a különböző oli- 
goszacharidok szintézisével kapcsola
tos problémákat, többek között a kö
téstípus és anomerkonfiguráció bizto
sításának módszereit.

Az előadások és poszterek szerzői 
között szinte hiánytalanul megtalál
hatjuk a hazai, szerves kémiával foglal
kozó kutatóhelyeket, gyárakat, intéze-
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teket, tanszékeket, akadémiai csopor
tokat. A szerzők 53 kutatóhely mun
káját ismertették. Külön érdekesség, 
hogy a társszerzők között 20 külföldi 
kolléga is szerepelt, ami a hazai kuta
tók tanulmányútjai és munkavállalása 
során végzett közös munkák eredmé
nyességét jelzi. A konferencián részt
vevők száma meghaladta a 300-at. A

kánikula ellenére sokan résztvettek az 
előadásokon, különösen nagy volt a 
részvétel a poszterek bemutatása so
rán.

A konferencia szervezése, a prog
ram lebonyolítása sikeres volt. A tech
nikai feltételek, az ellátás színvonala, 
a kedd esti orgonahangverseny egya
ránt dicséri a szombathelyi szervező-

XXVI. Komplexkémiai Kollokvium
(Eger, 1991. június 8-5.)

Az ismertető címében jelzett sor
szám is mutatja, hogy a Komplex
kémiai Kollokviumok megrendezése a 
Magyar Kémikusok Egyesülete egyik 
hagyományos tavaszi programjának szá
mít. Az elmúlt évi, 25. és egyben ju
bileumi találkozó jó lehetőséget adott 
a rendezvénysorozat emlékezetes pilla
natainak felidézésére, és a hazai koor
dinációs kémia fejlődési irányainak ér
tékelésére. Az idei Kollokvium nélkü
lözte ugyan az ünnepélyes külsősége
ket, de a szakmai színvonal tartásával 
ezúttal is hozzájárult a magyar koordi
nációs kémia fejlődéséhez, és az ered
mények mind szélesebbkörű megismer
tetéséhez. Eger, a történelmi emlékek
ben gazdag város, mint jó házigazda 
biztosított lehetőséget közel 60-70 fő 
részére, hogy bekapcsolódjon a Kollok
viumon kialakult élvezetes vitákba, és 
az elhangzott 28 előadás kapcsán bete
kintést nyerjen a komplexkémia terüle
tén jelenleg folyó kutatásokba.

Az elhangzott előadások egyrészt 
átfogták a hazai koordinációs ké
mia hagyományosnak számító terüle
teit (mint az oldatkinetikai és oldate
gyensúlyi vizsgálatok, illetve a komp
lexkatalizátorok alkalmazása a külön
böző szerves szintézisekben), másrészt 
jól nyomonkövethető volt a tudomány- 
terület bővülése is. E tekintetben a 
komplexkémia és a biokémia egyre mé
lyülő kapcsolatát kell elsősorban kie
melni, mivel az ilyen jellegű vagy ilyen 
indíttatású kutatások már nemcsak az 
oldategyensúlyi, hanem a szerkezeti és 
preparatív munkára is kiterjedtek.

Egy rövid összefoglaló kereteiben 
nehéz felvázolni valamennyi jelentő
sebbnek ítélt eredményt. Különösen 
nehéz ez akkor, ha a beszámoló objek
tív kíván maradni, és a rendkívül szer
teágazó vizsgálatok összességéről óhajt 
az olvasónak képet nyújtani. A szak
mai program ismertetését ezért a szo
kásos 3 nagy tématerület köré csopor
tosítva mutatjuk be hozzátéve, hogy 
ez az elhatárolás ma már kissé mes
terkélt, de tendenciájában még tükrözi 
azokat a kutatási irányokat, amelyek a 
koordinációs kémia főbb hazai iskolái
ban folynak.

Komplex egyensúlyi vizsgálatok

Az egyensúlyi vizsgálatok a koor
dinációs kémia kezdeti szakaszában 
voltak meghatározó hatással a tudo
mányterület fejlődésére. Jelen fázisban 
a komplex egyensúlyok tanulmányo
zásával elsősorban a biológiai prob
lémák megoldásához kívántak segít
séget nyújtani a szerzők, és a vi
lágszerte megfigyelhető tendenciákhoz 
hasonlóan az egyensúlyi kémia álta
lában egy szélesebb problémacsoport 
összetett vizsgálatának részét képezte. 
Az elhangzott előadások közül különö
sen nagy érdeklődést keltettek a mak
rociklusos ligandumok komplexképző 
sajátságaival kapcsolatban bemutatott 
eredmények (pl. Brücher E. és mun
katársai, KLTE: Makrociklusos funk- 
cionalizált poliaza és poliaza-polioxa 
ligandumok komplexképző sajátsága). 
A szerzők -  széleskörű nemzetközi 
együttműködés keretében -  számos új 
makrociklusos komplexképzőt állítot
tak elő, amelyek az előzetes eredmé
nyek szerint igen jól hasznosíthatók 
a biológiai fémeltávolításban, illetve 
NMR kontraszt anyagként való alkal
mazás szempontjából. Az e területen 
bemutatott további előadások főként 
a biológiailag aktív ligandumok komp
lexképző sajátságaival, illetve a külön
böző polifunkciÓ8 ligandumok egyen
súlyi kémiai jellemzésével foglalkoztak 
(pl. Farkas E., KLTE: Az aminohidro- 
xámsavak fémmegkötő sajátságai).

Kinetika, katalízis

A szigorúan koordinációs kémiai jel
legű kinetikai vizsgálatokra mind ha
zánkban, mind világszerte jellemző, 
hogy azok biokémiai vagy szerves pre
paratív munkákhoz kapcsolódnak, il
letve közvetlen gyakorlati indíttatá- 
súak. A magyar tudományos életben 
azonban egy hagyományosan szoros 
munkakapcsolat alakult ki az oldat
kinetikai és oldategyensúlyi módsze
rekkel foglalkozó munkacsoportok kö
zött, és így a Kollokviumon rendsze
resen találkozhatunk olyan oldatkine
tikai problémák ismertetésével, ame
lyek csak közvetett módon érintkeznek

két: Lorencz Sándort és a Főiskola dol
gozóit. Megköszönve a helybéliek és a 
Szerves és Gyógyszerkémiai Szakosz
tály vezetőségének munkáját, reméljük 
két év múlva hasonlóan eredményes és 
jól szervezett konferenciáról számolha
tunk be.

Hencsei Pál

a koordinációs kémiával. így ezúttal is 
hangzott el előadás a fotokémia terü
letéről, illetve az oszcilláló kémiai re
akciókkal kapcsolatban (pl. Csörgeiné 
Kurin K. és Kőrös E., ELTE: Klorid- 
perturbálta aromás bromátoszcilláto- 
rok). A további kinetikai jellegű elő
adások (pl. Dózsa L., illetve Bányai I. 
és munkatársai, KLTE) konkrét koor
dinációs kémiai problémák megoldásá
hoz kívántak segítséget nyújtani, míg 
más munkák a komplexkatalizátorok 
alkalmazása terén elért újabb eredmé
nyeket ismertették (pl. Heil B. és mun
katársai, VE).

Komplexvegyületek előállítása, 
reakcióik és szerkezetük 

vizsgálata

A fenti cím az előzőekben tár
gyalt részterületekhez képest a ko
ordinációs kémia lényegesen szerteá
gazóbb és kevésbé pontosan körül
határolható részét képezi. Ezúttal is 
érdekes beszámolók hangzottak el a 
karbonilkomplexekkel kapcsolatos ú- 
jabb eredményekről (pl. Pályi Gy. és 
munkatársai, VE: Kobalt-karbonilok 
alkil, acil és hidrid ligandumainak né
hány újabb reakciója), illetve a piro- 
katechin ligandumok réz(II) komple
xeiről (pl. Speiler G. és munkatársai, 
VE: Réz(II)-pirokatechináto komplex
ek előállítása és vizsgálata). Az egyen
súlyi és kinetikai vizsgálatokhoz ha
sonlóan ezen a területen is számos bi
ológiai vonatkozású eredményt ismer
tettek (pl. Nagy L. és munkatársai, 
JATE: Ónorganikus szénhidrátkomp
lexek előállítása, szerkezetmeghatáro
zása és antitumoraktivitása).

Összegezve a tapasztalatokat megál
lapítható, hogy a Komplexkémiai Kol
lokvium 1991-ben is sikeres rendez
vény volt, és hű képet adott a ha
zai koordinációs kémiai műhelyekben 
folyó kutatásokról, a továbblépés le
hetőségeiről. A résztvevők egyértel
műen megerősítették a rendezvényso
rozat folytatásának szükségességét, s 
így örömmel várunk minden érdeklő
dőt az 1992. évi XXVII. Komplexké
miai Kollokviumra.

Dr. Sóvágó Imre
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„Mikrobiológia a kőolajiparban és a kenéstechnikában” 
címmel rendezett nemzetközi konferencia

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
„Mikrobiológia a kőolajiparban és a 
kenéstechnikában” címmel 1991. szep
tember 10-12. között Sopronban nem
zetközi konferenciát rendezett. A ren
dezvényre -  amelyen 50 előadás hang
zott el -  21 országból mintegy 120 
szakember gyűlt össze.

Mikroorganizmusok az ásványolaji
par minden területén megtalálhatók: 
a kőolajbányászatban éppenúgy szá
molni kell jelenlétükkel, mint a bi
tumen bázisú termékek öregedésénél. 
A szakirodalom az iparágban előfor
duló mikrobiológiai jelenségekkel vi
szonylag kis mértékben foglalkozott, 
és ezek a publikációk is inkább ezen 
folyamatok visszaszorítására tett in
tézkedésekről számoltak be. A valós 
helyzet azonban jóval összetettebb: a 
mikrobiológiai jelenségek az ásványo
lajiparban sok esetben hasznosak le
hetnek, pl. a nyersolaj kitermelés elő
segítése, az olajipari szennyeződések 
lebontása. A jelenségek máskor vi
szont nemkívánatos jelenségek előidé
zői, mint pl.: korrózióokozók a recir- 
kulációs hűtővízrendszerben, csőveze
tékeken stb., hűtő-kenő folyadékok le
bomlása.

Az ásványolajiparban együtt kell 
élni a mikroorganizmusokkal, és a 
szakemberek feladata, hogy ezeket a 
folyamatokat a kívánt irányba előse
gítse, vagy gátolja, azaz szabályozza.

Elméleti és gyakorlati megoldási 
módokat ismertettek erre vonatkozóan 
az előadók, amelyek közül néhányat 
külön is érdemes kiemelni témakörön
ként.

A mikroorganizmusoknak fontos sze
repük lehet a másodlagos kőolaj kiter

melésben. A tárolóba bejuttatott mik
roorganizmus törzsek hatására kép
ződő szén-dioxid az olajban oldódva 
csökkenti az olaj viszkozitását és növeli 
a migrációs képességét. A Szovjetuni
óban alkalmazott olajkitermelést és az 
ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat I. 
A. Borzenkov (Szovjetunió) ismertette 
részletesen, a poszter szekcióban pedig 
többek között M. B. Zinberg és Roza
nova (SZU) foglalkozott ezzel a kérdés
sel.

Az olajbányászat egyik legnagyobb 
környezetvédelmi gondja a használt 
olajos fázisiszapok elhelyezése, meg
semmisítése. Ennek egyik módja lehet 
az aktív baktériumtörzsekkel való le
bontás, amelyről Z. Szabó, Gy. Geiztest 
és I. Motero (Kuba) szóltak előadása
ikban.

A kőolajbányászat során felszínre 
kerülő vizes fázis szeparálása után a ré
tegnyomás fenntartása érdekében a vi
zet visszasajtolják a termelő rétegbe. A 
felszíni kezeléskor a víz elfertőződhet, 
ezért rendszerint biocid kezelésre van 
szükség. Élénk érdeklődést váltott ki 
P. J. Hall (Anglia) az izo-tiazol típusú 
biocid adalékok sikeres alkalmazásáról 
a vízbesajtolási módszereknél.

Az 1965-ös Los Alamosban bekövet
kezett helikopter-szerencsétlenség óta 
a szakembereket egyre inkább foglal
koztatja a motorhajtóanyagok mikro
biológiai fertőződésének veszélye.

Az említett esetnél a mikroorganiz
musok által eltömódött üzemanyag- 
szűrő volt a kiváltó ok. B. Hegarty 
(Franciaország) előadásában részletes 
áttekintést adott a kérdéskörről és a 
kiváltó okok megelőzéséről. L. Ham
mer (Dánia) egy új dízel üzemanya

XXIII. Kolorisztikai Szimpózium
A Magyar Kémikusok Egyesülete 

Kolorisztikai Szakosztálya 1991. szep
tember 16-18. között rendezte Ba- 
latonszéplakon a XXIII. Kolorisztikai 
Szimpóziumot. A szimpózium elnöke 
Dr. Morgói Jenó volt, amíg a titkári 
teendőket Dr. Farkas László látta el. A 
háromnapos rendezvényen több mint 
30 előadás hangzott el és bejelentésen 
kívül két poszter bemutatására is sor 
került.

Az előadások az elhangzás sorrend
jében a következők voltak:

Andorka Erzsébet és mtsai kémiailag 
módosított pamutszövetek szintézisé
ről, Csányi Sándor és mtsai a pigment
nyomás új lehetőségeiről számoltak be.

Lengyel Petemé és mtsai az adaléka
nyagok hatását vizsgálták az ofszet 
nyomdafestékek Teológiai tulajdonsá
gaira. Eredményeik közvetlenül hasz
nosíthatók az ofszet nyomtatási folya
matban.

A délutáni program első részében 
Vig András, míg második részében 
Bercsényi György elnökölt.

Klopotck A. Rojzy és mtsai (Varsó) 
két előadásban számoltak be háztar
tásvegyipari kutatásuk eredményeiről 
(új szulfoszuccinát monoészter alkáli 
só előállítása, ill. akrilsűrítők alkalma
zása).

Bíró Mózes és mtsai (Brassó) akril- 
sűrítők alkalmazásáról számoltak be.

mkl

gokhoz alkalmazható biocid fejlesztési 
munkáit ismertette.

Számos előadás foglalkozott a kenő
anyagokkal kapcsolatos mikrobiológiai 
kérdésekkel, elsősorban
-  az emulziós hűtő-fűtő folyadékokkal

és
-  a környezetbarát kenőanyagokkal.

E. C. Hill professzor (Anglia) a
kenőanyagokhoz alkalmazható biocid 
adalékok kiválasztási metodikáját is
mertette és összefoglalót adott a ha
tékonyságot ellenőrző vizsgálati mód
szerekről. H. W. Rossmoore professzor 
(USA) rendkívül színes előadást tar
tott a fémmegmunkálási folyadékok 
mikrobiológiájáról és az ehhez kapcso
lódó felhasználói hiedelmekről. Neal, S. 
(Franciaország) elsősorban a megelőző 
kezelések fontosságára hívta fel a fi
gyelmet a hűtő-kenő folyadékok keze
lése során.

A. Kovács a környezetbarát kenőa
nyagok általános kérdéseit tárgyalta, 
míg a magyarországi fejlesztés eredmé
nyeit É. Bobest foglalta össze. Az egyes 
termékek vizsgálati eredményeit posz
terelőadások szemléltették.

H. Harlet (Franciaország) a szinteti
kus észterolajok alkalmazásával foglal
kozott biolebontható kenőanyagok szá
mára.

Rendkívül színvonalas előadásában 
M. Wolf (Svájc) a bitumenek mikrobi
ológiai lebonthatóságát taglalta.

A konferencia egyúttal jó alkalmat 
biztosított a szakembereknek a kö
tetlen konzultációra és tapasztalatcse
rére.

A konferencia teljes angol nyelvű 
előadásanyaga megrendelhető a MKE- 
nél; az előadások közül néhány profil
jába vágót a Magyar Kémikusok Lapja 
megjelenteti.

Zakar András

Eljárásukkal a jobbára bőrfestésre hasz
nált pigmentek jól használhatók tex
tilnyomásban is. Ezt Hórvölgyi Zol
tán és mtsai két érdekes előadása kö
vette a nedvesedés témaköréből. Ba- 
nai Endréné és mtsai új típusú felület
aktív anyagok kifejlesztéséről és az ez
zel készített emulziók felhasználásáról 
számoltak be faforgácslapok előállítása 
során. Hxiszka Tibor és mtsai a papri- 
kaörlemény szemcsék felületét bevonó 
lipid film nedvesíthetőségét és színvál
toztató hatását vizsgálták a paprika- 
őrlemény megjelenésére és a lehetséges 
oxidációs folyamatokra.

Az első nap délutáni programját Bo
tár Alexandra (Kolozsvár) két előadása 
zárta a gyöngyházfényű pigmentek té
maköréből.

38 1992. XLVI1. É V F O L Y A M .  1. S Z Á M



Egyesületi élet

A második nap előadásainaak gyúj
tópontjában, a Kolorisztikai Szimpó
ziumok hagyományainak megfelelően, 
színméréssel kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati kérdések álltak. Délelőtt Lu
kács Gyula, délután Schanda János el
nökölt. Illés Tibor és mtsai nagyszámú 
hozzászólást kiváltó előadásukban a 
színilleszkedés matematikai megközelí
tését ismertették. Ezt követte Schanda 
János előadása a színáthangolódás és 
érzékelés problémaköréből, melyet gó
tikus katedrálisok üvegablakainak pél
dáján mutatott be. Király Sándor a 
Magyar Iparművészeti Főiskola szín
jelentés -  szín és asszociációs kuta
tási programját ismertette. A színmé
rés érdekes felhasználásáról számoltak 
be Then Mária és mtsai. Előadásukban 
egy levéldrog kolorimetriás minőségel
lenőrzését ismertették.

Ezt követően érdekes, háttérzenével 
kísért, látványos diákat bemutató két 
előadás hangzott el Krzeszowiak Tade- 
usz tolmácsolásában a szín-kreativitás 
szerepéről a színpadi világításban. Ér
dekes összefüggésekre hívta fel a fi
gyelmet a színváltozás és az izzó
lámpák világos-sötét szabályozásának 
összefüggéséről.

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
közreműködésével immár harmadik al
kalommal rendezték meg a fenti té
májú ankétot Balatonlellén 1991. szep
tember 23-25. között.

A résztvevők megközelítették a 60 
főt.

A szakmai összetételt illetően részt- 
vettek:
-  tudományos kutatók, akik a kollo

idkémia azon szakterületeivel foglal
koznak, amelyek szorosan összefügg
nek a korszerű szerformák kialakítá
sával;

-  az iparban ezen a szakterületen 
dolgozó fejlesztők és gyártók;

A délelőtti program utolsó előadá
sában Ceric B. (Jugoszlávia) a poli- 
sztirolban használt égéskeltetők hatá
sát ismertette a termék optikai tulaj
donságaira.

A délutáni programban Víg András 
és mtsai a pantone színrendszer alkal
mazásáról számoltak be a textilnyo
másban, összehasonlítva különböző el
járások gazdaságosságát. Gara Miklós 
és mtsai a színmérés szerepéről számol
tak be az automatikus nyomtatás so
rán. Schultz Péter és mtsai előadásuk
ban a színegyensúly mezők metaméri- 
áját ismertették az ofszet nyomtatás
ban. Hadnagy András érdekes előadá
sában a színek elrendeződését ismer
tette a Möbius-szalagon. Jakabfi Zsu
zsa és mtsai egy gyakorlati színmérési 
problémáról számoltak be az arepúder- 
gyártás során.

A szünet után három előadás hang
zott el a színmérés gyakorlati problé
máiról: Vihar Levente és mtsai, Lukács 
Gyula, ill. Wenzelné Gerőjy Klára tol
mácsolásában. Az első két előadás kü
lönböző színmérő műszereket hasonlí
tott össze. A harmadik a színmérés és a 
szem spektrális érzékenységének össze
függéseit vizsgálta.

-  a formálási segédanyagokat előál
lító, forgalmazó cégek képviselői 
(külföldi résztvevők is).
A korszerű -  környezetbarát -  nö

vényvédőszerek kialakításával foglal
kozó előadások váltották ki a legna
gyobb érdeklődést, így:
-  a makro- és szuszpoemulziók, vi

zes közegfi szuszpenzió koncentrátu- 
mok;

-  magas lobbanáspontú oldószerek al
kalmazása emulzió koncentrátumok- 
ban;

-  a biodegradális formálási segéda
nyagok;

-  az ULV szerformák kijuttatási lehe
tőségei;

A szimpózium harmadik napjának 
előadásait Halászné Fekete Mária és 
mtsai előadása vezette be. Ismertet
ték azt a színmérésen alapuló mód
szert, mellyel a kakaóporokat az ér
zékszervi minősítésen túl objektiven is 
jellemzik. Ezt követően Kardics Iza
bella és mtsai előadásukban kozmetikai 
készítmények biológiai méréseken ala
puló összehasonlító vizsgálatát ismer
tették. Demeter V. János és mtsai a ki
fogásolható in vivo helyett megbízha
tóbb in vitro módszert javasoltak na
pozó készítmények fényvédő faktorá
nak meghatározására.

A kozmetikai készítményekkel fog
lalkozó blokkot Kása Imre és mt
sai előadása zárta. Munkájukban fluo
reszcens vegyületek kozmetikumokban 
való felhasználási lehetőségeit ismer
tették.

Az elhangzott előadásokat mintegy 
60 hozzászólás követte, és a további 
hozzászólásokat legtöbbször az időhi
ány nem tette lehetővé. A már ha
gyományosan baráti, szinte családias 
légkörben lezajlott konferenciát kisebb 
társasági program is színesítette.

Dr. Morgós Jenő 
Dr. Farkas László

-  növényvédőszerek vizsgálati mód
szerei.
A záró kerekasztal beszélgetés té

mája: a magyar növény védőszer-ipar 
helyzete volt.

A résztvevők megállapítása, hogy 
egyes gyártóknál komoly termeléscsök
kenést eredményez a Magyar-Szovjet 
Agrokémiai Egyezmény megszűnése és 
a magyar mezőgazdaság jelenlegi prob
lémái.

A fellendülést a résztvevők 2-3 évre 
becsülték, azzal a feltétellel, ha az ipa
rág képes termékeivel minden piacon 
versenyképessé válni. Az ankét sike
réhez hozzájárultak Dr. Nagy Lajos 
György professzor (BME), az ankét el
nöke; Dr. Rohrsetzer Sándor professzor 
(ELTE) és Dr. Várkonyi Bernát mb. 
tanszékvezető (JATE) társelnökök.

Széchy Vilma

„A növényvédőszer formálás aktuális problémái” című 
ankét
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MKE HÍREK
Az MKE 1992. évi nagyrendezvény tervét az alábbiakban 
közöljük

A rendesvény címe
XXn. Kromatográfiás tanfolyam
Diákvegyész napok
Stabinform napok
DKV — nyitott műszaki-gazdasági
konferencia
Euroenvironment ’92
Biztonságtechnikai tanfolyam
V. School on Crystallographic
Computing
Komplexkémiai kollokvium 
V. magyar Mg szimpózium 
Vegyészkonferencia ’92 — analitika 
Kémiatanári konferencia 
6th Conference on Colloid Chemistry 
in memoriam Géza Schay 
Szegedi Ifjú Kémikusok Köre 
XV.előadói napok, szerves kémia

As M KE Intéző Bizottsága
1991. november 6-án tartotta soron- 
következö ülését. Első napirendi pont
ként az IB összeállította az Elnök
ség elé terjesztendő javaslatot az 1991. 
évi Pfeifer Ignác it Than Károly em
lékérem, valamint a Kiváló Egyesületi 
Munkáért oklevél odaítélésére.

Gálosi György ügyvezető főtitkár 
beszámolt arról, hogy újra feléledt 
az ifjúsági tagozat Kenettey Gábor 
(BME) vezetésével, aki a MTESZ 
Ifjúsági Bizottságának is az alelnöke.

A FEANI meghirdette az Eurodip- 
loma pályázatra való jelentkezést. Az 
első 100 diploma esetén forintban tör
ténő fizetésre van lehetőség. Az IB 
várja a vegyészmérnök pályázók jelent
kezését.

A vegyiparátalakítás koncepciója el
fogadást nyert, amelyet lapunkban 
már közöltünk.

Az M K E elnöksége 1991. novem
ber 20-án tartotta évzáró ülését.

Az Elnökség tagjai közül négyen 
jelentették be kimentésüket.

Dr. Náray-Szabó Gábor elnök üd
vözölte az Elnökségi ülés résztvevőit, 
majd bejelentette a napirendi ponto
kat.

Az első napirendi pont az Egyesü
leti emlékérmek odaítélése volt. Az El
nökség tagjai a javaslatokat írásban 
megkapták. Elsőként dr. Rátosi Ernő, 
a Műszaki-Tudományos Bizottság el
nöke fűzött kiegészítést a Bizottság ál
tal Wartha Vince emlékéremre beter
jesztett javaslathoz.

A Wartha Vince emlékéremre kie
melkedő vegyészmérnöki alkotásért az 
idén is pályázatot írt ki a Bizottság. 
11 pályázó közül 4 pályaművet terjesz-

mkl

Helye
Szeged
Sárospatak
Győr

Csopak
Budapest
Balatonszéplak

Balatonfüred
Balatonlelle
Balatonszéplak
Szombathely
Kaposvár

Időpontja
január 29-31. 
április 
áprils 8-10.

május 6-7. 
május 10-14. 
május 25-27.

június 1-6. 
június 8-10. 
június 24-26. 
július 6-8. 
augusztus 24-26.

Balatonszéplak szeptember 16-19. 

Szeged október 19-21.

tett a Bizottság az Elnökség elé azzal 
a javaslattal, hogy az idén két Wartha 
Vince emlékérmet adjon ki az Elnök
ség.

Dr. Náray-Szabó Gábor az Elnökség 
határozatát kérte az 1991. évi Egyesü
leti díjak számának megoszlásában.

Az Elnökség két Wartha Vince, 
egy Pfeifer Ignác és egy Than Károly 
emlékérem odaítélése mellett döntött.

A Pfeifer Ignác emlékérem, a vegy
iparban több évtizeden át kifejtett ki
emelkedő tevékenységéért és a Than 
Károly emlékérem, az egyesületi élet 
terén kifejtett hosszútávú kiemelkedő 
tevékenységért odaítélésére az Intéző 
Bizottság terjesztett elő javaslatot.

Az elnökségi ülés résztvevői elfogad
ták az előterjesztéseket és titkos szava
zással döntöttek a díjak odaítéléséről. 
Ennek alapján az Elnökség 1991-ben 
Wartha Vince emlékéremmel tüntette 
ki dr. Hódotty Lajost és Vigh Lászlót.

Az Elnökség Than Károly emlék
éremmel tüntette ki dr.Banai End
rét, valamint Pfeifer Ignác emlékérmet 
adományozott dr. Gedeon Tihamérnak.

A kintüntetettek munkásságát la
punk más helyén ismertetjük.

Az Elnökség úgy döntött, hogy a je
lenlegi méltánytalan adórendszer mi
att pénzdíjat nem ad az emlékérem 
mellé. Egyúttal felkérte az Intézőbi
zottságot, hogy kiemelkedő szakmai 
művelődési tevékenységért biztosítson 
jutalmakat a Presich Miklós emlékére 
létrehozott közérdekű célú kötelezett
ségvállalásból.

Az Elnökségi ülés második napi
rendi pontjaként Dr. Náray-Szabó Gá
bor elnök számolt be az USA keleti 
partján tett látogatásáról és előadói

A M agyar K ém ikusok Egyesü
lete Csongrád m egyei Csoportja
1991. január 29-31.között Szege
den, a Technika Házában rendezi meg 
a XX III. Krom atográfiás Tovább
képző Tanfolyam ot.

A továbbképző tanfolyam fő cél
kitűzése a különböző kromatográfiás 
vizsgálati módszerek fejlődési irányai
nak bemutatása és speciálisan a bioké
mia szakterületén elért eredmények is
mertetése. Sor kerül a kromatográfiás 
módszerek szerepének vegyészeti, a bi
ológiai és a biokémiai kutatásban, az 
iparban, a gyártásközi ellenőrzésben, 
az élelmiszervegyé8zetben, a klinikai 
kémiában, a biológiailag aktív vegyü- 
letek analízisében és egyéb területeken 
betöltött helyének megtárgyalására. A 
tanfolyam keretén belül kötetlen kon
zultáláéi lehetőséget kívánunk biztosí
tani az előadókkal, illetve a Labora
tóriumi Műszergyár Rt. és a Reanal 
szakembereivel.

A tanfolyam  részvételi díja: 
1500.-Ft.

körútjáról, melynek során az Amerikai 
Kémikus Egyesület (ÁCS) meghívásá
nak tett eleget. Előre bocsátotta, hogy 
látogatásakor mindenütt igen kedve
sen és kitüntetően fogadták egyen
rangú partnerként. Határozottan érez
hető volt a megbecsülés a magyaror
szági fejlődés és azon belül a kiváló 
eredményeket felmutató magyar kémia 
iránt.

A látogatás célja az ÁCS és az MKE 
kapcsolatának elmélyítése volt. Első lé
pésben azt kívánták megvizsgálni, mi
lyen együttműködési lehetőségek van
nak a két egyesület és általában a két 
ország vegyészei között.

Dr. Náray-Szabó Gábor megbeszélé
seket folytatott az ÁCS székházában, 
az American Association for Enginee
ring Societies (AAES)-nél, a National 
Academy of Sciences-nél és a National 
Science Foundation (NSF)-nél. Előa
dást tartott a Georgetown University 
Kémiai Tanszékén, a New York-i Hun
ter College-ban, a Ciba-Geigy ameri
kai kutatóközpontjában, az University 
of Pittsburgh vegyész- és olajmérnöki 
Intézetében, a Case Western Reserve 
University kémiai tanszékén.

Az ACS kiadványok marketingjáért 
felelős menedzser javasolta, hogy a 
MKE terjessze az ÁCS kiadványait 
- könyveket, esetleg folyóiratokat - 
Magyarországon, amiért províziót 
kaphatunk. Erre különösen szükség 
van, mert a Kultúra Vállalat nem 
működik megfelelően.

Az ÁCS elnökével megállapodtak 
abban, hogy a két egyesület együttmű
ködése a következő területeken indul
jon el:

Közös rendezvények,
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MKE rendezvények hirdetése a Che
mical Engineering News-ban, 
Doktorandusok és egyetemi hallga
tók cseréje. (Egyelőre egy amerikai 
doktorandus ösztöndíjának és egy 
magyar doktorandus útiköltségének 
előteremtése látszik realitásnak.)
Az ÁCS elnöke egy TV szeminá

rium videokazettáját "Developing and 
Using Protein Models” címmel adta 
ajándékba, mely nem kereskedelmi cé
lokra az érdeklődők rendelkezésére áll.

A Chemical and Engineering News, 
az ÁCS hivatalos lapja riporterei in
terjújuk során a magyar kémiáról és 
tudományról, különös érdeklődést mu
tattak a "Kémia Távlatai Magyaror
szágon” című kiadvány iránt.

Az AAES elnökével megállapodás 
született egy amerikai-kelet-európai kö
zös rendezvényről 1993-ban Budapes
ten, melynek javasolt témái: minőség, 
vagy és mérnökök és a környezet, vagy 
atomerőművek.

Az NSF-el folytatott megbeszélésen 
nagy érdeklődés mutatkozott a közös 
kutatások iránt és felhívták a figyelmet 
arra, hogy az NSF 1992-ben 400 000 
USD támogatást nyújt amerikai ve
gyészkutatóknak magyarországi kap
csolataik ápolására.

Az University of Pittsburgh vegyész
éé olajmérnöki intézetének igazga
tója és több munkatársa javasolták 
tudományos kapcsolatok kiépítését az 
MKE-n keresztül, pl. közös pályázatok 
útján.

Az ÁCS egyik aktivistája Cleveland- 
ban javasolta, hogy az MKE és az 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya 
közreműködésével rendezzenek spekt
roszkópiai iskolát 1992-ben Magyar- 
országon. Az előkészületek már meg
kezdődtek a fizikai-kémiai szakosztály 
szervezésében.

A beszámolóhoz fűzött hozzászólá
sok sorából kiemelendő: Dr. Harsányt 
László főtitkár ismertette a doktorán- 
dusz-csere anyagi fedezetére többféle 
pályázati lehetőségeit. Ezekről a havi 
közleményekből lehet majd informáci
óhoz jutni.

Többen üdvözölték a már megindult 
magyarországi előadói körutakat.

Felvetődött az állásbörze gondo
lata. Ezzel kapcsolatban Gálost György 
ügyvezető főtitkár ismertette, hogy a 
MTESZ-ben már elindult az ezirányú 
szervezés és adatfeldolgozás.

A hozzászólások után az Elnökség 
azt a határozatot hozta, hogy felhatal
mazza az IB-t a felajánlott könyv és 
folyóirat terjesztés megindítására max. 
500 USD befektetéssel.

Az „Egyebek” között Gálost György 
ügyvezető főtitkár bejelentette, hogy 
az IB döntése alapján a Than Ká
roly emlékéremre javasoltak közül, akik 
nem részesültek a kitüntetésben Egye
sületi Kiváló Munkáért oklevélben ré
szesülhetnek, - a felterjesztőkkel való 
konzultáció után.

Dr. Náray-Szabó Gábor elnök beje
lentette, hogy a Borsod megyei képvi
seletet Pákái László a napokban meg
választott megyei elnök fogja a jövő
ben ellátni, miután Dr. Berecz Endre 
Budapestre költözött és lemondott az 
elnökségről. Dr. Náray-Szabó Gábor 
megköszönte eddigi tevékenységét, ki
fejezte reményét, hogy továbbra is szá
míthat az Egyesület aktív munkájára.

Ezután az Elnökség döntött Hein
rich Wamhoff professzor MKE tiszte
letbeli tagságáról Dr. Sohár Pál alelnök 
javaslatára.

Wamhoff professzor a Bonni Egye
tem Kémiai és Biokémiai Intézetének 
a szintetikus foto- és heterociklusos ké
mia területén nemzetközileg elismert 
nagytekintélyű ordináriusa. Intézeté
ben számos magyar ösztöndíjas dolgo
zott, amit a számos publikáció is do
kumentál. Wamhoff professzor olyan 
időszakban kezdeményezett és épített 
ki gyümölcsöző és sokoldalú tudomá
nyos együttműködést magyar kutatók
kal, amikor ez még szinte példátlan 
volt. Előadói utak lehetővétételében, 
megszervezésében tett jó szolgálato
kat a magyar kémiának, tudományos 
dokumentációk, vegyszerek ajándéko
zásával és hazailag el nem végezhető 
nagymfiszeres mérésekkel is segítette 
magyar kollégái munkáját.

1991. évi egyesületi emlékérem — kitüntetettek
Az MKE Elnöksége a Műszaki- 

Tudományos Bizottság javaslatára 
Wartha Vince emlékéremmel tüntette 
ki kiemelkedő vegyészmérnöki alkotá
sért

Dr. Hódossy Lajos oki. vegyész- 
mérnököt, aki a NITROIL fejlesztési 
csoportvezetőjeként résztvett a metil- 
ciklohexán gyártási eljárásának ki
dolgozásában és megvalósításában. A 
Gyógyszerkutató Intézet által kidolgo

zott eljárás módosításával méretnöve- 
lésre és termelőüzemi megvalósításra 
került sor. Kiemelt szerepe volt a meg
felelő katalizátor megtalálásában, a la
boratóriumi kísérletek, majd az üze- 
mesítés végrehajtásában. A munka so
rán született egy szabadalom, hét köz
lemény és négy előadás. A megvaló
sított üzem kapacitása 4000t/év. 30,9 
MFt/év árbevétel mellett 1,3 MFt nye
reség realizálható. Fejlesztési ráfordí
tás 0,75 MFt, valamint

Wamhoff professzor munkásságát 
méltató hozzászólások után javaslat 
született arról, hogy a szakosztályok a 
jövőben fokozott figyelmet fordítsanak 
a tiszteletbeli tagságra érdemes kap
csolatok nyilvánosságra hozatalára és 
javaslattételére.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta 
Wamhoff professzor tiszteletbeli tagsá
gát azután, hogy tisztázódott, az alap
szabály nem zárja ki magyar szárma
zású tiszteletbeli tagság tényét.

Az „Egyebek” között továbbá felve
tődött a jogi tagok alakulása. Gálosi 
György ügyvezető főtitkár jelezte, hogy 
az átalakuló és új vállalatokat és vál
lalkozásokat figyelemmel kísérik és fel
veszik a kapcsolatokat a jogi tagságra 
vonatkozóan.

Dr. Náray-Szabó Gábor elnök beje
lentette, hogy Dr. Bodor Endre és Dr. 
Inczédy János alapítvány indítását ter
jesztette elő egyetemi jegyzetek kiadá
sára a diákok jobb ellátásának érdeké
ben. Az Elnökség egyhangúlag támo
gatta az egyesület társulását az alapít
ványhoz.

A további hozzászólások során han
got kapott a rendezvények, előadói na
pok alacsony látogatottsága miatti ag
godalom. A vélemény az volt, hogy se
gítséget jobb, több propaganda nyújt
hat.

Dr. Várnay György felvetette a Kö
zépiskolás Kémiai Lapok alapítvány
ból történő fenntartását. Dr. Harsányi 
László főtitkár jelezte, hogy a Pro Kul
túra alapítványhoz már fordultak ez 
ügyben és támogatás várható. Az El
nökség állásfoglalása szerint ilyen la
pot állami költségből kell fenntartani 
a jövőben. Az alapítványból történő 
fenntartás csak átmeneti lehet.

Végül említést érdemel még az a 
javaslat, hogy nemzetközi szerveze
tek által életrehívott konferenciák Ju
goszlávia helyett Magyarországon tör
ténő megrendezése esetén (pl. az Eu- 
roenvironment ’92) fokozottabban mű
ködjünk együtt és esetleg anyagilag 
is részesüljön a Jugoszláviai Kémikus 
Egyesület.

Vigh László oki. gépészmérnököt, 
aki a TVK gyárvezetőjeként a lineá
ris polietilén gyár névleges kapacitása 
bővítésének aktív részese volt. Ered
ményeiket a szűk kapacitások bővíté
sével érték el. Vigh László résztvett a 
koncepció kialakításában, a technoló
giai tervezésben és a kivitelezés koor
dinálásában. Az üzem névleges kapaci
tása 140 000 t/év, tényleges kapacitás 
200 000 t/év. 70 MFt fejlesztési ráfor
dítás mellett 2321 MFt/év az árbevé
tel, melyből a nyereség 204 MFt.
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Az Elnökség Pfeifer Ignác emlék
éremmel tüntette ki Dr. Gedeon Ti
hamért a CAOLA vezérigazgatóját a 
vegyiparban több évtizeden át kifejtett 
kiemelkedő munkásságáért.

1960-65 között üzemmérnök, majd 
laborvezető a REANAL-nál. 1965-69- 
ig mérnöktanár a kazincbarcikai Vegy
ipari Technikumban. 1969-től üzem
vezető a CAOLA-ban, majd fejlesz
tési főmérnök, később igazgató a CA
OLA zalaegerszegi gyárában. 1990-ben 
a vállalati tanács a CAOLA vezérigaz
gatójává választotta. Azon fejlesztési 
szakemberek közé tartozik, akik igény

lik az egyetemek kutató bázisa nyúj
totta lehetőségeket. A BME együtt- 
mfiködés témafelelőse, számos szak- 
dolgozat és diplomamunka konzulense. 
Munkája során nagyszámú új termék 
kifejlesztésében és gyártási eljárásaik 
kidolgozásában vett részt.

Az Elnökség Than Károly emléké
remmel tüntette ki dr. Banai Endrét, 
a Pannonplast fejlesztési főmérnökét 
az egyesületi élet terén kifejtett hoszú- 
távú kiemelkedő tevékenységéért. Ba
nai Endre 1966-tól a Pannonplast (ko
rábban HMV) dolgozója eleinte labo
ratóriumi fejlesztő, majd a Kutató La

Külföldi Konferenciák 1992-ben
1. „R ISK  M A N A G E M E N T  OF 

C H EM ICALS - C A N  CH EM I
CALS BE U SE D  SAFELY?”

(A vegyszerek kozkázatkezelése - 
Használhatók a vegyszerek biztonsá
gosan?) nemzetközi konferencia.

Helye: University of Surrey, Guild
ford

Időpontja: 1992. július 13-16.
Előadások összefoglalóinak (dm  + 

100 szó) beküldési határideje: 1992. 
január 14.

A kelet-európai és a fejlődő országok 
tudósai részére korlátozott mértékben 
anyagi támogatási lehetőség (utazási 
költségre, konferenciadíjra) kínálkozik. 
Az ilyen irányú igények benyújtási 
határideje: 1992. február 28.

Konferenciadij: 180 GBP (+ÁFA)
Szállásköltség: 85-140 GBP (+ÁFA)

Szervező titkárság: Dr. John F. Gi- 
son THE ROYAL SOCIETY OF 
CHEMISTRY Burlington House LON
DON W1V OBN, UK Telefon: (44) 71 
437 8656 Fax: (44) 71 437 8883 Telex: 
268001

KONFERENCIA ELŐ TTI TANFO
LYAM  (a szakma kezdői számára): 
1992. július 12-én

Dija: 130 GBP (tartalmazza a szom
bati ebédet és a vasárnap esti büfét, 
plusz a szállásköltséget)

KONFERENCIA UTÁNI KONFE
RENCIA: 1992. július 16-18.

„CHEMISTRY, AGRICULTURE 
AND THE ENVIRONMENT” (Ké
mia, Mezőgazdaság és a Környezet)

Külön jelentkezés: Dr. Derek Steven
son, The Robens Institute, University 
of Surrey, Guildford GU2 5XH, UK.
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boratórium vezetője, mfiszaki fejlesz
tési osztályvezető.

Az MKE Műanyagipari Szakosztá
lyának titkára 1975-től, majd alelnöke 
1985-től. Több országos műanyagipari 
konferencia szervezésének aktív részese 
volt, melyek hatékonyan szolgálták a 
hazai műanyagipar fejlődését. Számos 
előadói nap szervezője, előadója. Ak
tívan résztvett az MKE érdekvédelmi 
tevékenységében. Az MKE főtitkárhe
lyettese és az Intéző Bizottság tagja 
1990-től.

Banai Endréné

2. „G A S SEPA R A TIO N  BY  
P R E S S U R E  SW IN G  A D SO R P 
T IO N ” Principles, Processes, Pers
pectives (Gázok szétválasztása pul- 
záló nyomású adszorpcióval) egynapos 
szimpózium.

Helye: University of Twente, Ens
chede, Hollandia

Időpontja: 1992. február 14.
Dija: 250 DFL tagoknak és EFChE- 

tagoknak, 275 DFL másoknak, 50 DFL 
diákoknak.

A díj kávét, ebédet és teát tartal
maz.

Jelentkezés: Mr. A.L. Ritsema Cong
ress Bureau of NIRIA Postbox 84220 
2508 AE The Haque The Netherlands 
Telefon: (31) 70 352141 Fax: (31) 70 
3521221

PROSPEKTUSOK, JELENTKEZÉ
SI LAPOK, BŐVEBB FELVILÁGO
SÍTÁS A M AGYAR KÉMIKUSOK E- 
GYESÜLETÉNEK Titkárságán kapha
tók!

A. J-né



Köntfvisttiwtetéó

Detection-oriented derivatization 
techniques in liquid 

chromatography (Chromatographic 
Science Series, Volume 48) Editors: 

Henk Lingeman, Willy J.M.
Underberg MARCEL DEKKER, 

INC. New York, 1990.
A könyv 398 oldalon, 114 ábra és 26 

táblázat bemutatásával részletes átte
kintést ad a származékkészítési reak
ciók elvéről, módszereiről, kinetikájá
ról és folyadékkromatográfiás alkalma
zási lehetőségeiről. Az első négy feje
zet az elméleti alapokat foglalja össze 
és gyakorlati útmutatást ad az adott 
feladatra optimális származékkészítési 
módszer kiválasztásához.

A további fejezetek részletesen tár
gyalják a különböző detektálási mód
szerekhez használható származékkészí
tési módszereket a különböző típusú 
vegyületekre, a detektálás érzékenysé
gének növelése céljából.

A könyv 10 fejezetből áll. Az egyes 
fejezetek szerzői az adott terület is
mert kutatói, így az ismertetők az ál
talános áttekintésen túlmenően a mód
szerek kivitelezéséhez gyakorlati útmu
tatást is tartalmaznak.

Az 1. fejezet (50 oldal, 8 ábra,
3 táblázat, 119 irodalmi hivatkozás) 
cime: DERIVATIZATION IN LIQUID 
CHROMATOGRAPHY: INTRODUC
TION (H. Lingeman, W. J. M. Under- 
berg)

A fejezet a származékkészítés külön
böző célkitűzéseivel, a kromatográfiás 
elválasztás előtt és után végzett szár
mazékkészítés lehetőségeivel, továbbá 
az analizálandó vegyület és a mátrix fi
zikai kémiai tulajdonságainak befolyá
solásával foglalkozik. Áttekintést ad a 
származékkészítési módszer és kroma
tográfiás rendszer kapcsolásának álta
lános szempontjairól és részletesen is
merteti a származékkészítési reakciók 
végrehajtásának eszközeit és módsze
reit, a módszerek automatizálásának 
és optimálásának lehetőségeit.

A 2. fejezet (33 oldal, 3 ábra,
4 táblázat, 68 irodalmi hivatkozás) 
cime: DERIVATIZATION REACTI
ONS AND KINETICS IN LIQUID 
CHROMATOGRAPHY (A. N. Fruij- 
tier, W. J. M. Underberg, H. Lingeman,
J. H. Beijnen)

A szerzők a folyadékkromatográ
fiás gyakorlatban használt legfonto
sabb származékkészítési reakciók (kü
lönböző típusú alkilezési, acilezési és 
egyéb reakciók) mechanizmusát és a 
reakciósebességet befolyásoló tényezők 
hatását ismertetik. Tárgyalják az oldó
szer, a hőmérséklet és a szubsztituen- 
sek befolyását a reakció sebességre.

A 3. fejezet (66. oldal, 24. ábra, 
3. táblázat, 196 irodalmi hivatkozás) 
cime: SAMPLE PRETREATMENT 
PROCEDURE (H. Lingeman, V. R. 
Tjaden)

Ez a fejezet általános ismertetést 
ad a mintaelőkészítési módszerekről. 
Ismerteti a mintaelőkészítés stratégi
áját különböző mátrixokból való ki
nyerésre. Részletesen tárgyalja az off
line mintaelőkészítési módszereket (ké
miai módosítás, liofilezés, hidrolízis, 
centrifugálás, kicsapatás, szűrés, elekt- 
roforézis, gőztér elemzés, folyadék
folyadék extrakció, szilárd fázisú ext- 
rakció, származékkészítés). Ismerteti 
a legújabban kifejlesztett félautomati
kus ill. automatikus on-line rendszere
ket és számos irodalmi hivatkozást ad 
a különböző vegyületek ill. vegyület- 
csoportok kinyerésére.

Á 4. fejezet (39 oldal, 25 ábra,
2 táblázat, 70 irodalmi hivatkozás) 
cime: POSTCHROMATOGRAPHIC 
REACTION DETECTION (G. J. de 
Jong, U.A.Th. Brinkman, R.W. Frei)

A szerzők részletesen ismertetik a 
kromatográfiás oszlop után végzett 
származékkészítési reakciók elméleti 
alapjait, a különböző reaktortípusokat 
és a HPLC rendszer miniatürizálásával 
összefüggő problémákat. A gyakorlati 
alkalmazások keretében bemutatják a 
különböző típusú reaktorok konstruk
ciós megoldásait és ezek alkalmazását 
különböző feladatok megoldására.

Az 5. fejezet (23 oldal, 2 ábra,
3 táblázat, 77 irodalmi hivatkozás) 
cime: ENANTIOMERIC DERIVATI
ZATION (Görög Sándor)

Ez a fejezet a kromatográfiás tech
nikák egyik újabb és rendkívül gyor
san fejlődő ágához, az enatiomerek el
választásához kapcsolódóan ismerteti 
a származékképzők és származékké
szítési reakciók kiválasztásának szem
pontjait, a királis származékképzőket 
és ezek reakcióit, továbbá az akirá- 
lis származékképzők alkalmazási lehe
tőségeit a királis elválasztás hatásossá
gának növelésére.

A 6. fejezet (29 oldal, 8 ábra, 
2 táblázat, 68 irodalmi hivatkozás) 
cime: ENZYMATIC DERIVATIZA
TION (P.C. van Krimpen, M.A.J. van 
Opstal)

Az enzimkatalízis elméletének rövid 
ismertetése után ez a fejezet a folya- 
dékkromatográfia és az enzimes analí
zis kombinált alkalmazásával foglalko
zik, különös tekintettel a kromatográ
fiás oszlop után végzett enzimes áta
lakítási módszerekre az elemzés érzé
kenységének növelése céljából. Számos 
példán mutatják be a különböző en
zimkészítmények alkalmazási lehetősé
geit.

A 7. fejezet (34 oldal, 12 ábra, 
1 táblázat, 134 irodalmi hivatkozás) 
cime: ULTRAVIOLET VISIBLE DE
RIVATIZATION (J.A.P. Meulendijk, 
W.J.M. Underberg)

A bevezető részben a szerzők össze
foglalóan ismertetik és táblázatosán 
közlik a származékkészítő reagenseket

a különböző funkciós csoportokhoz. 
Ezután a leggyakrabban előforduló fel
adatokhoz, karbonsavak, aminosavak, 
aminok, szénhidrátok és egyéb vegyü
letek átalakításához ill. elemzéséhez al
kalmazott módszereket tárgyalják.

A 8. fejezet (39. oldal, 10 ábra, 
6 táblázat, 102 irodalmi hivatkozás) 
cime: ELECTROCHEMICAL DERI
VATIZATION (J.A. Litman, W.J.M. 
Underberg)

Az elektrokémiai detektorok elmé
leti alapjainak és gyakorlati megol
dásainak átfogó ismertetése után az 
elektrokémiai detektáláshoz szükséges 
származékkészítési módszereket és re
agenseket tárgyalja. Részletesen is
merteti az elektrokémiai származék- 
készítés lehetőségeit kettős elektróda
rendszerrel, valamint elektrokémiailag 
inaktív vegyületek indirekt detektálá
sának lehetőségeit.

A 9. fejezet (35 oldal, 12 ábra, 
1 táblázat, 232 irodalmi hivatkozás) 
cime: FLUORESCENCE DERIVATI
ZATION (J. Goto)

A fejezet első része áttekintést ad 
a fluoreszkáló származékok jelentősé
géről, a származékkészítő reagensekről 
és a reakcióba lépő funkciós csoportok
ról. Igen nagyszámú irodalmi hivatko
zással részletesen ismerteti a leggya
koribb funkciós csoportokra alkalma
zott származékkészítési módszereket, 
különböző reagensek felhasználásával.

A 10. fejezet (20 oldal, 10 ábra, 
1 táblázat, 133 irodalmi hivatkozás) 
cime: CHEMILUMINESCENCE DE
RIVATIZATION REACTIONS IN LI
QUID CHROMATOGRAPHY
(K. Imai)

Ez a fejezet viszonylag új területtel, 
a kemilumineszcenciás reakciók és re
agensek alkalmazásával foglalkozik fo
lyadékkromatográfiás detektálásra al
kalmas származékok előállítása céljá
ból. A kemilumineszcenciás reakciók 
áttekintése után néhány példát mutat 
be a folyadékkromatográfiás alkalma
zási lehetőségekre.

A könyvet jól szerkesztett 9 olda
las tárgymutató egészíti ki, amelynek 
segítségével az olvasó könnyen megta
lálja a számára érdekes módszereket 
vagy vegyöleteket.

Á könyv igen jó áttekintést ad 
a származékkészítési módszerekről és 
a nagyszámú irodalmi hivatkozás az 
egyes fealdatok megoldásához további 
segítséget nyújt. Külön ki kell emelni 
a 3. fejezetet, amely a származékké
szítési módszereken túlmenően kiváló 
összefoglalást ad a korszerű mintaelő
készítési módszerekről.

A könyv csaknem valamennyi feje
zetében az egyes területek fejlődési irá
nyait és lehetőségeit is tárgyalják, ami 
irányt mutat a további fejlesztési mun
kákhoz.

Dr. Szépétg László
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Könyvismertetés

Radicals, ions and tissue 
damage. Szerkesztők: Matkovics Béla 

(József Attila Tudományegyetem, 
Biológiai Izotóp Laboratórium, 

Szeged), Karmazsin László (Debreceni 
Orvostudományi Egyetem, 

Gyermekklinika) és Kalász Huba 
(Semmelweis Orvostudományi 

Egyetem, Gyógyszertani Intézet, 
Budapest). Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1990. ISBN 963 05 5879 3, 
(I-XI. és 1.-323. oldal).

A kötet a Harmadik Oxigéngyök 
Konferencia anyagát adja közre an
gol nyelven. A konferenciát a Magyar 
Kémikusok Egyesülete szervezésében 
1989. január 12-14. között Szegeden 
rendezték meg „Szabad gyök és szö
vetkárosodás Hl.” címmel. A rendezés
ben a Magyar Biotechnológiai Egye
sület Patobiokémiai szakosztálya és a 
Magyar Kémikusok Egyesülete Sze
gedi Csoportja, a könyv kiadásában 
pedig a Biogal Gyógyszergyár (Debre
cen) hatékony segítséget nyújtott.

A közölt cikkek több témakörbe 
csoportosíthatók. Legtöbb szerző az 
oxigéngyök-reakciók fiziológiai és pato- 
fiziológiai aspektusait mutatta be.

Barabás és munkatársai (Szeged) 
a szabad gyökök szerepét kutatták 
a pneumocita proliferáció kialakulásá
ban. Morvái és mtsai (Pécs) a vese 
ischémia és az azt követő reperfú- 
zió során megfigyelhető struktúrális 
és funkcionális változásokra kerestek 
magyarázatot gyökreakciókkal. Schulz- 
Várszegi és mtsai (Szeged) a perifériás 
idegszövet funkcionális zavarait, Tö
rők és Rőth (Pécs) az ischémia követ
keztében létrejövő összetett folyamato
kat elemzik. Utóbbi szerzőpár megvi

lágítja, mi várható a gyökök eliminá
lására adott anyagok hatására.

Dworschák és mtsai (Budapest) az 
élelmiszerekben szabad gyökök hatá
sára bekövetkező változásokat vizsgál
ták, s alkalmas módszert kerestek a 
változások egzakt jellemzésére. Az oxi
gén szabad gyök reakciók szerepével a 
növényi hiperszenzitív reakciók pato- 
genezisében Adám és mtsai (Budapest) 
foglalkoztak.

Sok szerző témája a gyökreakciók 
következtében létrejött lipid peroxi
dáció mértéke különböző humán kór
képekben ( Genti és mtsai Budapest, 
László és mtsai Szeged, Matkovics és 
Varga Szeged, Tretter és mtsai Buda
pest). Lipid peroxidációs paramétere
ket vizsgáltak ludakban (Bokoriné és 
mtsai Budapest), különböző redox ál
lapotú és tápláltsági fokú béka izom
ban (Dely és mtsai Pécs), borjúban 
(Gaál és mtsai Budapest), enzim in- 
duktor vegyületekkel kezelt patkány 
máj mikroszómákban (Szebtrényi Bu
dapest).

Másik fő tématerület az antioxidán- 
sok kutatása, természetes és mestersé
ges vegyületek kipróbálása az oxigén
gyökök elleni védelemben. Az E-vita- 
min hatékonyságát Endreffy és mtsai 
(Szeged), a cöruloplazminét Szabó és 
Oroszlán (Salgótarján) vizsgálták. A 
gyógyszeripar számára feltétlenül fon
tos az antioxidánsoknak vélt vegyü
letek tesztelése. Ehhez kapcsolódnak 
Rőth és mtsai (Pécs) MTDQ-val, Oláh 
és mtsai (Debrecen) Cavintonnal, Kor
mos és Köteles (Budapest) DMSO-val, 
László és Szmollény (Budapesti BF- 
100-al (szintetikus lipopoliamin) vég
zett kutatásai.

Különböző metodikai megoldásokat 
ajánlanak a gyök reakciók nyomon kö

vetésére Mézes (Gödöllő), Imre és W- 
rág (Debrecen), valamint Karmazsin és 
mtsai (Debrecen). Újszerű módszer a 
Fűrész és mtsai (Budapest) által ja
vasolt negatív potenciál mérés a sej
tek felületén, melynek változásai az 
ionizáló sugárzás hatására bekövetke
zett membrán struktúra módosulásá
nak következménye.

Néhány szerző foglalkozik a humán 
terápiában alkalmazható mikroelemek 
témakörével. Siró és mtsai (Debrecen) 
a nyomelemeknek a krónikus arthri
tis patogenezisében játszott szerepét 
írja le, míg Szelekovszky és mtsai (Deb
recen) a gyulladások helyi kezelésé
ben alkalmazott módszerrel ismerteti 
meg az olvasót. Mézes (Gödöllő) in 
vitro kísérletekről számolt be a kü
lönböző aranykomplexek Se-glutation- 
peroxidáz gátló hatásáról.

A felsorolt közlemények — bár nem 
ölelik fel a kötetben megjelent összes 
dolgozatot — újszerű módszerek be
vezetését és alkalmazását tárgyalták 
mind a lipid peroxidációs folyama
tok, mind az élő szervezet antioxidáns 
védőrendszerének kutatása területén. 
Tény, hogy a hazai szabadgyök-kuta- 
tások nemzetközileg is elismert színvo
nalon folynak, támogatásuk, tovább
fejlesztésük mindenképpen indokolt.

A tématerület sokrétűsége bizo
nyítottan szoros együttműködést kí
ván biológusok, orvosok, fizikusok, ve
gyészek, gyógyszerészek, állatorvosok, 
egyáltalán az életfolyamatok kutatá
sában résztvevő szakemberek között. 
Ezért a kutatók széles rétegeinek fi
gyelmére tarthat számot ez a könyv, 
de sikerrel forgathatják az intézményes 
oktatásban résztvevő előadók is.

Dr. Szőllösi Istvánné
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Uj vegyipari művelet: a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia
(HPLC) I.____________________________________________________
A preparatív folyadékkromatográfia alapjai és lehetőségei

S Z E P E S Y  L Á SZ L Ó  *
B É K Á S S Y  S Á N D O R  **

Bevezetés

Kromatográfia gyűjtőnévvel foglaljuk össze azokat 
az elválasztási folyamatokat, amelyekben a kompo
nenseknek egy nagy felületű álló (stacioner) fázis 
és azon keresztülhaladó (perkoláló) áramló fázis kö
zötti eltérő megoszlása (differenciális szorpciója) kö
vetkeztében megy végbe az elválasztás. A kromatog
ráfia tehát a diffúziós anyagátadási műveletek cso
portjába tartozik. A folyadékkromatográfia első gya
korlati megoldásai a századforduló körül kőolaj frak- 
cionálásra [1] illetve levélzöld festékanyagának prepa
ratív elválasztására [2] irányultak.

A kromatográfiás módszerek elterjedése csak a 30- 
as évek elején kezdődött, amikor Kuhn és munkatár
sai [3], valamint a magyar Zechmeister és Cholnoky [4] 
munkái nyomán sok kutató kezdte alkalmazni festé
kek, cukrok, aminosavak stb. elválasztására. Az 1950- 
60-as években a folyadékkromatográfia új fejlődésnek 
indult a vékonyréteg-kromatográfia, az ioncserés kro- 
matográfiával dolgozó aminosav-elemzők és a polimé- 
rek vizsgálatára kidolgozott gélkromatográfiás beren
dezések és töltetek kifejlesztésével.

A folyadékkromatográfia „újjászületése” a 60-as 
évek végén kezdődött a nyomás alatti folyadékkro
matográfiás készülékek és módszerek kifejlődésével és 
elterjedésével. Az új módszereket „nagy nyomású”, 
„nagy sebességű” vagy "nagy teljesítőképességű” fo- 
lyadékkromatográfiának nevezik. A nyitott oszlop
ban, nagy szemcseméretű (100-200 /z m) tölteten álta
lában gravitációs áramoltatással végzett „klasszikus” 
folyadékkromatográfia hatékonysága erősen korláto
zott, időszükséglete pedig igen nagy (órák vagy na
pok).

A korszerű nagyhatékonyságú folyadékkromatográ
fia (high performance liquid chromatography, HPLC) 
jellemzője, hogy kis szemcseméretű (5-30 /zm), szűk 
szemcseméret-elosztású töltetet használnak, a folya
dék kényszeráramlással nagy nyomáson (50-300 bar) 
lép be és viszonylag nagy, állandó sebességgel (1-5 
cm/min) halad át az oszlopon. Az oszlopokból kilépő 
elválasztott komponenseket a korábbi frakciószedés 
helyett érzékeny detektorokkal (pl. UV, törésmutató 
mérő stb.) folyamatosan detektálják.

A HPLC-módszerek gyors fejlődése és elterjedése 
szinte példa nélkül áll a műszeres analitika történeté
ben. Napjainkban a HPLC nélkülözhetetlen eszközzé 
vált a vegyipar, élelmiszeripar, gyógyszeripar, környe
zetvédelem és a biológiai tudományok különböző te

* BME Kémiai Technológia Tanszék, Budapest

** BME Szerves Kémiai Technológia Tanszék, Budapest

rületein, mind a kutatásban, mind a gyártási folya
matok és termékek ellenőrzésében.

Az analitikai HPLC látványos sikere ösztönzően 
hatott a preparatív alkalmazási lehetőségek vizsgá
latára. A hagyományos kisnyomású folyadékkroma
tográfiás módszereket már hosszú ideje alkalmazzák 
különböző vegyületek, főleg biológiai anyagok elvá
lasztására, illetve tisztítására. Gyártási eljárásokban 
is alkalmaztak kromatográfiás módszereket, például 
antibiotikumok, peptidek, fehérjék tisztítására.

A 80-as évek elején azonban a preparatív és ipari el
választások területén jelentős áttörés történt a nagy
hatékonyságú, nyomás alatti módszerek kifejlesztésé
vel és alkalmazásával. Ez a fejlődés szorosan kapcso
lódik a biotechnológia ipari bevezetéséhez. A rekom- 
bináns DNS technológiák és a kapcsolódó módszerek 
olyan bonyolult anyagkeverékeket termelnek, melyek 
elválasztása, az értékes anyagok nagy tisztaságban 
való kinyerése a hagyományos műveletekkel nem, vagy 
csak rendkívül rossz hatásfokkal végezhető [5-7]. A 
HPLC technikák és módszerek széles választéka lehe
tőséget nyújt különböző típusú kölcsönhatásokon ala
puló elválasztások kombinált megvalósítására, nagy 
hatékonysággal, viszonylag rövid idő alatt és a termé
kek biológiai aktivitásának megtartásával [8-11],

A preparatív HPLC módszerek gyors elterjedését és 
alkalmazását az utóbbi években megjelent nagyszámú 
közlemény (1980-1988 között 600) [10], több monog
ráfia [12-14], egy önálló folyóirat [15] és az 1985 óta 
évenként megrendezett speciális nemzetközi szimpó
ziumok is bizonyítják. Bár ipari elválasztási felada
tok megoldásáról csak az utolsó években jelent meg 
néhány közlemény, általános megállapítás, hogy csak
nem valamennyi gyógyszergyártó és biotechnológiai 
terméket előállító cég alkalmaz kromatográfiás elvá
lasztási műveleteket a különböző gyártási eljárások
ban. Ezt támasztja alá a preparatív és ipari kromatog
ráfiás berendezéseket gyártó cégek számának és ter
mékválasztásának növekedése is.

Egyes becslések szerint [16] jelenleg mintegy 300 
ipari folyadékkromatográfiás berendezés van üzem
ben. A HPLC tehát ipari elválasztási műveletté vált.

Ebben a közlemény-sorozatban be kívánjuk mu
tatni a korszerű HPLC módszerek preparatív megva
lósítását és lehetőségeit ipari gyártási folyamatokban. 
A preparatív folyadékkromatográfia elméleti alapjai
nak rövid áttekintése után foglalkozunk a méretnö
velés kérdéseivel, az ipari berendezések kialakításával 
és az elválasztás optimálásának és gazdaságosságának 
kérdéseivel. Ismertetjük a nem eluciós és speciális kro
matográfiás technikák alkalmazását ipari elválasztási 
feladatok megoldására. Ipari alkalmazások és a gazda
ságossági jellemzők ismertetésével bemutatjuk, hogy
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A  fo ly a d ék k ro m a to g rá fiá s  e lv á la sz tá s  célja

Megnevezés Analitikai Preparatív Termelő
Alkalmazás Azonosítás és mennyiségi 

meghatározás
Tiszta anyagok kinyerése

Terhelés, mintatömeg 
töltettömeg

< 1(T 4 > 10~4 — ► túlterhelve

Az optimálás célja
Minimálisan szükséges 
felbontás és minimális 

elúciós idő

Adott tis 
Időegység alatt 

maximális mennyiség

ztaságú termékre
Maximális nyereség 

(minimális termelési költség)

a HPLC egyre növekvő szerepet játszik az ipari 
elválasztási feladatok megoldásában.

Preparatív HPLC

Az analitikai és a preparatív elválasztás célja alap
vetően különböző, így megvalósításuk eltérő megköze
lítést igényel. Az 1. ábrán és 1. táblázatban bemutat
juk az elválasztás célját és főbb jellemzőit analitikai, 
preparatív és termelő (ipari) feladatok megoldására. 
Míg analitikai elválasztásnál a cél a lehető legtöbb in
formáció elérése a minta komponenseinek minőségé
ről és mennyiségéről, a preparatív elválasztások célja 
a mintából egy vagy több komponens elválasztása, il
letve adott tisztaságú anyagok kinyerése.

Analitikai

M

M

Preparatív

Termelő

1. ábra. A  kromatográfiás elválasztás célja analitikai, preparatív és 
termelő berendezésnél

Analitikai elválasztásnál az elválasztás hatékonysá
gának növelésére a detektor érzékenysége által meg

szabott lehető legkisebb mintamennyiséggel dolgoz
nak. Preparatív elválasztásoknál a lehető legnagyobb 
mintabemérést alkalmazzák, adott esetben a töltet 
kapacitásánál nagyobb terheléssel, az egy ciklusban 
kinyerhető anyagmennyiség növelése céljából.

A munkakörülmények megválasztása, az elválasztás 
optimálása ugyancsak jelentősen eltérő szempontok 
alapján történik. Analitikai elválasztásnál a cél va
lamennyi komponens jól értékelhető elválasztása mi
nimális elemzési idő alatt. A laboratóriumi preparatív 
elválasztásnál a feladat gramm nagyságrendben tiszta 
anyag kinyerése további szerkezetvizsgálatokhoz, ké
miai, fizikai és biológiai jellemzők meghatározásához 
vagy továbbfeldolgozás illetve termékfejlesztés céljá
ból. Itt a cél a kívánt mennyiségű és tisztaságú termék 
kinyerése a lehető legrövidebb idő alatt, a ráfordítási 
költség másodlagos jelentőségű. Kisebb anyagmennyi
ség (10-100 mg) előállítására az analitikai készülék is 
alkalmazható nagyobb átmérőjű, ún. félpreparatív ko
lonnákkal.

A termelő méretű ipari eljárásoknál alapvető cél
kitűzés a maximális nyereség, vagyis az adott tisz
taságú termék előállítása minimális ráfordítási költ
séggel. A kromatográfiás munkakörülmények megvá
lasztása mellett ez természetesen magában foglalja a 
beruházási és üzemeltetési költségek meghatározását 
valamennyi járulékos költséggel (pl. oldószer regene
rálás) együtt. E feladatok megoldása mérnöki szemlé
letet igényel, így az ipari eljárás kidolgázása és meg
valósítása lényegében a vegyészmérnök feladata.

A HPLC preparatív alkalmazásának különböző 
fokozatait a termék menyiségének függvényében a S. 
táblázatban foglaltuk össze.

A kromatográfiás folyamat általános jellemzői

Valamennyi kromatográfiás elválasztás három alap
vető folyamatból tevődik össze:

Fázisegyensúly — termodinamika 
Zónaszélesedés — kinetika 
Áramlási profil — hidrodinamika
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H P L C  tisz ta  an yagok  e lő á llítá sa
2 . t á b l á z a t

Készülék Cél Termék-
mennyiség

Kapacitás Kolonna- Eluens
térfogatárama, 

cm3/min
átmérő (mm) hossz (cm)

Analitikai Közelítő
azonosítás

< 1 mg 4-5
analitikai

15-30 1-2

Azonosítás,
szerkezetvizsgálat

1-100 mg 8-20
félpreparatív

25-50 5-15

Preparatív Biológiai teszt,
szintézis,
standard

100-500 mg 25-80 25-100 25-150

Félüzemi Szintézis,
termelés

1-100 g 4-50 g/h 
2-10 kg/hó

100-200 50-200 500-1 000

Üzemi
Termelés
(időszakos)

0,5-5 kg 100-200 g/h 
50-100 kg/hó

200-300 100-200 1 000 - 5 000

Ipari termelés 100 kg 500-2 000 g/h 
1-6 t/év

300 - 1 000 100-200 10 000 -20 000

Termodinamikai szempontok

A kromatográfia egyensúlyi folyamat, amikor is 
a mintakomponensek megoszlanak az áramló és a 
stacioner fázis között. Az egyensúly jellemzésére a 
megoszlási együttható használatos, ami a két fázisban 
lévő egyensúlyi koncentrációk hányadosa:

ahol C„ koncentráció stacionér fázisban,
C4 koncentráció az áramló fázisban.

A komponens visszatartása a tölteten arányos a 
megoszlási együtthatóval és az ún. retenciós idővel 
(tu) jellemezhető. Minthogy tß  függ az áramlási se
bességtől, továbbá a töltött ágy(kolonna) méreteitől, 
célszerű a dimenziómentes k ’ kapacitásfaktort vagy 
retenciós faktort használni.

A k’ retenciós faktor definícióegyenlete:

, i tfí. to qa
K — . — ito 9d

( 2)

ahol to a holtidő, vagyis egy meg nem kötődő kom
ponens áthaladási ideje az oszlopon. A retenciós fak
tor tehát a stacionér fázisban és az áramló fázisban 
töltött idők hányadosa. Minthogy a stacionér fázisban 
töltött idő arányos a stacionér fázisban lévő egyen
súlyi koncentrációval, k ’ úgy is definiálható, mint az 
adott komponens mennyiségének (qa és qá) hányadosa 
a két fázisban. Az adott rendszerben tehát k ’ egyér
telműen jellemzi a kolonna kapacitását és a kroma- 
togramból közvetlenül meghatározható.

Az egyensúlyi koncentrációk változása a szorpciós 
izoterma alapján vizsgálható. Mint a 2. ábrán látható,

az egyensúlyi izoterma általában két (speciális esetek
ben több) tartományra osztható. Az első szakasz li
neáris, vagyis K, így k’ és iß  is konstans. Ez az ún. 
„lineáris kromatográfia” területe, amikor is a reten- 
ció nem függ a betáplált mennyiségtől. A második 
szakaszban, az izoterma görbült tartományában a két 
fázisban lévő koncentációk aránya változik, ezért K, 
és így k’ és iß  függ a Ca koncentrációtól, vagyis a 
betáplált mennyiségtől. Ez a „nemlineáris kromatog
ráfia” területe, amely a túlterhelt kolonnákra jellemző 
a preparatív elválasztásoknál. A kromatográfiás kézi
könyvekben található összefüggések és levezetések ál
talában lineáris kromatográfiára érvényesek. A nemli
neáris kromatográfia leírása és kezelése lényegesen bo
nyolultabb. Az utolsó néhány évben az ipari eljárások 
fejlesztésével kapcsolatban jelentős munkát végeztek 
a nemlineáris kromatográfia leírására [17-20], de ez a 
terület még nem tekinthető teljesen tisztázottnak.

2. ábra. Szorpciós izoterma
I. lineáris krom atográfia , II. a nem lineáris krom atográfia

A S. ábra sematikus kromatogramján a folyamat 
leírására alkalmazott jellemzőket mutatjuk be.
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3. ábra. Eluciós kromatogram jellemzői.

A k ’ retenciós faktor egyetlen komponens visszatar
tására, vagyis kapacitására vonatkozik. Az elválasztás 
szelektivitása két komponens viszonylagos visszatar
tásával, az a  szelektivitási tényezővel jellemezhető.

Az elméleti tányérszám nem más, mint az L  
kolonnahossz és a H  tányérmagasság hányadosa.

A H  érték jelentősen függ a töltet szemcseméreté
től, ezért a gyakorlatban a dimenziómentes redukált 
tányérmagasságot (h ) használják:

ahol dp a töltet átlagos szemcsemérete.

H id r o d in a m ik a i  s z e m p o n to k

Az elválasztás szempontjából a folyadék áramlási 
sebessége a kolonnában fontos paraméter. Általában 
a lineáris sebességet használják, amely a to holtidő 
méréséből határozható meg:

L ,
u  =  — , cm/s 

to  '

Gyakorlati számításokhoz célszerű a dimenziómen
tes redukált sebességet használni, amely definíció sze
rint

■̂ 2 _  ^2 _
K i  ~  k [  *  t R í  '

( 3 )
D r, ( 6 )

Az a  adott fázisrendszerben független a kolonnától 
és egyéb jellemzőktől és két komponens elválasztható- 
ságára jellemző termodinamikai mennyiség. Ha a  =  1, 
akkor nincs elválasztása, minél nagyobb az a ,  annál 
könnyebb a két komponens elválasztása.

K i n e t i k a i  s z e m p o n to k

A kolonnába bemért komponenszóna előrehaladása 
során szélesedik; a zóna szélesedése arányos a kolon
nában töltött idővel. A zónaszélesedés tulajdonkép
pen három folyamatból tevődik össze:

1 . a töltetszemcsék közötti csatornákban végbemenő 
egyenlőtlen áramlás;

2 . hosszirányú diffúzió a töltetágyban;
3. anyagátadási ellenállás a két fázis között.

A zónaszélesedést a kromatográfiában az egy elmé
leti tányérral egyenértékű magassággal (H E T P ), il
letve az elméleti tányérszámmal (N )  jellemzik.

A H E T P v  agy röviden /férték a töltet fizikai jellem
zőitől, az áramló fázis jellemzőitől, a diffúziós együtt
hatóktól és az áramlási sebességtől függ. Minden sta
tisztikai megoszlás, így a kromatográfiás csúcs is jel
lemezhető a szélesedést leíró cr2  varianciával. Gauss- 
görbének megfelelő eloszlás esetén 4<r =  w /,, azaz a 
csúcsszélesség az alapvonalon.

( 4 )

ahol D m  a komponens diffúziós együtthatója az 
áramló fázisban.

A kolonna hatásossága jelentős mértékben függ 
az áramlási sebességtől, ennek vizsgálatára és leírá
sára számos közlemény található az irodalomban. Fo- 
lyadékkromatográfiában legáltalánosabban a Knox- 
egyenletet [2 1 ] használják, amely a redukált tányér
magasság és a redukált sebesség közötti összefüggést 
írja le:

h  =  A u 0 ’33 +  —  +  C i /  , (7)

ahol A ,  B  és C  az adott kolonnára és fázisrendszerre 
jellemző dimenziómentes együtthatók. A 4- á b rá n  né
hány jellegzetes h - v  görbét mutatunk be. A görbék 
alakjából és az együtthatók értékéből fontos követ
keztetések vonhatók le a rendszer működésére vonat
kozóan. Mint az ábrán látható, a h görbe minimumon 
megy át, vagyis van egy optimális sebesség a hatásos
ság szempontjából. A sebesség növelésével a hatásos
ság csökken, de olyan rendszerekben, ahol az anyagá
tadási ellenállás kicsi (a 4- á b rá n  I. görbe), a sebesség 
jelentősen növelhető a hatásosság csekély csökkenésé
vel.

Hidrodinamikai szempontból másik fontos jellemző 
a kolonna nyomásesése, mely ipari elválasztási mű
veletekben jelentős költségtényező a pumpával kap
csolatos követelmény miatt. A nyomásesés a mérnöki 
gyakorlatban használt összefüggésekkel számítható:
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4. ábra. A  Knoz-cgt/enlct dbrdzoldea
I. A =1 B =2 C=0,05

II. A=2,5 B =2 C=0,05
III. A=1 B =2 C=0,2

A P =
1(T 6u Lr] K 0

( 8 )

ahol T) a folyadék viszkozitása (Nsm~2), K q per- 
meábilitási állandó (értéke a töltettől függően 500 és 
1000 között van).

További fontos tényező az egyenletes radiális áram
láseloszlás a kolonnában, továbbá a folyadék be- és 
kilépésénél a megfelelő áramláseloszlás biztosítása. 
Ezekre a kérdésekre a preparatív kolonnák konstruk
ciójával kapcsolatban még visszatérünk.

A kromatográfia végrehajtási módja

A kromatográfiás elválasztás megvalósítására há
romféle megoldás használható: 1. frontális, 2. kiszorí- 
tásos, 3. elúciós.

Frontális kromatográfia esetében az elválasztandó 
folyadékelegyet állandó sebességgel vezetik be a kro- 
matografáló oszlopba. Az oszlopon való keresztülhala- 
dás közben az egyes komponensek megoszlási együtt
hatójuknak megfelelően különböző mértékben kötőd
nek meg és különböző sebességgel haladnak az áram
lás irányában. Az oszlop végén először a legkevésbé 
szorbeálódó komponens jelenik meg (áttör), majd 
szorbeálódó képességük sorrendjében a többi kompo
nens is. Frontális kromatográfiában csak a legkevésbé 
szorbeálódó komponens lép ki tiszta állapotban, a fo
lyamatos betáplálás következtében a további kompo
nensek a náluk kevésbé szorbeálódókkal együtt lépnek 
ki.

Kiszorításos kromatográfiában az elválasztandó 
minta bevitele után olyan kiszorító (displacer) anya
got vezetnek át az oszlopon, amely jobban szorbe- 
álódik, mint az elválasztandó elegy komponensei és 
azokat kiszorítja a stacionér fázisból. A kiszorítás kö
vetkeztében a bemért minta komponensei megkötődő 
képességük sorrendjében elrendeződve külön zónákat

alkotnak és megfelelő oszlophossz után egymás után 
lépnek ki az oszlopból.

Elúciós kromatográfiában a bemért mintát egy ke
véssé megkötődő folyadékkal (eluenssel) hajtják át az 
oszlopon. Az eluens állandó sebességgel halad, ebbe 
mérik be az elválasztandó mintát. A minta kompo
nensei az eluens öblítő hatására szorbeálódó képessé
güktől függően különböző sebességgel haladnak előre 
és egy adott kolonnahossz után elválva lépnek ki az 
oszlopból. Az elúciós kromatográfiára jellemző kro- 
matogramot a 3. ábrán m utattuk be. Az elúciós gör
bék alakja többé-kevésbé a Gauss-féle eloszlási görbé
nek felel meg. A kromatográfiás kézikönyvekben talál
ható összefüggések általában elúciós kromatográfiára 
vonatkoznak. Analitikai elválasztásra csaknem kizá
rólag elúciós technikát használnak. Az eddig ismer
tetett preparatív és ipari elválasztási feladatok túl
nyomó részét ugyancsak elúciós technikával oldották 
meg.

Az elválasztás produktivitása és gazdaságossága 
szempontjából elúciós technikánál alapvető határt je
lent a töltet korlátozott terhelhetősége és az oszlop 
rossz kihasználása, minthogy az elválasztás csak a 
működő elúciós zónában megy végbe. Ezért az ipari 
termelő berendezések létesítésénél - főleg biotechno
lógiai termékek elválasztásánál - egyre nő az érdek
lődés a frontális és kiszorításos technika, illetve ezek 
különböző kombinált alkalmazása iránt, mert ezekkel 
nagyobb terhelés, így nagyobb produktivitás érhető 
el. Sorozatunk III. közleményében foglalkozunk majd 
a frontális és kiszorítás technika ipari alkalmazási le
hetőségeivel. E módszerek elméleti tárgyalása megta
lálható Schay [22] könyvében. A továbbiakban részle
tesebben az elúciós technika preparatív elválasztásra 
való alkalmazását ismertetjük.

Az elúciós technika végrehajtása kétféle módon 
történhet: izokratikusan és grádiens elúcióval.

Izokratikus módszernél adott koncentrációjú, ál
landó összetételű oldószerelegyet, eluenst vezetnek át 
az oszlopon. Ha az elválasztandó elegy komponensei
nek megkötődése, vagyis retenciós faktora nem tér el 
jelentősen egymástól (k’ =  1 -  10), izokratikus elú
cióval általában megfelelő elválasztást kapnak és a 
bevitt anyag lejövetele után az oszlop ismételt bemé
résre alkalmas állapotban van.

Jelentősen eltérő retenciójú komponenseket tartal
mazó minta esetén az első komponensek gyorsan, eset
leg csak részlegesen elválva jelennek meg, az erősen 
megkötődő komponensek pedig hosszú idő után, el
nyúlt csúcsok formájában jelentkeznek. Másik hasonló 
probléma pl. biopolimérek elválasztásánál, hogy a 
mintabevitelt a komponensek megkötésének kedvező 
körülmények között végzik (pl. ioncserés elválasztás
nál kis sókoncentrációnál), a komponensek deszorp- 
ciójához azonban eltérő eluensösszetétel (növekvő só
koncentráció) szükséges.

Ilyen esetekben az oldószer, ili. eluens erősségének 
fokozatos növelésével, grádiens elúcióval lehet a meg
felelő elválasztást elérni. Ebben az esetben azonban 
újabb mintabevitel előtt a kolonnát az induló eluens
sel kell egyensúlyba hozni.

mkl1992. X L V II .  É V F O L Y A M .  2. S Z Á M 49



Preparatív elválasztásoknál sok esetben a kinyerni 
vagy tisztítani kívánt komponensnél nehezebb kom
ponensek is vannak az elegyben, melyek elúciója 
hosszú időt és felesleges eluensfogyasztást igényel. 
Ilyen esetben az ún. back-flush technika használható, 
amikor is az értékes komponensek lejövetele után az 
eluens áramlási irányát az oszlopban szelepátváltás
sal megfordítják és a nehéz komponenseket, amelyek 
még az oszlop első részén vannak megkötve, visszafelé 
viszonylag gyorsan, egy frakcióban eluálják.

A back-flush technika egyik preparatív elválasztá
sokra alkalmazott speciális megoldása a flip-flop tech
nika, amikor is az oszlop mindkét végén lehetőség van 
az elválasztandó elegy bevitelére. A back-flush-sal el- 
uált szennyezők lejövetele után az elválasztandó elegy 
közvetlenül adagolható, tehát az oszlop két végét fel
váltva használják bemérésre.

Az elválasztás jellemzői

Két komponens kromatográfiás elválasztásának jel
lemzésére általánosan elfogadott az R a felbontóképes
ség vagy csúcsfelbontás használata. Definíciója sze
rint:

r >  n tR 2  ~  Í R l  tR .2 ~  t R l  / n \
n s  —  2  ------- -  , (9J

tí>l +  U>2 4cr

vagyis a csúcsmaximumok közötti távolság két
szerese osztva az alapvonalon mért csúcsszélességek 
összegével (1. S. ábra).

A kromatográfia alapvető (3), (4), (5) egyenleteinek 
behelyettesítésével:

Az egyenlet három tagból áll, a hatásosság (ÍV), 
a szelektivitás (a) és a kapacitás (A:1) együttesen 
határozza meg az elérhető elválasztást.

Az R s értéke megadja az elválasztott komponensek 
tisztaságát. Analitikai elválasztásnál a kívánalom 
R s = 1,5, amikor is az egyes komponensek 99,8% 
tisztaságban jelennek meg. Rs =1 98,0%-os, R 3 =0,5 
84,0%-os tisztasági fokot jelent.

Preparatív elválasztásnál nem a nagy felbontás elé
rése a cél, általában R s =  0,5-1 tartományban dolgoz
nak, ami jelentős terhelés -, vagyis kapacitásnövelést 
tesz lehetővé. A részben átlapoló csúcsokból megfe
lelő vágással gyűjtik össze a tiszta komponenseket, a 
közbenső vegyes frakciókat pedig recirkuláltatják.

Az R s felbontóképesség az N  növelésével (dp csök
kentése), az a  növelésével és a k’ kapacitás optimá
lis értékre való beállításával (P =  2 - 5) javítható. 
Legfontosabb paraméter az a elválasztási tényező nö
velése a fázisrendszer helyes megválasztásával. Az a 
hatását különböző felbontáshoz szükséges elméleti tá
nyérszámra, valamint a töltet terhelhetőségére a S. 
táblázatban mutatjuk be.

mkl

A z e lv á la sz tá s i tén y ező  h a tá sa  
a fe lb o n tó k ép esség re  és a terh e lh e tő ség re

3 . t á b l á z a t

a

N5z Szükséges elméleti 
tányérszám (k’= 2)

0  mg 
terhelés/ 
g töltet

Rs = 0,7 R ,  = 1,0 R s = 1,5 Rs = 0 , 7 
(k’= 2)

3,0 12 25 56 46
2,0 31 64 144 18
1,5 96 196 441 6
1,3 237 484 1089 2
1,2 502 1024 2304 1
1,1 1884 3844 8649 0,3
1,05 7293 14884 33489 0,1

A kapacitásnövelés lehetőségei

A preparatív, főleg ipari elválasztási műveleteknél 
egy adott berendezésben elsődleges cél a maximális 
produktivitás elérése, vagyis az adott töltet maximális 
terhelése. A gyakorlatban a kolonnát általában „túl
terheléssel” működtetik. A túlterhelés kétféle módon 
érhető el, térfogati túlterheléssel vagy koncentráció 
(tömeg) túlterheléssel [23-25].

Első esetben a beadott minta térfogatát növelik, en
nek következtében a csúcs jelentősen szélesedik, majd 
a csúcsok összeérnek, bár a koncentráció az izoterma 
lineáris tartományában van. A második esetben a be
adagolt minta koncentrációja vagy mennyisége olyan 
nagy, hogy az izoterma nemlineáris tartományába ju t
nak, amikor is széles torzult csúcsalakot kapnak. A 
kétféle túlterhelés természetesen kombinálható. A túl
terhelés hatását a csúcsok alakjára az 5. ábra szemlél
teti. A termelés nem csak a két csúcs (zóna) érintke
zéséig, hanem azon túl is növelhető, amikor is a zónák 
átlapolnak. Ezt szemlélteti a 6. ábra. A kívánt tisz
taságú termékek a megfelelő frakciók gyűjtésével és a 
köztes frakciók recirkuláltatásával nyerhetők ki.

Túlterhelt állapotban, nemlineáris körülmények kö
zött azonban két új jelenség lép fel, ami analitikai kö
rülmények között nem észlelhető. Ez a két jelenség 
a kiszorítás (displacement) és az „alácsúszás” (tag- 
along effect). A kiszorításnál a nagy koncentráció
ban jelen lévő jobban szorbeálódó második kompo
nens mintegy kiszorítja az első komponenst a staci
oner fázisból és zónáját összenyomja. A másik hatás 
akkor lép fel, ha az első komponens koncentrációja lé
nyegesen nagyobb, mint a második komponensé akkor 
ennek molekulái befedik, telítik a stacioner fázist. A 
jobban szorbeálódó komponens molekulák csak rész
ben férnek hozzá a stacioner fázishoz, ezért gyorsab
ban haladnak mint tiszta állapotban és egy elnyúlt 
zónát képeznek. Ennek következtében a két zóna egy
másba tolódik a második komponens mintegy alácsú
szik az első komponens csúcsának és az elválasztás
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5. ábra A  túlterhelés hatása a csúcsok alakjára 
I. analitikai bem érés; II. térfogati tú lterhelés; III. koncentráció 

tú lterhelés; C koncentráció; V  eluens térfogat

6. ábra. Prakciószedés részlegesen elváU csúcsok esetében.
A  kom ponens; R  köztes frakció (recirku lá lta tás); B  kom ponens

lényegesen romlik. A két hatás részletes vizsgálatával 
több újabb közlemény foglalkozik [26-30].

A méretnövelés szempontjai és lehetőségei

A HPLC preparatív és ipari alkalmazásának egyik 
nagy előnye, hogy az adott elválasztáshoz az optimá
lis fázisrendszer kiválasztása viszonylag gyorsan és kis 
anyagfelhasználással az analitikai készülékkel elvégez
hető. Sok esetben a méretnövelés közvetlenül az anali
tikai oszlopon végzett mérések adataiból vagy kisebb 
átmérőjű preparatív oszlopon végzett terhelési méré
sek alapján végezhető [24-26].

A töltet előzők szerint meghatározott maximális 
terhelhetősége alapján a kapacitásnövelés a töltet
mennyiség növelésével, vagyis az oszlop átmérőjének 
vagy hosszának növelésével érhető el. Minthogy a 
hossz növelése a nyomásesés növelését és igy a pum
pateljesítmény és a költségek növelését jelenti, általá
ban az átmérő növelése célszerű, az adott elválasztás
hoz szükséges tányérszámnak megfelelő oszlophossz 
fenntartásával. A betáplálható mennyiség arányosan 
(négyzetesen) nő az átmérő növelésével. Ennek ter
mészetesen feltétele, hogy a töltetágy homogenitása 
és az áramlási profil ne változzék az átmérő növelé
sével, ami megfelelő töltési módszer és áramláselosz
tók alkalmazását jelenti. A rövidebb oszlopok előnye 
a kisebb ciklusidő is, ami a produktivitás egyik fontos 
tényezője. A méretnövelés megvalósításának lehetősé
geivel részletesen II. közleményünkben foglalkozunk.

A kézirat beérkezett: 1991. j an. 25.

JELÖLÉSEK

A, B, C a Knox egyenlet együtthatói 
Cfl, Cs koncentráció az áramló, ill. a stacioner 

fázisban
dp szemcseátmérő, mm
Dm diffúziós együttható az áramló fázisban
h redukált tányérmagasság, dimenziómentes
H  egy elméleti tányérral egyenértékű magas

ság, mm
K  megoszlási együttható
k’ retenciós faktor
K 0 permeábilitási állandó
L kolonnahossz, mm
N  elméleti tányérszám
A P  nyomásesés
R a felbontóképesség
<jd a komponens tömege az áramló fázisban
q, a komponens tömege a stacioner fázisban
t0 holtidő
ír  retenciós idő, min
u lineáris áramlási sebesség, cm/s
w, az alapvonalon mért csúcsszélesség
1 kevésbé megkötődő komponens indexe
2 jobban megkötődő komponens indexe
a szelektivitási tényező
r) kinematikus viszkozitás, N- s- m -2
v redukált sebesség
a standard deviáció
a2 variancia
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Eurokémiai diplomára történő pályá
zatokat egyéni döntésként kezeli és to
vábbítja.

Banai Endréné

Egyesületünk Kolloidkémiai 
Szakosztálya együttműködve a Ma
gyar Tudományos Akadémiával 1992. 
szeptember 16-19. között rendezi a 6. 
Kolloidkémiai Konferenciát, a kö
zelmúltban elhunyt Schay Géza akadé
mikus emlékére.

A Balatonszéplakon sorra kerülő 6. 
konferencia a kolloidkémiát művelő tu
dományos és ipari szakemberek nem
zetközileg elismert rendezvénye.

A szakosztály tagjai a körlevelet 
postán megkapják. További érdeklő
dők a Titkárságon átvehetik.
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Környezetvédelem elektrokémiai módszerekkel

Az ipari hulladékanyagokból és a korszerű élet 
egyéb tevékenységeiből származó veszélyeknek vala
mennyien tudatában vagyunk napjainkban. Ez a tény 
az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokban 
tükröződik, amelyek szabályozzák a szennyező anya
gok, pl. kipuffogógázok szén-monoxid- és nitrogén- 
oxid mennyiségét, a vegyi- és élelmiszeripari üze
mek szennyvizeinek fém- és cianid-ion tartalmát, va
lamint egyéb szerves és szervetlen komponenseinek 
mennyiségét. A szigorú rendszabályok betartása ér
dekében egyrészt olyan állandóan fejlődő és hatékony 
környezetkímélő gyártási eljárások szükségesek, ame
lyek szennyezőanyagokat nem is bocsátanak ki a kör
nyezetbe, másrészt az elkerülhetetlenül képződő hul
ladékanyagok kezelését korszerű módon oldják meg. 
Az előbbire példaként említhetők az indirekt szerves 
elektroszintetikus folyamatok, amelyek alapjait egy 
korábbi közlemény [1] ismerteti, az utóbbira pedig az 
elektrokémiai szennyvíztisztító eljárások.

Az elektrokémiai módszerek környezetvédelmi al
kalmazásának előnyei:
-  a tiszta, kémiai reagensek hozzáadása nélküli mű

velet;
-  a hatékony elválasztás;
-  a komponensek pl. fémek direkt visszanyerési lehe

tősége;
-  a folyamatok szabályozásának és ellenőrzésének 

könnyű volta.
A közlemény a különféle, már megvalósított, ill. 

a közeljövőben esetleg megvalósítható elektrokémiai 
környezetvédő eljárásokat ismerteti a következő té
mák szerint: fémion eltávolítása és fémvisszanyerés, 
vízkezelési eljárások, elektrodialízis, elektroflotáció és 
egyéb elektrokémiai folyamatok.

Fémion eltávolítása és fémvisszanyerés

Toxikus fémeket (kadmium, réz, króm, ólom, hi
gany, nikkel és cink) tartalmazó szennyvizek számos 
iparágban keletkezhetnek, pl. a bányászat, fémfeldol
gozás, galvanizálás, félvezető-gyártás, valamint né
hány olyan vegyipari tevékenységben, ahol a teljes 
technológiai folyamatban vagy azok egy részében fé
meket használnak. Ez a fejezet azokat az elektroké
miai eljárásokat ismerteti, amelyek célja a toxikus fé
mek eltávolítása 10-1000 ppm koncentrációjú, híg ol
datokból.

A szóbanforgó kis koncentráció miatt az alkal
mas elektrokémiai reaktoroknak nagy fajlagos felü
lettel és intenzív anyagátadási tulajdonságokkal kell 
rendelkezniük, amennyiben a fémiont megfelelő se
bességgel és áramkihasználással, tehát kis energia
felhasználással akarjuk kiválasztani. Ezenkívül fon
tos követelmény, hogy a reaktor különböző kezdeti 
fémion-koncentráció, komplexképző anyagok, esetleg

* B u d ap esti M űszaki Egyetem , Fizikai K ém ia Tanszék, 
B udapest

S Z E B É N Y I N É  G Y Ő R I  E N I K Ő *

más szerves vagy szervetlen molekulák jelenlétében 
is működhessen. Célszerű tehát néhány legfontosabb, 
részben máris ipari méretekben működő, részben la
boratóriumokban kipróbált cellatípus legjellemzőbb 
sajátságainak és felhasználási területeinek ismerte
tése.

A kétdimenziós elektródokat tartalmazó cellák kö
zül az Eco és a Chemelec, a háromdimenziósak közül 
pedig az Akzo-Zout, az ESE, valamint a Swiss-Roll 
cellák érdemelnek említést.

Az ún. Eco cellát [2] nagy elektródfelület/cellatér- 
fogat arány és a turbulens áramlási feltételek jellem
zik. Az erős turbulenciát a katód forgatásával érik 
el, amelyet az oldatból kiváló fém-centrumok állandó 
növekedése miatt a forgó felület érdessége még to
vább növel. Az anyagátadási tényező mintegy 50- 
szerese annak, mint amely sima, forgó katóddal ér
hető el. A forgó, hengeres katód szivattyúként is mű
ködik, amelyet anioncserélő membrán és koncentri
kus anód vesz körül. A teljes Eco-cellás folyamatot 
f i .  ábra)  voltaképpen a fémionoknak fémporrá alakí
tására Angliában (Steetley Engineeering Ltd.) főleg 
réztartalmú szennyvizekre fejlesztettek ki, de egyéb 
fémek visszanyerésére is alkalmas. A fémport a cel
lán kivül gyűjtik össze, és — amennyiben szükséges 
— a katód felületét a por-eltávolítás megkönnyíté
sére késsel lekaparják. A cella szerkezete biztosítja 
az egyenletes katódpotenciál-eloszlást és annak fo
lyamatos ellenőrzését, ilymódon elkerülve a töltés
vesztést és a felesleges teljesítményfelvételt, biztosítja 
ezenkívül a fémion-keverékek szétválasztását is. Az 
áramlás egyenletessége érdekében nagyobb cellákban 
a szennyvizet többcsonkos elosztócsöveken keresztül 
vezetik ki, be, amelyeket a cella átmérője mentén, a 
forgótengellyel párhuzamosan helyeznek el.

1. ábra. A z  Eco-cellás berendezés folyamatábrája

Egy 5 kA áramerősségű Eco cellában a katódhen- 
ger sugara általában 0,37 m, magasága 0,74 m, a ka
tód és a membrán közötti rés pedig 1 cm. A kató- 
dot rendszerint 100- 200/m in sebességgel forgatják. 
Az ilyen cella alkalmazásával óránként néhány kg 
rézpor nyerhető vissza 100-200 ppm koncentrációjú 
Cu2+-ionos oldatból [3]. Amennyiben a cellát nem
csak fémvisszanyerésre, hanem szennyvíztisztításra is
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kívánják használni, akkor a 2. ábrán látható kasz- 
kádelrendezést alkalmazzák, mivel egyetlen cellában 
csak kismértékű átalakulás érhető el. Az Eco kaszkád- 
rendszerben ugyanazon, 50 cm átmérőjű, forgó henger 
szolgál valamennyi cellaegység katódjául. A katolit- 
teret elválasztófallal részekre osztják, amelyeken egy
másután folyik át a szennyvíz. Ezáltal a visszakevere- 
dés teljesen megakadályozható, az átalakulás mértéke 
növekszik és a szükséges végkoncentráció elérhető [4].

Anolit
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2. ábra. A z Eco-kaszkád celia vázlata

Dániában egy 4 kA áramerősségű Eco cellát kö
vető 1 kA áramerősségű Eco kaszkád-rendszert al
kalmazva napi 200 m3 pigment-tartalmú szennyvíz 
Cu2+-koncentrációját 400 ppm-ről 2-3 ppm-re csök
kentik, miközben 80 kg fémet vissza is nyernek [5].

A Chemelec cella [6], amelyet az angol Bewt. En
gineers Ltd. cég fejlesztett ki, nagyfelületű acél- vagy 
titánhálós katódokat alkalmaz, nemesfémmel bevont 
DSA tipusú sík anódokkal váltakozva, osztatlan cella
elrendezésben. Az angol Electrocity Research Coun
cil Centre-ben kidolgozott eredeti eljárás szerint [7] a 
berendezés jellemzője, hogy a kezelendő szennyvizet 
felfelé nyomatják át a cellán, részlegesen fluidizálva 
az elektródok közötti térben elhelyezett, inert üveg- 
gömböcskékből álló ágyat.

A Chemelec cella fő alkalmazási területe az ipari 
galvanizálók mosóvizének kezelése, réz, nikkel, nik- 
kel/vas, cink, kadmium, kobalt, arany és ezüst vissza
nyerésére. Ebben a cellában hatásosan maximálisan 
50 ppm-ig csökkenthető a fémion-koncentráció, ezért 
általában a S. ábrán látható módon alkalmazzák. A 
galvanizáló első mosótartályában lévő vizet folyama
tosan keringetetik a cellán keresztül, hogy a fémion
koncentrációt viszonylag kis, kb. 100-250 ppm érté
ken tartsák. Ezt a vizet hosszabb ideig hasznáják, a 
fémet pedig visszanyerik. A második mosótartályban 
lévő víz csak igen kismértékben szennyeződik és azt 
kezelés nélkül vezetik el. A katódon kivált fémet le
kaparják, vagy átviszik a galvanizálóba, és ott oldódó 
anódként használják fel.

A Chemelec cella szokásos mérete 0,5x0,6x0,7 m 
általában 6 katódot és 7 anódot tartalmaz, felülete 
összesen 3,3 m2. Rendszerint 5-30 mA/cm2 áramsű
rűségen működtetik és óránként 70-400 g fémet nyer
nek vissza [8].

A háromdimenziós elektródokat tartalmazó cella
konstrukciók nagy elektródfelület/cellatérfogat ará
nyuk mellett, a hatékony turbulencia elérése folytán, 
nagy anyagátadási sebességgel is rendelkeznek, nagy 
áramsűrűséggel is működtethetők, ezért fémeltávolí- 
tási sebességük nagy. Amennyiben a cellában a fémré
szecskék agglomerációja folytán álló zónák alakulnak 
ki, gondot jelethet a cella hatékony működtetése. Ez

mkl

S. ábra. A  galvanizáló üzemek szennyvizének tisztítására szolgáló 
Chemelec cellás elektrolizáló berendezés folyamatábrája

a hátrány azonban megfelelő cellaszerkesztéssel kikü
szöbölhető.

A hollandiai Akzo Zout Chemie cég fejlesztette ki 
a fluidágyas katód alkalmazásán alapuló ún. Akzo- 
Zout cellát [9], ahol a katód egyúttal turbulenciát se
gít elő. A cellában több katód-tápelektród és anód 
elhelyezése oldja meg az egyenletes potenciáleloszlást 
a fluidágyas elektródon belül. Az anódokat csőszerű 
diafragma belsejében helyezik el (4- ábra). A diafrag- 
mákat a célnak megfelelően különlegesen fejlesztették 
ki: felületük sima, hogy elkerüljék az ágy részecskéi
nek agglomerációját, mechanikai erősségük és kémiai 
ellenállásuk nagy, áteresztőképességük, valamint elek
tromos ellenállásuk kicsi.

Anolit

Kezelt oldat 
Katód- tapelektród 

Fluidizált katód 

Diafragma-csó

I fezelendó szenny viz

4- ábra. A  fluidágyas katódot tartalmazó Akzo-Zotit cella szerkezete

Az Akzo-Zout cellaegység rendszerint 1 m magas és 
0,5 m átmérőjű, amelyben az ágy töltetének magas
sága fluidizáláskor a sztatikus ágymagasság 10-30%- 
ával növekszik meg. Az anódok száma a cella átmé
rőjének függvénye. Egy 1000-2000 A áramerősséggel 
működő, 0,35 m átmérőjű 7 anódos cellában óránként 
10-20 m3 oldatot kezelhetnek. Az ágyat rendszerint 
0,5 mm átmérőjű fémszemcsék alkotják, ezeket 1 mm 
átmérőig engedik növekedni. A megnövekedett szem
csék a folyamat alatt fokozatosan lesüllyednek, eze
ket azután az ágy alján távolítják el, a tetején pedig
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kis szemcséket adagolnak, ezáltal a cella folyamatosan 
működtethető.

Az Akzo-Zout cellát iparilag először 1978-ban a 
nyugat-németországi Wupperthal-ban alkalmazták. A 
szennyvíz 100 ppm-es, kénsavas oldatában a rézion
koncentrációt 300 ppm-ről 5 ppm-re csökkentették és 
jelentős költségmegtakarítást értek el [9]. Hasonló cel
lát használtak réz eltávolítására szénhidrogének kló
rozásából származó szennyvízből. A savas szennyvíz 
Cu2+-ionok mellett szilárd anyagokat, klórozott ve- 
gyületeket és kloridokat is tartalmazott. A réztar
talom ilymódon 100 ppm-ről 1 ppm-re csökkent, az 
áramhatásfok 70% [10, 11].

Az Akzo-Zout cella alkalmazásával a higanyka- 
tódos alkáliklorid elektrolízis szennyvizének Hg2+- 
koncentrációja 5 ppm-ről 0,006 ppm-re csökkent [12]. 
Hasonló cellában, híg szennyvizekből egyéb fémek, pl. 
cink [13], kadmium, ólom [14], króm, molibdén, ezüst, 
arany, platina és palládium is visszanyerhető vagy el
távolítható [12,15], Egymást követő cellasort alkal
mazva a réz és kadmium koncentrációja 70, ill. 40%-os 
áramhatásfokkal 0 ,1, ill. 1 ppm-re csökkenthető, mi
közben a visszanyert réz tisztasága 99, a kadmiumé 
90%-nál nagyobb [16,17].
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5. ábra. A  Swiss-Roll cella vázlata

A háromdimenziós elektród egyik érdekes válto
zata az ún. Swiss-Roll cellában figyelhető meg [18]. 
Ez a szerkezet vékony, hajlékony katód, anód- és 
diafragma-lemezeket, ill. hálókat alkalmaz olymódon, 
hogy azokat hengeres cellában (5. ábra) közös ten
gelyre szerelik fel. Az elektrolit tengelyirányban áram
lik, az elektródok közötti kis távolság miatt a cellában 
kicsi a feszültségesés. Az elektródhálók egyben az in
tenzív turbulenciát is elősegítik. A Swiss-Roll cellát 
kloridos közegből a cink katódos, valamint a cianid- 
ion anódos eltávolítására használták [19].

A Swiss-Roll cellához nagyon hasonló konstrukció 
a Du Pont cég által kifejlesztett ún. ESE (extended 
surface electrolysis) cella [20,21,22], amely szendvics
szerű elrendezésben acélhálós katódok és nemesfém
oxiddal borított titánanódok (DSA) váltakozó réte
géből áll. Ezt a cellát sikeresen működtették réztar
talmú szennyvizek tisztítására [23]. Farkas és Mitchell

[24,25,25] híg szennyvizekből nehézfémek eltávolítá
sára fejlesztettek ki elektrokémiai módszert, amely
ben vékony szénszál-kötegeket alkalmaznak kátéd
ként, és a fémtartalmú oldatot ezen vezetik keresz
tül. Az ilyen reaktorban jelentősen csökken a koncent
rációs polarizációs réteg, és ezáltal az anyagátadási 
(fémleválasztási) sebesség növekszik, ugyanakkor két 
fontos célt valósítanak meg egyszerre: fémet állítanak 
elő és a szénszálas elektródot regenerálják.

Az előzőktől lényegesen eltérő elven működik az ún. 
bipoláris permetezőágyas (trickle bed) cella [8], ame
lyet az angliai Southamptoni Egyetemen Fleischmann 
javaslatára szerkesztettek. A cella Raschig széngyű
rűk sorozatából áll (6. ábra). Minden réteget a szom
szédaitól nemvezető (rendszerint műanyag) hálók vá
lasztanak el. A tápelektródok közötti feszültségkü
lönbség hatására a szomszédos rétegek minden egyes 
párja között elektrolizáló cellák képződnek. A keze
lendő szennyvizet permetként vezetik a cella tetején, 
ezáltal a Raschig gyűrűk felett igen vékony elektrolit
film képződik. Az ilymódon kialakuló gyors diffúzió és 
az igen nagy elektródfelület/cellatérfogat arány hatá
sára a fémion az oldatból szinte teljesen kiválasztható.
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6. ábra A  permetezőágyas cella vázlata

A permetezőágyas cella néhány alkalmazása közül 
a réz, kadmium, cink- vagy ólom-ionok visszanyeré
sét érdemes megemlíteni [27], amelyek a szennyvízben 
hidratált formában, ill. komplexként is jelen lehetnek. 
A cellában néhány anion pl. cianid- vagy nitrit-ion 
28] oxidációja, szerves anyagok pl. fenol eltávolítása 
8], vagy fémionok katódos és anionok anódos eltávo

lítása egyidejűleg is megoldható [29],
A tárgyaltak alapján megállapítható, hogy a ke

reskedelmi forgalomban lévő vagy már félüzemileg is 
kipróbált, korszerű elektrokémiai reaktorok alkalma
zása miatt az elektrokémiai fémeltávolítás és vissza
nyerés jövője megoldottnak látszik.

Vízkezelési eljárások

Megfelelő ivóvíz minőség elérése érdekében a vizet a 
nehézfémeken kívül a baktériumoktól, sóktól és a szer-
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vés anyagoktól is meg kell tisztítani. A felszíni vizek 
általában — a helytől és évszaktól függően — mintegy 
400 ppm BŐI (biológiai oxigénigény) értéknek megfe
lelő szerves anyagot tartalmaznak, amelyet 20 ppm-re 
kell csökkenteni, a szilárd anyagok mennyiségét pedig 
30 ppm-re. Ugyanakkor biztonságos szintre kell hozni 
a vízben lévő toxikus és egyéb, nemkívánatos anyagok 
(pl. nitrátok, detergensek) mennyiségét. Erre a célra 
leggyakrabban a klórozást (elemi klórral és hipoklorit 
oldattal) és a sómentesítést alkalmazzák. Ez utóbbi 
tárgyalására a következő fejezetben kerül sor.

Régebben az alkáli-kloridot elektrolizáló nagyüze
mekből származó folyékony klórgázt használták víz
kezelési és egyéb (fehérítés, sterilizálás) célokra. Ma 
azonban — a klórgáz szállításával és raktározásá
val összefüggő nehézségek miatt — a membrán
technológia fejlődése következtében - előtérbe került 
a néhány kg/d kapacitású, ún. helyszíni (on-line), 
kisméretű klórfejlesztő elektrolizáló cellák alkalma
zása. Valójában az ilyen berendezés az alkáli-klorid- 
elektrolízisnél alkalmazott membráncella kisméretű 
változata, ami lényegében szűrőprésszerű elektródel
rendezés (7. ábra). A higanyos vagy diafragmás cel
lákkal ellentétben az ilyen cellák szakaszos művelet 
esetében is jól működnek. Hátrányuk a nagytiszta
ságú nátrium-klorid (rendszerint ez az anolit) és a kis 
Mg2+-koncentráció szükségessége. Ez utóbbi ugyanis 
a tengervíznek a cellába betáplálását csak abban az 
esetben teszi lehetővé, ha a berendezést tisztítóegy
séggel is ellátják [30, 31].
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7. ábra. A  monopoláris szűrőprés-cella vázlata

Az utóbbi években számos, kisméretű elektrolizáló 
cellát fejlesztettek ki, amelyek már kereskedelmi for
galomba is kerültek. Közölük megemlítendő az angol 
Steetley Engineering Ltd. cég által forgalombahozott 
DEM (dished electrode membrane) cella és az angol 
ICI cég FM21SP jelű, háromféle méretben is gyártott 
klórgáz, ill. hipoklorit előállítására alkalmas berende
zése. Ugyanakkor figyelmet érdemel a svéd Electrocell 
AB cég helyszíni, 30-600 g/h kapacitású klórfejlesztő 
cellája, amely többek között uszodák vizének tisztítá
sára a 8. ábrán bemutatott elrendezésben alkalmaz
ható, és amelynek energiaszükséglete 4,5 kWh/kg.

Nátrium-hipokloritot régebben jelentős tételben ál
lítottak elő elektrokémiai úton, ma ezt már csak az 
alkáli-klorid elektrolízis melléktermékének tekintik.

nikl

8. ábra. A z  uszodák sterilizálására szolgáló helyszíni, elektrokémiai 
klórgázfejlesztő berendezés folyamatábrája

A  medence; B  szivattyú; C  szűrők; D  ejektor; E  klórgáz előállí
tása; F  szabályzó és vészjelző; G  egyenirányító; //vízlágyító; K  
H Cl-tartály; L  redox-szabályozó; M  pH-szabályozó; N  NaOH- 

szivattyú; O N aOH -tartály; P  elfolyás

Ezért a hipoklorit igényeket is kis elektrolizáló egysé
gekkel elégítik ki napjainkban, mivel legtöbbször csak 
kis koncentráció kívánatos, és az is csak szabálytalan 
időközönként. A hipokloritos cellákhoz nem szüksé
ges diafragma, minthogy a katódon képződő hidroxü- 
ionnak reagálnia kell az anódosan előállított klórgáz
zal, és azok legtöbbször semleges sóoldattal vagy szűrt 
tengervízzel működtethetők.

A kereskedelmi forgalomban is kapható, számos 
változat közül legegyszerűbbek a szorosan egymás 
mellé helyezett, bipoláris elektródkötegeket tartal
mazó megoldások, amelyben a hipolklorit katódos re
dukciójának és a Mg(OH)2 kiválásának elkerülésére 
az áramlási feltételek — az elektrolittér megfelelő ki
alakításával — szigorúan megszabottak. A kisméretű 
hipokloritos cellákban a katód általában acél, anód- 
ként pedig grafitot, ólomoxidot, platinázott titánt és 
DSA-t alkalmaznak. A cellákból kilépő hipoklorit- 
oldat koncentrációja 0 ,01- 1%, az áramsűrűség 0,1 és 
0,5 A/cm2 között változik, az energiafogyasztás pe
dig 4,5-7,0 kWh/kg. Az ilyen elektrolizáló egységek
ben az energiafogyasztás sokkal kevésbé fontos, mint 
az alkáli-klorid elektrolízisekor, a működtetés könnyű 
és minimális a fenntartási és az alkatrész utánpótlási 
költség [32,33],

Elektrodiaiízis

Az elektrodiaiízis, mint membránfolyamat a be- 
párlás és a fordított ozmózis elektrokémiai megfele
lője. Alkalmazása főleg ott előnyös, ahol nagymennyi
ségű műveletben, híg oldatokat kell kezelni, és ahol az 
elektromos áram költsége viszonylag kicsi. A korszerű 
elektrodialízis-üzemek energiafogyasztása — termé
szetesen a helyi tényezőktől és a folyamatok tárgyi 
feltételeitől függően — 1-2 kWh/1 [34,35,36].

Az elektrodiaiízis során egy cellaegységben helye
zik el váltakozva a kation- és anioncserélő membrá
nokat, közéjük a kezelendő ionos oldatot, a memb
ránsor két végén pedig az elektródokat (9. ábra). Az 
elektródok között áram folyik, ehhez azonban min
denegyes membránon keresztül ionoknak kell átha
ladniuk. Ilymódon az ionos sók a híg oldatból a tö
ménybe kényszeríthetők. Lényegében N  számú anion-
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A  aninoncserélő membrán; B  kationcserélő membrán

és kationcserélő membránpárt tartalmazó cellában 1 
Faraday töltésmennyiség Ál mól só transzportját teszi 
lehetővé [37,38,39], A cellákban általában acélkató- 
dot és platinázott titánanódot alkalmaznak. A katód- 
reakció majdnem mindig a hidrogéngáz fejlődése, az 
anódfolyamatban pedig oxigéngáz vagy kloridos kö
zegben oxigén-klórgáz keveréke képződik. Az ohmikus 
feszültségesés csökkentése érdekében, amely különö
sen a folyamat végefelé, híg oldatban nagy, a memb
ránok közötti távolság általában 0,7-1,5 mm.

Az elektrodializáló- cellákat mindig szűrőpréssze- 
rűen, az ún. lemezes-keretes formában alakítják ki. A 
membránok közé, melyeknek felülete általában 0,5- 
2,0 m2, rendszerint inert, polimerből készült elvá
lasztó lemezeket (szeparátorokat) helyeznek, amelyek 
a membránokat egymástól meghatározott távolság
ban tartják, az elektrolitot irányítják, valamint a tur
bulenciát elősegítik. A membránpárok száma a keze
lendő oldat térfogatától, a betáplált oldat összes ion
koncentrációjától és a kezelt oldat kívánt ionkoncent
rációjától függ. Általában a membránpárok száma 
100-200 (sómentesítéskor) vagy 1000-2000 (szilárd só 
visszanyerésekor). Fontos, hogy a hidrosztatikai nyo
más az egyes membránok minkét oldalán és a szom
szédos membránok között azonos legyen.

Az elektrolizáló cellákban a hatékonyságot (kis 
energiafogyasztást, jó áramkihasználást) elsősorban a 
membránok sajátságai szabják meg. Mind az anion-, 
mind a kationcserélő membránoknak kis ellenállással, 
kémiai és mechanikai behatásokkal szemben nagy sta
bilitással, valamint jó mérettartóssággal kell rendel
kezniük. Fontos ezenkívül, hogy olcsók legyenek, ezért 
a membránok anyaga főleg sztirol-divinilbenzol kopo- 
limer, melynek sajátságai kívánalom szerint alakítha
tók ki.

Az elektrodialízis környezetvédelmi alkalmazása: 
só-oldatok ionmentesítése [40], ionos oldatok tömé- 
nyítése [41], valamint ionos és nem ionos molekulafaj
ták szétválaszása [42,43]. Az ivóvíz sómentesítésekor, 
pl. a tengervíz vagy forrásvíz sókoncentrációját 1000-  
3000 ppm-ről rendszerint 500 ppm alá csökkentik [44]. 
A módszer igen fontos felhasználása az átmeneti
fémionok visszanyerése. A nikkel-galvanizáló fürdők 
öblítővizének 1 g/1 koncentrációjú, nikkel-szulfátot 
tartalmazó oldatát 6,0 g/l-re töményítik, és az oldatot 
a galvánfürdőbe visszavezetik.

A sóeltávolítás szennyvizekből, azaz az ionos mole
kulafajták koncentrációjának csökkentése gyakran ak
kor is szükséges, ha a vizes oldatot vissza kell vezetni 
a kémiai folyamatba (pl. a korrózió csökkentése céljá
ból). Elektrodialízissel történhet ezenkívül az ún. só
bontás: sóoldatokból a sav és lúg visszanyerése. Ilyen 
esetekben minden egyes membránpárra egy elektród- 
pár alkalmazása szükséges; a sav az anódtérben, a lúg 
pedig a katódtérben képződik, a két membrán közötti 
rész a semleges sóra nézve mintegy „kiürül”.

Az elektrodialízis alkalmas gyermekélelmiszerek, 
só-, gyümölcslevek savfeleslegének, valamint szer
ves savak eltávolítására, továbbá a tiszta asztalisó 
előállítására. Japánban pl. 106 tonna/a kapacitású 
elektrodialízis-üzemet működtetnek ilyen célokra.

Elektroflotálás

A szennyvízkezelés állandóan visszatérő problémája 
— a BŐI érték csökkentése céjából — az olajat és 
más szerves vegyületeket tartalmazó szennyvizek és 
a vízben lévő szilárd szuszpenziók kezelése. Az ilyen 
szennyvizek általában valamennyi iparágban képződ
nek, de legnagyobb mennyiségben a kőolaj-, a festék-, 
a papír-, valamint az élelmiszeripari üzemekben kelet
keznek. A feladat megoldására adalékanyagokat (ún. 
flokkulálószereket, ill. koagulátorokat) vagy az ol
dott levegővel történő kezelést alkalmazzák. A koagu- 
lálószerek alkalmazása költségnövelést és környezet
szennyeződést okozhat, adagolásuk megbízható eljá
rást és állandó ellenőrzést kíván. Az oldott levegős 
kezelés során sűrített levegőt vezetnek át a szenny
vízen, kis buborékok formájában, amelyek a szusz- 
pendált anyagot a víz felszínére juttatják, ahonnan 
az kaparókés vagy lapát segítségével eltávolítható és 
összegyűjthető. Az elektroflotálás ennek a két kémai 
módszernek az elektrokémai megfelelője, ami különö
sen kisméretű alkalmazásokban lehet gazdaságos.

Az elektroflotálás során [45] a gázbuborékok elekt
rokémai úton képződnek a szorosan egymás mellett, 
mintegy 0 ,2- 2,0 cm távolságra lévő, vízszintes háló-, 
vagy nagyfelületű fémelektródokat tartalmazó cellá
ban, az elektródokat a cella alsó részén helyezik el (10. 
ábra). Az olajos vagy szuszpendált szilárd részecské
ket tartalmazó szennyvíz a cella tetején lassan folyik 
be. A felfelé szálló gázbuborékok a vízben megkötik 
a szerves anyagokat és azokat a felületre emelik. Az 
így létrejött habot azután lefölözik, a tisztított vizet 
pedig a tartály alján vezetik el.

Kaparó szalag
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Elektroflotálás során — szemben az oldott levegős 
dotálás tisztán mechanikai hatásával — elektroszta
tikus feltöltődés is hozzájárulhat a szerves részecskék 
megkötődéséhez. Amennyiben ugyanis az elektródo
kat elhagyó gázbuborékok kis parciális töltéseket hor
doznak, azok semlegesíthetik a kolloid részecskékben 
lévő elektromos töltéseket és így késztetik azokat ko- 
agulálásra.

Az elektroflotáció során valójában a víz elektrolí
zise megy végbe, tehát oxigén- és hidrogéngáz képző
dik. A katód rendszerint acél, anódként platinázott 
vagy ólom-oxiddal borított titánt használnak. Az el
járás hatékonysága főleg a gázbuborékok méretének 
a függvénye, amelyet az áramsűrűség, a szennyvíz sa
játságai, valamint az elektród felülete szabnak meg. A 
buborékok nagysága pl. a katód felületén lerakódott 
bevonat révén is növekedhet. A katód felületén bekö
vetkező pH-növekedés eredményeként a magnézium és 
más fémek hidroxidjai kiválhatnak az oldatból.

Az elektroflotáló cellák 1 és 50 m3 víz kezelésére ké
pesek, de a legnagyobb méretű cella 150 m3 szennyvíz 
tisztítását is el tudja végezni. Az alkalmazott áram
sűrűség rendszerint 0,1-10 mA/cm2, a cellafeszültség 
5-10 V. Ez az utóbbi érték viszonylag nagy, de a 
szennyvizek elektrolittartalma rendszerint igen kicsi. 
Az összes energiafogyasztás 0,2-0,4 kW h/m3. Álta
lában 1000 ppm szilárd anyagot és 600 ppm olajat 
tartalmazó szennyvíz szilárdanyag-tartalma kezelés 
után 30, olajtartalma pedig 40 ppm-re csökken [45]. 
Az elektroflotáló üzemek száma a jövőben minden 
bizonnyal növekedni fog. Jelenleg csupán Angliában 
mintegy 20 ilyen üzemet működtetnek. Mindazonáltal 
nagyméretű műveletekben, pl. az érc- és olajbányá
szatban, az elektroflotálás nem versenyezhet a kémiai 
módszerekkel.

Az elektroflokkulálás vagy elektrokoaguláció során 
a flokkulálószert egy elektródreakció eredményekép
pen vezetik be a szennyvízbe. Az ilyen folyamatok 
lehetővé teszik a bevezetett reagens mennyiségének 
gondos ellenőrzését. így pl. alumínium- vagy vasanód 
alkalmazásával flokkulálószerként ható Al3+- vagy 
Fe3+-ionok képződnek a cellában [46,47], Klór- vagy 
hipoklorit-cellák katódján képződő hidroxil-ion is le
het flokkulálószer, és ezáltal a flokkulálás és a klórozás 
összekapcsolható [48],

Egyéb elektrokémiai módszerek

A környezetvédelemben az elektrokémiai módszer 
számos egyéb felhasználásra is találhat. Az előző rész
ben már említett, a dózisok pontos adagolására és az 
adagolás gyakoriságára való alkalmazáson kívül, ami a 
cella áramának beállításával főleg a szennyvizek pH- 
jának beállítását teszi lehetővé, a gyakorlatban leg
inkább szóbajöhető elektrokémiai módszerek említ
hetők meg. Az anódos oxidációt tudvalevőleg régóta 
használják szerves anyagoknak szennyvizekből tör
ténő eltávolítására [49,50,51,52], Természetesen egy 
szerves vegyület teljes oxidációja nem lenne gazda
ságos, mindazonáltal számos esetben a molekulaszer
kezet kismértékű átalakulása a mérgező hatást csök
kentheti, bár nagyfelületű elektródokon egyes vegyü-
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letek teljes oxidációja is megoldható. Az anódos oxi
dáció egy-két elektronos oxidációt igénylő szervetlen 
molekulafajták (CN“ , Cl“ ) esetében is alkalmazható. 
Számos esetben az elektrokémiai adszorpciós techno
lógiák is használhatók tömörítő eljárásként, amelyek
nek során az elektródpotenciált olyan értéken tart
ják, hogy az eltávolítandó molekula adszorbeálódjék 
az elektródon, majd az elektródpotenciált egy másik 
tartományba állítják be, ahol az deszorbeálódik. Az 
ilyen folyamatok kis energiaigényfiek.

Kis koncentrációjú szennyezőanyagoknak szennyvi
zekből történő eltávolítása csak nagyfelületű, három- 
dimenziós elektródokkal oldható meg gazdaságosan. 
Erre a célra leggyakoribbak a grafit, vagy egyéb szén
féleségekkel töltött elektród ágyakat tartalmazó cel
lák. Az ilyen módszerek esetében az oxidációt vagy 
redukciót adszorpció is kísérheti.

Fenol-tartalmú szennyvizek kezdeti 100 ppm fenol
koncentrációját 2,5 ill. 30 ppm-re csökkentették gra
nulált aktívszénanódok használatával [53]. Hollandiá
ban halogénezett szerves vegyületeket kis koncentrá
cióban tartalmazó ipari szennyvizek tisztítására elekt- 
roredukciós eljárást dolgoztak ki, amelyben szénszál- 
kötegek szolgáltak kátédként [54,55,56]. Egy amerikai 
cég [57] poliklórozott bifenileket tartalmazó szennye
zőanyagok eltávolítására dolgozott ki hasonló mód
szert. Hazánkban a budapesti Műszaki Egyetem Fi
zikai Kémia Tanszékén elektrografit-töltettel ellátott, 
töltött-ágyas elektrokémiai reaktorban egy pesztici- 
det tartalmazó híg szennyvíz szerves klórtartalmát 
az eredeti érték mintegy 10%-ára csökkentették 84% 
áramkihasználással és kis energiafelhasználással [58].

Cianid-iont tartalmazó ipari szennyvizek tisztítá
sára számos direkt [59,60] és indirekt [61,62,63] elekt- 
rooxidációs eljárást fejlesztettek ki. Legtöbb folya
matban a katódot a toxikus fémek egyidejű leválasz
tására is használják [64,65,66,67], Általában töltött 
vagy fluidágyas elektrolizáló berendezések váltak be 
erre a célra. Megállapítható azonban, hogy a a klorid
ionok jelenlétében az anódon fejlesztett klórral vagy 
hipoklorittal történő indirekt oxidáció során, bár ez 
az eljárás ma eléggé elterjedt, klórozott molekulafaj
ták juthatnak a környezetbe. Ezért alternatív oxidá
lószerek, mint pl. a hidrogén-peroxid, ózon iránt nö
vekvő érdeklődés mutatkozik. Elvileg ugyanis mind
kettőt helyszínen, kisméretű elektrolizáló berendezé
sekben lehet előállítani: a hidrogén-peroxidot az oxi
gén redukciójával vagy perszulfátos módszerrel, az 
ózont pedig savas víz kishőmérsékletű oxidációjával 
[68]. .

Olajnak szennyvizekből történő elválasztására olyan 
előkezelt grafit-szemcsékből álló elektródágyat készí
tettek, amelyben grafit lemezből készített anód és ka
tód között a szennyvíz olajtartalmát 3360 ppm-ről 280 
ppm-re csökkentették [69],

Szardínia szigetén nagyméretű kísérleti üzemet épí
tettek, amelyben minimálisan 0,16 tf% S 0 2 gázt tar
talmazó füstgáz kéntelenítését hajtották végre [70]. A 
kén-dioxidot vizes oldatban brómmal oxidálják, majd 
a brómot elektrokémiai úton tökéletesen regenerálják, 
a kén-dioxidból pedig tömény kénsav oldatot nyer
nek. A kísérleti üzem kapacitása 32 000 m3/h  füstgáz, 
amely 4,5 mg/dm3 kén-dioxidot tartalmaz, a kéntele- 
nítés hatásfoka pedig 90%.
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Összefoglalva tehát megállapítható, hogy az elekt
rokémiai módszerek hasznosan járulhatnak hozzá egy 
átfogó és hatékony szennyvízkezelési koncepció kia
lakításához. Jelenleg már jól működő eljárások isme
retesek toxikus fémek eltávolítására és értékes fémek 
visszanyerésére híg oldatokból. Az elektrokémiai víz
kezelés különösen kiméretű, helyszíni cellák alkalma
zása esetén lehet gazdaságos. Az elektrodialízis főleg 
ott előnyös, ahol nagymennyiségű, híg oldatok keze
lése szükséges és ahol az elektromos áram költsége 
nem túl nagy. Az elektroflotálás rendszerint kisméretű 
alkalmazásokban lehet gazdaságos. Emellett számos 
egyéb direkt és indirekt elektrokémiai eljárás haté
kony végrehajtása lehetséges. Közülük megemlíthető 
a szerves halogénvegyületek, a cianid ionok eltávolí
tása, valamint a füstgáz kéntelenítés módszere.

A  kézirat beérkezett: 1990. okt. 12.
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Technológiai megoldások káros hulladékok keletkezésének megaka
dályozására

Bevezetés

Káros hulladékok környezetszennyező hatása is
mert, kezelésük, hatástalanná tételük igen költséges 
feladat, ami sok esetben lehetetlen is. Az irodalom
ban Nelson [i]; Berglünd és Snyder [2] számoltak be 
azokról a programokról, amelyek az Union Carbide- 
nál és a Dow-nál indultak be 1987-ben azzal a céllal 
hogy vizsgálják azokat a megoldásokat, amelyek mi
nimalizálhatják a káros kulladékok keletkezését.

Mit nevezünk káros hulladéknak?
Hulladékok az olyan anyagok, melyek technológiai

lag használhatalanok:
-  kiszellőztetve a levegőbe kerülnek,
-  vízáramba juthatnak,
-  amelyeket talajfeltöltésre hesználhatnak,
-  elégetésre vagy fáklyákra kerülnek és
-  biológiai kezelésre jutnak.

Az Union Carbide hulladékkeletkezés minimalizálá
sára kidolgozott programja vizsgálja a meglévő, üze
melő folyamatokat és az új tervezési feladatokat. A 
program célja az, hogy
-  megértesse a tervezőkkel a hulladékok keletkezésé

nek, csökkentésének elvét, a rendelkezésre álló le
hetőségeket és technológiákat;

-  vizsgálja az új eljárásokat és termelési megoldáso
kat a hulladékok keletkezésének csökkentésére szol
gáló lehetőségek feltárására;

-  dokumentálja a hulladékkezelés csökkentésére irá
nyuló tevékenységet távlati hasznosítás céljára.
A hulladékcsökkentés szempontjait már a tervezési 

elképzelések kialakításánál, a részlettervezésnél, a gé
pek és készülékek kiválasztásánál és megszerkesztésé
nél, az üzemindításoknál és végül az üzemeltetésnél 
kell figyelembe venni. A tervező feladata, hogy már a 
megvalósítás gondolatától kezdve egészen a termelés 
megindításáig vizsgálja azokat a lehetőségeket, me
lyek a hulladékkeletkezés csökkentésére rendelkezésre 
állnak. Ilyen lehetőségek adódnak a
-  laboratóriumi és félüzemi kísérleteknél és az eljárás 

alapjainak meghatározásánál;
-  a folyamat műveleteinek kifejlesztésénél;
-  a végleges technológia meghatározásánál;
-  a részlet-tervezésnél;
-  üzemszerelésnél és üzemindításnál.

Technológiai irányelvek

Ebben a tervezési folyamatban a leglényegesebb az 
anyagmérleg igen pontos felállítása, figyelembe véve a 
nyersanyagokban esetleg csak nyomnyi mennyiségben 
előforduló alkotók sorsát, bomlástermékek és katali
zátorok, abszorbensek, oldószerek stb. útját. Ezután 
minden hulladékanyagra fel kell tenni a következő kér
déseket [3]:

* BUDAPEST XI. Ménesi u 3. Tömörítés [1] és [2] felhasz- 
n ál ás ával

mkl

CZERMANN JÁNOS*

-  Hogyan keletkeztek?
-  Miért keletkeztek?
-  Miért veszélyesek?
-  Hogyan lehet mennyiségüket csökkenteni?
-  Mennyibe kerül mennyiségük csökkentése, ill. ártal

matlanítása?
-  Gazdasági alapon megvalósítható-e mennyiségük 

csökkentése és ártalmatlanításuk?
A kutató, ill. a tervező célja, hogy csökkentse a nem 

használható melléktermékek keletkezésének lehetősé
gét. Ez folyamatmódosításokkal érhető el: javítani kell 
a folyamatszabályozást, csökkenteni kell a víz és oldó
szerek használatát, optimalizálni kell a reakciók felté
teleit, jobb katalizátorokat kell alkalmazni, belső re- 
cirkulációt lehet választani, és el kell kerülni, hogy a 
víz és a szerves anyagok érintkezzenek.

A technológia meghatározásánál elvégzendő főbb 
feladatok:
-  Azonosítani kell az üzembiztos, a biztonságos, az 

egészségre és környezetre ártalmatlan működéshez 
szükséges kritikus tényezőket és a megvalósításhoz 
szükséges technológiát.

-  Össze kell gyűjteni a rendelkezésre álló kritikus 
tényezőket és dokumentálni kell a hatóságok által 
előírt feladatok megoldásának módjait.

-  Ki kell dolgozni egy tevékenységi tervet arra az 
esetre, ha valamüyen váratlan, elkerülhetetlen kri
tikus esemény történik.
A hulladékkezelés csökkentésére hozott kritikus in

tézkedések vizsgálatánál egy ellenőrző kérdéssoro
zatra kell feleletet adni. Ezt az ellenőrző kérdés jegy
zéket az 1 . táblázat m utatja be. A kérdésekre adott 
válasznak a technológus, a környezetvédő és a ható
ság összehangolt munkájával kell megszületnie.

1. táblázat
A  h u lla d ék k e le tk ezés i leh ető ség  

e lem zésére  k é s z íte t t  tech n o ló g ia i 
d o k u m en tá c ió  e llen ő rzés i kérdései [4]

1. Technológiai szempontok
-  Rendelkezésre áll a technológia és az módosítás 

nélkül használható?
-  Milyen nagyobb készülékmódosítások szükségesek?
-  Szükséges-e a hulladékok módosítása vagy előkeze

lése?
2. Alkalmasság környezeti szempontból

-  Hogyan lehet a hulladékok mennyiségét és veszé
lyességét csökkenteni?

-  Másodlagosan felszabaduló anyagok okozhatnak-e 
új levegő-, víz- vagy szilárd hulladék szennyezési 
problémákat?

-  Okoz-e a technológia új munkavédelemmel kapcso
latos problémát?
S. Hatósági előírások betartása

-  A technológia mennyire felel meg a vonatkozó 
előírásoknak?
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1. táblázat folytatása

-  A keletkezett hulladékok enyhébb veszélyességi
besorolásúak-e?

-  Lehetnek-e újabb szigorúbb előírások a későbbiek
során, melyek más kezelési lehetőséget írnak elő?
4■ A közvélemény megnyerése
A hulladékok csökkentésére szolgáló technológiával
a közvélemény mennyire elégedett?
5. Gazdasági kérdések
Mi a költség összehasonlítva más technológiákkal?

Az Union Carbide cégnél 1987 és 1990 között 30 új 
technológiai folyamatot vizsgáltak. Ezek méretükben 
és funkcióikban változhatnak. A technológiák közé, 
amelyekre a vizsgálatokat elvégezték, olyan technoló
giák tartoznak, melyek meglévő technológiák módo
sításai voltak, új műveleteket iktattak be meglévők 
kiegészítésére, meglévő eljárások, amelyeket más he
lyen valósítottak meg, illetőleg voltak teljesen új eljá
rások is. A 30 választott technológiai vizsgálat közül 
25 vizsgálatot fejeztek be. A választott műveleteknél 
131 különböző hulladékáramot azonosítottak, ebből 
29% gáz, 39% folyadék és 54% szilárd hulladék volt.

A vizsgálat során 132 különböző hulladékkezelés 
csökkentési lehetőséget tártak fel, ebből 48 techno
lógiai változtatás, 59 visszakeringetés, 8 helyi kezelés 
és 17 adminisztratív intézkedés volt. Az elfogadott ja
vaslatok száma ebből 80 volt.

A 48 technológia változtatás közül végülis 31-et fo
gadtak el. Az elfogadott változtatások között szere
peltek teljes technológiaváltoztatás, részleges változ
tatások az eljárásban, változtatás a folyamatszabá
lyozásban, vagy például más fajta reaktorok alkalma
zása.

A visszakeringetésre vonatkozó 59 javaslatból 27-et 
fogadtak el. Ezek teljes visszakeringetésre, regenerá
lásra és újra hasznosításra, tüzelőanyagként történő 
hasznosításra és a káros termékek más célra történő 
eladására vonatkoztak.

Az adminsiztratív intézkedésre hozott javaslatok 
főleg a tisztítás gyakoriságának csökkentésére, lemo
sások mérséklésére, elcseppenések és lefúvatások meg
akadályozására vonatkoztak.

Gyakorlati példák

A DOW cég programja meglévő technológiák vizs
gálatára helyezte a hangsúlyt és gyakorlati példák 
alapján m utatja be a hulladékkeletkezés csökkenté
sére hozható intézkedéseket. Az ideális megoldás a 
hulladékok keletkezésének csökkentésére szerintük az, 
hogy mindenekelőtt megakadályozzák keletkezésüket. 
Ha ez nem lehetséges, a keletkezésük mennyiségét kell 
csökkenteni technológiai változtatásokkal, nyersanya
gok, reaktorok, desztilláló oszlopok, hőcserélők, szi
vattyúk, kemencék, csővezetéki rendszerek és szabá
lyozó körök megfelelő módosításával. A program ezek
hez ad néhány figyelemfelkeltő ötletet.

Nyersanyagok

A nyersanyagokat gondosan vizsgálni kell, hogy 
meghatározzák hogyan befolyásolja összetételük és 
tulajdonságaik a hulladékok keletkezését.

Jobb minőségű anyagok használata. Kis mennyi
ségű idegen anyagok jelenléte a kiindulási nyersanyag
ban nagymértékben hozzájárulhat hulladék keletkezé
sének lehetőségéhez. Tisztább nyersanyag választása 
vagy helyi tisztítási eljárás bevezetése csökkentheti a 
hulladék keletkezését. Idegen anyag, például víz jelen
léte nyersanyagokban indirekt hatású is lehet. A víz 
fokozatosan tönkreteheti a katalizátort és ez hulladék 
(melléktermékek) keletkezéséhez vezethet. Ilyen eset
ben egy szárítórendszer beépítése célra vezető lehet.

Másodosztályú nyersanyagok használata. Eseten
ként felhasználható másodosztályú nyersanyag is, 
amit különben elégetnének vagy talajfeltöltésre hasz
nálnának ha a gyengébb minőséget előidéző anyag a 
folyamat szempontjából indifferens.

Tisztább termékek gyártása. Eladásra gyártott ter
mékek tisztaságának növelése a vásárlónál csökkenti 
a melléktermékek keletkezésének lehetőségét.

Inhibitorok alkalmazása. Inhibitorok megakadályoz
hatják a nemkívánatos mellékreakciókat vagy a poli
merek képződését. Inhibitorok alkalmazását a termé
kek vásárlóival egyeztetni kell, nehogy a szándékolt 
továbbfelhasználásnál azok valamilyen zavart okozza
nak.

Szállításra használt tároló eszközök megváltozta
tása. Ha a nyersanyagokat olyan edényben kapják, 
melyeket nem lehet újra felhasználni, hanem azok elé
getésre vagy talajfeltöltésre kerülnek, meg kell változ
tatni a szállítóval egyeztetve az edényzetet olyanra, 
amelyeket újra lehet használni.

Nyersanyagokra vonatkozó igények felülvizsgálata. 
Néha egy meghatározott nyersanyagra vonatkozó 
igényről - ami végül is hulladékhoz vezet - le kell mon
dani, vagy az igényt meg kell szüntetni, módosítva a 
technológiát, vagy javítva a folyamatvezérlést. Alga
inhibitorok igényét felére lehet például csökkenteni, 
ha árnyékolják a vízelosztó rendszert és megakadá
lyozzák így a Nap hatására elszaporodó algaképző
dést.

Reaktorok

A reaktor a folyamat lelke és elsődlegesen „felel” a 
hulladékok keletkezéséért. A reaktorokban a kevere
dés minősége nagyon lényeges. Gyakran nem fordíta
nak kellő tervezési időt és figyelmet a méretnövelésre 
és ezért az üzemi folyamat kedvezőtlenebb kihozatalt 
eredményez, mint a laboratóriumi eljárás vagy a kí
sérleti üzem.

Fizikai keverés javítása a reaktorban. A reaktor mó
dosítása a belső kialakítás javításával például terelők 
beépítésével vagy hatásosságuk javításával, nagyobb 
fordulatszámú keverés választásával, jobb keverőelem 
kialakítással, vagy statikus keverőn keresztül történő 
keringetéssel jobb érintkezést tud biztosítani.

Betáplált anyag jobb elosztása. Az 1. ábra bal oldala 
eloszlási hibát szemléltet, mivel a betáplált anyagok
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a reaktor középső részén nem rendelkeznek kellő kon
verziós idővel, a falhoz közel pedig túl hosszú a ren
delkezésre álló idő. Noha az átlagos tartózkodási idő 
megfelelő, a nem megfelelő elosztás gyenge konverziót 
és rossz kihozatalt eredményez. Az elosztás javításá
nak egyik módja az 1. ábra jobb oldalán látható, ahol 
elosztó alkalmazása egyenletesebb áramlást biztosít a 
reaktoron belül.

1. ábra. Baloldalt: Rossz tápeloszlás katalizátorágyon gyenge 
konverziót idéz eló. Jobboldalt: Egyenletes beadagolás javitja a 

kihozatalt és a konverziót

A reaktorok betáplásának javítása. A £. ábra felső 
részén ábrázolt megoldás helyett az alsó ábrán ábrá
zolt betáplálás három statikus keverő elem beépítésé
vel segíti elő a reaktánsok jobb eloszlását a reaktor
ban.

Jobb katalizátor alkalmazása. A katalizátorok meg
felelő megválasztása jelentős hatást gyakorol a kon
verzióra és a termék minőségére. A katalizátorgyár
tás kémiájának változtatása, méretének, alakjának és 
porozitásának kialakítása lényegesen javíthatja a ka
talizátor élettartamát és hatásfokát.

Külön reaktor beépítése a visszakeringetett anya
gáram számára. Melléktermékek és hulladékáramot 
visszakeringetése jó megoldás hulladékok keletkezésé
nek csökkentésére. Általában keringetett technológiai 
áramhoz az ideális reaktor más mint a primér reak
tor, ezért a S. ábrán látható külön kisebb reaktor al
kalmazása más feltételek mellett üzemeltetve előnyös 
a keringetett áram számára.

Fűtés és/vagy hűtés alkalmazása. A reaktorban ke
letkező „meleg foltok” vagy a túlhevített betáplálás 
megakadályozására vizsgálni lehet fűtés és/vagy hű
tés alkalmazását a nemkívánatos melléktermékek ke
letkezésének elkerülésére.

Reaktorok kialakításának vizsgálata. A hagyomá
nyos keverős reaktorok alkalmazása nem ad mindig

mkl

2. ábra. Felül: H elytelen reaktáns beadagolási mód. Alul: Jól kevert 
betáplálás javltja a reaktor működését

m i
Kalali'zator

3. ábra. K ülön  kisebb reaktor a visszakeringetett hulladékokhoz

optimális megoldást. Más típusú reaktorok alkalma
zása jobb termék keveréket és minimális hulladék ke
letkezést jelenthet. Lehetséges számos javított hibrid 
kialakítás is.

Jobb szabályozás. Egy adott reaktor kialakításra lé
tezik egy „optimális” üzemeltetési állapot egy adott 
időpontban. A szabályzó-rendszernek ismernie kell 
ezeket a feltételeket és kis fluktuációval ezt követnie 
kell. Ez a szabályozás nagyon komplex is lehet, de
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igen jó eredményeket biztosíthat. Kevésbé bonyolult 
rendszerek pedig egyszerűen stabilizálva a reaktort, 
csökkentik a hulladékok keletkezését. Modern számí
tógépes szabályozó rendszerek alkalmasak arra, hogy 
gyorsan reagáljanak változó viszonyokra és így hozzá
járuljanak a nemkívánatos melléktermékek keletkezé
sének csökkentéséhez.

Hőcserélők

Hőcserélőkben gyakran keletkezhet hulladékter
mék, különösen hőérzékeny anyagok esetén. Számos 
megoldás lehetséges hőcserélőkben a hulladékanyag 
keletkezés csökkentésére. A legtöbb megoldás célja, 
hogy csökkentsék a falhőmérsékletet.

Kisebb nyomású gőz alkalmazása. A falhőmérséklet 
csökkentésének egyik módja kisebb nyomású gőz 
alkalmazása.

A gőz túlhevítésének csökkentése. A túlhevítés csök
kentése csökkenti a csőfal hőmérsékletét és ugyanak
kor növeli a hatásos hőátadási felületet, mivel a kon
denzálódó gőz hőátadási tényezője tízszerese a túlhe
vített gőzének.

Termokompresszor beépítése. A viszonylag olcsó 
termokompresszor alkalmazása is csökkentheti a fal
hőmérsékletet. Kis és nagynyomású gőz injektorban 
történő összekeverésével közepes nyomású gőzt lehet 
kapni. A termokompresszor elvét a 4■ ábra szemlél
teti, amikoris 2 bar nyomású és 16 bar nyomású gáz 
keverésével 3,5 bar nyomású gőz állítható elő.

3,5 b ar
g óz

4- ábra. Termokompresszor a 2 bar nyomású gázt javítja

Lépcsőzetes melegítés alkalmazása. Ha hőérzékeny 
anyagot kell melegíteni, a lépcsőzetes melegítés csök
kentheti az anyag bomlását. Ilyen megoldást szemlél
tet az 5. ábra.

Beépített hőcserélő felülettisztító rendszer alkalma
zása. Beépített tisztító rendszerek, például keringe
tett szivacs labdák, vagy felülettisztító kefék az idő
szakos karbantartási idő csökkenésén túl a hőátadó 
felületet is tisztábban tartják és így alacsonyabb fal
hőmérséklet alkalmazható.

Kisnyoigasu

5. ábra. Lépcsőzetes előmelegítés csökkenti a term ék károsítást

Kapart falú hőcserélő használata. A kapart falú hő
cserélőkben forgó késsor helyezkedik el a függőleges 
hengeres köpenyes oszlopon belül. Használható ter
mékek kinyerésére viszkózus anyagokból, például mo
nomer kinyerésére polimerek mellől.

A hőcserélő elszennyeződésének nyomon követése. 
A folyamatos ellenőrzés feltárhatja az elszennyeződé
sek kialakítását, amit az üzemeltetés körülményeinek 
gyors változtatása, szivattyúk beindítása, tartályko
csik ürítése, új katalizátorok alkalmazása, vagy vala
milyen rutinművelet okozhat.

Szivattyúk

Szivattyúk általában nem okoznak hulladékképző
dést, kivéve két esetet:

Tömítések kifúvása. A kifúvott anyagokat esetleges 
hulladékforrásként vizsgálni kell. A kifúvott anyagok 
zöme visszanyerhető és könnyen visszavezethető a 
folyamatba.

Tömítések csepegése. Szivárgó szivattyúk termék
veszteséget és környezetártalmat okozhatnak. Tömí
tésmentes szivattyúk, vagy mágnesesen meghajtott 
szivattyúk csökkenthetik a veszteségeket.

Kemencék

A kemencék működését optimalizálni kell a kátrány
képződés megkadályozásához.

Csőkígyók cseréje. Bizonyos alkalmazásoknál jelen
tős javulás érhető el meglévő, a feladatnak jobban 
megfelelő csőkígyók cseréjével. Ép csőkígyókat álta
lában nem szoktak kicserélni, de csőkígyó típuscserét 
meg kell gondolni, ha a csőkígyók cseréje amúgyis in
dokolttá válik.

Kemence cseréje közbenső hőcserélővel. A közvetlen 
fűtés eliminálásának másik módja, közbenső hőátadó 
alkalmazása, amelyet a 6. ábra is szemléltet, és így 
nem kell az anyagot kitenni a kokszosodást előidéző 
magas csőkígyófal hőmérséklet hatásának.

Gőz túlhevítők alkalmazása. Még ha az igényelt hő
mérséklet fölötte van is az üzemi gőzhálózat legmaga
sabb nyomásának megfelelő telítési hőmérsékletnek, 
akkoris elegendő a túlhevített hő arra, hogy a kemence 
beépítése feleslegessé váljék.

A 7. ábrán ábrázolt módszer szerint a technológiai 
áramot 370 °C -ra melegítik 32 bar nyomású gőz alkal-
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6. ábra. Közberuó kicseréli elkerülhetővé teszi, hogy a technológiai 
folyadék a forró kemencefallal érintkezzék

mazásával. Tűzi fűtésű kemencére így nincs szükség, 
és a folyadék nincs kitéve meleg csőfal hőmérséklet
hatásának.

32 bar gőz, 370°C

7. ábra. Gőzös túlhevítő* magas hőmérséklet elérésére

Desztilláló oszlopok

Desztilláló oszlopok három módon termelnek hul
ladékot:
-  Szennyezőanyag marad a termékben, ez végülis 

hulladékká válik. A megoldás a jobb szétválasztás.
-  Az oszlopban is keletkezhet hulladék rendszerint 

a magas visszaforralási hőmérséklet következtében, 
ami polimerizációt okoz. A megoldás: alacsonyabb 
oszlophőmérséklet alkalmazása.

-  Nem elegendő kondenzáció, ez kiszellőztetett vagy 
fáklyára kerülő terméket eredményez.
Néhány technológiai- vagy készülékmódosítást, ami 

csökkenti a hulladék keletkezés lehetőségét, az aláb
biakban ismertetünk:

Refluxarány növelése. Az elválasztás tökéletesítésé
nek leginkább szokásos módja a refluxarány növelése. 
Ez növeli a nyomásesést az oszlopon keresztül és nö
veli a visszaforralás hőmérsékletét és így több ener
giát igényel. Mégis ez a legegyszerűbb megoldás, ha 
az oszlop kapacitása ezt lehetővé teszi.

Új oszloprész beépítése. Ha az oszlop az elárasztás
hoz közel dolgozik, új oszloprész beépítése növeli az 
oszlop kapacitását és javítja az elválasztás hatásfo
kát. Ez az új rész lehet más átmérőjű és használhat 
tányérokat, vagy különféle töltetet is.

mkl

Az oszlop töltetének vagy tányérjainak cseréje. 
Az elválasztás mértéke növelhető a töltet, vagy a 
tányérok jobb hatásfokú, kisebb nyomásesést adó 
elemeinek cseréjével.

Oszlopok hőszigetelése. A jó oszlop-hőszigetelés elő
feltétele a hőveszteségek elkerülésének. Ez csökkenti a 
forraló hőmérsékletét és az oszlop üzemi ingadozását 
a külső hőmérsékletváltozás hatására.

Betáplálás jobb elosztása. A jó elosztás a betáplá
lásnál javítja az oszlop elválasztási hatásfokát.

Táp előmelegítése. A táp előmelegítése is javítja az 
oszlop működését. A táp kisebb hőmérsékletet igé
nyel, mint a visszaforraló melegítése. A táp előme
legítésére más technológiai árammal történő hőcserét 
is alkalmazhatnak.

Fejtermékek elvétele az oszlop feje alatt. Ha a 
fejtermék könnyű szennyeződéseket tartalmaz, az 
elvétel az oszlop feje alatti bizonyos távolságban 
lévő tányérról is történhet. A felső tányérról elvett 
anyag visszavezethető az oszlopba a könnyű párlat 
kihajtására. Megoldás lehet még egy másik kisebb 
oszlop beállítása is.

Gőzvezetékek méretének növelése. Kisnyomású vagy 
vákuum oszlopokban a gőzvezetékek méretének növe
lése csökkenti a nyomásesést és csökkenti a visszafor
raló hőmérsékletét.

A visszaforraló szerkezetének megváltoztatása. A 
hagyományos termoszifonos visszaforraló nem mindig 
a legjobb megoldás, főleg hőérzékeny fluidumokhoz. 
Célszerű ehelyett eső film-visszaforraló vagy kényszer 
keringetett visszaforraló alaklmazása.

Visszaforraló hőmérsékletének csökkentése. A hő
cserélőkkel kapcsolatos hőmérséklet-csökkentési meg
oldások, például a túlhevítés csökkentése, kisebb nyo
mású gőz használata, termokompresszor beépítése 
stb. itt is alkalmazható a desztilláló oszlop visszafor- 
ralójához.

Oszlopnyomás csökkentése. Az oszlop üzemi nyo
másának csökkentése is csökkenti a visszaforraló hő
mérsékletét és ez kedvezően hat a tányérok és a töltet 
terhelésére, amíg az oszlopelárasztás alatti állapotban 
működik.

Fejtermék-kondenzátor javítása. Ha az alulmére
tezett kondenzátor fejtermékveszteséget okoz, úgy a 
kondenzátort bővíteni kell vagy kiegésztő kondenzá
tort kell beiktatni a veszteségek csökkentésére.

Csővezeték-rendszerek

A csővezetékek kialakítása és állapota hatalmas 
hulladékveszteséget idézhet elő és így egyszerű csőve
zetéki módosítás a veszteségeket jelentősen csökkent- 
heti.

Egyedi hulladékáramok visszanyerése. Sok üzemben 
a különböző hulladékáramokat egyesítik és úgy ve
zetik el kezelésre, ahogy ezt a 8. ábra mutatja. Ha 
az egyes szennyezőanyag-áramokat egyedileg kezelik, 
úgy a szennyeződések természete esetleg lehetővé te
szi a visszavezetést és esetleges hasznosításukat még 
mielőtt egyéb hulladékáramokkal kevernék és mielőtt 
azok visszanyerhetetlenné válnának. Sztrippelés, szű
rés, szárítás vagy más kezelés esetleg szükséges lehet 
újrafelhasználásuk előtt.
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8. ábra. A  hxdladékáramokat külön kell vizsgálni

Csővezetékek túlmelegedésének elkerülése. Ha a 
technológiai áram hőérzékeny anyagokat tartalmaz, 
érdemes a csővezetékrendszert, a berendezések fűté
sét és az esetleges fűtőköpenyeket felülvizsgálni. Ha az 
üzemi gőzhálózat túl nagy hőmérsékletű, a visszake
ringetett meleg fluidum esetleg felhasználható a rend
szer elfagyás elleni védelmére.

Kerülni kell meleg anyag tárolását. Ha hőérzékeny 
anyag kerül tárolásra, azt előbb le kell hűteni. Ha ez 
nem gazdaságos, mert a tárolóból kikerülő anyagot 
újra fel kell melegíteni, be kell kötni a meleg áramot 
a tároló tartály szivattyújának szívó oldalára a 9. ábra 
szerint ábrázolt módon.

9. ábra. Meleg áram bekötése a tárolótartály szivattyújának szívó 
oldalába

Szivárgások megszüntetése. Szivárgások jelentik a 
legnagyobb veszteséget, különösen akkor, ha azok 
nem láthatók, vagy szagtalanok. Pontos anyagmérleg 
készítéssel az ilyen veszteségek feltárhatók és ezután 
kiküszöbölhetők.

Szerkezeti anyag-változtatás. Egyes szerkezeti anya
gok termékelszíneződést okoznak, vagy katalitikus ha
tással elősegítik káros mellékreakciók lejátszódását. 
Ha ilyen előfordul, inertebb szerkezeti anyagot kell 
használni.

Bélelt csövek és berendezések. Bélelt csövek és 
berendezések használata gyakran olcsóbb választási 
lehetőség drága fémek használata helyett. Különböző 
bevonatok állnak rendelkezésre különböző közegekhez 
vagy feladatokhoz.

Lefúvatott anyagok visszanyerése. Gyakran érdemes 
lefúvatott vagy fáklyára menő anyagok visszanyerése 
és újra felhasználása a folyamatban. Visszanyeréshez 
gyakran elegendő egy kondenzátor is. Esetleg felme

rülhet tisztítási igény a visszanyert áram hasznosítása 
előtt.

Folyamatszabályozás

Modern bonyolult folyamatszabályozó rendszerek 
beépítése felhasználható a hulladékkezelés csökkenté
sére. Néhány gondolat ezzel kapcsolatban:

On-line szabályzás optimalizálása. Jó technológiai 
szabályzás csökkenti a káros hulladékok keletkezé
sét és javítja az üzem rugalmasságát áramlási-, 
hőmérséklet-, nyomás- és összetételváltozás hatására 
bekövetkező változásokra.

Napi működés optimalizálása. Ha számítógépet 
kapcsolnak be a folyamatszabályzó rendszerbe, az 
beprogramozható oly módon, hogy állandóan ele
mezze a folyamatot és az üzemi feltételeket optima
lizálja. Ha a számítógép nem integrális része a rend
szernek, úgy off-line elemzés végezhető és használható 
az üzemi paraméterek beállítására.

Automatikus üzemindítás, leállítás és termékváltás. 
Nagy mennyiségű hulladék keletkezhet a még legjob
ban tervezett üzemindításnál, leállításnál vagy ter
mékváltozásnál is. Ezeknek a műveleteknek számí
tógépi programozással történő vezérlése gyors, stabil 
üzemmenetet tehet lehetővé és csökkentheti az osztá
lyon kívüli termékek keletkezését.

Egyéb területek

A tárgyaltakon kívül számos újítás létezik hulladék- 
keletkezés csökkentésére.

Váratlan üzemleállítás elkerülése. Megfelelő mege
lőző karbantartási program kialakítása és elegendő 
tartalékalkatrész készlet biztosítása csökkenti a várat
lan leállás esélyeit. Figyelmeztető rendszerek, például 
rézgést jelző beépítése már időben figyelmeztetést ad
hat várható zavarokról. A kezelő személyzet megfigye
lése is jelezhet előre nem várt eseményeket.

Mintavételek számának és a vett minta mennyisé
gének csökkentése. Gyakori nagy térfogatú mintavétel 
növeli a hulladék mennyiségét, ezért ezt csökkenteni 
kell, illetőleg olyan intézkedéseket kell hozni, hogy a 
vett mintát vissza lehessen juttatni a folyamatba.

Hulladékok regenerálása. Hulladékanyagok az eset
leges elégetés, ill. elhelyezés helyett regenerálhatok fi
zikai vagy kémiai úton felhasználható anyagokká.

Újra felhasználható szigetelő anyagok alkalmazása. 
Ha a hagyományos szigetelő anyagokat leszedik a 
csővezetékekről és készülékekről, általában azokat 
lekaparják és eldobálják, és így növelik a hulladékok 
mennyiségét. Újra felhasználható szigetelő anyagok 
alkalmazása ezt a hulladékkezelést megszünteti.

A hulladék keletkezésének csökkentése kifizetődik.
A  kézirat beérkezett: 1990. okt. 18.
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Korróziós folyamatok szulfátredukáló mikroorganizmusok jelenlé
tében

Bevezetés

Egyes mikroorganizmusok jelentős szerepet játsza
nak a föld alatti fémes szerkezetek, pl. csővezetékek, 
tárolótartályok, kábelek stb. korróziós károsodásának 
előidézésében. A témakör gyakorlati fontossága mi
att számos kutató vizsgálja mikrobiológiai, kémiai 
és/vagy elektrokémiai módszerekkel a károsodás me
chanizmusát és a korrózióvédelmet, ill. a védekezés 
lehetőségeit.

Baktériumok és gombák egyaránt okozhatnak bio- 
korróziót. Ezek számos esetben szimbiózisban, együtt
élésben károsítanak. Korróziós vonatkozásban a mik
roorganizmusok kizárólag károkozóként jönnek számí
tásba. A publikációk jelentős része utal az anaerob 
szulfát-redukáló baktériumok működésére és állandó 
jelenlétére.

A talajban lejátszódó biokorrózió ritkán jár egyet
len mikroorganizmus tevékenységével és rendszerint 
több, olykor nem ismert mikroorganizmusok hatásá
val, ill. kölcsönhatásával is találkozunk.

A jelen tanulmány áttekintést kíván adni a szulfát
redukáló baktériumok korróziót okozó tevékenységé
ről és a talajban lévő különböző szerkezetekre kifejtett 
hatásukról.

A szakirodalom elemzésekor úgy tűnik, hogy a ta
lajok redox-potenciálja, a fémes szerkezetek korróziós 
potenciálja és a pH — más mikroorganizmusok ha
tása mellett — a legfontosabb tényezők, amelyek az 
anaerob bio-korróziót előidézik.

Szokás, hogy a különböző tényezők kölcsönhatását 
az egyensúlyi potenciál — a pH összefüggéseiben is 
vizsgálják [l].

Tanulmányunkban elsősorban a korróziós folyama
tok megváltozását vizsgáljuk az anaerob feltételek
ben, talajban, illetve iszapokban.

Az acél korróziója szulfátredukáló baktériumok 
jelenlétében (irodalmi összefoglalás)

A szulfátredukáló baktériumok korróziót befolyá
soló tevékenységét von Wolzogen Kühr és van der 
Vlugt [2] írta le. Ez a mű számos későbbi publikáció 
és vizsgálat alapja lett.

A szerzők megfigyelték, hogy a kötött, eliszaposo
dott rosszul szellőzött és nagy szulfát tartalmú tala
jokban, pangó vizű mocsaras helyeken stb., az anó- 
dos és katódos depolarizációban fontos szerepet já t
szanak a szulfátredukáló baktériumok, valamint a me- 
tabolitjaik. Vas-ionok képződnek az anódos elektroké
miai korróziós folyamat során és a mikrobiológiai fo
lyamatból felszabaduló kén-hidrogénnel vas-szulfiddá 
alakulnak. Ez lazán tapadó korróziós termék, amely 
diffúziós réteget hoz létre a környezet pH-jától füg
gően. A vas-szulfid lerakódás katódos felületet jelent
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a még korróziót nem szenvedett felületekhez képest. 
Ez újabb korróziós elemeket hoz létre és a felületi 
rendszer bonyolultságát eredményezi. A szilárd kor
róziós termékekben a vasoxid-hidroxid mellett külön
böző oxid-hidrát-szulfid arányok alakulhatnak ki.

A katódos depolarizációt eredetileg Stephenson és 
Stickland [3] feltételezte és véleményük szerint bizo
nyos baktériumok is képesek a hidrogént vízzé oxi
dálni hidrogenáz enzim segítségével. Bizonyos szul
fátredukáló baktériumok az atomos vagy molekuláris 
formában képződő hidrogént fel tudják használni a 
szulfát ionok redukálására kén-hidrogénné. Katódos 
depolarizáció esetén az általános korróziósebesség is 
jelentősen megnő.

A katódos depolarizáció elméleti levezetését az 1. 
táblázat m utatja be.

1. táblázat
A k atód os depolarizáció elvi sém ája von  
W olzogen Kühr és van der Y lu gt szerint

1.
2 .

3.
4.

5.
6.

8H20  — 8 OH" + 8 H+
4 Fe —* 4 Fe++ +  8 e” (anód)
8H+ + 8 e-  —+ 8 H (katód)
so : „  bacterium c _ 8 ri ------------► 0 + 4H20

(katódos depolarizáció) 
Fe++ +  S —> FeS (anód)
3Fe++ +  6 OH" — 3Fe(OH)2 (anód)

4Fe +  SO —  + 4H20  — FeS+3Fe(OH)2 +  2 OH~

Ez az elméleti levezetés a vas-korrózió mechanizmu
sára is rávilágít. Ezt az elméletet nem minden kutató 
fogadja el. Ezek közül különösen Iverson [4] megjegy
zéseit érdemes értékelni. Horváth és Novák [l] a hat
vanas években kijelentette, hogy mind katódos, mind 
anódos depolarizációval számolni kell. Ez egyébként 
az 1. táblázat reakcióiból is következik. Booth és Tiller 
[5,6] ugyanezen időben, a magyar kutatásokról nem 
tudva, megerősítették Horváth és Novák véleményét. 
A használt desulfovibrio törzsek szulfátredukáló hatá
súak és energiájukat a szulfátok asszimiláció nélküli 
redukálásával nyerik. A Desulfovibrio desulfuricans 
(Hildenborough) hidrogenazt tartalmaz, amely lehe
tővé teszi, hogy elemi hidrogént hasaznosítson a szul
fátok redukálásához. A Desulfovibrio orientis (Sin
gapore) olyan szulfátredukáló baktérium, amelynek 
nincs hidrogenáz enzimje. Ezenfelül ismert, hogy a 
Hildenborough törzs akkor is tudja hasznosítani az 
elemi hidrogént, ha szerves hidrogén donorok (pl. lak- 
tát) vannak jelen. A két különböző törzs jelenlétében 
felvett polarizációs görbék igazolják, hogy erős kató
dos depolarizáció van a hidrogenáz enzim jelenlété
ben. Iverson [7] későbbi adatai is jelzik, hogy a szul
fátredukáló baktériumok közvetlenül is közreműköd
nek a korróziós reakciókban. (1. ábra).

Robinson — Parker — Seal [8] a katódos polari
záció alatt álló acélcsövön vizsgálták a szulfátredu-
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1. ábra. A  vas- és szülj átredukáló baktériumok együttes hatás ánmak 
sémája

káló baktériumok befolyását a hidrogén adszorpcióra 
és ezzel a katódos depolarizációra. Az elektrokémiai 
vizsgálatok azt igazolták, hogy a kénhidrogén közvet
lenül is részt vesz a katódos folyamatban és az elemi 
kén redukciója is lehet az egyik katódos folyamat.

Amennyiben szulfátredukáló baktériumok vannak 
jelen valamely talajban, a mikrobiológiai szulfátre
dukció intenzitása és valószínűsége számos tényezőtől 
függ. Ezek közül fontos a redox-potenciál és a közeg 
pH-ja. Ezért dolgozott ki eljárást az adatok megbíz
hatóbb mérésére Medgyesi és Szebényi a talaj korrozi- 
vitásának megítélésére természetes körülmények kö
zött. A szulfátredukáló baktériumok szaporodására 
kis redox-potenciál és közel semleges pH az előnyös. 
Összevetették a talaj korrozivitására kapott külön
böző adatokat az ellenállás, kémiai paraméterek stb. 
alapján és mérhető korrelációt találtak a korróziós ag
resszivitás és a mikroorganizmusok tevékenysége kö
zött. Booth és mások viszont nem erősítik meg ezt az 
eredményt [10]. Megállapítják azonban, hogy a vas- 
szulfid jelenléte szignifikáns az anaerob korrózióra és 
a szulfid-ion koncentráció is arányos a talaj korróziós 
agresszivitásával.

A tények ismeretében próbáljunk meg korrelációt 
keresni a talajok redox-potenciálja és az egyensúlyi 
potenciál -  pH összefüggés között, amikor a kén
hidrogén a stabilitás tartományában van és a kelet
kező szilárd korróziós termékek is stabilak [ 11],

2. ábra. A  vas- víz biner rendszer egyensúlyi potenciál-pH diagramja 
Pourbaiz szerint

S. ábra. A  vas-viz biner rendszer egyensúlyi potenciál-pH diagramja a 
talaj szuszpenzióban m ért redoz-potencidlokkal

A 2. -  S. ábra a vas-víz rendszer egyensúlyi 
potenciál -  pH összefüggését mutatja be talajban. A 
4■ ábrán a víz-kén biner rendszer Horváth és Rónay 
[ 11] mérései alapján, ill. az 5. ábrán a vas-víz-kén 
terner rendszer látható. A 400 mV-os redox-potenciál 
érték határvonal a korrozív és nem korrozív talajok 
között, pH 6 felett érvényes. Ez megfelel az elméleti 
feltevéseknek és a gyakorlati tapasztalatoknak, Fésűs 
I. [12-13] mérései, továbbá Booth [10], ill. Postgate 
[14] igazolták ezeket.

pH
4- ábra. A  kén-víz biner rendszer egyensúlyi potenciál-pH rendszer 

diagramja

Iverson [4] behatóan vizsgálta az anaerob acélkor
rózió mechanizmusát. A méréseit a hazai vizsgála
tainknak is megfelelelő módon, lágyacél mintával és
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- 1.1 -

-  1 ; 2  “ * 1 1 1 1 1 1 1 1— i 1 I 1 > 1 
1 2 3 i. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 V.

pH
5. ábra. A  vas-kén-viz te m e r  rendtzer egyensúlyt po tenciá l-fii 

diagramja H orváth [11] szerint

folyadék-elektrolit közegben végezte. Vizsgálta a vas- 
szulfid, a bakteriális hidrogenáz, a kén-hidrogén és a 
katódos depolarizáció hatását. Megállapította, egybe
hangzóan a hazai eredményeinkkel, hogy a vas-szulfid 
sokkal korrozívabb, mint várták, mivel a fém felületén 
megtelepedő baktériumok a vas(II)-ionokat folyama
tosan regenerálják vagy depolarizálják a vas-szulfidot 
az atomos hidrogén eltávolításával, ami a hidrogenáz 
enzim tevékenység eredménye. A folyamatosan kelet
kező friss vas-szulfid felületek a vassal érintkezve a 
korrózió gyorsulását is okozzák. A kén-hidrogén, ame
lyet a bakteriális tevékenység fejleszt, a katódos mű
ködést segíti elő.

A katódos depolarizáció modellvizsgálatái alapján 
bizonyítást nyert, hogy a vaslemez korróziója nyomán 
vas-szulfid képződik a biológiai cella határán, függet
lenül attól, hogy van-e szulfát-ion jelen vagy sem. A 
foszfor-ionok szerepére utaló eredmények a korrozív 
metabolitok jelenlétét is felvetik. Hope és társai [15] 
lényegesen hasonló következtetésre jutottak más fé
mek vonatkozásában.

(A z  irodalom lezárása 1988-ban tört(nt).

Vizsgálatok

A vizsgálatok célja

A kőolajiparban és a kőolaj termékek elosztó háló
zatában igen sok, különböző méretű, föld feletti és ta
lajba fektetett tartályt használnak. Ezek nagyértéket 
képviselnek és korróziós meghibásodásuk beláthatat
lan környezeti ártalmat, valamint tűz- és robbanásve
szélyt jelent.

A vizsgálatok célja a tartályok korróziójának elem
zése és a biológiai hatások modellezése volt. Az iroda
lom alapján és számos előző kutatási munkákból arra 
a következtetésre jutottunk, hogy a korróziós környe
zetet, ill. az abban található ható anyagokat részle
tesen kell vizsgálni. A véletlen házzásegített ahhoz, 
hogy tízéves időközökben lerakott, de egyidőben ki
emelt föld alatti tartályok szigetelését és környezetét 
tudtuk vizsgálni. Ezeket a körülményeket laboratóri
umi feltételek között modelleztük, hogy a jelenségek 
és összefüggések okait közelebbről megismerjük. A pi-

inkl

roforos vas szulfid képződéssel járó robbanások miatt 
különös figyelmet kellett szentelni a szulfátredukáló 
baktériumok működésének. Ezek korróziót befolyá
soló hatását vizsgáltuk a továbbiakban leírt módon.

A vizsgálatok részletezése

Anaerob modell oldatokban vizsgáltuk az adott mi
nőségű acél korróziós folyamatát. Korróziós poten
ciálokat mértünk az intenzív mikrobiológiai szulfát- 
redukció periódusa alatt. Ezek értékei mind a vas- 
szulfid stabilitás területére esnek. Azokban az esetek
ben, ahol tényleges katódos depolarizáció várható, a 
korróziós potenciálok közel esenek a redox-potenciál 
értékekhez. Ez azt jelenti, hogy a korróziós folyama
tot az anódos részfolyamat vezérli. Közel semleges kö
zegben a fő mennyiségben keletkező korróziós termék 
a vas-szulfid. A felső határérték, amelyben a mik
robiológiai szulfátredukció és a vas-szulfidok képző
dése a legnagyobb, 100 mV-körül van. Ez jól meg
egyezik az erősen korrózív talajoknál ismert határ
értékkel. Ennél pozitívabb potenciálokon és növekvő 
oxigéntartalomnál a szulfátredukció intenzitása és az 
anaerob mikrobiológiai korrózió sebessége fokozato
san csökken. A kén-hidrogén-koncentráció csökkené
sével a vas-szulfidok stabilitási tartománya is arányo
san kisebbedik és várható, hogy oxidok, oxihidrátok 
lesznek a domináló korróziós termékek. Még pozití
vabb potenciálokon valamennyi vas-szulfid átalakul 
oxiddá. Amint a 2 . - 5 .  ábrákon látható, a poten
ciál értékek a korróziómentes tartományokban jelen
nek meg. Ebben a mezőben a kén-hidrogén és a vas- 
szulfidok már nem stabilok. Ezek az eredmények jól 
megegyeznek a biológiai és kémiai tesztekkel, amelye
ket az említett irodalmi hivatkozásokból és a saját 
vizsgálatainkból ismerünk.

A pH csökkentésével a folyamat ellenkező irá
nyú volt. Hasonló hatást tapasztaltunk az oxigén
ellátottság növelésével is.

A vizsgálatokat üveg reaktorokban végeztük az ide
gen fémhatás elkerülésére. A használt oldatokat vá
laszfalas dugóval ellátott töltőnyíláson adagoltuk. Az 
oxigénmentességet állandó argon-átbuborékoltatás 
biztosította. Ez minimális túlnyomást is adott, ami 
a levegő beszívást gátolta. A cellát 110°C-ig lehetett 
károsodás nélkül igénybe venni.

A kísérleti oldat módosított Widdel-Pfenning-féle 
közeg volt. Akceptorként szulfát-só oldatot használ
tunk, a donor egyes esetekben laktát, más esetben 
a katódos polarizációval előállított hidrogén voltak. 
Egyes vizsgálatoknál nátrium-szulfid-mentes elektro
litot használtunk.

A reprodukálhatóság érdekében valamennyi oldat 
azonos töménységű volt; a pH értékét 7,2-7,3 közöttre 
állítottuk be. Ebben a tartományban a szulfátreduká
lók jól szaporodnak.

A felhasznált baktérium törzsek természetes iszap
ból elkülönített és pozitív hidrogéngáz Desulfovibrio 
típusok (Hase+ ) voltak. Az acél próbatest közepes 
széntartalmú, lágyacél volt, az MSZ 8 szerinti H2M 
szénacél. A három elektródos vizsgáló berendezésben 
platina segédelektródot és telített kálóméi referens 
elektródot használtunk. Ezzel a katódos polarizációt
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is biztosítani lehetett. Az áramforrás potenciál stabi
lizáló és vezérlő egységgel ellátott potenciosztát volt.

A mérések előtt 30 percig 37°C-on stabilizáltuk 
az oldatot. A korróziós potenciál 15 perc után állt 
be. A katódos polarizálást 5-10 percig — 800 mV- 
on végeztük, a méréseket a kompenzálással 5 percig 
folyamatosan végeztük. Minden mérés után az oldat 
szulfid-tartalmát megmértük. Ez ugyanis arányos a 
mikroorganizmusok szaporodásával.
_ ,,, mmol/l szulfid
E, m V/sce

6. ábra. A korróziós potenciál változása \8  óra alatt laktátmentes steril 
és desulfovibrio desulfuricans-sal beoltott alapoldatból

A méréseket a steril oldatban kapott adatokhoz vi
szonyítottuk. A 6.-7. ábra mutatja a korróziós poten
ciál időbeli változását. A görbék részletes elemzése 
csak a biológiai kölcsönhatás együttes vizsgálatával 
ad képet a befolyásoló hatásról.

E .m W sc e  mmol/l szulfid

7. ábra. A  korróziós potenciál változása 10 mmol/l laktál tartalmú 
steril és oltott oldatokban

A pozitív hidrogenáz (Hase+ ) Desulfovibrio törzs 
adagolása után a steril oldathoz képest eltérő lefutású 
görbéket kapunk (8. ábra). Az acél katódos polarizá
ciója során fejlődő hidrogén egyenértékű redukálószer 
lehet a baktérium tenyészetben a szulfát disszimiláció 
redukciós folyamatával.

A baktérium tenyészetekben kén-hidrogén képző
dik, ha azok fémen kívül szerves elektro-donort is 
tartalmaznak. Emiatt és a katódos hidrogén oxidáci
ója m iatt a szulfidképződés mennyisége nagyobb volt, 
mint csak szerves donor esetében. A laktát teljes le
bomlása után stacioner szaporodás állt be.

Szervetlen elektron-donor jelenlétében szénforrás
ként acetont használtunk.

A laktát kezdeti koncentrációja meghatározza a 
szaporodás végén mért kén-hidrogén koncentrációt:

E, m V/sce m m ol/l szulfid

8. ábra. A korróziós potenciál változása S0 mmol/l laktátot tartalmazó 
steril és oltott oldatokban

2 CH3-CHOH-COO- + SC>2 — 2 CH3-C O C r + 
+  HS- +  H+ +  HCO3.

Arányosság áll fent a végső baktérium-szám és a 
kezdeti koncentráció között:

x v -  Xi = k{S)i,

ahol X v a végső, X ,- az indulási koncentráció, (5 ) ,-  
a szulfid koncentráció. Ha a beoltott közeg állandó 
koncentrációja elhanyagolható a végső baktérium
szám mellett, úgy egyszerűsítve kapjuk:

X v = k [ S ) it

ami azt jelenti, hogy a végső baktérium szám arányos 
a szulfid-ion koncentrációval.

A vizsgálatok nyomán felvett görbéket a 6.-8. ábrák 
tartalmazzák.

A vizsgálatokból az anaerob körülményekre az 
alábbi következtetést vonhatjuk le:
-  A potenciál kezdeti értéke mindegyik esetben —750 

és 770 mV/sce között van.
-  A kezdeti potenciál csekély csökkenése után —880 

mV/sce körül viszonylag stabil egyenes szakaszt 
kapunk. Ebben a periódusban nincs baktérium- 
szaporulat.

-  Ezután a pozitívabb értékek irányában gyorsan nő 
a potenciál, amelyben egy inflexiós törés áll be. Eb
ben a periódusban a baktériumok exponenciálisan 
szaporodnak.

-  Az első fázisban erős oszcilláció van, amely a 
másodikban megszűnik, végül teljesen stacioner 
értékeket kapunk.
A vizsgálatok szerint a fém korróziós potenciálja 

anaerob közegben összefügg a bakteriális tevékeny
séggel. Ügy tűnik, hogy az egyensúlyt megelőzően a 
görbék meredekségének értékei és a vizsgálat végén 
a potenciál értéke nem függ az oldatban lévő kén
hidrogén és a baktériumok végső koncentrációjától. A 
laktát-mentes oldatban a kén-hidrogén mennyiségé
nek meghatározása nem volt elvégezhető, ennek elle
nére a potenciál-görbe hasonló a többiekhez. Ez arra 
utal, hogy az oldatban megfigyelt jelenségek nem kor
relálnak a fém/oldat határfelületen lejátszódó folya
matokkal. Feltehető, hogy a baktériumok a fémelekt
ród felületén kemiszorpcióval tapadtak meg és a vál
tozás az oldatban nem észlelhető. A kísérlet végére
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az elektród felületén fekete, szabálytalan lerakódású 
vas-szulfid volt, amely könnyen volt eltávolítható ned
vesen. Szárazon jól tapadó szulfidréteg volt a kivált 
korróziós termék.

Tartályok helyszíni korróziós vizsgálata

A laboratóriumi modell vizsgálatokkal párhuzamo
san olajipari föld feletti tartályokból és talajból kie
melt tartályok alatti talajokból, ill. a tartály alsó ol
daláról vett korróziós mintákat is vizsgáltunk. A kor
róziós termékek és az iszap, ill. talaj szulfid-tartalma 
alapján következtettünk a lejátszódó folyamatokra.

A tartályban a belső iszaplerakódások alatt gya
korlatilag teljesen anareob körülmények alakulnak ki. 
A tartály falán lecsurgó kondenzvíz viszont oxigén
nel telített és itt vas-szulfid képződés nem fordul elő. 
A szénhidrogénnel hosszabb ideig töltött, gyakorlati
lag teli tartályok falán azonban a felső szinttől lefelé 
fokozatosan megjelenik a redukált állapotú vas(II)- 
oxidhidrát és a vegyes vas-szulfid -  hidroxid. Változó 
folyadékszint esetén ez különösen jól látható. Kénhid
rogént is trtalmazó, főleg nyers, nem tisztított párla
toknál a vas(II)-oxid-hidrát piroforos vas-szulfiddá is 
át tud alakulni, amint ez számos robbanás vizsgála
tából kiderült.

A talajban lévő tartályok alsó felületén, ill. az azzal 
érintkező talajban — különösen agyag talajoknál — 
anerob feltételek alakulnak ki. A tartály alsó és felső 
szintje között, éppen az oxigén koncentrációs elemek 
kialakulása miatt, esetenként 100-150 mV potenciál- 
különbség is mérhető volt. A redox-potenciálban is 
hasonló értékeket mértünk. Ez az alsó rész anódos 
polarizációját okozza.

Szulfátos agyag talajokban minden esetben jelen
tős szulfid-tartalom volt mérhető a tartály alatti ta
lajban. A hibás, vagy rossz minőségű, elsősorban bi
tumenes szigetelésű tartályok alsó oldalán a bitumen 
lepusztulásakor, a paraffin bontók és penészgombák 
hatására, szivacsos vízáteresztő réteg maradt. Ezen a 
mikro-organizmusok könnyen áthatolnak és a tartály 
anyagát lyukkorrózió formájában károsították. Több 
lyukadás emiatt következett be.

Homokos talajban és homokkal feltöltött tartály
gödrökben ilyen jelenség ritkán fordult elő. Abban az 
esetben azonban, ha a tartály a talajvíz szintje alá volt 
süllyesztve, a szulfid-ionok már kimutathatók voltak. 
Ez az anaerob feltételeket jelzi.

Változékony talajvízszint esetén az oxigén-ellátás 
periodikusan változik és az anaerob körülmények 
kialakulását gátolja.

A szigetelő bitumenben lévő kátrány, mint biocid 
anyag, továbbá a korszerű, kátrány-epoxi bevonat 
alkalmazása a jobb szigetelő hatás mellett a mikro
organizmusok hatását is jelentősen gátolta [17].

Következtetések

Alapvető, hogy meg kell tervezni azokat a feltéte
leket, amelyekben a szulfátredukció kén-hidrogén és 
egyéb szulfidok képződése nem vagy csak igen kis
mértékben következhet be. Gyakorlatilag erre több

mkl

megoldás volt eredményes. Kerülni kell az anaerob
viszonyok kialakulási feltételeit, ezért
-  jól szellőző, laza visszatöltést kell a tartályok , ill. 

csővezetékek köré tenni. Ilyen pl. a durva homok. 
Ebben jóval kisebb a kén-hidrogén és a szulfid 
képződés valószínűsége.

-  A tartály vagy csőágyazó anyag pH-ját célszerű 
lúgos (> 7) tartományba beállítani, mivel ez ke
vésbé kedvez a szulfátredukáló organizmusok mű
ködésének. Erre eredményesen használhatunk ben- 
tonit fajtákat.

-  A katódos polarizáció, katódos védelem előnyös, 
mert a fémfelületet az immunitás tartományában 
tartja. Ezzel termodinamikailag nem lehetséges a 
fém-ion kilépés, mint anódos folyamat. Ezzel együtt 
a szulfátredukáló mikroorganizmusok működése is 
gátolt lesz és a mikrokörnyezet lúgosodik. A pola
rizáció mértékét viszont nagyobb pontossággal kell 
szabályozni a szokásoshoz képest, mert a hidrogén
fejlődés és annak káros hatásai jelentkezhetnek.

-  A szigetelő burkolatokban biocid adalékokat (pl. 
kátrány) célszerű használni, amelyek kémiai úton 
is gátolják a mikroorganizmusok szaporodását.
A kézirat beérkezett: 1990. okt. 27.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönettel emlékszik meg néhai barátjáról Dr. 
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Alkalmazott analitika
Szerkeszt i :  H O RV Á T H  P É T E R

A kémikus társadalom előtt köztudott, hogy az elmúlt évtizedekben a kémiai analitika 
súlya, részaránya a kémikusok más tevékenységi területeihez viszonyítva nagy mértékben 
megnövekedett.

A Magyar Kémikusok Lapjának alapvető célkitűzése, hogy minél több hasznos információt 
közöljünk a gyakorlati vegyészek számára.

Mindezeket szeretnénk kifejezésre juttatni új sorozatunk címével és méginkább tartalmával.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az elméleti és alkalmazott jellegű közlemények között 

sokszor nem húzható éles határvonal, és ez nem is cél. Mindenesetre rovatunkban elsősorban 
olyan analitikai közleményeknek kívánunk helyet biztosítani, amelyek minél több közvetlenül 
felhasználható információt nyújtanak a kémikusok és más érdeklődők széles köre számára. 
Célunknak tartjuk emellett olyan összefoglaló analitikai közlemények bemutatását is, amelyek 
áttekintést nyújtanak az analitika egy-egy nagyobb területéről.

E célkitűzések megvalósításához kérjük analitikus kollégáink alkotó támogatását.
Horváth Péter

A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia ipari alkalma
zásai: jelen és jövő

Bevezetés

Az elmúlt két évtizedben a Fourier-transzformációs 
infravörös (FT-IR) spektroszkópia rohamos fejlődésé
nek és terjedésének voltunk tanúi. Az első nemzetközi 
Fourier-transzformációs spektroszkópiai konferencián 
(Aspen, Colorado állam, 1970) asztrofizikai célokra 
kifejlesztett, új, Michelson-interferométerrel ellátott 
műszerekről számoltak be. Az FT módszerrel járó 
gyors adatgyűjtés és -feldolgozás fejlettebb műszere
ket igényelt, s a gyártókat megbízható, számítógéppel 
vezérelt és az iparban is felhasználható FT-IR készülé
kek tervezésére késztette. Az új műszerek nagyobb se
bessége és fejlettebb számítógéprendszere viharos fej
lődést idézett elő a gyakorlati alkalmazások területén, 
új lehetőségeket teremtve az anyagok szerkezetének és 
összetételének vizsgálatára.

Az infravörös spektroszkópia ipari felhasználása, 
amely mintegy 20 évvel ezelőtt, az FT-IR módszer 
bevezetésével ugrásszerűen kiszélesedett, ma igen 
sokrétű és tovább szélesedik. Valószínűleg most zárult 
le egy teljes ciklus: az ipar újabb és újabb kihívásaira 
a műszertechnika további újításokkal és tartozékokkal 
válaszol.

Közleményünkben az FT-IR módszer néhány ti
pikus felhasználását mutatjuk be, és ebből próbá
lunk a jövőre is következtetni. Ipari szakemberek lé
vén ipari alkalmazásokat fogunk bemutatni, de ezt 
tesszük azért is, mert az analitikai eszközök sikere 
és elterjedése szorosan összefügg azok ipari felhasz
nálásának mértékével. Az alkalmazott ipari problé
mamegoldás — éppen azért, mert alkalmazott, és 
mert a problémamegoldás még nem zárja ki a tudo-

* Ohio University, Athens, Ohio, USA
** BP Research, Cleveland, Ohio, USA
*** MTA Központi Kémiai K utató  Intézet, Budapest

J. G. GRA SSELLI  *
M. MEHICIC **
S. E. M O C A D L O  **
J. R. M O O N E Y  **
J A L S O V S Z K Y  GY. **»

mány és az alapkutatás eredményeinek használatát — 
a fejlődés motorja, s egyben újabb és jobb megoldá
sokhoz vezet az anyagok tulajdonságainak megisme
résében és egyéb kérdések megválaszolásában.

Az évek során számos infravörös spektroszkópiai 
mintakezelő módszert és eszközt fejlesztettek ki; ma 
már szinte korlátlan választék áll rendelkezésünkre. 
Ezeknek és a bonyolult számítástechnikai módszerek
nek köszönhetően a minták különböző részleteit sze
lektíven vizsgálhatjuk, megmérhetünk „energiasze
gény” (nagyon erősen vagy nagyon gyengén elnyelő) 
mintákat és vállalkozhatunk igen összetett anyagok 
minőségi vagy mennyiségi elemzésére is. Ma „kénye
sebb” mintákról részletesebb információt kaphatunk 
gyorsabban és olcsóbban - emellett kiaknázhatjuk az 
infravörös spektrumokban rejlő megbízható és bősé
ges információanyagot. A módszer különlegesen elő
nyös alkalmazási területeit az 1. táblázatban foglaltuk 
össze.

1. táblázat
Az F T -IR  m ódszer előnyös alkalm azási terü lete i

Energiaszegény körülmények
Közel átlátszatlan minták (transzmisszió < 1 %) 
Infravörös emissziós mérések 
Nagyfelbontású felvételek 

Korlátozott mérési idő 
Kinetikai mérések 
Bomlékony anyagok
Reakció- vagy katalízis-intermedierek vizsgálata 

Korlátozott jel/zaj viszony 
Nyomanalízis 
Zavaró idegen elnyelés 
Légszennyezés-vizsgálat
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Ebben a közleményben olyan mintákra, ill. fela
datokra összpontosítunk, amelyeknél 15 évvel eze
lőtt valószínűleg nem is álmodtunk volna az infravö
rös spektroszkópia használatáról. Példákat mutatunk 
be[1,2] néhány újabb tartozék felhasználására: dina
mikus in situ vizsgálatokra, újabb kombinált módsze
rekre; összefoglaljuk a számítógépek laboratóriumi al
kalmazását és végül pillantást vetünk a jövőbe is.

Alkalmazások

Az első terület, ahol az FT technika lényegesen elő
nyösebbnek bizonyult a hagyományosnál, a vizes ol
datok vizsgálata volt. E módszer úttörői a Battelle In
tézet (Columbus, Ohio) orvosbiológiai csoportja[3] és 
a kanadai NRC ottawai molekulaspektroszkópiai cso- 
portja[4] voltak, s ők számoltak be elsőként átfolyásos 
és hengeres küvetták alkalmazásáról ezen a területen. 
Bátran állíthatjuk, hogy ma már rutinfeladat a vizes 
oldatok szerkezeti vagy kvantitatív elemzése.

Felületi bevonatok vizsgálata gyengített teljes 
visszaverődéses (ATR) módszerrel

Szervetlen vegyületek vagy polimerek felületi szeny- 
nyezéseinek vizsgálatára kiválóan alkalmasak a belső 
reflexiós módszerek, amennyiben a szubsztrátum 
infravörös spektrumában „ablak” van ott, ahol a 
szennyezőnek elnyelési sávja található. Ilyen esetek
ben még pl. szénnel töltött polimerek is elemezhe
tők. Időnként így bővebb információ kapható, mint 
más felületvizsgálati módszerekkel, pl. fotoelektron- 
spektroszkópiával, mert az infravörös spektrum ké
miailag specifikusabb.

Az 1. ábra szénnel töltött gumiminta felületén ta
lálható szennyezés spektrumát mutatja be. A gumi 
tapadási tulajdonságai rosszak voltak, és felmerült a 
gyanú, hogy ezt a felületen lévő formaleválasztó anyag 
okozza. A felületi réteg megfelelően vastag volt a vizs
gálathoz. Egy 45°-os KRS-5 mikro-ATR feltét segít
ségével készült spektrum szerint a szennyező egyértel
műen talkum, míg az ESCA (elektronspektroszkópiai) 
elemzés szilíciumot, magnéziumot és oxigént mutatott 
ki.

1. ábra. Szénnel töltött gum i szennyezésének A T R  spektruma

rnkl

A következő mintasorozat már több gondot oko
zott, mert a bevonatok sokkal vékonyabbak voltak 
és KRS-5 feltét segítségével nem kaptunk értékelhető 
spektrumot: e feltéttel a behatolási mélység néhány 
mikrométer, s így a szénnel erősen töltött polimer 
szubsztrátum spektruma zavarta az értékelést. 60°-os 
Ge kristály segítségével azonban használhatóbb ered
ményeket kaptunk (2. ábra), ezzel a feltéttel ui. a be
hatolási mélység a mikrométer tizedére csökkent. Az 
ábra a minta fényes és matt oldaláról kapott spektru
mot mutatja alapvonalkorrekció és skálanyújtás után. 
Megállapítható, hogy a szennyezés hosszúláncú zsír
sav sója, azaz valóban a formaleválasztó anyag. A 
minta fényes oldala szennyezettebb, mint a m att ol
dala. A szennyezés alatt lévő gumi spektruma szintén 
azonosítható.

2. ábra. Szénnel töltött gumi tzennyezésének A T R  ipektruma  
A  fényes oldal; B  m att oldal

Az ESCA analízis itt is csak szilícium, magnézium 
és oxigén jelenlétét mutatta ki; az infravörös spekt
roszkópiai eredményekkel kombinálva azonban most 
megállapítható volt, hogy a magnézium elsősorban a 
karbonsavsóhoz tartozik, tehát a szennyezés valószí
nűleg magnézium-sztearát. Erre utal, hogy a sóhoz 
rendelhető infravörös sáv intenzitása kitűnő korrelá
cióban van az ESCA magnéziumvonaláéval. Valószí
nűleg csekély mennyiségű talkum is van a felületen 
(mind az infravörös spektrum, mind az ESCA szilíci
umot is jelez). Az infravörös vizsgálat tehát egyértel
műen és specifikusan kimutatta a karbonsav-só for
maleválasztó anyag jelenlétét.
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Korrózióvizsgálat diffúz- és reguláris reflexióval

A korróziós folyamatok vizsgálatára általában a 
SEM és az Auger-spektroszkópia módszereit alkal
mazzák. Vastagon lerakódott rétegek azonban, kü
lönösen durva vagy különleges felületeken, nehezen 
vizsgálhatók ily módon, aminek a textúra-effektus és 
az analízishez szükséges hosszú idő az oka. Emellett 
mikromennyiségek és változó fázisösszetételek azono
sítására sem rendelkezünk valóban megbízható tech
nikával. Durva felületekre lerakódott könnyű korrózi
ótermékeknél gyakran úgy járhatunk el, hogy kálium- 
bromiddal ledörzsöljük a felületet, s az ebből prése
léssel kapott pasztilla infravörös spektrumát transz- 
misszióban mérjük. Ez a makroösszetétel megállapí
tására alkalmas[5]. Olajlakktermékek, kromát és vas- 
oxid igen egyszerűen azonosíthatók ezzel a módszer
rel, amely gyors és kiváló „átlagösszetételt” szolgál
tat. Minthogy azonban a pasztillába nedvesség is ke
rülhet és a kálium kationcserébe léphet, a szervetlen 
fázisok specifikus kimutatása korlátokba ütközik.

A diffúz vagy reguláris reflexió térben szelektívebb 
eredményeket ad, a fázisinformáció megtartása mel
lett. A S. ábra egy motor főtengelyének két pontjában 
felvett diffúz reflexiós spektrumokat m utat. A minta
vevő fénysugár átmérője itt 1 mm körül van, míg a 
KBr-os ledörzsölésnél ez cm nagyságrendű volt. Vilá
gosan látszanak a spektrum karboniltartományában 
a különbségek, jelezvén az olajlakkréteg kialakulását. 
A tengely felső részén kevesebb a karboniltartalmú 
anyag és erősebb a lakk-képződés (lásd SB. ábra). A 
spektrum 900 cm_1-es tartománya egyértelműen kro
mát jelenlétét mutatja. Az FegOs/FesC^/FeOOH el
oszlás a 800 és 860 cm_1-es sávok intenzitásaiból ál
lapítható meg.

Korrodált felületek infravörös spektroszkópiai vizs
gálatára a reflexiós mikroszkóp még elegánsabb és 
megbízhatóbb. A térbeli szelektivitás a mm helyett 
a fim  nagyságrendjébe kerül. A 4■ ábra egy acél
mintán található korróziós réteg spektrumait mutatja 
be. A korrózió szerteágazó karok formájában alakult 
ki, melyek színe és feltehetőleg összetétele 1-3 mm- 
enként változott. Megkísérletük a réteget KBr-dal le
dörzsölni, de nem kaptunk értékelhető spektrumot. 
A mikroszkóppal viszont a felület különböző pontjait 
külön-külön megvizsgálhattuk, bár az abszolút fény- 
áteresztés igen kicsi volt. Az eltérő színű részek való
ban eltérő összetételűek voltak, mind a főkomponen
sek minősége, mind a komponensek aránya tekinteté
ben. Látható azonban, hogy a spektrumokban a diffúz 
és reguláris reflexió keveredik, ami az értelmezésben 
nagy óvatosságra int. A fenti technikák mindegyike 
előnyösen használható a minta és a kívánt információ 
természetétől függően.

In situ korrózióvizsgálatok reguláris reflexióval

A reguláris reflexiós infravörös spektroszkópiai mé
rések egyszerűsége lehetővé teszi különféle szubsztrá- 
tumokon lévő bevonatok kémiai elemzését. A spektru
mok felvételére néhány másodperc elegendő, így a hő
kezelések kinetikája vagy a szerves bevonatok korró

3. ábra. Korrodeitt m otor-alkatriiz felületinek diffúz reflexiót 
spektruma

A  főtengely közepén; B  főtengely tetején

Hullámszám. cm-'
4- ikra  K orróziót m inta reflexiót mikroszkóppal felvett spektruma 
A  zöld rész; B  világosbarna folt a vége előtt; C  sötét folt a 

végénél

zióvédő mechanizmusa is tanulmányozható. Ha a ka
pott adatokat központi számítógépre visszük, néhány 
másodperc alatt összehasonlíthatók azok a sávterüle
tek, amelyek az in situ kísérletek alatt változnak.

Egyik intézményünkben szerves bevonatok korró
zióvédő hatását vizsgáltuk[6]. Ennek magyarázatához 
a korróziós mechanizmust molekuláris szinten kíván-
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tűk vizsgálni. Ezért in situ vizsgálatokat végeztünk a 
beszivárgás okozta kémiai reakciók követésére, vala
mint annak megállapítására, hogy e kémiai reakciók 
hogyan befolyásolják az egyes rétegek közötti tapa
dást. (A fémre gyakran visznek fel átmeneti réteget is 
a védőréteg felvitele előtt.)

Az 5. ábrán három funkciós csoport infravörös in
tenzitásarányait tüntettük fel a bevonat kialakítá
sakor alkalmazott hőkezelés hőmérsékletének függvé
nyében. A mintákat kemencében kezeltük, és rend
szeres időközönként kiemeltük az infravörös reflexiós 
vizsgálatokhoz. A mintát azonban nem sikerült min
dig pontosan azonosan elhelyezni a sugárútban. Az 
ábrán látható ugrások azt jelzik, hogy a mintának 
nem mindig ugyanazt a részét mértük, s így kineti
kai adatok nem számíthatók. Ezért sokkal jobb lenne 
„helyben” (in situ) vizsgálni a mintát. Később erre is 
sor került egy Accuspec Cell Model 2000 jelzésű, több 
száz °C-ig alkalmazható kisszögű belső reflexiós feltét
tel. Az egymást követő hőmérsékleteken mért spekt
rumokat kivontuk egymásból, így követtük nyomon a 
molekulaszerkezet lényegesebb változásait (a 6. ábra 
a 110 és 100 °C-on mért spektrumok különbségét mu
tatja). Ezekből a mérésekből következtettünk a felü
letek adhéziójának, ill. kohéziójának kinetikájára és 
mechanizmusára.
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6. (tóra. Spektrométerben 110, illetve 100 °C -on hőkezelt bevonatok 

spektrumainak különbsége

Polimerek vizsgálata gyengített- (ATR), diffúz- és 
reguláris reflexióval

Az FT-IR spektroszkópia alkalmazása különösen el
terjedt a polimerek analízisében, egyrészt azért, mert 
„nehéz minták” , azaz vastag, erősen elnyelő anyagok 
vizsgálatára is alkalmas, másrészt azért, mert segítsé
gével a polimer szerkezetében lezajló kémiai és fizikai 
változások folyamatukban tanulmányozhatók. Koenig 
és munkatársai^-10] az antioxidánsok működését és a 
különféle adalékok hőkezelésre gyakorolt hatását vizs
gálták különböző típusú (többek között szénnel töl
tött) butadién gumikban.

A polimerek felületvizsgálatának egyik érdekes pél
dája volt egy vinil-trimetoxi-szilán (VTMS) kötőa
nyaggal bevont E üvegszál vizsgálata[8,ll] . A 7A ábra 
a szál és a kötőanyag spektrumát mutatja, míg a 7B 
ábra külön az üvegszálét. A spektrumok különbsége 
(7C ábra) egyértelműen azonos a felületen lévő VTMS 
spektrumával.

1800 1400 1000 600
Hullámszám, cm'1

7. ábra E-üvegszál infravörös spektruma 
A  E-üvegszál VTMS bevonattal; B  E-üvegszál önmagában; C  

különbségspektrum (VTMS spektrum a)

Bonyolult minták összetétele könnyen megállapít
ható ATR módszerrel. Egy polimerfólia transzmisszi
óban felvett spektrumán (8. ábra) a polipropilén sáv
jai, valamint nitril-, karbonil- és aromás csoportokra 
jellemző sávok láthatók. A fólia mindkét oldalát ATR 
módszerrel vizsgálva csak polipropilént lehetett azo
nosítani (9A ábra). A fólia tehát legalább három ré
tegből áll, polipropilén külső rétegekkel. A filmet ace- 
tonnal szétválasztva három réteget kaptunk, melyek 
közül a külsők valóban polipropilénnek bizonyultak. 
Az egyik külső réteg belső felületének ATR spekt
ruma (9B ábra) butadién/sztirol kopolimerre utal, 
amely valószínűleg a ragasztóanyag, míg a középső 
réteg akril-nitril/metil-akrilát kopolimernek adódott 
(9C ábra).
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9. ábra. Többrétegű film  F T -IR  spektrumai

A  a film egyik oldalának ATR spektrum a; B  a külső réteg 
belső felületének ATR spektruma; C  a középső réteg 

transzmissziós spektrum a

Más esetben egy fehér, papírszerű membrán két ol
dalát vizsgáltuk mikro-ATR feltéttel, és a poli(vinili- 
dén-fluorid) és poli(etilén-tereftalát) jellegzetes spekt
rumait kaptuk (10. ábra). A fenti polimerekhez nem 
rendelhető sávok azonosítására a membránt aceton- 
ban áztattuk; a kioldott anyag infravörös spektruma 
szerint a membrán glicerint tartalmazott.

10. ábra. M em brán m ikro-ATR spektruma  
A  poli(vinilidén-fluorid); B  poli(etilén-tereftalát) és glicerin

Több közlemény foglalkozik az FT-IR spektroszkó
pia felhasználásával a szállal erősített epoxigyanták 
hőkezelésének ellenőrzésében és polimerizációs reak
ciók folyamatának nyomon követésében. Ezekben a 
reaktánsokra vagy a termékre jellemző elnyelési sávok 
időbeli intenzitásváltozásait vizsgálták[12-14]. Epoxi
gyanták esetében a vékony filmek transzmissziós és 
a vastagabbak belső reflexiós vizsgálatát egyaránt el
végezték. A hőkezelést szabályozható hőfokú küvet- 
tában hajtották végre, és rövid időközönként felvet
ték a spektrumot. A kikeményedés előrehaladására 
az epoxigyűrű 915 cm_1-es sávja alapján következtet
tek. Bebizonyosodott, hogy a roncsolásmentes FT-IR 
módszer kiválóan alkalmas a hőkezelési ciklusok op
timalizálására a laboratóriumban és a hőkezelés mér
tékének meghatározására üzemi körülmények között.

Az FT-IR módszer egyik tipikus ipari alkalmazá
sáról számol be Grasselli és Wolfram [15] polimer
gyártási selejt vizsgálata kapcsán. Akril-nitril/sztirol 
kopolimer film orientálásakor a film egész területén 
apró hólyagok jelentek meg, melyek látszatra gélálla
potú gyantamorzsáknak tűntek, de azt sem lehetett 
kizárni, hogy szennyezéstől, kis mennyiségű homopo- 
limertől vagy pedig gáz- vagy folyadékzárványoktól 
származnak. Tűszúrásnyi nyílással ellátott maszkon 
keresztül felvéve egy hólyag spektrumát és kivonva 
belőle a hólyagok közötti terület spektrumát, a 11. 
ábrán látható spektrumot kapták, amelyből egyér
telmű, hogy a hólyagok egy jellemző szennyezőanya
got, poli(vinil-acetát)-ot tartalmaznak.

Hasonló feladat megoldása eltérő technikát igé
nyelt. Egy vastag akril-nitril/metil-akrilát kopolimer 
film zárványait sikerült ugyan elkülöníteni, de transz- 
missziós mérésre alkalmas minta készítésére már nem 
volt lehetőség. Kitűnő spektrum készült viszont egy 
mikro-ATR feltét segítségével az egyik kisméretű (kb. 
2 mm átmérőjű) zárványról. A spektrum (IS . ábra) 
alapján a zárvány szilikongumi.

Érdekes példa található a diffúz reflexiós tech
nika alkalmazására Chase és munkatársai közleményé- 
ben[16], amelyben papírívekre felvitt festékek infravö
rös spektrumának közvetlen diffúz reflexiós felvételé
ről számolnak be. A gyorsított módszerrel öregített
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11. ábra. Egy A N /S  kopolimerfilm hibát ét hibátlan részein felvett 
F T -IR  spektrumok kivonátával kapott különbségspektrum

H ullám úéin, cm '1
12. ábra Egy polimerfilm zárványairól kapott m ikro-A TR  ipektrum  

(100 átlagolt felvétel, 4 cm-1 felbontót)

mintákban keletkezett fotodegradációs termékeket a 
kötőanyag spektrumának kivonása után könnyen azo
nosították.

A polimerek vizsgálatában a reguláris reflexiós 
felvételi technika is előnyösen alkalmazható. Cink
foszfáttal kezelt, hidegen hengerelt acélon kialakított 
akril-nitril/metil-akrilát kopolimer rétegek között kü
lönbségek adódnak, amelyek a szubsztrátum termé
szetétől és a kezelési hőmérséklettől függenek. E kü
lönbségek könnyen kimutathatók a reguláris reflexiós 
FT-IR spektrum alapján.

A IS. ábrán jól követhetők az acélfelületen lévő 
foszfátréteg és a polimer sávjai. A kezelési hőmérsék
lettel változó víztartalom ugyancsak könnyen azono
sítható.

Termogravimetriás analízissel kombinált 
(TG A/FT-IR) módszer alkalmazása

Az FT-IR spektroszkópia ígéretes, rohamléptekkel 
fejlődő területe a módszerek kombinációja. Saját gya
korlatunkból mutatunk be példát a hordozható, ol
csó FT-IR spektrométerek felhasználására fejlődő gá
zok analízisében[17-18]. A 14- ábrán egy dezaktiváló- 
dott szintézisgáz-katalizátor termogravimetriás analí
zisében keletkezett gázok spektruma látható. Feltűnt, 
hogy 700 °C fölött CO2 fejlődik még inert gázok jelen-

mkl

IS. ábra Cink-foszfáttal kezelt, hidegen hengerelt acélon kialakított 
akri-nitrü/m etü-akrüát kopolimer réteg reguláris reflexiót F T -IR  

spektruma
A  hókezeletlen minta; B  155°C-on kezelt minta; C 230°C-on 

kezelt m in ta

létében is, aminek egyik oka az lehetett, hogy a katali
zátor karbonátokat tartalmaz. Ebből kiindulva diffúz 
reflexiós FT-IR technikával megvizsgáltuk a használt 
katalizátort, amiből kiderült, hogy a katalizátor nem 
karbonátokat, hanem karbonsavakat tartalmaz.

14. ábra Szintéziigáz-katalizátor T G A /F T -IR  spektruma (He, 800 és 
900 ° C  között).

* küvetta  ablakára rakódott maradék C-H sávjai

A 15. ábra stabilizált (B görbe) és stabilizálatlan (A 
görbe) PVC gyanták TGA görbéit mutatja be össze
hasonlítva egy stabilizálatlan nagymolekulasúlyú nit- 
rilgyantáéval (C görbe). A 16. ábra a TGA mérések so
rán távozó gázok FT-IR spektrumait mutatja. 270 °C- 
on a PVC-ből HC1, C 02 és víz keletkezett (A ábra), 
míg a nitrilgyantából és 325 °C-on is főként metanol 
és szén-dioxid távozott (B ábra).

Lephardt és munkatársai [19] úttörő munkát végez
tek a fejlődő gáz-analízis területén, elsősorban dohá
nyok égéstermékeinek vizsgálatával, ami az égési fo
lyamat kinetikájának és mechanizmusának felderíté
sére irányult.

A poli(akril-nitril) termikus degradációját már hu
szonöt éve tanulmányozzák. Ujabbkeletű FT-IR vizs
gálatok, valamint folyadék- és szilárdfázisú NMR mé
rések mélyebb betekintést adtak a degradáció mecha
nizmusába és a keletkezett termékek szerkezetébe[20]. 
Amellett, hogy a vizsgálatok megerősítették az eddigi
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15. ábra. P V C  és nagymolekula súlyú nitrilgyanta TG  A  görbéinek 
összehasonlítása

A  stabilizálatlan PVC; B  stabilizált PVC; C stabilizálatlan 
nitrilgyanta

16. ábra P V C  és nitrilgyanta hőkezelésekor képződő gázok F T -IR  
spektruma

A  PVC; B  nitrilgyanta

feltevéseket, miszerint a degradáció egy kiterjedt kon- 
jugált, gyűrűs rendszert hoz létre, arra is bizonyítékot 
találtak, hogy a degradáció a polimer vázban telítet- 
lenségek kialakulásával is bekövetkezhet.

E példákból kitűnik,hogy a TGA/FT-IR technika 
sokoldalúsága révén alkalmas fejlődő gázok elemzé
sére és egyéb kérdések megoldására az ipari laborató
riumokban.

Gázkromatográfiával kombinált infravörös 
spektroszkópiai (GC/FT-IR gőztér-analizis)

A kombinált technikák közül kétségtelenül a 
GC/MS (gázkromatográf-tömegspektrométer) páro
sítás a legnépszerűbb, de ma már a GC/FT-IR kombi
náció sem szégyenkezhet[21-26]. E kombinációk széles 
körben alkalmazhatók, különösen környezeti minták 
esetében. A GC/FT-IR módszer a GC/MS technika 
méltó társa, alkalmas lévén olyan izomerek azonosítá
sára, amelyek tömegspektrometriával nem különböz
tethetők meg.

Az Egyesült Államok új törvényei szerint ma már 
nemcsak a víz és levegő minőségét kell vizsgálnunk, 
hanem a talajvizsgálatra is fel kell készülnünk, külö
nösen ipari hulladéktemetők környékén. Az ilyen min
tákat eddig bonyolult és megbízhatatlan extrakciós 
módszerek alkalmazásával elemezték, amelyek gyak
ran igen időigényesek is voltak. A GC/FT-IR mód
szer egyik hátránya a GC/MS-sel szemben az, hogy 
kevésbé érzékeny, s általában nem alkalmazható na- 
nogramnyi mennyiségek kimutatására. Ezt a hátrányt 
küszöböli ki a gőztér-analizis. Sikeresen kombinál
tuk a gőztér-analízist tömegspektrometriával[27], s 
újabb kutatásaink jelzik, hogy ez a mintavételi tech
nika a GC/FT-IR módszer teljesítőképességét is nö
ve lhe ti^ ].

A gőztér-analizis a gőz- és folyadékfázisok közötti 
egyensúlyon alapul. Az érzékenység azért nagyobb, 
mert gázból mintegy 3 nagyságrenddel több vihető 
fel a gázkromatográfiás oszlopra mint folyadékból. Az 
érzékenység növekszik, ha a kérdéses komponensek 
viszonylag oldhatatlanok a minta mátrixában. A 
kísérleti körülmények (hőmérséklet, gőztér-folyadék 
arány, ionerősség stb.) megfelelő megválasztásával az 
oldhatóság a kívánt irányba tolható el[27],

A gőztér-analizis egyik jelentős előnye a módszer 
egyszerűsége. A szennyezett talaj vizsgálatához pl. 5 
g mintát mértünk be egy 20 ml-es edénybe, egy órán 
át melegítettük, 1 ml mintát vettünk a gőztérből és 
a kromatográfba injektáltuk. A műszer közönséges, 
megabore oszloppal ellátott HP-5880 típusú GC és 
egy Nicolet 60-SX FT-IR spektrométer kombinációja. 
A 17. ábra három kemigramot mutat be (adott 
infravörös tartományokban mért elnyelés a retenciós 
idő, ill. az ezzel arányos adatpontszám függvényében), 
amelyekből jól látható a gőztérben lévő anyagok 
kémiai természete. (Ez például GC/MS méréssel 
közvetlenül nem állapítható meg.)

A 18. ábra a C-H kemigram (az infravörös spekt
rum C-H vegyértékrezgési tartományában mért elnye
lés) egy részletét széthúzva m utatja be, amelyben há
rom számunkra fontos csúcs látható. A gázkromatog- 
ráf az illékony fázist 17 komponensre választotta szét. 
Ezek közül 8 szénhidrogénnek bizonyult (alkánok, he
lyettesített alkánok és ciklo-paraffinok). Az EPA (az 
Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala) gőz
fázisú spektrumbankjában végzett keresés szerint az 
első ilyen csúcs 2,2,4-trimetil-pentán. A tömegspekt
rum alapján ez könnyen összetéveszthető az izomerek
kel, pl. a 2,3,3-trimetil-pentánnal, sőt még a pontos 
összegképlet sem mindig állapítható meg a molekula
ion hiányában. A 2. csúcs heptánnak adódott: a 19.

mkl1092 .  X LV II . É V F O L Y A M .  2. S Z Á M 77



20 320 620 920 1220

cicispektruma látható. A számítógépes keresés szerint 
az ismeretlenhez legközelebb a heptán áll. A 3. csúcs 
az adatbankbeli keresés szerint p-dioxán, ahogy az a 
19. ábra baloldalán látható. Oxigéntartalmú vegyüle- 
tek azonosítására a tömegspektrometria felettébb bi
zonytalan, míg az infravörös spektroszkópia kellően 
specifikus.

A gőztér GC/FT-IR módszer legfontosabb előnyeit 
a S. táblázatban foglaltuk össze. A módszer érzékeny
sége 1-10 nagyságrenddel nagyobb, mint a közvetlen 
injektálásos vizsgálaté. A gőztér-analízissel való össze
kapcsolás, amellett, hogy a GC/FT-IR módszer érzé
kenységét megnöveli, az adott módszerrel vizsgálható 
feladatok körét is jelentősen kiszélesíti.

£. táblázat
A  g ő z tér /G C /F T -IR  m ódszer előnyei

- Érzékeny
- Specifikus
- Gazdaságos

könnyen automatizálható 
egyszerű mintakészítést tesz lehetővé

- Széles körben alkalmazható
szilárd fázisban, mint pl.: folyadékfázisban, pl.:
talaj, víz,
iszap, nyersolaj,
polimerek, prepolimerek,

nehéz oldószerek, 
polimer oldatok, 
ásványi sav-oldatok.

Számítógépek a spektroszkópiai laboratóriumban

17. ábra. Szennyezett ta la jm inta  g á zté r/G C /F T -IR  méréte. 
„ Kemigramok” három spektrum tartom ányban: A  C-H 

tartom ány; B  C —O tartom ány; C  C-Cl tartom ány

IS. ábra Szennyezett talajm inta g ő zté r/G C /F T -IR  méréie 
„Kemigram” a spektrum  C-H tartm ányában

ábrán ennek és a három legközelebb eső spektrumú ve- 
gyületnek az EPA adatbankból kiválasztott referen-

A modern ipari laboratóriumokban bőségesen ta
lálhatók számítógéppel ellátott műszerek, melyekben 
a számítógépek széles választéka szerepel a mikropro
cesszoroktól a közepes tárkapacitású és sebességű mi
nikomputerekig. Az itt felhasznált számítógépek há
rom feladatot töltenek be:

1. a műszer vezérlése és adatgyűjtés,
2 . az adatok feldolgozása,
3. az adatok tárolása (archiválása).
Ez bizonyos rendszereken nehézségeket okoz, mert 

az adatfeldolgozás alatt nincs lehetőség újabb adatok 
mérésére, és így méregdrága műszerek állnak a mun
kaidő nagy része alatt, amíg a viszonylag olcsó számí
tógépek a feldolgozással vannak elfoglalva. Minthogy 
a különféle műszerek számítógépei különböző cégek 
egymástól eltérő gyári szoftverjeit használják, a kü
lönböző spektroszkópiai eredményeket együtt feldol
gozó, „testre szabott” programok készítése igen ne
héz, gyakran lehetetlen. Nincs például szoftver a di
namikus kísérletek során kapott adathegyek feldolgo
zására, korlátozva ezzel e kísérletek hasznosságát. A 
gyári referencia-gyűjteményeket gyakran a cég legfél
tettebb kincsei között őrzik: ezeket on-line keresésre 
lehetne használni. Szükség van az adatok biztonságos 
archiválására is.

Többek között ezek a nehézségek is áthidalhatók 
a spektroszkópiai laboratóriumokban kapott adatok 
nagy számítógépes rendszerekre való továbbításával.
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3. csúcs

2. csúcs

19. ábra. Szennyezett talajminta gSzté r/G C /F T -IR  mérése 
A a 3. GC-csúcs azonosítása (dioxán); B  a 2. csúcs azonosítása (heptán)

E rendszerek feladata a különböző műszereken ka
pott adatok összegyűjtése, biztonságos tárolása, to
vábbá bonyolult szoftver és hardver eszközök bizto
sítása a spektroszkópiai adatok feldolgozásához. Az 
ilyen rendszerek [SO. ábra) fő összetevői az adatgyűjtő 
alrendszer, az archiváló alrendszer, a kommuniká
ciós alrendszer, a tömegtároló alrendszer és a mun
kaállomások. A rendszer egyes komponenseit gyors 
adatbusz köti össze. Folyamatosan működő, nagyse
bességű párhuzamos adatcsatornák veszik és tárolják 
a műszerekről jövő adatokat, amelyek másodpercek 
alatt visszakereshetők, biztosítva az archivált adatok 
igen gyors elérését. Tapasztalataink szerint a hálózat 
használata munkanaponként átlagosan legalább egy 
óra nyereséget jelent.

20. ábra. Spektroszkópiai laboratóriumok számítógéphálózata

A műszerek közötti szoftver-csere előnyeit szemlél
teti egy röntgendiífrakcióval kapcsolatos érdekes ered
mény. A spektroszkópusok ellenőrzött simítást hasz
nálnak a jel-zaj viszony növelésére a spektrumban lévő 
információ csökkentése nélkül. A simítás egyik pa
ramétere azt is megmutatja, hogy megfelelő-e a kí
sérletben alkalmazott felbontás. Amikor az infravö
rös spektrumokra kidolgozott módszert röntgendiff
rakciós adatokra próbálták alkalmazni, a simítási pa
raméter hatását vizsgálva azt találták, hogy a diff- 
raktogramokból a szükségesnél legalább ötször több 
helyen történt a mintavétel. Ezek után egy áttekintő 
diffraktogram mérési idejét 80-ról 16 percre lehetett 
csökkenteni, nagymértékben megnövelve a rendszer 
teljesítőképességét. A központi adattárolással és a 
munkaállomások alkalmazásával az analitikusok kö
zötti konzultáció is könnyebbé vált, a kiértékeléshez 
használható tudás tömege megnőtt.

A jövő

Az infravörös, különösen az FT-IR spektroszkópia 
múltja és jelene egyben izgalmas kihívás a jövőre 
nézve. Ennek néhány elemét próbáljuk most felvá
zolni.

Elsőként az FT előtag eltűnését jósolhatjuk meg. 
Néhány éven belül a diszperziós elven működő spekt
rométerek minden bizonnyal kiszorulnak, és min
dennemű infravörös spektroszkópiai mérést Fourier

rnki1092. X L V II .  É V F O L Y A M .  2. S Z Á M 79



transzformációval és interferométerekkel végeznek.
, Újabb lépésként maga az FT is eltűnhet, hiszen a kor

relációs és Hadamard spektroszkópiai technikák élet
képesnek tűnnek, sőt teljesen új típusú műszerek is 
megjelenhetnek.

Nem kétséges, hogy a kombinációs lehetőségek már 
a közeljövőben kibővülnek, s ezzel az elválasztási 
és spektroszkópiai módszerek egyre elegánsabb kom
binációi jönnek létre. Ezek közül pl. a gyakorlati 
LC/FT-IR nagyon közel áll a megvalósításhoz[29]. 
Várható több spektroszkópiai módszer együttes köz
vetlen, on-line összekapcsolása az elválasztási mód
szerekkel, így a GC vagy LC kombinációja MS, IR 
és NMR módszerekkel. Egyre kisebb anyagmennyiség 
egyre bonyolultabb mintákban való specifikusabb és 
gyorsabb azonosítása válik lehetővé.

A spketroszkóposok információ-közösséget alkot
nak, megosztva a nagy adatbázisokat és a világszerte 
felhalmozott tudásanyagot. Már ma léteznek olyan 
szakértői rendszerek, amelyekkel spektrumokat értel
mezhetünk. A szakértői rendszerek már a közeljövő
ben a spektroszkópia összes formáját felölelik, s a kü
lönféle spektroszkópiai forrásokból származó adatok
ból és a minta fizikai tulajdonságaiból álló teljes infor
mációrendszer alapján az anyagok szerkezetét alakfel
ismerő és más mesterséges intelligencia-módszerekkel 
deríthetjük fel. E szakértői rendszerekkel párhuzamo
san a laboratóriumok további automatizálása és a ro
botika kiszélesedése várható.

Az infravörös spektroszkópia hatósugara folyama
tosan nő; egyre bonyolultabb feladatok megoldását 
lehet elvállalni. Igen összetett vagy előnytelen fizi
kai tulajdonságú minták elemzése is lehetővé válik, 
a minor komponensek kimutatási határai rohamo
san csökkennek. Nem kétséges, hogy a változó hő- 
mérsékleti, ill. nyomásviszonyok között in situ vég
rehajtható mérések is hozzájárulnak az infravörös 
spektroszkópia további terjedéséhez. A nagysebességű 
spektrométereket már most bevetették a spektro- 
elektrokémiában[30]. A mikrotechnika újabb sikerei 
nyomán a spektrométer diffrakciós határához közeli 
méretű mintákról már lehet spektrumot készíteni. így 
kis apertúrák vagy mikroszkóp alkalmazásával piko- 
gramnyi minták spektruma is értékelhető [31],

A mennyiségi analízis területén olyan gyors a fejlő
dés, hogy az irodalom szinte alig követhető nyomon. 
Bertie, Brown, Haaland és Koenig közleményei [32- 
35] mutatják a mostani állapotot és a jövőbe vezető 
kaput. A minőségellenőrzéshez minőségi garancia, la
boratóriumi és személyes akkreditálás is hozzákap
csolódik; emellett nagyon ígéretes a közeli infravörös 
technika és a miniatürizált folyamatelemzők felhasz
nálása is. Cigarettadoboz méretű infravörös spektro
méterek kifejlesztésén dolgoznak, amelyekben a disz
perziós elem egy interferencia-szűrő, a többcsatornás 
detektor pedig egy szilárdtest videodetektor. A mű
szer nem tartalmaz mozgó alkatrészt, és egészen olcsó
nak ígérkezik. A folyamatelemzők területén fejlődés 
várható az infravörös fényt vezető száloptikák alkal
mazása révén: ezek barátságtalan környezetben vagy 
egyéb okokból hozzáférhetetlen helyen segítik elő a 
mérés elvégzését.

Reméljük, hogy a felsorolt példák betekintést adtak 
az FT-IR spektroszkópia alkalmazásának sokrétűsé
gébe. A ma spektroszkópusainak nagy része örömmel

mkl

m . . /és lendülettel végzi munkáját évek óta. Am megjelent
az infravörös spektroszkópusok új generációja, amely 
már számítógéppel ellátott, elsősorban FT-IR műsze
reken nevelkedett. Ők újabb, keményebb kihívásokkal 
fognak találkozni, és izgalmasabb lehetőségeket kap
nak a bizonyításra; bízunk abban, hogy e munka szá
mukra is örömteli lesz.

A kézirat beérkezett: 1990. máj. 10.
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FIRKA
Uj erdélyi magyar folyóirat

.Fizika /nfoifrnatika Ffémia .Alapok, röviden FIRKA 
címmel, középiskolásoknak és középiskolai tanárok
nak szóló új folyóirat indult Kolozsvárt, melynek 
1991-ben eddig 3 száma jelent meg az Erdélyi Ma
gyar Műszaki Tudományos Társaság kiadványaként. 
A cél a fizika, számítástechnika és kémia iránt érdek
lődő tanulók önképzésénak elősegítése és a szaktaná
rok munkájának támogatása.

A lap ISMERD MEG rovata viszonylag hosszabb 
lélegzetű ismertetőket tartalmaz, melyek kiegészítik 
az iskolában tanultakat. A fizika területén a plazmá
ról, szupravezetésről, szimmetriáról írt tanulmányok 
jelentek meg. Számítástechnikából több cikksorozat 
indult: Számítástechnikai kislexikon, Algoritmusok, 
Számítógépes grafika. Kémiából a mezőgazdaságban 
alkalmazott vegyszerekről és az üvegről jelent meg ta
nulmány.

A TUDOD-E? rovat todmányos érdekességekről, 
újdonságokról ad hírt, mint pl. mesterséges gyémánt 
előállítása légköri nyomáson, illatérzékelő készülék, 
számítógépes szakfolyóirat olvasás.

Az ARCKÉPCSARNOK-TUDOMÁNYOK TÖR
TÉNETE című rovat a három tudományág múltbeli 
és jelenlegi jeles művelőit mutatja be. Az első 3 szám
ban Born Ignác, Heinrich László, Gyulai Zoltán, Te-

ofil Vescan, Marx Györy és Fahidy Tamás Zoltán ka
pott helyett. Cikket közöltünk a szódagyártás, gyufa- 
gyártás történetéről és ezek magyar vonatkozásairól.

A KÍSÉRLET-LABOR-MŰHELY rovat egyrészt a 
tudományok története szempontjából nevezetes kísér
leteket mutat be, mint pl. hogyan mérte meg a Föld 
kerületét Eratoszthenész az ókorban, másrészt a kü
lönböző osztályok tanulói által könnyen elvégezhető 
fizikai és kémiai kísérletek leírását tartalmazza, hasz
nos tanácsokat adva egyszerű laboratóriumi berende
zések összeállítására.

A HOBBY rovatban amatőr fotósok számára indult 
be cikksorozat.

A FELADATMEGOLDÁSOK ROVATA pontver
senyt hirdetett a helyes megoldásokat beküldő tanu
lók között és számonként 41-50 megoldandó feladatot 
javasol.

A lap elsősorban a romániai magyarnyelvű oktatás 
igényeit igyekszik kielégíteni, de érdeklődésre tarthat 
számot az egész magyar nyelvterületen és hasznos 
lehet a magyarországi, szlovákiai, kárpát-ukrajnai és 
jugoszláviai magyar iskolákban is.

Zsakó János 
A FIRKA főszerkesztője
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\A magyar vegyipar_ _

BEMUTATJUK VÁLLALATAINKAT
ELSŐ VEGYI INDUSTRIA SZÖVETKEZET

Címe: H-1077 Budapest, Rottenbiller 
u.30.

Telefonszáma: 1220-231 
1225-835 

Telefax száma: 142-9366 
Telex száma: 227 290 
Fő tevékenységi köre: A Szövetkezet 

gyógyszeripari intermediereket, ipa
ri segédanyagokat, ház tart ás vegyi
pari termékeket, rozsda- és festékel
távolító szereket, galvánfürdó ada
lékokat gyárt, valamint Freonokat 
forgalmaz.

Története: A Szövetkezet 1948-ban ala
kult, háztartásvegyipari termékek

előállítására. Az 50-es évek máso
dik felétől kezdődően kezdték meg 
a festéklemarók, foszfátozók előál
lítását. A gyógyszer-intermedierek 
gyártása a 70-es évek elejétől folyik, 
elsősorban a Szövetkezet által ki
fejlesztett és vásárolt licencek alap
ján.

Bruttó termelési érték: 600 MFt/év 
Létszám, összes: 165 fő 
Elnök Mezei József 
Főmérnök Szathm ári Kornél 
Kereskedelmi vezető Garami Kornél 
Telephelyek: H-1208 Budapest, Hel
sinki út 138/140.

H-1208 Budapest, Könyves u.104.
H-1095 Budapest, Csont u.3.
Termékek:

I. Szerves vegyianyagok: Metil-i-eu- 
genol, 3-szulfamoil-4-klór-benzoé- 
sav, butil-bromid, dibenzoil-d-bor- 
kŐ8avanhidrid, dibenzoil-d-borkő- 
sav-féldimetilamid, dibenzoil-d- 
-borkősavmonohidrát, veratrol, di- 
etoxi-benzol.

II. Ipari segédanyagok: Tapadásjaví
tók, bútoripari ragasztók, textil
ipari antisztatizálók, ülepítősze
rek.

III. Rozsda- és festékeltávolító szerek: 
Festéklemarók, rozsdaoldó és fosz- 
fátozószerek.

IV. Háztartásvegyipari cikkek: Dauer
víz, fagyállófolyadék, mosogató- 
szerek, textilöblítő és hajsampon.

V. Freonok: 11, 12, 11/12, 22, 502.

NÖVÉNYOLAJIPARI ÉS MOSÓSZERGYÁRTÓ 
VALLALAT (NMV)

Címe: 1151 Budapest, XV., Horváth 
Mihály u.2.
Telefonszáma: 1695-333 
Telex száma: 22-5366 
Telefax száma: 1693-576 
A vállalat gyárai:

Rákospalotai Növényolaj gyár 1151 
Budapest, XV., Horváth Mihály 
u.2.
Kőbányai Növényolaj gyár 1106 Bu
dapest, X., Maglódi u.6.
Csepeli Növényolaj gyár 1214 Buda
pest, XXI., Mag u.3.
Martfűi Növényolajgyár 5436 Martfű, 
Pf. 38.
Győri Növényolaj gyár 9025 Győr, 
Bercsényi liget 18.
Nyírbátori Növényolajgyár 4300 Nyír
bátor, 47. Pf. 14.
Növényolaj- és Mosószeripari Kuta
tóintézet 1106 Budapest, X., Mag
lódi u.6.

A vállalat tevékenysége: Az NMV alap- 
tevékenysége az elsősorban hazai 
nyersanyagbázisra épülő olajosmag- 
feldolgozás, nyálkátlan növényola
jok, növényi foszfatidok és nagy fe
hérjetartalmú takarmánydarák gyár
tása.
Az olajokból étolajokat, ételzsíro
kat és margarinokat állít elő, má
sik fő profilja a háztartásvegyipari 
tevékenység.

Ennek keretében mosó- és mosoga
tószereket, öblítőszereket, pipere-, 
mosó- és kenőszappanokat, vala
mint szilikát alapú ipari tisztítósze
reket gyárt. Ezen a területen a ha
zai forgalomnak kb. a felét adja. 
Vegyipari termékei: glicerinek, szte- 
arinok, fémsztearátok és gyertyák. 

A vállalat története: A vállalat 1964-től 
Növényolaj ipari és Mosószergyártó 
Vállalat néven működik. A vállalat 
szerves része a Növényolaj- és Mo
sószeripari Kutatóintézet.
1980-ban kezdte meg működését a 
Növényolaj ipari és Mosószergyártó 
Vállalat által alapított Martfűi Nö
vényolajgyár.

A vállalat vezetői:
Kollár Lajos vezérigazgató 
Boródi A ttila műszaki igazgató 
dr. Grimm Károly gazdasági 

igazgató
A vállalat összes árbevétele 1989- 

ben: 16 mrd Ft volt.
Az alkalmazottak száma 1989-ben 

3 300 fő volt.
A vállalat által előállított fontosabb 

termékek (lásd az 1. táblázatot):
- élelmiszeripari termékek: étolajok, 

ételzsírok, margarinok;
- háztartásvegyipari termékek: pora

lakú áztató- és mosószerek kisfo

gyasztói és közületi célokra, mosó- 
és pipereszappanok, kenőszappa
nok, folyékony mosogató- és textil
öblítőszerek, gyertyák, mécsesek; 
vegyipari termékek: desztillált zsír
savak, sztearinok, glicerinek, fém
sztearátok, szilikát alapú ipari tisz
títószerek.

Termékregiszter
1. táblázat

AMO pipereszappan-család
Flóra mosószappan
Napraforgó zsírsav
Vegyes zsírsav
Technikai sztearin
Kozmetikai sztearin
Ca-sztearát
Zn-sztearát
Technikai glicerin
Vegytiszta glicerin
Ideál mosópor
Perlux mosópor
Unilux mosópor
Biopon áztató- és előmosópor
Biomix áztató- és előmosópor
AMO mosópor
Ózon mosópor
Flóraszept fertőtlenítő hatású 
áztatószer
TIP mosogatószerek 
írisz textilöblítő 
Perlux textilöblítő 
Ipari zsírtalanítok 
Gyertyák 
Mécsesek
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A magyar vegyipar

FLORIN VEGYIPARI SZÖVETKEZET

Címe: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 6. 
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 49. 
Telefonszáma: 62-23-522 
Telefax száma: 62-21-365 
Telex száma: 82-695 
Tevékenységi kör: Kozmetikai, háztar

tásvegyipari termékek, fertőtlenítő
szerek, növényvédőszerek gyártása, 
kiszerelése

Gyógykozmetika: Varikopax visszérk- 
rém gyártása

Budapesti központ cime: H-1136 Buda
pest, Pannónia u.25.
Telefon: 129-58-83 
Telefax: 129-72-94 
Telex: 226668 misz h 
Elnök: Gábor Ferencné 
Műszaki vezető: Antalóczi Gábor 
Vegyipari főmérnök: Boros Dániel 
Sárbogárdi üzem:
Üzemvezető: Egervári Sándorné H- 
7000 Sárbogárd, Ady Endre u.229-231. 
Bölcskei részleg:
Vezető: Törjék Zsigmondné H-7025 
Bölcske, Paksi u.9.
Telefon: 06-75-30107

Az Ipari és Kereskedelmi Minisz
térium 1991. I-X. hónapról kiadott 
gyorsjelentése, valamint az 1991. és
1992. évekre vonatkozó prognózisa el
szomorító képet mutat az ipar egészé
nek és benne a vegyipar termelési hely
zetéről. A dokumentum megállapítja, 
hogy a magyar gazdaság egészét te
kintve továbbra is várat magára a lát
ványos fordulat a gazdaság pályájának 
alakulását illetően. A válság elmélyü
lése felé mutató tendenciák (termelés
visszaesés, piacvesztés, infláció, mun
kanélküliség, sorban állás) együtt hat
nak a válságból való kilábalás irányába 
ható tényezőkkel (kedvező folyó fizetési 
mérleg, piacváltás, dinamikusan emel
kedő lakossági megtakarítások, vállal
kozási boom, külföldi tőkebefekteté
sek). Általános helyzetértékelésként el-

Kooperáció: Wella - hajkozmetikumok 
(NSzK); HENKEL - dezodorok, 
samponok, fürdőhabok (Ausztria); 
CIBA-GEIGY - fertőtlenítőszerek 
Összes foglalkoztatottak létszáma: 

210 fő
Telephelyek száma: 3 (csak Szeged 

városában)
Szövetkezet vagyona 1990. év végén 

221 millió Ft.
Esetleges privatizáció, vagy rész

vénytársasági forma esetén történő fe-

Fö tevékenységi körök: Hőre lágyuló 
műanyagfeldolgozás (flakonfúvás, 
fröccsöntés), csomagolóanyag nyom
tatás, szitanyomtatással. PVC és 
PE fólia hegesztés. Háztartásvegy
ipari termékek gyártása, csomago
lása. Élelmiszer csomagolás.

A Szövetkezet története: A Szövetke
zet 1960-ban alakult mfianyagfel- 
dolgozási tevékenységre Budapes
ten. A cég az országban az elsők kö
zött kezdett el műanyag flakonokat 
gyártani. A későbbi években a mű
anyagfeldolgozó üzem Sárbogárdra 
települt új, modern üzemépületbe. 
A Tolna megyei Bölcskén élelmi
szerkiszerelő üzem létesült.

mondható, hogy a gazdaságban szét
válnak a monetáris és a reálfolyama
tok. Míg a monetáris folyamatok ked
vezően alakulnak, a reálfolyamatok te
kintetében a problémák súlyosbodtak. 
Ez évben a recesszió az iparban a várt
nál erősebb, kedvezőtlen esetben a ter
melés visszaesése év végére elérheti a 
20%-ot is, és a jelenlegi gazdasági kör
nyezet előrevetítése alapján a termelés 
csökkenése nem valószínű, hogy megáll 
a jövő évben sem.

A belföldi felhasználás ezzel össz
hangban álló csökkenése a szándékolt
nál is kisebb fogyasztást eredményez, 
valamint elnyújtja a több éve tartó 
beruházási dekonjunktúrát, lassítva a 
műszaki megújulást.

A kelet-európai piacvesztés várha
tóan mintegy 60% lesz ebben az évben.

lértékeléskor minimum 500 millió Ft 
lenne.

Értékesítés 1990-ben: 910 millió Ft 
ebből tiszta eredmény: 57 millió Ft 
Értékesítési terv 1991. évre: 1 mil

liárd Ft
Bruttó nyereségterv: 100 millió Ft 
A Szövetkezet három Kft-nek tagja, 

összesen 13 millió Ft tőkével.
További fejlesztéseikkel cégük mo

dernizálását kívánják elősegíteni, s ezt 
90%-ban már ez évben meg is tették.

Termelési kapacitásuk szilárd alap
ját képezi a következő elv: a Florin 
kész bármilyen kooperációs együttmű
ködésre.

Éves árbevétel: 170 millió Ft 
Létszáma: 146 fő 
Termékeik:
Vegyipar: háztartásvegyipari termé

kek (textilöblítők, mosogatószerek) 
gyártása, csomagolása. Kozmetikai 
termékek kiszerelése. 

Műanyagfeldolgozás: üreges testek gyár
tása 25 ml-től 5000 ml-ig, extrúziós 
fúvással, záróelemek fröccsöntése.

- flakonok feliratozása szitanyomás
sal,

- irattartók, névjegytartók, mappák 
nagyfrekvenciás hegesztése,

- bandázsoló spirál extrudálás villa
mosipari felhasználásra 6, 8, 10 és 
12 mm-es belső átmérővel,

- egyéb műanyag használati cikkek 
fröccsöntése.
Vállalkoznak továbbá szabadalmak, 

találmányok kifejlesztésére, megvalósí
tására.

1992-ben az ezen térség felé irányuló 
export visszaesése már nem lesz olyan 
drasztikus, mint az idén, de a piacok 
visszaszerzése egyelőre nem valószínű. 
Mindez azt jelenti, hogy bármennyire 
dinamikus a konvertibilis exportbővü
lés egyes ipari ágazatokban (pl. gépi
par), ennek mértéke nem lehet akkora, 
hogy kompenzálja az előbbi viszonyla
tok visszaesését.

Az ipar és annak ágazatai 1991. és 
1992. évi várható termelését az alábbi 
adatok szemléltetik:

Ágazat 1991.
Vár

1992.
íató

Bányászat 90-95 87-97
Villamo8ener-
gia ipar 86-96 90-100
Kohászat 75-80 81-91
Gépipar 70-75 84-94
Vegyipar 82-89 87-97
Könnyűipar 78-80 82-92
Ipar (élelmiszer-
ipar nélkül) 79-85 85-96

„MÁJUS 1” MŰANYAGFELDOLGOZÓ ÉS VEGYIPARI 
SZÖVETKEZET

HÍREK A VEGYIPARBÓL
Tovább csökken az ipar és a vegyipar termelése
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A magyar vegyipar

Sajnos, a recessziótól a vegyipar sem 
mentes. Az értékesítés becsült volu
mene mindössze az I.-X. hónapokban 
csak 83%-a az elózó év azonos idősza
kának, ami valamivel nagyobb, mint az 
ipari átlag (77,3%). A folyóáras terme
lés ugyan látványosan növekszik, de ez

Háromdimenziós számítógépe 
tervező rendszer telepítése az

1991 tavaszán az OLAJTERV Rt. 
vezetése elhatározta, hogy a társaság 
szolgáltatásainak színvonalát a világ
piacon is versenyképes szintre fejleszti. 
Célul tűzte ki, hogy terveinek műszaki 
színvonala emelkedjék, minősége szá
mottevően javuljon, a tervekbe beépí
tett tudásanyag növekedjék, a terve
zési idő, a tervmódosítások, ajánlati 
tevékenységük felgyorsuljon, szolgálta
tásainak választéka növekedjék.

Céljainak megvalósítása új módsze
reket kíván. Az új módszerek legfonto
sabb eszközei a számítógépek és a jól 
kiválasztott tervezőprogramok.

A Részvénytársaság vezetése 1991 
májusában indította be a Komplex Lé
tesítmény Tervező Rendszer (KLTR) 
megvalósítását szolgáló projectet. En
nek elfogadására az OLAJTERV Rt. 
1991. szeptember 20-i közgyűlésén ke
rült sor. A közgyűlés elfogadta a kia
lakított elképzeléseket és megszervezte 
annak anyagi feltételeit.

A rendszer kialakításának első lé
pése a HW és SW alapelemek meg
határozása. A társaság vezetése rész
vényesei közreműködésével hozta meg 
döntését és a Cadcentre Ltd. ajánlatát 
fogadja el.

Vállalati hírek

Szervezeti átalakítás a REA- 
NAL-nál. A REANAL tetszetős és 
színvonalas gyárismertetőjéből tudjuk 
meg a hírt, hogy 1991. szeptember 
1-től a vállalaton belül négy önálló, 
teljes vertikumú kereskedelmi egység 
alakult. Ezek az alábbiak, feltüntetve 
vezetőjüket:
- Finomvegyszer Kereskedelmi üzlet

ág, igazgató: Nagy Balázs
- Diagnosztikum Kereskedelmi üzlet

ág, igazgató: Vígh Katalin
- Agrokémiai Kereskedelmi üzletág, 

igazgató: dr. Kálmán Ferenc
- Gyógyszeripari Kereskedelmi üzlet

ág, igazgató: dr. Bende Zoltán
A fotóvegyszereket önálló leányvál

lalati szervezetben gyártják, amelynek

nikl

csak a 145%-os termelői árszínvonal
növekedés következménye.

A vegyiparon belül két alágazat - a 
műtrágya- és növényvédőszergyártás, 
valamint a gumiipar - termelése esett 
jelentős mértékben vissza, döntően a 
belföldi fizetőképes kereslet csökkenése

5 komplex létesítmény- 
OLAJTERV Rt.-nél

Az OLAJTERV Rt. Komplex Lé
tesítmény Tervező Rendszerének fon
tosabb elemei: a PDMS létesítmány- 
tervező szoftver, PEGS sématervező 
és adatbáziskezelő, REVOEW, a mo
dell vizuális megtekintését szolgáló 
szoftver, UNIX operációs rendszer, 
MSC/NASTR AN programrendszer, 
ETHERNET hálózat, TCP/IP proto
koll. A 24 munkaállomás és a szerverek 
gyártója az amerikai Silicon Graphics, 
Inc. A megállapodás 17 szakember kül
földi előképzését és közel 50 szakember 
hazai kiképzését tartalmazza.

A szerződés aláírására 1991. novem
ber 27-én került sor. A szerződés sze
rint a rendszer beszállítása 1992. első 
negyedévében befejeződik.

A döntés lehetővé teszi a fejlesz
tési munka folytatását és azoknak a 
szakértői programoknak a kiválasztá
sát, amelyek a tervezés komplexitását 
biztosítják.

Ezektől az eszközöktől azt várják, 
hogy a manuális, illetve mechanikus 
feladatok fajlagos élőmunka igénye ra
dikálisan csökkenjen, javuljon a terve
zési pontosság, a tervezés során szüksé
ges számítások igényesebb módszerek
kel, pontosabban készüljenek. Segítsé-

neve REAFOTO Kft és vezetője Hor
váth Mariann.

Sz. G.

EGIS Gyógyszergyár. Az Állami 
Vagyonügynökség 1991. november 12- 
én elfogadta a vállalat átalakulási ter
vét. Az átalakulás 5450 millió forint 
alaptőkével és 4853 millió forint fel
halmozott vagyonnal történik. A rész
vénytőkébe kerül az 580 millió forint
nyi vagyonjegy is. A Vállalati Tanács 
november 21-én elfogadta a tervet és 
az alapszabályt. A gyárban működő ér
dekképviseleti szervek 6 pontos igényt 
terjesztettek az ÁVÜ elé, hogy azo
kat a zártkörű pályázaton felkutatni 
kívánt szakmai privatizációs partner

miatt. A gyógyszeripar 20%-ot meg
haladó termelés visszaesését a szovjet 
fizetőképes kereslet kiesése idézte elő, 
ugyanakkor az adott időszakban a bel
földi kereslet növekedett.

Sz.G.

gével a létesítmények háromdimenziós 
(3D) számítógépes modelljeit készítik 
el a tervezés során, hogy ebben készül
jön minden lényeges tervrész. Ez lehe
tővé teszi az automatikus ütközésvizs
gálatot, amely a kivitelezés során ma 
szükséges utólagos tervezések nagy ré
szét feleslegessé teszi.

A modellről automatikusan hibát
lan anyag-, berendezés-, szerelvény
jegyzékeket készíthetünk, az előregyár- 
tás igényeinek megfelelő pontos rajzo
kat és adatokat lehet előállítani.

Mindezek eredményeként - nemzet
közi tapasztalatok alapján - az egyes 
létesítmények beruházási költségei 3- 
5%-kal csökkenhetnek, ez a hazai kö
rülmények között minden bizonnyal 
nagyobb, meghaladhatja a 10%-ot.

1992 januárjában megindul a rend
szer alkalmazásához szükséges kikép
zés a KFKI-ban, majd sor kerül az 
első szakember angliai kiképzésére. Az 
ő feladatuk lesz az, hogy a tervezők ok
tatását a KFKI szakembereivel közö
sen 1992 második negyedévében lebo
nyolítsák.

1992 második félévében kerül sor a 
mintatervezési feladatra, ennek során 
az OLAJTERV Rt. falai között meg
születik az első terv az új számítógépes 
rendszeren, amely új távlatokat nyit 
meg a társaság fejlődésében.

Sz.G.

felé is továbbítsák. Ezek a követke
zők voltak: a szociális ellátás színvo
nalának megőrzése, a dolgozók kezé
ben lévő részvények kötelező visszavál
tása kilépés esetén, a létszámcsökken
tés korlátozása, a március végéig meg
kötésre kerülő, új kollektív szerződés 
minimum 12 hónapi érvényessége, és 
a további dolgozói részvényszerzés tá
mogatása.

Bár mind az alapanyaggyártásban, 
mind a gyógyszergyártásban csökken 
az EGIS-ben 1992-ben a termelés volu
mene (naturális mutatókban), de min
den EGIS dolgozó foglalkoztatását biz
tosítani kívánják és tudják. Ennek ér
dekében külföldi partner számára bér
gyártást is terveznek, ilyet már az 
idén is végeztek. Másfelől javul a ter
mékszerkezet, mert a kisebb termék- 
mennyiség nem jelent kisebb termelési 
értéket és csökkenő nyereséget.
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A magyar vegyipar

Új EGIS készítmény a Dormicum 
nevű altató és nyugtató. Kiszerelési 
formája egyrészt tabletta, másrészt in
jekció. A tabletta lefekvés előtt előbb 
hipnotikus hatásával elaltat, majd 7- 
9 óra után nem észlelhető semmilyen 
hatás, így azok is szedhetik, akik más
nap teljes szellemi képességük birto
kában akarnak lenni. Intravénásán al
kalmazva nyugtató vagy pl. operációk 
előtt intramuszkulárisan beadva előké
szíti a műtétet. Hatóanyaga a midazo- 
lám, egy vízoldható imidazobenzodia- 
zepin.

Az Alkaloida Vegyészeti Gyá
ra t 4,3 milliárd forintos alaptőkével 
részvénytársasággá alakították. A két
ezer főt foglalkoztató cégnek tavaly 4,8 
milliárd forint nettó árbevétele és 154 
millió forint nyeresége volt. Az átala
kuláskor a könyv szerint 3 milliárdos 
vagyont 5,6 milliárd forintra értékel
ték. A külföldi befektető későbbi be
vonása mellett dolgozói részvények ki
bocsátását is tervezik.

A Richter Gedeon R t. 1991-ben 
mintegy 33 millió dollárnyi exportot 
bonyolít le a Szovjetúnióval. Ez jóval 
kevesebb, mint az év elején szerződés
ben lekötött, de akreditív hiányában 
nem realizált 184 millió, és messze nem 
éri el az ezt követően tervezett 65 mil
lió dollárnyi volument sem. Az első ne
gyedévben megtermelt raktárkészletet 
mindenesetre elapasztja. 1992-re 100 
millió dollárt terveznek.

1991 év végén az amerikai Food and 
Drug Administration (Élelmiszer és 
Gyógyszerhivatal) ellenőrzést tartott a 
Richter Gedeon Rt.-ben. A felülvizs
gálat kiterjedt az alapanyaggyártástól 
a tabletta gyártáson keresztül a végső 
csomagolásig. Ellenőrizték az üzemek 
általános környezetét és belső tereit is. 
Az eddig kétévente sorra kerülő ellen
őrzés most egy alkalom (1989) kiha
gyása után minden szempontból sike
res volt: az FDA továbbra is engedé
lyezi, hogy a Richter az általa gyár
tott termékeket, többek között az an- 
tibébi pirulákat továbbra is exportálja 
az USA-ba.

A Caola privatizációjának meg
hiúsulása. Másfél éves tárgyalás után 
a Colgate-Palmolive amerikai cég be
jelentette, hogy visszavonja a Caola 
Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vál
lalat megvételére tett ajánlatát. Indok: 
a Caola piaci pozíciói annyira megrom
lottak, hogy nem lát tovább már fan
táziát az üzletben.

Az Állami Vagyonügynökség április
ban versenytárgyalás kitűzésére köte
lezte a Caolát, melyen a céget maga
sabb áron hirdették meg. 10 cégnek 
küldték ki az ajánlatot, egyedül a Col
gate adott választ. Átvállalta volna a 
Caola mintegy 1 milliárd forintos adós
ságállományát, megoldotta volna a fel
tárt környezetszennyezési problémát, 
és a túl nagynak ítélt adminisztratív 
apparátust csak több év alatt bocsá
totta volna el. Az első öt évben 20 mil
lió, a második öt évben pedig 15 millió 
dollárt fektetett volna a Caolába, mint 
a közép-európai fejlesztési és termelési 
központjába.

Az ÁVÜ szeptemberben a verseny- 
tárgyalást sikertelennek minősítette és 
egy amerikai befektetési bankot bízott 
meg a Caola újabb értékelésével. Az 
eredmény közelített a Colgate ajánla
tához, de ez már késő volt.

A Caola termelési értéke 1991-ben 
várhatóan 4,5 milliárd forint, a hazai 
piacból 40%-ban részesedik.

A MÓL Rt. Igazgatósága 1991. no
vember 21-23-án ülést tartott. A meg
nyitás után dr. Bakay Árpád az Ipari 
és Kereskedelmi Minisztérium helyet
tes államtitkára elismerően szólt az 
OKGT átszervezésében végzett mun
káról és átadta az Igazgatóság tagjai
nak a megbízólevelüket.

Az ülést dr. Teleki Pál, az Igazgató
ság elnöke vezette. Többek között meg
állapították, hogy az Rt. hitelállomá
nya az újraértékelt vagyon kb. 10%-át 
teszi ki. Ez igen kedvező érték és iga
zolja az eddigi hitelpolitikát, ezenkívül 
kedvező hatású a szabadpiaci olajvá
sárlásokhoz szükséges hitelfelvételekre.

Az Igazgatóság jóváhagyta az 1992. 
évi kutatási tervet, ezzel a kuta
tómunka folyamatossága biztosítható 
volt.

Igen lényeges és széles körű véle
ménycsere folyt a felelősség és a dön
tési jogkörök megosztásáról a beruhá
zásoknál, feljesztéseknél, munkáltatói 
és egyéb vállalati kérdéseknél. Ennek 
jóváhagyása végső soron az IKM-re 
vár.

A MÓL Rt. vezetősége 1991. no
vember 27-én sajtótájékoztatót tar
tott. Ezen Sebestyén Béla vezérigazga
tóhelyettes, a feldolgozási és kereske
delmi divizió vezetője ismertette az új
ságírókkal az olaj- és benzinkereskede
lemmel, a termékek minőségével kap
csolatos 1992. évi változásokat.

Az európai követelmények 1992. évi 
eléréséhez az Rt., illetve elődje közel 13 
milliárd forintos beruházást valósított 
meg a Dunai Kőolajipari Vállalatnál.

Az október elején üzembehelyezett 
évi 600 kt-s reformáló üzem tette le
hetővé — előző beruházásokkal együtt
— az ólommentes benzin termelésé
nek növelését. Ezáltal a levegőbe ke
rülő ólom mennyisége az 1990. évi 900 
tonna és 1991-es 700 tonna értékről 
1992-ben 280 tonnára csökken. így szé
lesebb körben válik lehetővé katalizá
torok beépítése a kocsikba. Ez az au
tósoknak többetkiadásba kerül ugyan, 
de a környezeti szennyezés csökkenésé
ben és az ebből következő egészsége
sebb életben sokszorosan megtérül.

1992 harmadik negyedévében helye
zik üzembe az 1,5 Mt kapacitású hidro- 
génes kéntelenítő üzemet, mely a mo
torhajtó anyagok kéntartalmának az 
európai szabványnak megfelelő csök
kentését teszi lehetővé. így a benzi
nek kéntartalma 0,05 tömeg%-ra (ez 
negyede az eddig megengedett érték
nek), a gázolajé 0,5-ről 0,2-re, a tüze
lőolajé 1,0-ról 0,3-ra csökken. Új meg
kötés, hogy a benzoltartalom max. 3 
térfogat% lesz, ez jobb mint a nyuga
teurópai 5tf%, és közelíti az ez év ja
nuárjától az USA-ban előírt 1%-os ér
téket. Gázolajnál átállnak az európai 
téli-nyári minőségre.

Megnyugtató, hogy keletről az olaj 
folyamatosan érkezik, az Adria-vezeték 
pedig a helyzet normalizálódása után 
könnyen újra munkába állítható.

Körvélyessy Gyula

Új elsőszámú vezető a TVK- 
nál. Az Állami Vagyonügynökség Igaz
gató Tanácsának döntése alapján Csépi 
Lajos, az ÁVÜ elnöke 1991. december 
30-án a TVK Rt. első ügyvezető igaz
gatójává Nagy Lászlót, a Kombinát ed
digi termelési vezérigazgatóhelyettesét 
nevezte ki.

Á talakult a CHEMOLIMPEX.
A CHEMOLIMPEX Vegyianyag Kül
kereskedelmi Vállalat 1992. január ele
jén részvénytársasággá alakult át. A 
CHEMOLIMPEX Rt. 750 MFt alaptő
kével, 100%-os állami tulajdonnal ala
kult meg. Az állami tulajdont az Ál
lami Vagyonügynökség képviseli. Az 
átalakítás célja a privatizáció, amelyet 
versenyeztetéssel kívánnak megoldani
- minél előbb.

Sz.G.
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gyakorlatból a gyakoriéinak
Energiamegtakarítás szivattyúk vezérlésével

Folyadékok szállításának régóta is
mert problémája a folyadékáram ál
landó értéken tartásának és mega
dott mértékű változtatásának kialakí
tása. Centrifugálszivattyúk nyomóve
zetékébe épített változtatható fojtás 
azaz szabályozó szelep a leggyakoribb 
megoldás. A szabályozó szelepet pneu
matikus, hidraulikus, vagy villamos se
gédenergiával lehet működtetni, szabá
lyozóberendezéshez csatlakoztatni. Ez 
a jól bevált módszer azonban energia- 
pazarló, mert a szivattyút nagyobb tel
jesítménnyel járatja mint amilyenre az 
adott folyadékmennyiség szállításához 
szükség lenne, mert a szabályozó sze
lepen nyomásesés keletkezik.

Energetikailag kedvezőbb megoldás 
a szivattyú fordulatszámának foko
zatmentes változtatása mechanikus,- 
hidraulikus,- vagy villamos fordulat- 
számszabályozóval. A szivattyúk szál
lítási jelleggörbéi a fordulatszámtól 
függnek és így a kívánt áramlást a ve
zeték és a szivattyú jelleggörbéinek is
meretében szabályozni lehet. A mód
szer régen ismert, de a megoldások 
igen költségesek és bonyolultak voltak, 
ezért csak különleges esetben alkal
mazták azokat. Villamos motorok for
dulatszámának változtatásához külön
leges hajtásszabályozókat kellett alkal
mazni. Az újabb műszaki megoldások, 
amelyek a félvezetőtechnika és mikroe
lektronika fejlődésével váltak hozzáfér
hetővé, aránylag olcsón beszerezhetők, 
teljesítménytől függően hazai forrás
ból vagy importból. További előnyük,

hatásfoka, ezért mindig ki kell érté
kelni az adott feladatra legtakaréko
sabb megoldást.

1. ábra. Szivattyú- é* vezeték-jelleggörbék 
1 vezetékellenállás tin ta  víznél; 2 

vezetékellenállás Mennyezett víznél; S szivattyú  
jelleggörbék állandó fordulatszámnál; 4 

szivattyú teljesítményfelvétele

Nagy terhelésingadozásoknál és na
gyobb szivattyútelepek esetében szük
ség lehet a teljesítmény-szükséglettől 
függően a bekapcsolt szivattyúk szá
mának változtatására is. Ez ismét 
energiamegtakarítást eredményezhet, 
mert a gépegységek a kedvezőbb hatás
fok közelében üzemeltethetők. A kor
szerű vezérlőberendezésekkel automa
tizálható a bonyolult csővezetékrend
szerek üzemeltetése is. Ilyen példát 
mutat be K ötzle^.

Egy holland nagyvárosban létesített 
szennyvízhálózat korszerűsítésénél ér

it ábra. Folyadékszállítás szabályozása 
1 folyadékszintérzékelő; 2 vezérlőberendezés; S induktív áramlásmérő; 4 változtatható 

fordulatszámú m otor

hogy az általánosan használt váltóá
ramú aszinkron motoroknál alkalmaz
hatók, a meglévő gépegységek elé, az 
áramellátásba kapcsolhatók. A frek
venciaváltoztatás elvén működő beren
dezések rendszerint sok kényelmi és 
biztonsági szolgáltatással is el vannak 
látva. A frekvenciaátalakításnak is van

tek el energiamegtakarítást korszerű 
szivattyúvezérléssel. A sík terep adott
ságai miatt minden helyi tározótól szi
vattyúval kellett megoldani a szenny
víznek és az esővíznek a derítőműbe ju
tását. A csővezetékek ellenállása (nyo
másvesztesége) nem csak a szállított 
folyadékáramtól függött, hanem azt

mW

a szennyvizek szilárdanyagtartalma is 
befolyásolta.

Az 1. ábrán látható a szivattyú for
dulatszámának változásával módosuló 
jelleggörbe és a csővezeték ellenállásá
nak változása a folyadékáram függvé
nyében. A közölt számpéldában a fo
lyadékáram 10 m3/h, a fordulatszám 
800 min-1 .

Tiszta víz esetében a csővezeték el
lenállásgörbéje (l) és a szivattyú jelleg
görbéje (3-800) a kívánt munkapontnál 
10 ms /h-nál metszi egymást. Erősen 
szennyezett viznél a (2) ellenállásgörbe 
érvényes, amelynek a metszéspontja a 
szivattyú jelleggörbével csak 7 m3/h 
folyadékáram értéknél van. A cseké
lyebb szállításnak az lehet a következ
ménye, hogy a helyi tározó megtelik, 
esőzésnél nincs tárolókapacitás stb.

Megnövelt szivattyúfordulatszámnál, 
amint az az ábrán látható, a szennye
zett víz is elszállítható a kívánt áram
lással. Ugyanakkor tiszta víz esetére a 
kelleténél több a szállítás, a metszés
pont 13 m3/h-nál van. A nagyobb fo
lyadékáram növeli az energiaköltséget, 
mert a szükségesnél nagyobb nyomáse
séssel szállít. A szivattyú teljesítmény
felvételének változását a (4) görbe mu
tatja, ennek segítségével állapítható 
meg az energiatöbblet. A túlságosan 
sok víz elszállításának még az a követ
kezménye is lehet, hogy a szivattyút le 
kell állítani, mert a tározó kiürül. A 
vezetékekben álló szennyvízből kiüle
pedhet a szennyezés egy része, ami új
raindításnál zavarokat okozhat.

A rendszer irányításához szükség 
van a folyadékszintek és az áramlásér
tékek mérésére. Több szivattyúból álló 
szivattyútelepek és kiterjedt hálóza
tok irányításánál a szállított mennyi
ségek összehangolására is szükség van, 
amit központi vezérlővel, a 2. ábrán 
is látható logikai vezérlőberendezéssel 
(PLC) lehet megoldani.

Az ábrából látszik, hogy a folya
dékáramlást mágneses-induktív áram
lásmérővel érzékelik. Ezek a műszerek 
szennyezésekre nem érzékenyek, ezért 
előszeretettel alkalmazzák őket szilárd 
szemcséket, rostokat tartalmazó fo
lyadékok, zagyok esetében. (Ilyen el
ven működő áramlásmérők hazai gyár
tásban is készülnek.) Érdekességként 
megemlíthető, hogy Rotterdamban a 
már meglévő és helyhiány miatt nem 
bővíthető szivattyúállomásokban nem 
tudták az áramlásmérőket elhelyezni, 
ezért azokat a csővezetékek földbe he
lyezett részébe kellett beépíteni. A ve
zetékek elmozdulásából eredő feszült
ségeket a műszerek nem viselték volna 
el, ezért azokat vasbeton kerettel véd
ték meg a káros megterheléstől. Mint
hogy beépítés után a vezetéket bete
mették, nagy megbízhatóságú műszert 
alkalmaztak és a kiértékelő elektroni
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kát a felszínen szokásos csővezetékre 
szerelés helyett külön védődobozokba 
szerelték. A folyadékszinteket hidro-

Foszgén ellen ammonias vízgőz

A Magyar Kémikusok Lapjában 
már közöltük (1991. febr.), hogy hat 
magyar vegyipari vállalat kísérletsoro
zatot tervez foszgén -  klór -  ammó
nia haváriák esetére. Az előkészítésnél 
tervbe vettük, hogy foszgén-ömlés ese
tén ammóniás vízpermettel ill. ammó
niái vízgőzzel végezzük majd a véde
kezési kísérleteket. Ezen elgondolásun
kat támasztja alá S. M. Eglund cikke 
a Chemical Engineering Progress-ben: 
„Vegyiüzemek tervezése és üzemelte
tése a hozzátartozó biztonsággal” cím
mel.

Ebben a szerző említést tesz ar
ról, hogy a foszgén-előállító ill. felhasz
náló üzemeknél az ammóniával kevert 
vízgőz a legjobb védekezési módszer, 
mert azonnal veszélytelen vegyületekre 
bontja el a foszgént. A foszgén szállí
tásánál bekövetkező havariáknál, ami
kor nem megoldható a vízgőz előállí
tása (pl. vasúti és közúti mentésnél) az 
ammóniával dúsított vízpermet jelent 
megoldást.

[Forrás: CEP 91. márc. Vol. 87. No. 3. 
85-91. old.]

Újabb robbanások amerikai 
vegyiüzemekben

Aki rendszeresen figyeli a vegy
ipari szaksajtót, nehezen tudja eldön
teni, hogy az amerikai híradás sokkal 
nyíltabb-e mint az európai, vagy való
ban jobb-e az európai üzemek bizton
sága. Alig múlik el ugyanis egy-egy ne
gyedév, hogy ne olvashatnánk hírt na

sztatikus mérési módszerrel érzékel
ték és a villamos jelet továbbították a 
PLC-be. A rendszer működését érzé
kelteti a S. ábrán látható elvi ábra.

Száraz időjárásnál a vezérlőberende
zés Q i folyadékáramot ír elő és ezt 
tartja állandó értéken a szivattyú for
dulatszámának szabályozásával. Ameny- 
nyiben a beállított értéknél tartósan 
kevesebbre van szükség, a szint csök
ken és a szint hj értékénél a szivattyút 
leállítja, szintemelkedésnél h i elérése
kor újraindul a szivattyú. Terhelésnö
vekedéskor, pl. esőzés következtében 
a szint növekszik és hs érték elérése
kor a PLC megnöveli a folyadékszál
lítást Qj értékre. Ezt a szivattyúter
helést tovább növeli, ha a szint to

gyobb tüzekről, robbanásokról, de ar
ról is, hogy ezeket milyen rövid idő 
alatt építik újjá.

Az is igaz, hogy ezeknél bármilyen 
nagy is a rombolás, az anyagi kár, re
latíve alacsony a halottak és a sérül
tek száma. Ennek oka a nagymértékű 
gépesítettségben, ill. automatizáltság
ban, a computeres irányításban kere
sendő.

így például 1991. március 12-én 
robbanás történt az Union Carbid 
etilén-oxid üzemében a Texas állam
beli PORT LAVACA-ban. 1 személy 
halt meg és kevés a sérültek száma. Az 
üzem etilénglikolt, glikolétert, etanola- 
mint és polietilént gyártott. A robba
nás az etilén-oxid tisztító rendszerben 
történt és a desztilláló kolonna pusz
tult el. Maga a polietilén üzem kevéssé 
sérült, egy hónap után újra indul(t), 
míg az etox-üzem 1991 őszére kerül 
újra indítható állapotba.

Ugyancsak robbanásról számoltak 
be a CITCO olajfinomító Lake Charles- 
i üzeméből (Lousiana állam) 1991. 
március 3-án. Itt 3 személy vesztette 
életét és 12 fő sérült meg. A szakmai 
ismertetés elég szűkszavú: a katalitikus 
krakkolóból indult ki a robbanás és a 
tűz, amikor forró olaj és víz érintkezett 
egymással.

TCE 91. ápr. 11. No. 494. 9. old.
TCE 91. ápr. 25. No. 495. 8. old.]

Hordozható vészzuhany

Üzemi tüzek alkalmával a legtöbb 
súlyos személyi sérülés abból adódik, 
hogy lángot fog a ruházat. Ezen 
segít az üzemek belső terében létesítet

vább emelkedik, egészen Qz maximá
lis értékig. A teljesítménynövelés üte
mét (A) a vezérlő berendezésbe tapasz
talatok alapján programozzák be. A 
hr szint elérésekor, pl. felhőszakadás
kor, a vezérlő bekapcsolja a további 
szivattyúkat a szintemelkedéstől füg
gően. A szint csökkenése értelemsze
rűen a szivattyúk lépcsőzetes kikapcso
lását eredményezi.

[l] Kötsie, G.: Pum pensteuerung spart 
Energiekosten, CAV 1989. szept. p. 48.

N agy Iván

vészzuhany (néha a tűzoltó ruházata 
is meggyullad, ami nem mindenütt és 
mindenkor lángálló).

Más a helyzet olyan helyeken, ahol 
nincs rendszeresített vészzuhany. Az 
ilyen helyeken alkalmazható az angol 
tűzoltóság által kifejlesztett, az 1. áb
rán látható hordozható vészzuhany. Ez 
igen rövid idő alatt felállítható a tűz 
helyszínén és tömlővel csatlakozik az 
oltást végző motorfecskendős tűzoltó 
autóhoz. A négy lábat csuklók fog
ják össze, ennélfogva nyitható szét, ill. 
csukható össze. A szórófejek elhelye
zése olyan, hogy az égő ruházatú em
bert felülről és minden oldalról vízper
mettel teríti be.

Kellő konstrukciós készséggel ren
delkező üzemekben házilag is elkészít
hető. Főleg ott ajánlható, ahol nagy
kiterjedésű az üzem és az objektumok 
távol vannak egymástól (pl. kombiná
tok, olajfinomítók esetében).

[Forrás: TCE 91. márc. 14. No. 492. 8. 
old.]

BIZTONSÁGTECHNIKA — 
ÜZEMTECHNIKA
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Ipari kémkedés

Az USA eddigi legnagyobb jelentő
ségű ipari kémkedéséről adott hírt az 
angol vegyészmérnökök lapja.

Két tudós: Bemard Myles és Mario 
Mincio másfél millió dollárért akarta

eladni a Merck legújabb antiparazita 
készítményének az IVERMECTIN-nek, 
valamint a Schering új rákellenes sze
rének az ALFA-2-INTERFERON-nak 
a gyártási dokumentációját.

Az elkövetőket tettenérték az áta
dásnál. Bírósági vélemények szerint rá

juk 30 év börtön vár. Ez már való
színűleg visszatartó hatású lesz mások 
számára.

[Forrás: TCE 91. márc. 28. No. 493. 8. 
old.]

Frendl Géza

H IRDESSEN
A

M AGYAR
KÉM IKUSOK
LA PJÁ BA N

Hirdetési díj: 15.000 Ft/oldal + ÁFA

A hirdetések a 
szerkesztőségben 
megrendelhetők.

Szerkesztőség: 1027 Budapest, Fő u. 68. 
Telefon: 201-8056.
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\  TVK jelene és jövője
NAGY LÁ SZL Ó 
ügyvezető igazgató

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt.* ** (TVK) Magyaror
szág hatodik legnagyobb vállalata, amely az európai 
poliolefingyártok rangsorában is az első 20 között van. 
A tiszaújvárosi termelő telephellyel működő kombi
nát gyáraiban állítanak elő egyedül az országban eti
lént, propilént, polietilént és polipropilént. A kombi
nát műanyagfeldolgozó gyára Európa legnagyobb egy- 
telephelyes mfianyagfeldolgozó üzeme.

A petrolkémiai iparágat világszerte jellemző ten
denciák (a poliolefinfelhasználás növekedése a fejlett 
országokban a gazdasági növekedés átlagos üteméhez 
igazodik), a kelet-európai országok jövőben várható 
fejlődése (a kelet-európai országok egy főre eső mfia- 
nyagfelhasználása csupán 30-50%-a a nyugat-európai 
átlagnak), továbbá a vállalat kereskedelmi szempont
ból is kedvező földrajzi elhelyezkedése, a jövőre nézve 
is jelentős növekedés ígéretét hordozzák magukban.

Erre alapozva számottevő fejlesztésekben gondolko
dunk. Ezeket a fejlesztéseket a TVK pénzügyi alap
jainak és egyéb külső forrásoknak a bevonásával kí
vánjuk megvalósítani. Ilyen fejlesztés például a meg
lévő olefingyár rekonstrukciója és átalakítása alter
natív (vegyipari benzin vagy gázolaj) alapanyagok 
feldolgozására, mivel a meglévő olefingyár eredetileg 
vegyipari benzin feldolgozására épült. 1990-ben egy 
új, atmoszférikus gázolaj feldolgozására is alkalmas 
bontókemencét helyeztünk üzembe, majd 1991-92 fo
lyamán további két, meglévő kemencét alakítunk át 
gázolaj bontásúra.

Távlati célunk egy új, alapvetően etilént és pro
pilént termelő gyár (olefingyár) létesítése. Egy ilyen 
nagyságrendű beruházás azonban meghaladja a vál
lalat saját lehetőségeit, sőt nemzetgazdasági méretek
ben is meghatározó jelentőségű. Éppen ezért a megva
lósítás csak jelentős nagyságú hazai és/vagy külföldi 
működő tőke bevonásával képzelhető el.

Egy új olefingyár felépítése hosszú távra meghatá
rozná a petrolkémia és a petrolkémiára települő ipar
ágak jövőjét Magyarországon.

Az olefingyár megépítésével további fejlesztési irá
nyok nyílnak meg:
-  etilén-oxid, etilén-glikol
-  akrilsav, akrilészterek
-  propilén-oxid
-  oxoalkoholok
-  fenol, aceton, biszfenol-A
-  polikarbonát
-  poliészterek, poliolok
-  sztirol gyártása.

* Tiszai Vegyi Kombinát R t., Tiszaújváros
** A TVK 1992. január 1-vel alakult át állami tulajdonú 

részvénytársasággá 24 milliárd F t alaptőkével és mintegy 7 
milliárd F t felhalmozott vagyonnal.

A felsorolt fejlesztések részint a beruházási költsé
gek nagyságrendje, másrészt egymásra épülésük, kap
csolódásuk miatt az egész magyar vegyipar együttmű
ködése esetén realizálhatók.

A világpiaci tendenciákhoz igazodva egyúttal jó 
esélyünk lenne előnyhöz jutni olyan piacokon, mint 
az új tagokkal bővülő Közös Piac, Ukrajna vagy 
Oroszország. Erre a már említett kedvező földrajzi 
helyzetünk, valamint korábbi kapcsolataink egyaránt 
alapot adnak.

A TVK második legnagyobb üzletága a műanyag
feldolgozás, amely a hagyományos technológiák (film
húzás, fúvás, fröccsöntés stb.) mellett magában fog
lalja a nem szőtt textíliák, valamint a szőtt zsákok- 
és konténerek gyártását is. A műanyagfeldolgozás 
fejlesztésére vonatkozó stratégiánk fő célkitűzése egy 
korszerűbb termékstruktúra kialakítása, amelyre a 
vállalat konkrét fejlesztési programot dolgoz ki. A 
program nagy nyereségtartalmú termékek gyártását 
irányozza elő működő tőke bevonásával.

Vegyesvállalatokat hoztunk létre, például 1991. má
jusában írtuk alá a TiszaTextil Kft megalapításáról 
szóló társasági szerződést, amelynek eredményeként a 
szőttzsák üzem 1991. július 1-től vegyesvállalati for
mában működik egy osztrák céggel. A TiszaTextil 
Kft-ben a TVK részesedése 50%. A Polipack Kft-t, 
amelyben a részesedésünk 65%, a műanyag pántoló
szalagok, gégecsövek és üreges testek gyártására alakí
tottuk meg. A TVK volt festékgyára ma AKZO-TVK 
Rt. néven holland-magyar vegyesvállalatként műkö
dik, amelyben a részesedésünk 49%.

Az 1964 óta termelő ammónium-nitrát műtrágya 
gyárunk technológiája elavult. A fizetőképes kereslet 
visszaesése miatt a műtrágya gyártását jelenleg szü
neteltetjük.

Önálló külkereskedelmi szervezetünket a Tisza- 
Chem Rt-t 1990. január 1-én hoztuk létre 100 mil
lió Ft alaptőkével, melyben 1991-ben 51%-ról 75%-ra 
növeltük a részesedésünket. A KGST összeomlása és 
a fizetőképes kereslet hiánya miatt a Független Álla
mok Közösségébe jelenleg árut közvetlenül nem szál
líthatunk. Távlatilag azonban az ukrán és orosz pi
acot nagy jelentőségűnek tekintjük, ezért nyitottuk 
meg 1991-ben a TiszaChem Rt. moszkvai irodáját.

Szemléletünkben, mindenkori üzletpolitikánkban 
meghatározónak tekintjük a piac még oly változó kö
vetelményeihez való gyors és rugalmas alkalmazko
dást, a megbízható partneri viszony kialakítását.

A piacgazdaság kiépülése új, eddig nem ismert fel
adatokat ró a vállalatokra, így ránk is. Nagy szakmai 
és gazdasági kihívás ez munkatársaim számára is, bí
zom azonban szakembereink hozzáértésében, innova
tív készségében.

A  kiára t beérkezett: 1992. jan . 20.
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A lineáris polietilén feldolgozásával kapcsolatos vizsgálatok

Bevezetés

A szakirodalom a polietiléneket sűrűségük alapján 
három csoportra osztja [1]:
-  kissűrűségfi polietilén (jele PE-LD, sűrűsége 0,915-

0,924 g/cm3);
-  közepes sűrűségű polietilén (jele PE-MD, sűrűsége

0,924-0,945 g/cm3);
-  nagysűrűségfi polietilén (jele PE-HD, sűrűsége

0,945-0,970 g/cm3).
A felsorolt típusok molekulaszerkezetükben is kü

lönböznek egymástól. A kissűrűségű polietilén hosszú, 
szabálytalanul elágazó szénhidrogén láncokból áll. A 
közepes és nagysűrűségű polietilének szénláncai egye
nesek, melyeken csak kevés, néhány szénatomból álló 
elágazás található [2].

Az elágazásokat egyes eljárások céltudatosan, egy 
bizonyos meghatározott komonomer beépítésével hoz
zák létre. A komonomer C4-C8 alfa-olefin [3, 4, 5]. 
Az így felépített polietiléneket lineáris polietilének
nek nevezik. A komonomer típusának és koncentráci
ójának megfelelő megválasztásával a lineáris polieti
lén sűrűsége az egész sűrűségtartományt átfogja 0,90- 
0,97 g/cm3 között. A gyártási eljárásokkal jelen közle
mény keretében nem kívánunk foglalkozni, mert azok 
ismertetése az irodalomban [2, 3, 6] elég részletesen 
megtalálható.

Kissűrűségű polietilént (PE-LD) 1970 óta, lineáris 
polietilént (LPE) pedig 1987 óta gyárt a Tiszai Vegyi 
Kombinát. Az utóbbit a Phillips Petroleum Co. által 
kifejlesztett szuszpenziós eljárással állítja elő. Az al
kalmazott komonomer hexén-1, az előállított polime
rek sűrűsége 0,934-0,96 g/cm3, tehát termékünk kö
zepes, illetve nagysűrűségű polietilén. Közleményünk 
célja azoknak a technológiai kísérleteknek és vizsgála
toknak a bemutatása, melyekkel a lineáris polietilén 
feldolgozását kívántuk elősegíteni, illetve a gyakorlat
ban felmerülő problémákat megoldani.

A lineáris polietilén tulajdonságai

A lineáris polietilént általában azokon a területeken 
alkalmazzák, ahol a kissűrűségű polietilént. Ezért 
tulajdonságait is ehhez a klasszikus alapanyaghoz 
szokás hasonlítani [2 , 4, 7, 8]. A lineáris polietilén 
előnyös tulajdonságai:
-  nagymértékű nyújthatóság, ami 10 sőt 5 /im vastag 

fólia gyártását is lehetővé teszi;
-  azonos falvastagság esetén nagyobb mechanikai 

szilárdság, illetve azonos mechanikai szilárdság 
mintegy 30%-os falvastagság, azaz anyagmennyiség 
csökkenés mellett;

-  jobb hőállóság;
-  nagyobb kémiai ellenállóképesség;
-  kiváló feszültségkorrózióval szembeni ellenállás;
-  kisebb vetemedési hajlam.

* Tiszai Vegyi Kombinát Budapesti Kirendeltsége

mkl

FARKAS ANTAL*
V O L K  JÁNOS*

A felsorolt előnyök mellett hátrányként jelentkezik
-  a nagymértékű nyúlás, ami különösen hordtáskál 

alkalmazhatóságát korlátozza;
-  kis zsugorodási hajlama miatt zsugorfólia gyártásra 

nem alkalmas;
-  átlátszósága jóval kisebb mint a kissűrűségű polie

tiléné;
-  hagyományos gépeken nehezen dolgozható fel;
-  azonos energiafelvétel esetén mintegy 30%-kal ala

csonyabb az anyagkihozatal;
-  nagyobb a csigakopás;
-  nagyobb feldolgozási nyomás esetén nagy az ömle- 

déktörési hajlam.
Az említett előnyöket és hátrányokat mi is ész

leltük és a hátrányok közül elsősorban a nagyobb 
olvadékviszkozitás következtében fellépő kihozatal- 
csökkenést és ömledéktörést próbáltuk növelni, illetve 
csökkenteni különböző csúsztatok adagolásával. Mun
kánkról a korábbiakban részletesen beszámoltunk [10, 
11, 12], itt ezt kívánjuk röviden összefoglalni.

Csúsztatószer megválasztására Irányuló kísérletek

Bár a hagyományos kissűrűségű polietilénömledé- 
kek feldolgozása nem okoz különös nehézséget, mégis 
jelentős mechanikai energiát igényel. Az energiaigény 
csökkentése és a feldolgozógépek teljesítménynövelése 
érdekében olyan segédanyagokat szokás alkalmazni, 
melyek csökkentik az ömledék külső és belső súrló
dását. Ezek az adalékanyagok az ún. csúsztatok [9].

A kissűrűségfi polietilének eredményesen alkalma
zott csúsztatószerei a zsírsavészterek, a szappanok és 
a zsírsavamidok.

A felsorolt adalékok kis molekulatömegfi anyagok, 
melyek olvadáspontja nem haladja meg a 150°C-t. 
A hagyományos csúsztatók tapasztalataink szerint el
engedhetetlenül szükségesek a lineáris polietilénfóliák 
előállításához, mert nélkülük nem lehetséges egyenle
tes vastagságú, használható fóliát előállítani. A szük
séges csúsztató koncentráció 500 ppm. Mindemellett 
továbbra is tapasztalhatók a lineáris polietilén hát
rányos feldolgozástechnikai tulajdonságai, nevezete
sen a nagyobb energiafelvétel, a kisebb anyagkihoza
tal, a nagyobb axiális erő és anyagnyomás, a maga
sabb anyaghőmérséklet, továbbá fellép a fólia opti
kai tulajdonságait károsan befolyásoló ömledéktörés 
is. Az említett hátrányok a hagyományos csúsztató
szerek koncentrációjának növelésével csak minimális 
mértékben vagy egyáltalán nem küszöbölhetők ki.

A szakirodalom [4] említést tesz néhány cégről, me
lyek újtípusú „folyásjavító” adalékokat hoznak forga
lomba, melyekkel ki lehet küszöbölni a lineáris po
lietilének hátrányos feldolgozástechnikai tulajdonsá
gait. Ezek közül elsőként a Schulman cég AMF 702 
D márkanevű mesterkeverékét volt alkalmunk kipró
bálni. Első kísérleteinkhez [10] Phillips gyártmányú, 
Marlex-típusú anyagokat használtunk, mivel ekkor
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még nem működött a Lineáris Polietiléngyár. Vizs
gálatainkat később saját gyártmányú lineáris polieti
lénekkel is megismételtük és a várakozásnak megfele
lően azonos hatást észleltünk [11].

Az AMF 702 D mesterkeverék hatóanyaga a Du 
Pont cég által gyártott Viton A márkanevű fluore
lasztomer. A Viton A a hagyományos kis molekula
tömegű csúsztatószerekkel ellentétben makromoleku
lákból áll, vinilidén-fluorid/hexafluor-propilén kopo- 
limerje. A mesterkeverék hatóanyagtartalma 2%. A 
gyártó cég szerint a fluorelasztomerből a lineáris po
lietilénbe 100-500 ppm-et célszerű bevinni.

A fluorelasztomer a polimerömledék felszínére ván
dorol, a gép és a szerszám felületén egy többé-kevésbé 
jól tapadó réteget képez, amin a polimerömledék 
könnyen csúszik [11, 13]. Ez az elmélet egy későbbi kí
sérletünk során igazolódott. Laboratóriumi belső ke- 
verőnk optimális homogenizálási idejének meghatá
rozásához Au-198 rádióaktív izotóppal bevont Viton 
Free Flow 23 jelű fluorelasztomert kompaundáltunk 
lineáris polietilénnel. A belső keverőt a kompaund el
távolítása után lineáris polietilénnel többször átjárat
tuk. A sugárzásintenzitásmérések ennek ellenére azt 
mutatták, hogy a bevitt fluorelasztomernek (a keve
rék 2%-a volt fluorelasztomer) a fele a készülék belső 
falára tapadt, s onnan csak oldószerrel tudtuk eltávo
lítani [14].

1. ábra. Fluorelasztomeres mesterkeverék (4000-szeres nagyítás)

A fluorelasztomer tartalmú mesterkeverék törésfe
lületét pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgálva (1.,
2. ábrák)  megállapítottuk, hogy a fluorelasztomer a 
mátrixban 1-3 /xm vastagságú 5-10 /xm hosszúságú 
hengeres szemcsék alakjában van jelen.

Z. ábra. Fluorelasztomeres mesterkeverék (4000-szeres nagyítás)

A másik kipróbált hatásos csúsztatószer a Union 
Carbide Corporation UCARSIL PA -l/D  55 márka
nevű terméke vöt [16]. Ez szintén mesterkeverék, ami 
PA-1 jelű szervesen modifikált poli-dimetil-sziloxánt, 
diatomaföldet és stabilizátorokat tartalmaz.

A poli-dimetil-sziloxán mézsűrüségű folyadék, me
lyet a polietilénben történő diszpergálás előtt nagy 
fajlagos felületű diatomafölddel (S. ábra) itatnak fel. 
A ábra csúsztatószerrel átitato tt Super Floss már
kájú diatomaföldről készült. Mint látható a PA-1 a 
diatomaföld üregeit tölti ki, bár előfordulnak üresen 
maradt kapillárisok is.

Diatomaföld helyett talkum is alkalmazható, sőt a 
PA-1 kompaundálás előtt finomra őrölt polietilénnnel 
is felitatható. A csúsztató hatásos koncentrációja a 
polimerben 500-1000 ppm.

A szilikonalapú csúsztatószer hatását egyes szerzők 
[13] hasonló határfelületi jelenségekkel magyarázzák 
mint a fluorelasztomerét. Mindenesetre tapasztalati 
tény, hogy ha PA-1 tartalmú anyag extrudálása 
közben hosszabb üzemszünetet tartunk, majd újra 
indítjuk a gépet, az első 1-2 m fólia felületén nagy 
polisziloxán cseppeket találunk.

A csúsztatószerek hatásának vizsgálatára extrúziós 
kísérleteket végeztünk a TVK budapesti kirendeltsé
gének Reifenhäuser gyártmányú, DAVO Viscosystem 
típusú laboratóriumi extrúderén. Az extrúder széles 
résű szerszámával síkfóliát állítottunk elő. A fólia
gyártás során mértük:
-  a csiga fordulatszámát,
-  a csiga nyomatékfelvételét,
-  a csigára ható axiális erőt,
-  az ömledék hőmérsékletét,
-  az ömledék nyomását és
-  a kihozatali teljesítményt.
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Extrúziós kísérletek fluorelasztomer csúsztatóval

S. ábra. Super F lo tt ról készült S E M  felvétel (6000-tzeret nagyítás)

4■ ábra. PA-l-gyel átitatott Super F lo tt (2000-tzeres nagyítás)

Kísérleteinkhez az extrúderszerszám résméretét a 
Du Pont cég tapasztalatai alapján [17] 0,7 mm-re ál
lítottuk be. A fluorelasztomer (csúsztató) ömledék- 
törést csökkentő, az extrúziót javító hatása ui. csak 
meghatározott nyírósebesség-tartományban érvénye
sül, mint azt az 5. ábra mutatja.

2 5“

Gazdaságtalan extrúzió

Eros 
ömledék- 
törés,
csúsztató - 
szerrel nem 
javítható

1,0 10
Szerszámrés, mm

5. ábra. Csúsztatószer hatása az extrúzióra

3.0

Az extrúziós kísérletek Phillips-gyártmányú Marlex 
TR 125 és TR 140 típusú lineáris polietilénnekkel (a 
megfelelő TVK gyártmányú lineáris polietilén típusok 
a Tipelin FS 340-02 és az FA 470-02), illetve ezek 
hagyományos kissürüségfi polietilénekkel (Tipolen FA 
2210 és FB 2223) készített keverékeivel végeztük. A 
keverés 20:80 és 50:50 tömegarányban történt. Az 
alapanyagok típusonként ugyanazon gyártási tételből 
származtak.

A vizsgálatot csúsztatószer nélküli összetételekkel, 
azaz a tiszta anyagokkal kezdtük. Ezután a csúsztató
szergyártó cég előírásainak megfelelően az extrúdert 
30 percig alapanyag + mesterkeverék 50:50 tömeg
százalékos keverékével 60 min-1 csigafordulatszámmal 
járattuk. Erre azért van szükség, hogy a henger és a 
szerszám falán kialakuljon a fluorelasztomer csúsztató 
réteg. A réteg kialakulása az extrúziós paraméterek 
változásával, illetve állandósulásával nyomon követ
hető. Ezután az anyagkeverék extrúdálása követke
zett. Az anyagok 1 és 2% mesterkeveréket tartalmaz
tak. A vizsgálatokat 60, 80 és 110 min-1 csigafordu
latszámmal végeztük.

Az extrúzió során azonnal észlelni lehetett a flu
orelasztomer teljesítményfelvételt csökkentő hatását. 
Mint a 6. ábrán látható, a lineáris polietilén arányá
nak növelésével együtt nő a nyomatékfelvétel, de ez a 
növekedés csúsztatószer adagolással csökkenthető. A 
csúsztató koncentrációjának növelése nem okoz lénye
ges javulást, különösen alacsonyabb fordulatszámon.

A kihozatali teljesítmény is kedvezően változik a 
csúsztató hatására (7. ábra). A hatás különösen a na
gyobb lineáris polietilén részarány esetén szembetűnő. 
Az ábrán az is látható, hogy a fluorelasztomer a kis- 
sűrűségű polietilén extrúziós viselkedésére alig hat és 
kedvező hatása nagyobb csigafordulatszámon jelentő
sebb mértékben nyilvánul meg.

A Marlex TR 140 és a Tipolen FB 2223 típusokkal 
végzett mérések a leírtakhoz hasonló eredményeket 
szolgáltattak.

A kihozatali teljesítménnyel kapcsolatban utalnunk 
kell arra, hogy a csúsztató hatására növekvő kihoza-
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lelm aa v a ra z a t :

—• — C s ú s z ta tó  nélkül 110 m ln-1 - o ~  C sú sz ta tó  né ikü l 60 m in-1
H —  1 %  c sú sz ta tó v a l 110 m in-1  -X -  1 % c sú s z ta tó v a l 60 m in-1

2 %  c s ú s z ta tó v a l 110 m in -1 2 %  c sú sz ta tó v a l 60 m m-1

6. ábra. Nyomaték]elvétel. M arlez T R  125+FA 2210+ A M F  102

mért értéket, a kihozatal a csúsztató nélkülinek 15- 
68%-ára növelhető a termelő berendezéstől és a ter
méktől függően.

A kísérletek során megállapítottuk, hogy a fluore
lasztomer csúsztató hatására az LPE extrúziójakor 
csökken
-  a nyomatékfelvétel, illetve a teljesítményfelvétel,
-  az anyagnyomás és az anyaghőmérséklet,
-  a csigára ható axiális erő és az ömledéktörés.

Az említett AMF 702 jelű terméken kívül vizs
gáltuk még a következő típusú meterkeverékeket is: 
Sarmawax-21766 (SANDOZ), Maxithen 71030 (Gáb
riel Chemie), PE 10600 (PERSTORP).

A későbbiek során tiszta fluorelasztomereket is kap
tunk, melyekből mi állítottunk elő mesterkeveréket a 
budapesti kirendeltség Werner-Pfleiderer gyártmányú 
belső keverőjével.

Ezek a következő termékek voltak: VN 4126 
(Hoechst), Technoflon NM (Montefluos S.p.A.), Ky- 
nar Flex 2800 (Pennwalt Plastics Limited), Viton Free 
Flow 23 (Du Pont).

A Viton A csúsztatószert kipróbáltuk a Műa
nyaggyár R-120, Placo PT-240, Battenfeld Uniex 1-  
90 és 1-60 gépén is. Az alapanyag Marlex TR 125 és 
TR 130 volt. Az azonos energiafelvétel mellett ész
lelt termelésnövekedés 400 ppm Viton A hatására a 
géptől és terméktől függően 15-68% volt.

1. táblázat
U carsil csú sztatóval készült m esterkeverékek

C sú sz ta tó  nélkül 110 mm-1 - o ~  C sú sz ta tó  né lkü l 60 m m-1 
~A- 1 %  c sú sz ta tó v a l 1 1 0m n -1  1 %  csúsztatóval 60 min-1
— 2 %  csú sz ta tó v a l 110min-1 2 % csúszta tóv al 60 mm-1

7. ábra K ihozatali teljesítmény. M arlez T R  125+FA 2210+A M F  702

tál mellett a teljesítményfelvétel csökken. Ha tehát az 
extrúder fordulatszámát addig növeljük, míg a forga
tónyomaték el nem éri a tiszta lineáris polietilénnel

Jel Összetétel Keverési 
idő, min

l.sz. 90% FS 340-02+5% PA-1 +  
+5% Super Floss

15

2.SZ. 90% FA 470-02+5% PA-1 +  
+5% Super Floss

15

3.SZ. 90% FS 340-02+5% PA-1+ 
+5% Super Floss

30

4.sz. 90% GRSN-7042 (UCC gyártámányú 
LLDPE)+5% Super Floss

15

5.SZ. 85% FS 340-02+5% PA-1 +  
+10% Finntalc M 05

15

6.sz. 90% FC 2076x1 (Tipolen)+5% PA-1+ 
+5% Super Floss

15

Kísérletek szilikon alapú csúsztatóval

Kísérleteinket a Union Carbide által készített 
UCARSIL PA 1/D 55 mesterkeverékkel kezdtük. A 
későbbiek során hozzájutottunk a tiszta hatóanyag
hoz (PA-1) és Werner-Pfleiderer gyártmányú belső 
keverőnkben mi magunk is készítettünk mesterkeve
rékeket. Ezek összetétele az 1. táblázatban látható. 
A mesterkeverékből egy és kettő tömegszázaléknyi 
mennyiséget kevertünk Tipelin típusú lineáris polieti
lénjeinkhez (FS 340-02 és FA 470-02), majd DAVO- 
Viscosystem extrúderünkön síkfóliát készítettünk be
lőlük.

Egy alkalommal megkíséreltük elhagyni a mester- 
keverék készítését. A PA-1 csúsztatót tömegének öt
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szőrös mennyiségű diatomafölddel (Super-Floss) itat
tuk fel, majd Henschel típusú gyorskeverőben az 
LPE granulátummal kevertük. A keverék csúsztató
tartalma 0,1% (1000 ppm) volt. A PA-1 így is kifejti 
a hatást (8. ábra, ötödik összetétel) de a fólia vas
tagsága annyira ingadozik, hogy felhasználásra nem 
alkalmas.

Je lm ag y a r á z a t :
FS 3 4 0 - 0 2

- A -  9 8 %  FS 3 4 0 - 0 2  ♦ 2 %  H P -U . 71050 
9 8 %  FS  3 4 0 - 0 2  ♦ 2 %  P A -1 /0 5 5  

- 0 -  9 8 %  FS 34 0  -0 2  * 2 %  6.SZ. MK 
- * - •  9 9 , 4 % FS 3 4 0 - 0 2  * 0 ,1 %  P A -1 •  0 ,5 %  S u p e r F lo ss

8. ábra. Kihozatal a fordulatizdm  függvényében

A szilikon alapú csúsztatószer alkalmazásakor nem 
szükséges az extrúder és a szerszám előzetes átjára- 
tása nagyobb koncentrációjú hatóanyaggal, elegendő 
a 2% mesterkeveréktartalmú keverékkel történő kb. 
30 perces járatás is.

Kísérleteink során négy csigafordulatszám (20, 40, 
60 és 80 min-1) mellett összehasonlítottuk a tiszta 
Tipelin alapanyagok és ezek adalékolt változatainál 
mért paramétereket. Már az extrúzió során látható 
volt, hogy csúsztatószer jelenlétében csökken a csiga 
forgatónyomatéka, az anyaghőmérséklet, az anyag
nyomás és a csigára ható axiális erő.

A kihozatal — szemben a fluorelasztomeres kísérle
tekkel — nem nő, sőt inkább csökken. Amennyiben a 
fordulatszámot addig növeljük, míg a forgatónyoma
ték el nem éri a tiszta alapanyag 80 min-1 csigafor- 
dulatszámmal mért értékét, jelentős kihozatal növe
kedést észlelünk (8. és 9. ábra).

Bár a csúsztató kedvező hatása 1% mesterkeverék 
adagolásakor (500 ppm PA-1) is észlelhető, az igazán 
kedvező hatás 2%-kal (1000 ppm PA-1) érhető el.

Meg kell említeni a szilikonalapú csúsztatószer egy 
— a gyártó által nem ismertetett — további kedvező 
hatását, éspedig a termék hőstabilitásának növeke
dését. Műanyag alapanyagok, termékek hőstabilitása 
derivatográffal vizsgálható. A 10. ábrán látható egy 
bizonyos polietilén-típus derivatogramja a hőstabili
tási jellemzőkkel. Az ömledékállapot kialakulásának

K ih o z a ta l, %

Je lm agy a r á z a t ;

I I 10 0 %  FS 3 4 0 - 0 2
EE3 98 X F S  3 4 0 - 0 2  ♦ 2 % H P - l l  71 0 5 0
EE3 9 8 %  FS 3 4 0 - 0 2  * 2 %  P A -1 /0 5 5
E H  98 %  FS 3 4 0  - 0 2  ♦ 2 %  8. sz .M K
E H  9 9 , 4 % F S  3 4 0 - 0 2  ♦ 0 ,1 %  P A -1  ♦ 0 ,5 %  S u p e r F loss
n— I 9 9 % F S  3 4 0 - 0 2  ♦ 1%  P A -1 /0 5 5
m  9 9 %  FS 3 4 0 - 0 2  ♦ 1%  6. s z .  MK
E H  9 9 %  FS 3 4 0  - 0 2  ♦ 1%  1. s z . MK
ESS 9 9 %  FS 3 4 0 -  02. ♦ 1%  S. s z .  MK

9. ábra. Kihozatali teljesítmények. Forgatónyomaték=190 N m  

0TG

Tcx”’*'1

10. ábra D erivatofram  a hSztabüitázi jellemzíkkel

Tv hőmérséklete és az oxidáció kezdetét jelölő Tox^  
pont közötti T  hőmérséklet-intervallum a stabilis öm- 
ledéktartomány. Minél szélesebb ez a tartomány, an
nál kevésbé kell számolnunk a feldolgozás közbeni 
alapanyagkárosodással. Összehasonlítva az alapanyag 
és a belőle készült termék — esetünkben fólia — hő
stabilitását, azt tapasztaljuk, hogy a fólia stabilis öm- 
ledéktartománya lényegesen kisebb. Szilikontartalmú 
csúsztatóval készült fóliák derivatogramjaiból az de
rül ki (11. ábra), hogy ezek stabilis ömledéktartomá- 
nya nagyobb, mint a csúsztatót nem tartalmazó fó
liáé, sőt egy esetben (5. sz. MK) az alapanyagét is 
felülmúlja. Ez utóbbi feltehetően összefüggésben van 
a hordozóanyaggal (Finntalc M 05). Meg kell azon
ban azt is említeni, hogy a hőstabilitás magától az
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alapanyagtól is függ, mert az azonos extrúdálási kö
rülmények között FA 470-02 alapanyagból készült fó
liák termikus stabilitása jóval kisebb, mint az előbb 
tárgyalt FS 340-02 anyagból készülteké, és a csúszta
tószer hatása is kisebb az FA 470-02 alapú fóliáknál 
(IS. ábra). A 11. és 12. ábrákon az anyagkeverékek 
minden esetben 2% mesterkeveréket tartalmaztak.

Jelmagyarázat:
un F S  3 4 0 - 0 2  granulátum 
E D  FS 3 4 0 - 0 2  fólia 
EE3 FS 3 4 0 - 0 2  ♦ 1. s z .  MK 

E H  FS 3 4 0 - 0 2  ♦ 3 .  s z .  MK 

E H  FS  3 4 0 - 0 2  -  4.  s z .  MK 

□  FS 3 4 0 - 0 2  ♦ 5 .  s z .  MK 

U H  FS  3 4 0 - 0 2  ♦ 5. s z .  MK 

E D  FS  3 4 0 - 0 2  ♦ P A - 1 / 0 5 5

11. ábra. Stabilit ömledéktartományok (dettaT). Alapanyag F S  340-0S

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a szilikon
alapú csúsztatószerrel csökkenthető a forgatónyoma
ték, az ömledéknyomás és az ömledékhőmérséklet. A 
forgatónyomaték csökkenése miatt lehetővé válik a 
csigafordulatszám növelése, ami anyagkihozatal növe
kedést eredményez. További előny a csúsztatószertar
talmú fóliák nagyobb hőstabilitása és a mesterkeve
rék könnyű elkészíthetősége. Bár a gyártó cég termé
kismertetője szerint a PA-1 feltűnően javítja a fólia 
felületének minőségét az ömledéktörés megszüntetése 
által, mi — összhangban a szakirodalommal [13] — 
ezt csak kis mértékben tapasztaltuk.

Dinamikus tulajdonságok javítására irányuló 
kísérletek

Az irodalomból ismeretes, hogy hőre lágyuló elasz
tomerek adagolásával javítható a polipropilén és a 
nagysűrűségű polietilén ütésállósága, valamint a be
lőlük készült fólia beszakítási szilárdsága [18, 19, 20], 
Elasztomert vállalatunk is használ polipropilén ter
mékei ütésállóságának javítására, alkalmazhatóságá-

l / '  I FA 4 7 0 - 0 2  g r a n u l á t u m  

I— I FA 4 7 0 - 0 2  fó l i a  

E D  FA 4 7 0 - 0 2  * 2 .  s z .  MK 

E H  FA 4 7 0  -  0 2  ♦ 4 .  s z . M K  

E H  FA  4 7 0 - 0 2  ♦ 6. s z .  MK

IS . ábra. Stabilit  ömledéktartományok (deltaT). Alapanyag FA 470-02

nak kiterjesztésére [21, 22]. A leírtak alapján kísérlete
ket végeztünk annak tisztázására, érhető-e el hasonló 
minőségjavítás lineáris polietilénjeinknél is.

Kísérleteink során [23], a 2. táblázatban felsorolt e- 
lasztomereket kevertük az FS 340-02 típusú lineáris 
polietilénünkhöz. Az itt felsosrolt adalékokon kívül ki
próbáltuk a szakirodalom szerint ilyen célra alkalmas 
Solprene márkanevű sztirol/butadén blokk kopolime- 
reket is [18]. Az irodalom és a termékismertetők sze
rint 5-50%, illetve 10-20% elasztomer adalékolásával 
lehet javítani a polietilén fóliák ütésállóságát, illetve 
dinamikus tulajdonságait.

Mi 5-15% elasztomert adagoltunk az LPE-hez. 
A Shell Cariflexből csak 5%-ot vittünk be, mert 
a termékismertető szerint ez a koncentráció már 
jelentős javulást okoz, és nagyobb mennyiségű adalék 
gazdaságossági szempontból kedvezőtlen lenne.

A granulátum formájú elasztomereket extrudálás 
előtt a lineáris polietilén alapanyaggal zsákban össze
rázva egalizáltuk. A tökéletesebb homogenitás elérése 
céljából és egyes elasztomerek sajátos tulajdonsága 
miatt (pl. tőmbkiszerelésű Oppanol B 100) esetenként 
belső keverővei készítettünk kompaundot. Belső ke
verőként a budapesti kirendeltség Werner-Pfleiderer 
gyártmányú LDVK-1 KRPV típusú készülékét hasz
náltuk. Az anyagkeverékekből a Lineáris Polietilén
gyár VS 30 extrúderén tömlőt készítettünk.

Fóliát több alkalommal készítettünk, így a gyár
tási paraméterek kismértékű változása elkerülhetet
len volt. A jó összehasonlíthatóság érdekében minden 
esetben fóliát készítettünk az alapanyagként használt 
lineáris polietilénből, és a különböző tulajdonságok 
vizsgálatának adatait erre a 100%-nak vett értékre 
vonatkoztatva adjuk meg.
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A  kísérletekhez használt elasztom erek néhány jellem zője
2. táblázat

Elasztomer neve Sűrűség,
g/cm 3

Folyási mutató
szám, g/10 min.

Vegyi összetétel Gyártó

Vestopren TP 2047 0,90 1,1 (190°C/5 kg) Poliolefin bázisú etilén-propilén-dién, 
kaucsuk

Hüls A. G.

Vestropen 2000 0,90 0,8 (190°C/5 kg) Poliolefin bázisú etilén-propilén-dién, 
kaucsuk

Hüls A. G.

Buna 447 AP 0,86 Etilén-propilén-etilidén-norbornén terpo- 
limer (kb. 30% propilén, kb. 7 kettős 
kötés/1000 C atom

Hüls A. G.

Oppanol B 100 0,92 - Poli(izo-butilén) BASF
Tauropren PP 0,99-1,00 — Enyhén térhálósított EPDM tartalmú 

poliolefin
Taurus

Cariflex TR-1101 0,94 1 (200°C/5 kg) Sztirol-butadién-sztirol blokk kopolimer, 
sztiroltartalma 30%

Shell

Cariflex TR-1102 0,94 6 (200°C/5 kg) Sztirol-butadién-sztirol blokk kopolimer, 
sztiroltartalma 28%

Shell

Cariflex TR-1107 0,94 9 (200°C/5 kg) Sztirol-butadién-sztirol blokk kopolimer, 
sztiroltartalma 15%

Shell

Nordel 4167 0,89 0,9 (230°C/2,16 kg) HDPE-ben diszpergált EPDM, a dién 
komponens 1,4-hexadién

Du Pont

Az előállított fóliák következő mechanikai tulajdon
ságait mértük:

Elmendorf továbbszakítószilárdság,
Spencer ütőszilárdság,
ejtődárdás (Dart) ütőszilárdság,
folyáshatárhoz tartozó húzófeszültség,
szakítószilárdság,
szakadási nyúlás,
húzási rugalmassági modulusz.
Az anizotrópia index a kereszt- és hosszirányban 

mért továbbszakítószilárdság hányadosa. Értéke op
timális esetben egy. Minél inkább eltér ez a hányados 
egytől, annál irányfüggőbbek a fólia mechanikai tulaj
donságai és annál kisebb a dinamikus igénybevételek
kel szembeni szívóssága. A fólia dinamikus szilárdsága 
leginkább az első három tulajdonsággal jellemezhető.

A kipróbált elasztomerek közül a Spencer és Dart 
ütőszilárdságot legnagyobb mértékben 10% Solprene 
416 és 1205, valamint 5% Cariflex TR 1107 növelte 
(IS. ábra). A továbbszakító szilárdságot legelőnyöseb
ben 5% Nordel 4167 befolyásolja (H . ábra).

A Cariflex TR 1107 és a Nordel 4167 növeli az FS 
340-02 oxidációjának kezdeti és maximális hőmérsék
letét, valamint stabilis ömledéktartományát.

Hőstabilitási vizsgálataink kiterjedtek az adalékolt 
termék újrafelhasználására is. E célból a Cariflex TR 
1107 és Nordel 4167 típusú elasztomert tartalmazó FS 
340-02 polietilént háromszor granuláltuk Viscosys- 
tem extrúderünkön, majd derivatográffal vizsgáltuk 
termikus viselkedését. A derivatogramok azt mutat
ták, hogy az oxidáció kezdetének hőmérséklete Ca
riflex tartalmú granulátumoknál alig változik a fel- 
dolgozási ciklusok számáyal. A Nordel tartalmú gra
nulátumoknál ez a változás nagyobb, de az oxidáció 
12-19°C-kal magasabb hőmérsékleten kezdődik.

Tehát a Cariflex TR 1107 és Nordel 4167 jelű e- 
lasztomerek ismételt feldolgozása esetén sem befolyá-

rnkl

■'elm ag y a rá d a t-

■ I  9 0 %  FS 3 4 0 -0 2  *10%  V es to p ren  2 0 4 7  (e g a liz á l t)  
t. 1 95 %  FS 3 4 0 -0 2  * 5%  S o lp ren e  415 ( e g a l iz á l t )
E 3  9 0 %  FS 3 4 0 - 0 2  -1 0 %  S o ip re n e  416 ( e g a l iz á l t )  
k I 9 0 %  FS 3 4 0 - 0 2  *1074 S o lp ren e  1 2 05  (k o m p au n d )
E3 95 %  FS 3 4 0 -0 2  * 5 %  C a riflex  TR -1 1 0 2  (e g a liz á l t)
C H  9 5 %  FS 3 4 0 - 0 2  ♦ 574 C ariflex  T R -1 1 0 7  (e g a liz á l t)
E3 9 5 %  FS 3 4 0 -0 2  * 5 % ,Nordel 4 1 67  (e g a liz á lt]  
d l  90 %  FS 3 4 0 - 0 2  *10%  N ordel 4167 (e g a liz á lt)

13. ábra. Elasztomerek hatása az F S  340-02 Spencer és Dart 
ütőszüárdságára

solják károsan az FS 34002 polietilén termikus tulaj
donságait.

A laboratóriumi kíséletek alapján egy-egy üzemi kí
sérletet végeztünk 5% Cariflex TR 1107 és 3% Nor-
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S zilárdsáq . % 
350 r

■ ■  9 0 %  FS 3 4 0 -0 2  *10%  Vestopren 2047 (egalizált-)
EZD 95%  FS 340*02 * 5%  Solp rene 416 le g a lizá lt)
K— I 90%  FS 3 4 0 -0 2  *1074 Soíprene 416 le g a lizá lt)  
k l 90%  FS 3 4 0 -0 2  *10%  Solp rene 120S (kom paund)
EZZ3 95 % FS 3 4 0 -  02 * 5%  Cariflex T R - 1102 le g a lizá lt)
I I 95% FS 340 -  02 * 5%  C ariflex  T R -1107 legalizá lt)
E 3  95% FS 3 4 0 - 02 ♦ 5%  Nordel 4167 (egalizá lt)
C D  9 0 %  FS 3 40 -  02 *10% Nordel 4167 (eg a lizá lt)

14■ ábra Elasztomerek hatása az E lm endorf tovább szakító szilárdságra

del 4167 adagolásával a Műanyaggyár Windmöller- 
Hölscher 120/III. ikerfejes berendezésén.

A gyártott zsáktömlők laboratóriumi vizsgálata a 
Nordel tartalmú termék dinamikus tulajdonságaiban 
javulást alig talált. A jelenség magyarázata — a Du 
Pont szakértőinek véleményével egyezően — az adalék 
kis koncentrációjában keresendő.

A Carifex tartalmú zsáktömlő dinamikus tulajdon
ságai javultak a tiszta anyaghoz viszonyítva, de csak 
a Dart ütőszilárdság érte el a laboratóriumi kísérletek 
során kapott értéket.

Összefoglalva megállapítható, hogy 5% Cariflex TR 
1107 vagy 10% Nordel 3167 adagolásával javíthatók 
a lineáris polietilének dinamikus tulajdonságai, üzemi 
bevezetésük azonban további kísérleteket igényel.

Poliolefinek homogenitásának radioizotópos 
vizsgálata

Az előző fejezetben tárgyalt elasztomerek hatása 
szempontjából nem közömbös az elasztomeradalék 
eloszlása a polietilén mátrixban, illetve a belőle 
készült termékben.

Az elasztomer-polietilén rendszert többen vizsgál
ták [22, 24], ezek a vizsgálatok azonban igen kis
méretű mintákon mikroszkóppal történtek különböző 
előkezelések után. A mikroszkópikus metszet a ter
mékhez képest nagyon kicsi, az előkezelés pedig nem 
hatástalan a polietilén mátrixra sem. Ezért megkísé
reltünk egy olyan módszert kidolgozni, melynél ezek 
a hátrányok elmaradnak. Eljárásunk során radioak
tívvá tett elasztomert kevertünk lineáris polietilén

hez, a keverékből síkfóliát készítettünk, majd vizsgál
tuk a fólia radioaktivitását [25]. A radiológiai vizsgá
latokat az MTA Izotópkutató Intézete végezte.

A kísérletekhez FS 340-02 lineáris polietilént, Nor
del 4167 és Caiflex TR 1107 elasztomert használtunk. 
Az elasztomerek koncentrációja a keverékben 10-10% 
volt.

Az elasztomerek radioaktívvá tétele radioaktív Au- 
198 izotóppal történt. Az izotóp alkoholos kolloid ol
datát az előzetesen alkoholba áztatott elasztomerhez 
csepegtettük keverés közben, majd az alkoholt elpá
rologtattuk. A radioaktív arany homogén eloszlását 
több helyről vett minta sugárintenzitásának mérésé
vel végeztük. A mérések az aranykolloid egyenletes 
eloszlását mutatták.

A polietilén-elasztomer keverékekből a Viscosystem 
mérőextrúderen mintegy 200 /un vastagságú fóliát ké
szítettünk. A fóliákból előre meghatározott helyek
ről 30x32 cm-es mintákat vágtunk ki. A mintákról 
30x40 cm-es röntgenfilmre autoradiográfiás felvétele
ket készítettünk. Mértük a minták vastagságát és au- 
toradiogramjuk feketedését. A világos foltok, mezők 
a radioaktív anyag, azaz az elasztomer elhelyezkedé
sét mutatják. Az elasztomer ezek alapján különböző 
méretű, különálló fázist képez az LPE fóliában.

Az elasztomerre utaló világos foltok és mezők el
oszlásában különbséget alig látunk, így fel kell téte
lezni, hogy az elasztomerek eloszlása csak kismérték
ben függ az elasztomer minőségétől.

Az ismertetett homogenitásvizsgálatra üzemi viszo
nyok között is szükség lehet, elvégzését azonban lehe
tetlenné teszi a nyomjelzőként használt arany radio
aktivitása. Ezért felkérésünkre az MTA Izotópkutató 
Intézete kidolgozta a posztaktivációs módszert. Az 
eljárás során inaktív aranyat vittünk az elasztomer 
felületére, az így kezelt elasztomerrel fóliát gyártot
tunk, majd a fólia aranytartalmát neutron besugár
zással radioaktívvá tettük. Ezután már elkészülhettek 
az autoradiogramok, amikből a homogenitásra követ
keztethetünk [26].

A neutronaktivációs módszer lehetővé teszi egyes 
adalékanyagok, illetve anyagkomponensek eloszlásá
nak vizsgálatát a termékben. Ezzel az eljárással vizs
gáltuk az Ultranox 626 antioxidáns, a csúsztatóként 
adagolt cink-sztearát [26], valamint a Sarmastab UV 
21 és Cyasorb UV 1084 fénystabilizátorok eloszlását 
LPE és PE-LD fóliákban [29],

Koptatási vizsgálatok

A szakirodalomból ismeretes, hogy a műanyagömle- 
dékek feldolgozásuk során a velük érintkező szerszám
felületeket koptatják. A kopás mértékének ismerete 
mind a gépgyártók, mind a feldolgozók részére fontos. 
A műanyagömledékek koptatóhatásának mérését kü
lönböző módszerekkel végzik. A TVK az MTA Izotóp- 
kutató Intézettel 1983. óta radioizotópos módszerrel 
méri polielefin termékeinek koptatóhatását [27, 28]. 
Ezzel a módszerrel végeztük a lineáris polietilén kop
tatóhatásának vizsgálatát is. Az eljárás lényege, hogy 
az extrúderbe beépítünk egy hasábalakú mérőelemet, 
melynek anyagárammal érintkező felületét 1,0-1,5 pm 
mélységig radioaktív 85 Kr izotóppal telítjük. A mé-
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4- táblázat
E lasztom erek hatása a kópiásra

Összetétel
Kopási

sebesség,
1 t tömegű átáram- 
lott anyagra eső ko-

nm /h % pási sebesség, nm /t
FS 340-02 1,2 100 113,74
93% FS 340-02 + 
7% Nordel 4167 1,06 88 104,09
85% FS 340-02 + 
15% Nordel 4167 0,65 54 64,69
88% FS 340-02 + 
10% Nordel 4167 + 
2% Maxitthern 
HPLM 7130 0,39 33 35,92

rőelem anyaga K 13-as szerszámacél. A kísérletek so
rán a mérőelem és a henger belső fala közötti távol
ság mindig 1 mm volt, így közelítőleg azonos nyo
mású ömledékáram érintkezett a mérőelemmel azo
nos csigafordulatszám esetén. A mérés során az öm- 
ledék koptatja a mérőelemet és természetesen csök
kenti annak 85 Kr tartalm át is. A kripton sugárzásin
tenzitásának csökkentéséből tehát a szerkezeti anyag 
kopására, illetve a műanyag koptatóhatására követ
keztethetünk. Amennyiben a mérést a budapesti ki- 
rendeltség Dawo Viscosystem extrúderén végezzük, a 
vizsgálathoz hat óra alatt 40-60 kg anyag szükséges. 
Figyelemre méltó ennél a módszernél a rövid mérési 
idő.

A ismertetett eljárással különböző hazai és külföldi 
polietilének és lineáris polietilének koptató hatását 
vizsgáltuk. A vizsgálatok kiterjedtek az ömledéknyo- 
másnak és a hőmérsékletnek a kopásra gyakorolt ha
tására is.

A mérések 35 féle anyagra terjedtek ki. Itt most a 
csúsztatok és elasztomerek kopásra gyakorolt hatásá
ról teszünk említést [11, 25].

S. táblázat
C súsztatok  hatása a kópiásra

Összetétel
Kopási

sebesség,
nm /h

Kopási se
besség, %

FA 2210 0,26 100 53
70% FA 2210+30% FS 340-02 0,38 146 78
FS 340-02 0,49 188 100
99% FS 340-02+1% AMF 702 0,36 138 73
98% FS 340-02+2% AMF 702 0,28 107 57
99% FS 340-02+
1% UCARSIL PA-l/D 55 0,39 111 59

Az FS 340-02 nehézzsák gyártására alkalmas LPE 
koptatóhatása majdnem kétszerese a hasonló termék 
gyártására szolgáló FA 2210 típusú kissűrüségű po
lietilénének (S. táblázat). Ez a nagy kopási sebesség
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csúsztatókkal majdnem az FA 2210 szintjére csökkent
hető. A csúsztatok közül a szilikonalapú anyag hatása 
a nagyobb.

Az elasztomerek közül a Nordel 4167 koptatóhatá
sát vizsgáltuk. A 4- táblázat adatai azt mutatják, hogy 
7% Nordel már csökkentheti a LPE által okozott ko
pási sebességet, 15% esetén a csökkenés eléri a 46%-ot. 
A kopási sebességmérés tehát igazolta Nordelnek a ki
hozatali teljesítményméréseknél megállapított csúsz
tató hatását. Bár a Nordel és a fluorelasztomer egyi
dejű alkalmazása negatív irányba befolyásolta a fólia 
dinamikus tulajdonságait, koptatáscsökkentő hatásuk 
kitűnőnek bizonyult.

A  kézirat beérkezett: 1991. jú l. 25.
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Uj polietiléngyár a TVK-ban
VÍGH LÁSZLÓ

A hazai möanyagfeldolgozók kissűröségfi polietilén
igénye messze meghaladja a jelenlegi gyártókapa
citást. Az 1970-ben, a Tiszai Vegyi Kombinátban 
üzembe helyezett 24 kt/év kapacitású ICI technoló
giával üzemelő Polietiléngyár kb. 55 kt/évre történő 
intenzifíkálása is túl kevésnek bizonyult a gyorsan fej
lődő műanyagfeldolgozás alapanyag-igényének kielé
gítésére. Az ország egyetlen polietilén alapanyag gyár
tója a Tiszai Vegyi Kombinát is jelentős műanyag- 
felfolgozó kapacitással rendelkezik, amelynek kissfi- 
rűségű polietilén-felhasználása önmagában is megha
ladja a jelenlegi gyártókapacitást.

Az 1986-ban üzembe helyezett Lineáris Polietilén- 
gyár, amely közép- és nagysűrűségű lineáris polieti
lént állít elő, csak részben tudta kompenzálni a kis- 
sűrűségű polietilén termelését meghaladó igényeket, 
ezért az ország jelentős polietilénimportra szorul.

A házi polietiléngyártás bővítésére a Tiszai Vegyi 
Kombinát 1989 júniusában szerződést kötött a Salz- 
gitter Industriebau GmbH céggel egy BASF technoló
giával üzemelő 60 kt/év kapacitású polietiléngyár épí
tésére. A gyár tervezésére és felépítésére nemzetközi 
viszonylatban is nagyon rövid, 23 hónap időtartamot 
irányoztak elő, ami a gyár 1991. június végére történő 
üzembe helyezését jelenti.

A gyártási technológia a hagyományos nagynyo
mású polietiléngyártás továbbfejlesztett változata, 
amelynél a polimerizációt csőreaktorban végzik. A po- 
limerizáció során a következő reakciók különböztethe
tők meg: iniciálás, láncnövekedés, láncátadás és lánc
záródás.

Az iniciátor oxigén, amely a polimerizáció nyomás 
és hőmérséklettartományában szabad gyököt biztosít 
az etilén polimerizációjához. A láncnövekedés a már 
ismert mechanizmus szerint játszódik le:

R .  +  CH2=CH2 — R-CH2-CH2.  

r - c h 2- c h 2« - Ĉ H 2= ch^  R-(CH2-CH2)n-CH2-CH2.

A reakció exoterm, amelynél 100 kJ/mol, azaz 560 
kJ/kg hő szabadul fel.

A lánc növekedése során nemcsak etilén-molekulák, 
hanem komonomer (rvbutil-akrilát), ill. modifikátor 
(propilén) beépülése is lehetséges a következő reakciók 
szerint

~ c h 2 c h 2.  +  CH2=CH2 11 + ~ c h 2- c h 2<

~CH2 CH2.  +  CH2=CHkl2 * ~ c h 2 o h .

~ c h 2- ^ h .  +  c h 2= ^ h ^ -

IV

~ c h 2- ^ h .

* Tiszai Vegyi Kombinát, Tiszaújvároe

-CH, r + c h 2= c h 2-l21 -c h 2- c h 2.

Ezen reakciók mindegyikét a saját sebességi állan
dója (k ) jellemzi. A polimer összetételét a kopolime- 
rizációs paraméter (r) határozza meg.

r i fc í i  
fci2

és

Ha az r í =  r2 =  1, a képződő kopolimer-láncban 
a komonomer véletlenszerű eloszlásban van jelen. 
Nagyjából ez a helyzet a n-butil-akrilát esetében. A 
propilén beépülése a polimerláncba kisebb mértékű, 
mint ahogy a reakciókeverékben lévő koncentrációból 
várható lenne.

A növekvő polimer-lánc láncátadó modifikátor (pro- 
pionaldehid, propilén) molekulákkal is reagáltatható. 
A modifikátorok könyen adnak át egy H atomot a nö
vekvő polimer-lánc szabad gyökének és ezáltal maguk 
is gyökké válva egy másik polimer-láncot indítanak 
el, miközben az eredeti polimer-lánc lezárul:

~C H 2-CH2* + HX — ^ C H 2-C H 3 +  X .
X . +  CH2=CH2 — ► X-CH2-C H 2*

A modifikátorok mellett a polimer maga is indít
hat láncátadást. Ezek lehetnek intramolekuláris és in- 
termolekuláris láncátadások. Az intramolekuláris lán
cátadás rövidláncú elágazást (butil-csoport) eredmé-

c h ,
/  \

CH CH,

I
c h ,

/
CH,

Az intermolekuláris láncátadás során hosszú láncú 
elágazások képződnek:

CH,
/  \  

'CH CH,
I
H I

•CH,

CH,
/

i
~CH2-CH 2.  +  H -C-H

(
~CH2-C H 3 +  .C -H

A lánczáródási rekciók különbözőek:
1. Két lánc-gyök reagál egymással és egy nagy 

molekulát képez:
R i-C ^-C H a. + .CH2-CH2-R2 — ►

— » RX-CH2-CH2-CH2-CH2-R2.

2. Két lánc-gyök reagál egymással úgy, hogy a két 
molekula-lánc bezárul, az egyiknél láncvégi kettőskö
tést alakítva ki (diszproporció):

Ri-CHs-CHj. + •CH2-CH2-R2 — ♦
— ► R1-CH2=CH2 + CH3-CH-R2.
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3. Egy lánc-gyök reagál egy iniciátor gyökkel:
Ri-CHa-CHs* + »R0 —♦ Ri-CH2-CH2-Ro.

A fentiekben felsorolt reakciók mind egyidejűleg 
mennek végbe a polimerizációs reaktorban. A reak
ciósebességek függnek az etilén, az iniciátor, a modi- 
fikátor, a polimer és — ha van jelen — a komono- 
mer koncentrációjától a reakcióelegyben, valamint az 
egyes reakciósebességi állandóktól. A sebességi állan
dók nagymértékben a nyomás és a hőmérséklet által 
determináltak. A BASF csőreaktoros technológiában 
a polimerizációt a termék típusától függően, 2500- 
3200 bar nyomáson és 280-320°C maximális hőmér
sékleten végzik. A Tiszai Vegyi Kombinátban felépí
tésre kerülő gyár két csőreaktora két részre tagozódik. 
Az első zónába, amelynek hossza 600 m és a belső 
csőátmérő 35 mm, lép a kétfokozatú nagynyomású 
kompresszor által komprimált gázelegy kb. 2/3-a. Ezt 
a gázelegy gőzfűtésű, cső a csőben típusú előmelegí
tőben 170-180°C-ra előmelegítik a reaktorba belépés 
előtt. A polimerizáció során képződött reakcióhő több 
mint a felét a reaktor köpenyterében cirkuláltatott 
forró vízzel vonják el. Az első reaktorzóna végén keve
rik a reakcióelegyhez a komprimált gáz maradék 1/3 
részét, amelyet vizes hőcserélőben kb. 40°C-ra hűte- 
nek le a reaktorba vezetés előtt. A hideg friss etilén 
lehűti az első reaktorzónából kilépő reakcióelegyet, 
majd a friss etilénnel bevitt iniciátor a második re
aktorzónában újraindítja a polimerizációs reakciókat, 
ezáltal megnövelve az egyszeri átfutás során a poli
merizáció mértékét. A konverziós fok — termék tí
pustól függően — 25-35%. Az 540 m hosszú, 40 mm 
belső átmérőjű második reaktorzónából kilépő reak- 
cióelegy nyomásszabályozó szelepen keresztül áram
lik a cső a csőben típusú termékhűtőbe, ahonnan a 
nagynyomású termékszaparátorba jut. A nyomássza
bályozó szelep nemcsak a reakció állandó maximális 
nyomását biztosítja, hanem percenként kb. 15-ször 
mintegy 300 bar-os nyomásesést előidézve pulzáltatja
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a reaktoron áramló reakcióelegyet, megakadályozva a 
képződő polimer lerakódását a csőreaktor falára. A re
aktorcső belső falán kialakuló polimer-határréteg vas
tagsága azonban függ a reaktor csőfal-hőmérsékletétől 
is, ezért a hűtőközegként használt forró víz hőmérsék
lete nem csökkenhet 150°C alá, mivel az már a hőá
tadás leromlásához vezetne.

A fentiekben leírtakat összefoglalva, elmondható, 
hogy az előállított polietilén típusát, minőségét meg
határozó polimerizációs paraméterek, amelyeket az 
üzemeltetés során kézben kell tartani:

1. a nyomás,
2. a maximális hőmérséklet, amelyet az iniciátor 

mennyisége határoz meg,
3. a modifikátor típusa és mennyisége,
4. a gázelegy-előmelegítő hőmérséklete,
5. a reaktort hűtő forró víz hőmérséklete.
A nagynyomású termékszeparátorban ( l. ábraJ 

250-300 bar nyomáson elválik a képződött polietilén
től a reagálatlan gázok mintegy 85%-a, amely többfo
kozatú hűtés után a nagynyomású kompresszor szívó 
oldalára kerül és egyesül a primer kompresszor ál
tal szállított etilénnel. A nagynyomású termékszepa
rátorból a szintszabályozón keresztül kilépő polieti
lén ömledék a kisnyomású termékszeparátorba jut, 
ahol kb. 1,5 bar nyomáson felszabadul a polimer
ben oldott gáz, amelyet lehűtve a primer kompresszor 
szívó oldalára vezetnek. A primer kompresszor első 
két fokozatában a recirkulált gázt a friss etilén érkező 
nyomására komprimálják, és a friss etilénnel együtt 
vezetik a kompresszor harmadik fokozatához. Ezen 
öt fokozatú kompresszorral az etilént 250-300 bar 
nyomáson komprimálják. A primer kompreszor har
madik fokozatától a komprimálás fokozatonként 2-2 
hengengerben történik, s így a szállított etilén 50- 
50%-os mennyiségben két vezetéken keresztül érkezik 
a nagynyomású kompresszorhoz, ahol hasonlóképpen 
két független anyagáramként emelik az etilén nyo
mását a szükséges reaktornyomásra. A nagynyomású
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kompresszor két nyomóvezetéke közötti átkötő vezeté
ken keresztül állítják be a két reaktorzónába betáplált 
etilén mennyiségi arányát.

Az oxigén inicitort, valamint a modifikátorokat a 
primér kompresszor harmadik fokozat szívóoldalára 
adagolják be szabályozottan. Kopolimer gyártás ese
tén a komonomert a nagynyomású kompresszor két 
szívóvezetékébe táplálják.

A kisnyomású termék szeparátorból a polietilén 
ömledék az egycsigás, változtatható fordulatszámú 
extruderbe jut, folyamatos szintszabályozás mellett. 
Az adott termékhez szükséges adalék (anti-cncidáns, 
csúsztatószer, blokkolódás gátló) anyagokat az ext- 
ruderben keverik a polietilénhez, folyadék, ill. ömle
dék formájában, membránszivattyú, ilL oldalextrude- 
rek segítségével.

A polietilént vízalatti vágással granulálják. A szá
rított, osztályozott granulátumot nagynyomású leve
gős (takt-schub) szállító rendszer ju tta tja  a szellőz
tető silókba, ahol minimum 15 órán keresztül levegő
vel szellőztetik a granulált polietilénből felszabaduló, 
kismennyiségű etilén eltávolítása céljából.

A gyártás során a termék megengedett tartomá
nyon belüli MFI ingadozásokat statikus keverőben 
egalizálják, majd kiszerelés előtt silókban tárolják.

A granulátum zsákokba töltését és palettázását au
tomata gépsor végzi. Megoldott a közúti tartályko
csiba való ömleszett anyagkiadás, valamint lehetőség 
van kis konténerbe vagy ,, big-bag”-be való töltésre is.

A termék minőségét folyamatos MFI mérővel és 
rendszeres laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik.

A polietilén-gyártás folyamatának irányítását és el
lenőrzését osztott folyamatirányító (DCS) segítségé
vel végzik. A termék szálítását, kiszerelését PLC-k 
vezérlik.

Az új gyárban a BASF LUPOLEN márkájú kissfi- 
rűségű kopolimerek közel teljes skálája gyártható lesz, 
ami 0,918-0,930 g/cm3 sűrűségtartományt és 0,2-30 
MFI tartományt jelent.

Felhasználás szempontjából fólia, fúvatott üreges 
test, fröccs, cső és kábel szigetelő alapanyag gyártás 
sára lesz lehetőség.

A fólia típusú polietilén szilárdságának növelése cél
jából 1% n-butil-akrilát tartalmú kopolimer gyártá
sára is lehetőség lesz.

A beruházás jelenlegi helyzetéből úgy ítélhető meg, 
hogy az új polietiléngyár üzembe helyezése az 1991. II. 
félév közepén megkezdődik, s így a II. félév folyamán a 
feldolgozó üzemek, gyárak is kipróbálhatják — itthon 
és külföldön — a Tiszai Vegyi Kombinát új termékét.

A  kézirat beérkezett: 1991. júl. 25.

(egyesületi élet

MKE HÍREK

A M agyar Kém ikusok Egyesü
lete E lnöksége és Intéző B izott
sága 1991. december 18-án megtartott 
ünnepi ülésén került sor az Egyesü
leti Emlékérmek és a Kiváló Egyesületi 
Munkáért kitüntetések átadására.

Az egyesület elnöke nevében Dr. 
Kálmán Alajos alelnök nyitotta meg az 
ünnepi ülést. Megnyitó szavaiban ki
emelte, hogy a hagyományokat megő
rizve kerül sor az eredmények és sike
rek megemlékezésére a díjakon keresz
tül. A megemlékezés az eredmények
ről változó világunkban is jelentőség
gel bír, mivel a kémikusok, vegyészek

image-nak változásáért maguk a kémi
kusok tehetnek a legtöbbet.

1991-ben egy Than Károly, egy 
Pfeifer Ignácz és két Wartha Vince 
emlékérem és 14 Kiváló Egyesületi 
Munkáért oklevél került átadásra. A 
kitüntetettek nevét és méltatását előző 
lapszámunkban ismertettük.

Az Ünnepi ülés keretén belül került 
sor a Magyar Kémiai Folyóirat 1990. 
évi nívódíjának átadására is.

Az M KE M űanyagipari Szak
osztályának Stabinform  Szakcso
portja a Graboplast-tal együttmű

ködve Stabinform kollokviumot rendez 
1992. április 6-8 között Győrben.

A kollokvium témakörei felölelik a 
hagyományos műanyagok (PVC, po- 
liolefinek stb.) minőségjavítását kom- 
paundálással, új adalékokkal. Foglal
kozik környezetkímélő adalékokkal és 
segédanyagokkal, habosított műanya
gok előállításának fejlesztéseivel, ve
zetőképes műanyagokkal, a minőség- 
biztosítás érdekében kidolgozásra ke
rült és kidolgozás alatt lévő új vizsgá
lati módszerek bemutatásával. Bemu
tatkoznak új vállalatok, vállalkozások 
tevékenységük ismertetésével.

A kollokvium keretében meghívott 
plenáris előadások hangzanak el, vala
mint bejelentett előadások és poszte
rek szerepelnek. Az elhangzó előadá
sok a STABINFORM folyóiratban is 
megjelennek.

Banai Endréní
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Olefingyártás és fejlesztési lehetőségei a TVK-ban

Az 1950-es évektől a világban végbemenő kemizáló- 
dás feltételeit a nagy tömegben rendelkezésre álló kő- 
olajtermékek, illetve ezek feldolgozásán alapuló tech
nológiák kidolgozása teremtette meg. A természetes 
eredetű szénhidrogéneket műanyagokká, szerves vegy
ipari alapanyagokká feldolgozó petrolkémia a vegyi
par legdinamikusabban fejlődő ágazata lett.

A petrolkémiai termékek, elsősorban a műanya
gok iránti kereslet hazánkban is jelenősen nőtt, ezért 
szükségessé vált a hazai petrolkémiai nyersanyagbá
zis megteremtése, mely távlatilag szolgáltatta a leg
fontosabb műanyagok és szerves vegyipari termékek 
gyártásának alapját.

Az olefingyártás technológiája

1975-ben kezdte meg a termelést a TVK LINDE 
tervezésű olefingyára, melynek névleges kapacitása 
250 kt etilén évente (1 .  ábraJ . Az olefinek előállítása 
szénhidrogének vízgőz jelenlétében végzett hőbontá
sával történik. Még az egyszerűbb tiszta vegyületek 
pirolízisekor is nagyszámú, egyidőben lejátszódó re
akció megy végbe. E reakciók száma és a mechaniz
mus bonyolultsága a hőbontásnak kitett anyag mole
kulasúlyának növelésével és a körülmények szigorítá-

* T iszai Vegyi K om binát, T iszaújvároe

S E B E S T Y É N  L Á S Z L Ó *

sával (hőmérséklet-emelés, gőzhigítás csökkentés) to
vább növekszik.

Bármely szénhidrogén pirolízise során, adott kon
verziót végtelen sok tartózkodási idő-hőmérséklet 
kombinációval lehet elérni. A pirolízis szigorúságát 
adott körülmények esetén a kemencéből kilépő hőmér
séklet és a gőzhigítás befolyásolja. Az etilénképződés 
szelektivitása a hőmérséklet növelésével és a tartózko
dási idő, valamint szénhidrogén parciális nyomásának 
a csökkentésével növelhető.

A reakciótermékek hozamát a hőbontási körülmé
nyek mellett alapvetően a pirolízis nyersanyagok mi
nősége határozza meg. A nyersanyag nehezedésével az 
etilénhozam csökken, a propilénhozam maximumon 
megy át, a butadiénhozam lassan, a pirobenzin és pi
rolízis fűtőolaj mennyisége gyorsan nő [ l].

Az etilénhozam az alapanyag normál szénhidrogén 
tartalmának növekedésével nő, az aromás tartalom 
növekedésével erősen csökken. A propilénhozam az el
ágazó szénláncú szénhidrogének növekedésével nő és 
szintén erősen csökken az aromástartalom növekedé
sével [2 ].

Az alapanyag hőbontását, a keletkező gázelegy 
tisztítását, komprimálását, elválasztását a következő 
nagyobb egységekben végezzük:

-  pirolizáló kemencék, amelyek szoros kapcsolatban 
vannak a hőértékesítő kazánnal;
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-  olajos, vizes mosórendszer, technológiai gőzrend
szer;

-  gázszétválasztó rendszer, amelynek a fontosabb 
egységei: kompresszió és gáztisztítás, elő- és mély
hűtőrendszer, etilén, propilén rendszer hűtőkörök
kel és rektifikáló kolonnákkal, hidrogénező reak
torokkal, C4-elválasztó és -hidrogénező rendszer, 
pirobenzin- és C6-kinyerő rendszerek.

Az Olefingyár nyolc központi hőhasznosítású ben
zin- és egy etánkemencével épült. A kemencék műkö
dése szerkezeti, hőátadási szempontból is két fő sza
kaszra osztható, az ún. konvekciós és radiációs sza
kaszra. A vízszintes elrendezésű csöveket tartalmazó 
konvekciós zónába történik a betáplálás és a higító- 
gőz túlhevítése és keverése. A függőleges elrendezésű 
csöveket tartalmazó radiációs zóna a tulajdonképpeni 
reakciótér, mert ebben melegszik fel a szénhidrogén
gőz elegy a reakció hőmérsékletére, és itt meg végbe 
a pirolízis. A magas hőmérsékletű (840-850°C) piro- 
gáz a kemencéből kilépve kvencshűtőbe kerül, mely
nek a csőközi terében lévő tápvíz elpárologtatásával 
110 bar nyomású gőzt állít elő, amely a központi hőér
tékesítő kazánban túlhevítve turbinák hajtására hasz
nosítható. Igen fontos a pirogáznak a kvencs hűtőben 
történő gyors lehűtése (430-470°C-ra), a reakciók be
fagyasztása, azaz a másodlagos reakciók visszaszorí
tása. Ezt követően a pirogázt további három szakasz
ban hűtjük le. A kvencshűtők után olaj befecsken
dezéssel 200°C-ra, az olajos kolonnában 100°C-ra, a 
vizes kolonnában 35°C-ra, miközben az előbbi kolon
nában fűtőolaj, az utóbbiban vízgőz és pirogáz kon- 
denzálására is sor kerül.

A gázelegyet 30-32 beír nyomásra kell kompri
málni, mert a gáz-folyadék megoszlási viszonyok eb
ben a nyomástartományban már kedvezők a kompo
nensek szétválasztására. A nagy kompresszióviszony 
miatt ezt ötfokozatú gázkompresszor végzi, melyet el
lennyomású és kondenzációs turbina hajt. A pirogáz- 
kompresszor harmadik fokozata után kerül sor a gáz 
CO2- és H2S-mentesítésére.

Ezt a feladatot a korábbiakban regeneratív „alkazi- 
dos” és lúgos mosószerrel oldottuk meg. A vegyipari 
benzin alacsony kéntartalma lehetővé tette az alkazi- 
dos előtisztítás leállítását, és a rendszer berendezéseit 
felhasználva egy rendkívül anyag- és energiatakarékos 
kétlépcsős lúgos rendszert alakítottunk ki.

A pirogáz vízgőztartalmát első lépésben regenera
tív trietilén-glikolos abszorpcióval távolítjuk el. így 
csak —20°C körüli harmatpontot lehet elérni, ami 
megfelel a szárítást követő technológiai rendszerben, 
a későbbiek során viszont további szárításra van szük
ség, a hidrátosodás, elfagyás megakadályozására. Ez 
szilárd adszorbensen (alumínium-oxid) történik és 
—70 ... —80°C harmatpont érhető el.

A propilénes hűtőrendszer zárt hűtőkör. A hűtőkö
zeg a gyárban termelt propilén, melyet egy háromfo
kozatú turbókompresszorral komprimálunk. A hűtő
kör hőmérsékletszintjei: +5, —20, —40°C.

A szennyezők eltávolítását követően a gázáram 
hűtése és részbeni kondenzációja után egy kolonnában

a C2 és könnyebb, illetve a C3 és nehezebb frakciókat 
választjuk el.

Mivel a terméket szennyezi és azok polimerizációját
nehezíti a pirogáz acetiléntartalma, azt el kell-------
távolítani, amit gázfázisú hidrogénezéssel végzünk. A 
katalizátor palládium/alumínium-oxid, amely csöves 
reaktorban van elhelyezve és a csőközi térben levő 
metilalkoholnak az elpárologtatásával vonjuk el a 
reakció során felszabaduló hőt.

A gáz nagy etiléntartalma miatt a reaktor hőmér
sékletviszonyait igen pontosan kell szabályozni, mert 
az etilén hidrogénezésének megkezdődése ugrásszerű 
hőmérsékletemelkedéshez vezet. Az üzemi hőmérsék
letek a térsebességtől, a betáplált gáz összetételétől, a 
katalizátor életkorától függenek. A CO-nak van a leg
nagyobb hatása az üzemelés hőmérsékletére, és ezen 
szennyezés koncentrációja határozza meg az adott tér
sebességhez pillanatnyilag szükséges belépő hőmér
sékletet.

Felső üzemelési szint

C0- koncentráció a reaktor elótt, ppm

2. ábra. A  CO-koncentráció hatása az acetüénhidrogénezó reaktor 
üzemelésére

A CO fontos szerepet játszik a hidrogénezési reakci
ókban minden palládium katalizátornál, mivel erősen 
adszorbeálódik a katalizátor felületén. A CO-koncen- 
tráció megfelelő beállításával technikailag könnyeb
ben kezelhető (szélesebb) hőmérséklet-tartományban 
lehet üzemelni. A túl nagy CO-koncentráció viszont 
magasabb hőmérsékletszintű üzemelést igényel, ami
kor egyéb mellékreakciók is lejátszódhatnak, melyek 
rontják a szelektivitást és növelik a szennyeződést (2. 
ábra). A hidrogénezés után ismételten szárított gázt 
többlépcsős mélyhfitéses kondenzációval, és a konden- 
zátumok desztillációjával választjuk el. A hűtést foko
zatosan hidegebb hőmérsékleten, az etilénes hűtőkör 
etilénjének különböző hőmérsékletszintű (—56, —80,
— 100°C) elpárologtatásával és végül a maradék gáz 
(CH4 +  H2) expanziójával végezzük. Az egyre keve
sebb etilént és etánt tartalmazó kondenzátumok a me
tánkolonna megfelelő tálcáira kerülnek. A fejtermék
— 120°C-os CH4, ami a mély- és előhűtő rendszerbe 
visszavezetve hűti a pirogáz áramot. A kolonna fe
nékterméke az etán-etilén frakció, amelyet az etilén 
kolonnában választunk el. A kolonna része az etilé
nes hűtőkörnek, ami hármas szerepet lát el: biztosítja 
a mélyhőmérsékletű egység hidegenergia szükségleté
nek egy részét, ellátja az etilén kolonna működéséhez 
szükséges feladatokat és biztosítja a termék etilén el
szállítását a megkívánt nyomáson. Működtető egysége
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egy  n ég y fo k o za tú  turbókom presszor, am it g őztu rb in a  
h ajt m eg. A z e tá n t rep iro lizá ljuk .

A  C 3  és n eh ezeb b  szén h id rogének  szétvá la sztá sak or  
az ü zem i param éterek  (1 0 0 °C  fen ék hőm érsék let, 17 
bar n yom ás) és a te líte tlen  vegyü letek  je le n lé te  m ia tt  
je len tő s  p o lim erizáció  is fe llép , ezért ezek v issza szo r í
tására , c sak ú gy  m int a C 2 / C 3 +  elvá lasztó  k o lon n áb a  
p o lim erizác ió s inh ib itorokat adagolunk.

A C 3-frakció  p ropadiént, m -acetilén t ta r ta lm a z , 
ezeknek  az e ltávo lítá sa  sz in tén  szelektív  h idrogén ezés-  
se l történ ik . A  kata lizátor p a llád ium /alu m ín ium -cocid .

A h idrogén ezést két sorb ak ap cso lt ágyreaktorban  
végezzük . A  reakciót a h ozzák evert H2 m en n yiségéve l, 
ille tv e  e lo sz tá s i arányával szabályozzuk . P o lim erm o
sás, sz tr ip p elés  u tán  v á la sz tju k  el a prop án-prop ilén  
frakciót, a  p o lim erizációs m in őségű  prop ilén  e lőá llí
tá sa  cé ljábó l. A  propán rep iro lízisre kerül.

A C 3 - C 4 frakciókat e lv á la sz tó  kolonna fen ék ter
m éke a C 4 + -frakció, m e ly tő l újabb k o lon n áb an  vá
lasztju k  el a  C 4 -frakciót. E z a kb. 50% b u ta d ié n , 22% 
izo b u tilén  m e lle tt  a ce tilén ek et is tarta lm az 2-3% - 
ban , ezért szelek tíven  h id rogén ezn i kell. A h idrogén e
zést csöves reaktorban , b u tá n  hűtőközeg je len lé téb en  
végezzük . A  katalizátor: n em esfém ek  a lu m ín iu m -ox id  
hordozón .

A  v izes m osóko lonn ában  k on d en zá lód o tt, a  piro- 
gáz k om presszor fokozata  k ö zö tt  le v á la sz to tt , vala
m in t a C 4-elv á la sztó  fenékterm ékeként k in yert piro- 
b en zin  frak ció  C 5 - C 1 0  szén a tom szám ú  szén h id ro g é
neket ta r ta lm a z . A k orábbiakban  a frakciót hidrogé- 
n ezés, s ta b ilizá lá s  u tán  te lje s  egészében  m o to rh a jtó a 
nyagként érték esítettü k .

A  frakció szám ottevő  m en n yiségb en  ta r ta lm a z  ole
fineket, am elyek  gyantákká alakulnak. E n n ek  m eg
ak adályozása  céljából ezek et a  vegyü leteket te líten i 
kell. A te líté s t  o sz to ttá g y a s  reaktorban  h idrogén ezés-  
se l végezzü k . A  kata lizátor n ik k el-ox id /a lu m ín iu m -  
oxid . A frak ció  olyan érték es kom p onenseket tarta l
m az, am i in d ok o lta  a to v á b b i feldolgozást.

1979-ben  helyeztük  ü zem b e azt a tech n o ló g ia i egy
séget, m ely  lehetőséget ad a pirobenzin frakció iból, 
2 2 % izoprén tarta lm ú  C 5- és 82% b en zo ltarta lm ú  C6- 
frakció k inyerésére. A C 5-frak ció t a p irob en zin  hidro- 
génezése e lő tt  az izoprént art a lom  m egőrzése érdeké
b en  levá lasztju k .

A C 6-frakció t a to v á b b i h idrogénező rend szerben  
olyan  m érték b en  h idrogén ezzü k , hogy an n a k  bróm - 
szám a, d ién szám a  m in im ális legyen. Az érték esítésre  
kerülő C ß-frakcio k én vegyü letek et nem  ta r ta lm a zh a t.

A C 7 és m agasabb  szén a tom szám ú  veg y ü le tek et  
tarta lm a zó  frakció  le v á la sz tá sa  u tán  rendelkezésre  
á lló  C 6 -frakció t egy m á so d ik  hidrogénező egységb e  
vezetjü k . E nnek  az eg y ség n ek  a fe la d a ta  a frak
ció  k én m en tesítése az a rom ás vegyü letek  h idrogéne-  
zése n élkü l. Ezek a reakciók  2 5 0 -3 0 0 °C -o n  m ennek  
végb e. Ilyen körülm ények k özött az in s ta b il d iole- 
fin és alken il-arom ás v eg y ü le tek  gyantákká a lak u ln á
nak át. E zért szükséges a d iolefinek  a lacson yab b  hő
m érsék leten  (7 0 -1 2 0 °C ) tö r tén ő  telítése az e lső  hid
rogénező rendszerben . A  m ásod ik  h idrogén ező  rend
szer k ö zp o n ti egysége k é tá g y a s  reaktor. A z e lső  ágyon

történ ik  a m arad ék  olefinek te líté se  (a k ata lizátor  
N iM o /a lu m ín iu m -o x id ), a m ásod ik  ágyon  m egy végb e  
a k éntelen ítés (k a ta lizá to r  C 0 M 0 ).

A  katalizátorok  n ikkelt, m o lib d én t és a k ob a lto t  
ox id ok  form ájában  tarta lm azzák . A hhoz, h ogy  a 
fe n ti reakciókban  kata lizátork én t szerep elh essen ek , 
ezek et szulfidokká k e ll a lak ítani, am i d im etil-d iszu lfid  
ad agolássa l érh e tő  el.

Fejlesztési lehetőségek

Az o lefingyártás terén  sok v á lto zá s  történ t az 
u tó b b i években . A lap vetően  új techn o lóg iák  nem  
je len tek  m eg, d e szám os előrelép és történ t az egyes  
techn o lóg ia i lé p é sek et  illetően .

A z új p o lim erizác ió s techn ológiák  m egjelenése na
gyob b  k övetelm én yek et je len te tt  az o lefingyártásb an  
a lk alm azott k ata lizá torok  esetéb en  is. A  tervező in 
téze tek  (L IN D E , K E L L O G G , L U M M U S, S T O N E  & 
W E B S T E R ) az o le fin gyártás rendszerének  op tim a li
zá lására  törekszen ek , ennek érdekében  végeznek  k í
sérle tek et, m ó d o sítjá k  eljárásukat. A  p iro lízissel fo g 
la lk ozó  a lap k u ta tások  egyik  cé lja , hogy  csökkentsék  
azt az id ő ta r ta m o t, am ely  a la tt  az etilén t és a  h asz
n os term ékeket ered m én yező  reakciók  lejá tszódn ak  és 
a  m ásodlagos reakciók  nem  szám ottevőek . E nnek a 
fejlesztésn ek  az eredm énye a M illisecon d  T ech nology  
eljárás. Ezen ism eretek  alapján a K E L L O G G  m egter
v ez te  azt a p iro lizá ló  kem encét, am elyben  0 , 1  s a lá  
csökk en th ető  a reakció idő  és je len tő sen  javu l a  ter- 
m ék kih ozata l (S. ábra). K ü lön böző  eljárásokat d o l
goztak  ki a p irogáz feldolgozására , m elyeknek  legfőbb  
törekvése az en erg ia felh aszná lások  csökkentése.

3. ábra. A  kontakt idő hatása különböző betáplált nyersanyagok 
esetében

Az egyes tech n o ló g iá k  között nehéz ö sszeh ason lítást  
ten n i, de egyes szám ítások  szerin t a m etá n ta la n ítá st  
első  gá zszé tv á la sztó  egységként alkalm azó tech n o ló 
g ia  10-15% -kal gazd aságosab b , m in t ahol a propán- 
elvá la sz tá s az e lső  egység  és 5% -kal az e tán elvá la sz-  
tá s t  első lép ésk én t alkalm azó tech n o lóg ián á l. O p tim á 
lis  egyensú ly t igyekszen ek  terem ten i a pirogáz kom p
resszor en ergia igénye és a hűtőrendszerek  en ergia igé
nye között. A  h ű té s i költség n agy  részét a m etán éi-
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választás és az etilénelválasztás képezi. A nagyobb 
nyomások alkalmazása lehetővé teszi „melegebb” hű
tők alkalmazását, ugyanakkor nagyobb terhet jelent 
a pirogáz kompresszor számára. Hűtési energiában 
viszont másfélszer annyit lehet megtakarítani, mint 
amennyivel növelni kell a gázkomprimálás energiafel
használását. Magasabb nyomásviszonyok esetén ele
gendő az etilén és propilén hűtőkörök alkalmazása, és 
nincs szükség a metánra mint hűtőközegre ábra).

A hűtőrendszerben 
elnyelt hő

Prcpánmenlesitó
I 21% I

Cj-elválasztás 8_?

Metánmentesltó 
41 %

A hűtőrendszer által 
végzett munka

4- ábra. Höterhelés és energiaszükséglet-eloszlás egy tipikus olefingyár 
htitöberendezé sében

Egyre gyakrabban alkalmazzák a „flashback” mód
szert, amely a pirogáz kompresszor nagynyomású sze
parátorából folyadékot vezet a előző alacsonyabb nyo
mású szeparátorba, ezáltal csökkennek a szívóhőmér
sékletek és javul az ellátás hatékonysága.

Új megoldás a folyadék fázisú szárítás alkalmazása. 
Ennek segítségével a pirogáz kompresszor utolsó 
fokozatának kondenzátumait a pirogáz áramtól külön 
lehet szárítani, és a folyadékot a hűtési rendszereket 
megkerülve előre lehet vinni az adott elválasztó 
rendszerbe.

További energiafelhasználást csökkentő módszer, 
a töltetes kolonnák alkalmazása, ezzel csökkentve a 
rendszer nyomásesését, a komprimálás költségeit.

Gazdaságos a folyékony fázisú hidrogénező reak
torok alkalmazása. Már a C2-frakció folyadék fázisú 
hidrogénezésének is van kidolgozott eljárása, melynek 
előnye a hosszabb ciklusidő és a magasabb etilén ki
hozatal.

A befektetési költségeket csökkenti például a kom
binált olajos-vizes mosótorony, az egy kolonnában 
megadott többlépcsős mosórendszer alkalmazása.

A rendelkezésre álló alapanyag igen fontos tényező 
a technológia megválasztásának szempontjából. Pél
dául a könnyebb szénhidrogének pirolízisére kiválóan 
alkalmasak a legjobb olefinkihozatalt biztosító Milli
second kemencék kis átmérőjű csövei, nehezebb alapa
nyag esetén azonban hamarabb elkokszosodnak, csök
kentve a kemence futamidejét.

A nehezebb gázolajok pirolízisekor lényegesen na
gyobb mennyiségben keletkező fűtőolaj-frakció a ben
zin pirolízisekor alkalmazott mosási, olajelválasztási 
technológiától jelentősen eltérő feldolgozó rendszert 
igényel. A nagyobb kéntartalom a mosási, a gáztisztí
tási eljárásokat jelentősen befolyásolja.

Vegyes betáplálású kemencék esetén sok kompro
misszumos meggondolást kell alkalmazni az olefinki- 
hozatalokat és az energiafajlagosokat illetően.

Az Olefingyár intenzifikálása

A TVK Olefingyárában az évek során igen sok mó
dosítást hajtottunk végre. Ezek egyrészt a kemen
cék futamidejének a növelését, a jobb olefinkihoza
talt és energiafajlagoeok elérését célozták. Mindezek 
eredményeképpen a névleges kapacitásnál több mint 
10%-kal nagyobb termeléseket érhetünk el, ugyanak
kor az energiafajlagosok is javultak. Mindez nagyobb 
beruházás nélkül, a rendszer szűk keresztmetszetei
nek a feloldásával, ésszerűsítések sorozatával volt le
hetséges. A rendszerben levő tartalékok kihasználása 
egyre nagyobb beruházással lehetséges, és egy bizo
nyos szint elérése után csak igen komoly befekte
téssel lehet eredményt elérni. További kapacitásbőví
tésre már csak nagy beruházással járó intenzifikálás- 
sal van lehetőség. Meg kell határozni azt a kapacitást, 
melynek megvalósítása a legkisebb fajlagos beruhá
zási költséggel jár. Egy új gyár építése esetén érvényes 
méretgazdaságosság [3] nem jellemző egy gyár inten- 
zifikálása esetén. A TVK Olefingyárának intenzifiká- 
lása 360-380 kt/év kapacitás megvalósításával lenne 
a leggazdaságosabb (5. és 6. ábra).

5. ábra A z etiléntermelés méretgazdaságossága

6. ábra A z  Olefingyár intenzifikálásának relatív költsége

Az eddig végzett nagyobb beruházás (a piroben- 
zin feldolgozó rendszer építése) nem jelentett kapaci
tásbővítést, ahogyan az 1990-ben létesített önálló hő
hasznosítású, benzin és atmoszférikus gázolaj bontá
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sára egyaránt alkalmas kemence létesítése sem. Min
dezt az a kényszerítő körülmény tette szükségessé, 
hogy a korábbinál lényegesen kevesebb vegyipari ben
zin állt a TVK rendelkezésére, aminek pótlására a 
gázolaj jöhetett számításba. Gázolajpirolízis esetén 
mintegy 20-30%-kal alacsonyabb az olefinkihozatal, 
rövidebb a kemence futamidő, ezért az alapanyag 
rendelkezésre állása mellett gazdaságossági kérdés is, 
hogy mikor, milyen üzemmódban célszerű üzemelni. 
Igen fontos a technológia adta lehetőségek mindenkori

optimális kihasználása, ami egy folyamatosan üze
melő gyárban napi feladatként is jelentkezik.

A kézirat beérkezett: 1991. júl. 25.
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A vegyipar átalakításának koncepciója
Hozzászólás

A vegyiparpolitikai koncepció fino
mítására szólt a Magyar Kémiku
sok Egyesülete legfőbb tisztségviselő
inek felszólítása a Magyar Kémikusok 
Lapja 1991. novemberi számának 482. 
oldalán publikált vitaanyagában. Ma
gamra is vettem, emígyen:

Bármennyire szeretnénk egyetlen ug
rással az Óperenciás tengeren túlra 
jutni (ami, az etimológia szerint a 
Duna osztrák Enns mellékfolyóján túli 
nyugati területek -  ob-der-Enns -  ma
gyar népmesebeli elnevezése volt): im
már 1100 év óta szilárdan a Lajtán in
neni területen állunk, amihez az utolsó 
majd félévszázadban itt történtek is 
hozzá tartoznak, pl. az azóta felépí
tett és a közepesnél korszerűbb, évi 
6,6 milliárd dollárnyi termelést érté
kesíteni tudó hazai vegyipar, amely a 
hetvenes-nyolcvanas évtized óta a mos
tani sanyarú időkben is egyike a leg
jelentősebb konvertibilis bevételt elérő 
ipari alágazatoknak.

A vegyipar kifejlesztése során szo
ros kapcsolatban álltunk a szomszé
dos országok vegyiparával, ahonnan 
beható ismereteket szereztünk, ami az 
ottani rendszerváltás során sem lesz 
érvénytelen, ideértve hogy árucserénk 
oda némi szállítási költség előnnyel 
jár távolabbi területekkel összehason
lítva. (Persze Herakleitosz szerint: „so
hasem léphetsz kétszer ugyanabba a 
folyóba”.) Változatlan feltétel az is,

hogy a belföldi gyártás kontra import
költség összehasonlításában a kereske
delmi és vámköltségek sem hagyhatók 
figyelmen kívül. És végezetül: miből fo
gunk fizetni az importért?

Kevésbé időtálló, de tartós szocio
lógiai korlátként azt is figyelembe kell 
venni, hogy nálunk is hat Voltaire fo
hásza: „Uram ments meg a baráta
imtól; az ellenségeimmel elbánok ma
gam!” Ez gátja a vállalatok összefogá
sának.

Mindezek előrebocsátása után a mű
trágyagyártással kell kibővítenem a vi
taanyagban vezető alágaz átokként sze
replő petrolkémiát és gyógyszeripart, 
a nagy mezőgazdasági alkalmazástech
nikai tapasztalat miatt. A vitaanyag 
többi részére nem térek ki (így arra 
sem, hogy a külföldi privatizáció te
rén a cseh vegyipar már lekörözött 
minket), de fenti határfeltételek nem 
egyféle, hanem háromféle iparpolitikát 
vonnak maguk után.

A műtrágyagyártás (és kisebb mér
tékben a növényvédőszergyártás) első
sorban a hazai mezőgazdasági szükség
let és esetleges import választékcsere 
mértékéig tartandó meg, illetőleg fej
lesztendő, ideértve a technológia kor
szerűsítését (energiatakarékosság, ter
mékminőség, csomagolás, mezőgazda- 
sági alkalmazástechnika).

A petrolkémia és műanyagipar to
vábbi kiépítése során az alapanya
gul szolgáló szénhidrogén anyagára
mok mind teljesebb kihasználása le

gyen a cél (a kőolajfinomítás igényeit 
egyidejűleg figyelembe véve), ideértve 
a közbeeső (például aromás) termékek
nél a kooperációs cserét, lépésenként 
továbbhaladva az értékesebb termékek 
választékának bővítésére. Ehhez kül
földi tőkebevonás és vegyes vállalatok 
létrehozása kell. E kooperáció kialakí
tásánál figyelembe kell venni, hogy a 
petrolkémiában elsősorban a technoló
giai korszerűsítés, a műanyagoknál az 
alkalmazástechnika a cél és hogy ezért 
a lehetséges profit egy részéről, különö
sen az első időben, a külföldi partner 
javára le kell mondani. Az együttmű
ködés során, ha felismerik képessége
inket, ez a viszony anyagilag is mind 
kiegyenlítettebbé tud majd válni.

A gyógyszeripar külföldi kooperáció 
és tőkerészesedés nélkül visszaesne, itt 
azonban a piacokhoz és szervezési ta
pasztalatokhoz való hozzáférésnek kell 
a cégek fő céljának lennie (ideértve a 
klinikai és farmakológiai fejlesztést is). 
Fő előnyünk ismereteink a volt szov
jet piacról és az egyes gyógyszervál
lalataink eredeti kutatóképessége. Na
gyon jól kell itt megválasztani a más
más tartós partnert (feltörekvő, nem 
túl nagy cég: persze a kooperációnak 
itt is ára van!).

Az iparpolitikának nemcsak tak
tikai, hanem mindenek előtt straté
giai következményei vannak: ez hosszú 
ideig hat, mert meghatározott fejlődési 
pályára állít. A jövőbe csak a már el
értből lehet lépni, azt is csak fokozato
san.

Dr. Somló György
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A poliolefinek világgazdasági helyzete
A N D E R S E N  E N D R E *

Bevezetés

Az egyes becslések szerint az összes felhasznált 
műanyag fele már napjainkban is poliolefin, s ez 
az arány várhatóan a jövőben is megmarad [1, 2]. 
A korábban felfedezett PE iránti igény ma már a 
teljes igény több, mint 1/3-át teszi ki, míg a kb. 
20 évvel később gyártásba került PP egyre nagyobb 
hányadot jelent az összfelhasználásból s az utóbbi 
években a harmadik legnagyobb volumenben gyártott 
tömegműanyag lett (1. ábra).

1. ábra. A  poliolefinek részesedése a világ müanyagfelhasználásában

1. táblázat
A  hőre lágyuló töm egm űanyagok  

világfelhasználásának  átlagos növekedési 
ütem e (% /év) [3]

Anyag 1983-1989.
Időszak

1989-1995. 1995-2005.

LDPE 5,9 3,1 3,4
LLDPE 9,0 4,2 4,0
PP 10,6 6,3 4,8
PVC 5,7 3,1 2,6
PS 7,1 3,5 2,9
ABS/SAN 7,0 4,3 3,3

Összesen: 7,2 3,9 3,5

Az előttünk álló évekre elsősorban a PP felhasz
nálásának növekedését prognosztizálják kedvezően,

* Tiszai Vegyi Kombinát, B udapesti Kirendeltsége

azonban részben a környezetvédők törekvései, rész
ben a kelet-európai politikai és az ebből eredő gazda
sági változások nagymértékben bizonytalanná teszik 
az előrejelzéseket (1. táblázat). A kiindulási monome
rek gazdasági és áradatai D. S. Glass cikkében [4] 
találhatók.

Piaci helyzet

Kissűrűségű PE (LDPE)

1989 végén a világ névleges gyártó kapacitása kis- 
sfirüségű PE-ből 21 millió t/év volt. Ebből mintegy 
16 millió t/év a nagynyomású, kissűrűségű PE és kb. 
5 millió t/év a lineáris kissűrűségű PE, melyek sűrű
sége 0,9-0,935 g/cm3 közé esik. Míg a kissűrűségű PE 
esetén csak kisméretű kapacitásnövekedés várható, a 
lineáris kissűrűségű PE kapacitás — beleértve a nagy- 
sűrűségű PE előállítását is lehetővé tevő ún. swingüze- 
mek kapacitását — várhatóan meg fog kétszereződni 
a következő években. A 2. ábra és a 2. táblázat a név
leges kapacitás megoszlását mutatja területegységen
ként [5].

□  Nyugat-Európa gg Ketet-Európa/Kina
Ü  Észak-Amerika £2 Egyéb 
ED Japán

2. ábra. A  világ kissűrűségű P E  és lineáris kissűrűségű P E  
termelő-kapacitása 1989 végén

2. táblázat
A  v ilá g  névleges k issűrűségű P E  és lineáris 

kissűrűségű  P E  term elő-kapacitása 1989 
végén

Régió

Névleges kapacitás, 
millió t/év 

LDPE LLDPE Ossz.

Kapacitás
megoszlás,

%

Nyugat-Európa 5,3 0,8 6,1 28,9
Észak-Amerika 4,0 2,6 6,6 31,3
Japán 1,4 0,4 1,8 8,5
Kelet- Európa /  Kína 2,4 0,3 2,7 12,8
Egyéb területek 2,8 1,1 3,9 18,5

Összesen: 15,9 5,2 21,1 100,0
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A nyugat-európai névleges kissűrűségű PE kapa
citás 1989-ben 5,3 millió t/év  volt, ami a következő 
években gyakorlatilag változatlan marad. Ezzel szem
ben a lineáris kissűrűségű PE (LLDPE) kapacitás a
90-es évek közepére eléri az 1,5 millió t/év  értéket, 
tehát gyakorlatilag megkétszereződik (S. táblázat).

S. táblázat
A  kissűrűségű PE- és a lineáris k issűrűségű  
P E -kapacitás fejlődése N yugat-E urópában

Névleges kapacitás, millió t/év 
Év LDPE LLDPE Összesen

1986 5,0 0,5 5,5
1989 5,3 0,8 6,1
1994 5,3 1,5 6,8

A nyugat-európai kissűrűségű PE felhasználás az 
utóbbi 5 évben átlagosan 5%-kal emelkedett. Figye
lemre méltó, hogy ez a növekmény úgy jö tt létre, 
hogy közben az alapanyagtakarékosságra történő tö
rekvés következtében a termékek vastagsága csökkent 
(S. ábra).

3. ábra. A  kissűrűségű P E  felhasználásának növekedése 
Nyug at-Európában

A S. táblázat és a S. ábra adatai alapján várható, 
hogy a kissűrűségű PE gyártókapacitást a jövőben is 
nagy kihasználtsági fokkal lehet majd üzemeltetni és 
a felhasználás a mai magas szinten fog megállni. Ezt 
támasztja alá az a tény is, hogy Nyugat-Európában 
— más területektől eltérően — nagyon vonzódnak a 
kissűrűségű PE termékekhez. Ugyanakkor az LLDPE 
üzemek átmenetileg csak kis kihasználtság mellett 
fognak üzemelni a következő években, annak ellenére, 
hogy az LLDPE részesedése eléri az összfelhasználás 
20%-át.

A kissűrűségű PE-ek alkalmazási területenkénti 
megoszlását az Egyesült Államokban és Nyugat- 
Európában a 4- táblázat tartalmazza. A táblázat ada
taiból kitűnik, hogy a kissűrűségű PE-ek döntő több
ségét fóliagyártásban használják, melynek részaránya 
Nyugat-Európában 14%-kal nagyobb, mint az USA- 
ban. Az egyes alkalmazási területek részaránya az 
egyéb kategória kivételével hasonló, ahol az eltérést a 
kompaundáláshoz használt eltérő mennyiségű anyag 
okozza.

mkl

A. táblázat
A  kissűrűségű és a lineáris k issűrűségű PE  

felhasználása az U S A -b a n  és 
N yugat-E urópában  1989-ben

Alkalmazási
terület

USA
kt %

Nyugat-Európa 
kt %

Fólia 2616 59,8 3825 74,0
Extrúziós bevonat 332 7,6 360 7,0
Fröccstermékek 396 9,0 320 6,2
Kábelbevonat 180 4,1 195 3,8
Cső és csőbevonat 61 1,4 145 2,8
Üreges test 41 0,9 85 1,6
Egyéb 752 17,2 240 4,6

Összesen: 4378 100,0 5170 100,0

Nagysűrűségű PE (HDPE)

A nagysűrfiségű PE 1983-ban megkezdődött nagy
arányú mennyiségi növekedése az utolsó 3 évben is 
folytatódott. Ennek következtében a nyugat-európai 
termelés 23%-kal, a felhasználás 30%-kal növekedett 
1986 és 1989 között. A nagysűrfiségű PE-gyártás
1989-ben elérte a 2,7 miihó tonna maximális értéket. 
Ugyanabban az időben a gyárak kapacitása csak 15%- 
kal növekedett [6] (\. ábra).

I
Ev ---- -

4. ábra. A  nagysür&iégű P E  nyugat-európai piaci helyzete [6j 

a kapacitás; b termelés; c felhasználás; d exporttöbblet

1988-ban és 1989-ben a termelőegységek teljes ki
használtsággal üzemeltek Nyugat-Európában. Hátrá
nyosan hatott azonban — elsősorban 1989-ben — a 
korlátozott etilén-ellátás. A nagy kereslet következ
tében az exportfelesleg tovább csökkent és 1989-ben 
átváltozott kismértékű importtöbbletté. A nyugat
európai export csökkenésével egyidőben nőtt a fej
lődő országok saját ellátása. Struktúráját tekintve 
a nyugat-európai export súlypontja a speciális típu
sokra helyeződött, míg az import többsége a standard 
típusokban jelentkezett.

Az alkalmazási területek szempontjából legnagyobb 
felhasználó ágazatok a fúvás és a fröccsöntés, azonban 
mindkettő csökkenő tendenciát mutat (5. ábra). Érde
mes rámutatni, hogy abszolút értékben ezeken a terü
leteken a felhasználás ugyan még növekszik, de az át
lagos ütemnél kisebb mértékben. A felhasználás erős 
növekedése figyelhető meg ismét a fóliaszektorban. Ez
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5. ábra. A  nagysürúségü P E  alkalnazási területenkénti megoszlása 
Nyug at-Európában 1989-ben

a fúvás; b fröccsöntés; c cs6, lemez; d fólia; e száltermék; / egyéb

a növekedés 1986 és 1989 között eléri a 4,8%-ot. A 
fenti időszakban átlagos növekedés volt tapasztalható 
a csövek és lemezek területén.

Polipropilén (PP)

A PP felhasználásának üteme az utóbbi néhány év
ben kétszámjegyű növekedést m utatott s a fejlődés se
bessége várhatóan a következő években is meg fogja 
haladni a többi műanyag növekedési ütemét (l. táb
lázat). Az anyag kedvező ár/tulajdonság viszonya kö
vetkeztében a növekvő igények kielégítésére újabb és 
újabb gyárakat állítottak üzembe világszerte, mely
nek következtében az 1989. évi 13,1 millió t/év nagy
ságú gyártókapacitás jelentősen meghaladta a 11,3 
miihó t/év  értékű felhasználást. A gyártókapacitás te
rületi megoszlását a 6. ábra szemlélteti [7].

nNyugat-Eurépa §8 Latin-Aimrika
S  LszaK-Vn*nk« H  Afrika/Nyugaf-Azsia
ÖJawn ITT! K«ltt-Euróoa
El Ok-Azsia/Aurrtrála

6. ábra A  PP-gyártókapacitás területi megoszlása 1989-ben

Az előrejelzések rámutatnak arra, hogy 1995-re az 
egyre növekvő gyártókapacitás oly mértékben fogja 
meghaladni az igényeket (1995-ben 16,3 millió tonna), 
hogy a kapacitás kihasználtsága a jelenlegi 86%-kal 
szemben, csak 64% lesz. Hasonló adatok találhatók 
Bóta János és Varga István cikkében [8] is.

A polipropilén gyártókapacitás területi megoszlása 
is alapvetően meg fog változni, az eddig importáló

országokban ugyanis számos PP-gyár fogja megkez
deni termelését. Ennek következtében a tradicionális 
ipari régiók részesedése a világtermelésből várhatóan 
65%-ra fog visszaesni, az 1989. évi mintegy 85%-hoz 
képest.

Nyugat-Európában 1989-ben a 4200 kt/év összka- 
pacitású üzemekből mintegy 3700 kt polipropilén ke
rült a piacra, ami 88%-oe kapacitáskihasználást jelent. 
A külkereskedelmi szaldó (+ 400 kt) következtében 
a nyugat-európai felhasználás kb. 3300 kt volt. Ezen 
mennyiség alkalmazási területenkénti megoszlását az 
5. táblázat foglalja magában.

5. táblázat
A  P P -felhasználás alkalm azási területenkénti 

m egoszlása  N yugat-E urópában

Feldolgoz ás/ alkalm az ás Megoszlás, % 
1986 1989 1991*

Extrudálás
Textilipari jellegű termék** 31 29 28
Fólia 15 16 17
Cső, lemez, hőformázott termék 4 5 3
Fúvott termék 1 1 1
Egyéb extrudált termék 2 2 1

Extrudált termékek összesen: 53 52 50
Fröccsöntés

Csomagolóeszköz 12 14 13
Autóalkatrész 11 11 12
Háztartási cikkek 8 7 9
Egyéb fröccstermék 11 11 11

Fröccsöntött termékek összesen: 47 48 50

Összesítve: 100 100 100

* várható érték
** monofilament, fóliacsík, rafia, szőtt és nemszőtt textília

Mint az 5. táblázat adataiból kitűnik, lassú elto
lódás megy végbe a fröccsöntés irányában. Ez az el
mozdulás elsősorban a fejlett országokban figyelhető 
meg, sőt Japánban — bár az eltérés fő oka az ottani 
lakberendezési szokásokkal magyarázható (padlósző
nyeg hiánya) — a fröccsöntés és az extrudálás aránya 
52:8. Az eltérés másik oka a kompaundáláshoz hasz
nált nagymennyiségű PP.

A poliolefefinek hazai term elése és 
felhasználása

A hazai mfianyagtermelés 1989-ben 643,2 kt-ra nőtt, 
ami 9,2%-kal több, mint az 1988-ban gyártott műa
nyagmennyiség. A poliolefinek részesedése a 487,1 kt-s 
látszólagos összfelhasználásból 1989-ben 264,3 kt* 
volt. Ez az érték 54,3%-a teljes felhasználásnak, ami 
kis mértékben meghaladja a poliolefinek részesedésé
nek 51%-os világátlagát. A poliolefinek javára történő 
eltérés a hazai műanyag-alapanyaggyártás profiljával 
magyarázható (7. ábra).

* Látszólagos felhasználás: a hazai termelés a külkereske
delmi szaldóval korrigálva.
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7. ábra. A  poliolefinek részesedése a hazai műanyagfeldolgozásból [9,
101

A hazai poliolefin-felhasználás 75%-a a Tiszai Vegyi 
Kombinát alapanyagain alapul. Tiszaújvárosban (ré
gebbi nevén Leninvárosban, illetve Tiszaszederkény- 
ben) a poliolefinek gyártóbázisát a következő lépcsők
ben valósították meg:

1970. Az ICI licence alapján üzemelő kissűrűségű 
PE-gyár megkezdte termelését. Névleges kapa
citása jelenleg 40 kt/év.

1978. Üzembe helyezték a Hercules technológiával 
dolgozó 40 kt/év kapacitású PP gyárat.

1983. Megkezdte működését a Sumitomo eljárással 
üzemelő PP-II. gyár. Kapacitása: 40 kt/év.

1986. Üzembeállt a Phillips licence alapján működő 
160 kt/év kapacitású lineáris PE-gyár.

1989. A Himont cég Spheripol eljárásával dolgozó 
PP-III. gyár megkezdte termelését. Kapacitása 
60 kt/év.

1991. A második félévben üzembe helyezték a BASF 
eljárás szerinti új, kissűrűségű PE gyárat. Évi 
kapacitása 60 kt.

Az évek során az első 5 gyár kapacitása intenzifiká- 
lás következtében 15-25%-kal növekedett.

Az egyes gyárak üzembehelyezését, illetve az azt kö
vető termékfelfutást a 7. ábra görbéinek meredekebb 
szakaszai szemléltetik.

Az 1989-ben felhasznált poliolefinek termékek sze
rinti megoszlását a MÜKI adatai alapján készült 8- 
10. ábrák tartalmazzák. Az ábrák információ tartal
mát összehasonlítva a nyugat-európai adatokkal, az 
alábbi észrevételek tehetők:
-  a kissűrűségű PE felhasználása hazánkban még 

inkább a fóliák területére koncentrálódik,
-  a nagysűrűségű PE területén Nyugat-Európában a 

fúvott termékek megelőzik a fröccstermékeket és a 
fólia-célú felhasználás aránya mintegy négyszerese 
a hazai részesedésnek,

0  Fröccsttrirék E3 Ürogei h it 
l m  K i tx i t x v o r a l  □  F o il»
E3 Cii. profil 0  Egytb

8. ábra. A  kiszűrileégi P E  alkalmazási területenkénti megosdása 
Magyarországon 1989-ben

48.8 %

IUI F rö ccs te rm ék  
T7\ Ü reg es t e s t

I I P orbevonat es  egyeb
9. ábra A nagysűrűségű P E  alkalmazási területenkénti megosdása 

Magyarországon 1989-ben

-  a PP felhasználásában Nyugat-Európában a fröccs
öntés és a száljellegű termékek részaránya 48:29, 
míg ugyanez az arány nálunk közelítőleg 16:48.

A fejlődés legújabb irányai

A kissűrűségű PE  előállításának eljárásai évek óta 
változatlanok. A csőreaktorban vagy autoklávban 
végrehajtott nagynyomású eljárás dominál a gázfázisú 
fluidágyas és az oldatpolimerizációs eljárás felett. Az 
utóbbi években a termékminőség és a kihozatal javí
tása volt a fő cél. A homopolimerizáció során alkalma
zott különböző iniciátorok és láncátadószerek felhasz
nálásával készült típusok a hagyományos kissűrűségű 
PE döntő többségét jelentették. A komonomerek al
kalmazása a polimerizáció során szélesítette a felhasz
nálási területet. Az első kopolimerek az etilén-vinil- 
acetát kopolimerek voltak. Azokon a területeken, ahol
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10. ábra. A  P P  alkalmazást területenkénti megoszlása 
Magyarországon 1989-ben

nagyobb hőállóság volt a követelmény, az etil-akrilát 
kopolimerek terjedtek el. Ezen típusok továbbfejlesz
tett változatai a többrétegű fóliák tapadásközvetítő 
rétegeként kerültek bevezetésre. Az ionomerek, me
lyek az etilén-akrilsav kopolimerek Na- vagy Zn-sói, 
különösen jó hegesztési tulajdonságaikkal tűnnek ki.

Mivel ezek az új fejlesztési eredmények már beveze
tésre kerültek, továbbá az újrafelhasználás, a vastag
ság csökkentése és a PP e területen jelentkező ver
senyképessége hátrányosan befolyásolják a kissfirű- 
ségű PE felhasználását, az elkövetkezendő években az 
átlagos növekedési ütemnél (3,9% 1995-ig) kisebb fej
lődés (3,1%) várható. Annak érdekében, hogy a hazai 
helyzet minél kevésbé kövesse a világ tendenciát, a 
TVK 1991. II. félévétől üzemelő kissűrűségű PE gyá
rában magasabb igényeket is kielégítő PE típusokat 
gyárt.

A lineáris kissűrűségű polietiléneket komonomerek 
adagolásával gyártják. Ezeket a típusokat elsősorban 
kissűrűségű PE adalékolására használják a tépőszi
lárdság és a hegeszthetőség javítására. A típusok ön
álló felhasználási területe a stretch-fóliák gyártása. 
Számos olyan anyag jelent már meg, melyek sűrűsége 
kisebb, mint 0,918 g/cm3. Ezek a nagyon kissűrűségű 
(VLDPE) és ultra-kissűrűségű (ULDPE) típusok, me
lyeket elsősorban kombinált fóliákhoz és blendek ké
szítésére használnak. Lineáris kissűrűségű (g <0,93 
g/cm 3) PE-típus a TVK termékpalettáján nem sze
repel.

A nagysűrűségű PE  előállítási módszerei is régóta 
kiforrottak. A feldolgozási jellemzőket és késztermék 
tulajdonságokat befolyásoló alapvető paramétereket 
(molekulatömeg, molekulatömeg-eloszlás, az oldallán
cok eloszlása és nagysága) a gyártás paraméterei
nek szabályozásával, valamint a katalizátor és a ko- 
monomer fajtájával lehet befolyásolni. A típusválasz
ték bővítésének egyik lépcsője az ultra-nagysfirűségű 
PE (UHMW-PE) volt, melyet elsősorban szinterezés

céljára kezdtek gyártani. Ma már ezekből az anya
gokból extrúziós és fröccstípusokat is gyártanak, me
lyek legújabban már granulátum formájában is kap
hatók. Ezen a területen legújabb fejlemény a gázfá
zisú eljárással gyártott bimodális nagy sűrűségű PE 
megjelenése. Ezt az anyagot elsősorban csökkentett 
vastagságú fóliatermékek előállítására fejlesztették ki, 
de — az irodalom szerint — elérhető közelségben 
vannak a fúvásra és csőextrúzióra alkalmas típusok 
is.

A TVK lineáris (Phillips) technológiával gyár
tott polietilén-típusainak sűrűsége 0,934-0,967 g/cm3 
közé esik. A típusválasztékban szál-, fólia-, fröccs-, 
kábel-, és fúvási típusok, valamint cső-, illetve lemez- 
extrúziós célokra alkalmas anyagok is szerepelnek. A 
fóliák tulajdonságainak és a feldolgozástechnikai para
méterek optimalizálása céljából az anyag kissűrűségű 
polietilénnel keverhető.

A gyártástechnológia gyors fejlődése a polipropilén 
alkalmazási lehetőségeit bővítette leggyorsabban. A 
legújabb generációjú, felületen adalékolt gömbszerű 
termékek (Himont, Valtec eljárás) már szükségtelenné 
teszik a termék granulálását.

A fröccsöntés, a szálgyártás és részben a fóliagyár
tás igényeinek kielégítésére fejlesztették ki a kontrol
lált reológiájú (ún. CR) típusokat. Ezeknél a típusok
nál a szűkebb molekulatömeg-eloszlás lehetővé teszi 
a zsugorodás és a vetemedés csökkenését, valamint az 
optikai és mechanikai tulajdonságok javítását. Az ext- 
rudált lemezekből hőformázott termékek bevezetését 
is elősegítette a CR-technológia elterjedése.

A gázfázisú eljárás bevezetésével megnőtt a ran- 
domkopolimerekbe bevihető komonomer mennyisége, 
s ezáltal javult a termék flexibilitása és átlátszósága. 
A gyártástechnológiai paraméterek és a komonome
rek variálásával a közeli jövőben számos új, egyedi 
tulajdonságokkal rendelkező termék kerülhet a piac
ra.

A korábban kompaundálással készített PP-blendek 
helyett a gázfázisú eljárás lehetővé teszi olyan reaktor- 
blendek készítését, melyben az elasztomer részaránya 
60% is lehet. Egy sorbakapcsolt további reaktorban 
lehetőség van poláros telítetlen csoportok bevitelére 
is, minek következtében a termék felületkezelés nélkül 
festhetővé válik, illetve poláros töltőanyag keverhető 
az anyaghoz. Mindkét lehetőség a PP műszaki műa
nyagként történő felhasználását szélesíti, melynek leg
nagyobb felhasználója az autóipar.

A TVK 1989-ben helyezte üzembe a PP-III. gyá
rat, mely gázfázisú, Spheripol technológiával üzemel. 
Ez jelentős mértékben növelte a gyártható típusok vá
lasztékát. így a talkummal, illetve krétával töltött, va
lamint az égésgátolt típusok mellett megkezdte a nagy 
etiléntartalmú, nagy ütésállóságú blokk-kopolimerek 
forgalmazását is.

Összefoglaló értékelés

A kiterjedt gyártástechnológiai, feldolgozás- és al
kalmazástechnikai fejlesztések eredményeképpen re
mélhető, hogy a poliolefinek a jövőben is megtartják 
előkelő pozíciójukat a világ műanyagfelhasználásában.
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Helyzetüket erősítheti, hogy nagymértékben újrafel- 
dolgozhatóak, illetve kémiai összetételükből eredően 
égéstermékeik is csak minimálisan környezetszennye
zők.

A  kézirat beérkezett: 1991. jú l. 25.
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Az OMFB pályázatokról

Az 1991. évben mind a Központi 
Műszaki Fejlesztési Alap léte, mind an
nak felhasználására vonatkozó infor
mációk erősen foglalkoztatták a szak
mai és ezen belül a vegyésztársada- 
lom közvéleményét. Az alábbiakban a 
rendelkezésemre álló információk alap
ján személyes benyomásaimat fogla
lom össze mint pályázó és mint szak
értő.

A pályázatokat 1991 március 4-től 
fogadta a pénz kezelésével és a pályá
zati rendszer működtetésével megbí
zott Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság. Némi gondot (és tömegjelene
teket) okozott, hogy március 31-e úgy 
jelent meg a pályázók fejében, mint 
az 1991-re szóló pénz megszerzési lehe
tőségének határnapja. A későbbiekben 
kiderült, hogy a pályázati rendszer fo
lyamatosan működik, a nagy megroha- 
ná8 után is érkeztek be új pályázatok 
és folyt ezek bírálata is.

A folyamatosság megítélésére né
hány adat: Augusztus 1-ig a megvá
sárolt 5400 űrlapból 2354 pályázat ér
kezett be és 1520 pályázatról döntöt
tek (64,6%), ebből 398 pályázatot fo
gadtak el (398/1520=26%). Augusztus 
10-ig 50 szerződés került aláírásra, ez 
is mutatja azt az egész évre érvényes 
tendenciát, hogy a szerződéskötés ma
radt el leginkább, annak ellenére, hogy 
számítógéppel előnyomott és a boldog 
pályázó nevével kitöltött szerződésűr
lapokkal lehetett dolgozni.

A legizgalmasabb kérdés az volt, 
hogy mennyi pénz van. Ezügyben sok
féle szám keringett, amelyek nagyság
rendileg azt mutatták, hogy a több 
mint 10 milliárd forintnyi KMUFA-ból 
kb. a fele áll rendelkezésre a műszaki 
fejlesztési pályázatokra, a tárcák ko
rábbi elkötelezettségét és az ún. me
cenatúra pályázatokat is beleértve. Az 
elnyert pályázatok nem nagyon kaptak 
20 MFt-nál nagyobb összeget, többé 
kevésbé annyit kaptak, amennyit kér
tek.

A pályázati folyamat a következő 
elemekből állt: az alaki-formai vizsgá
latok után a pályázati iroda munka
társaiból kiválasztott ún. „pályázat- 
vezetők” kapják a pályázatokat, akik 
végigkísérik a pályázatot. Tapaszta
latom szerint rendkívül segítőkészen, 
előzékenyen, minden -  lehető és lehe
tetlen -  pályázói igényre készségesen és 
gyorsan reagálva.

Először a 13 tagú Műszaki Szakértői 
Testület tagja az ún. pályázatfelelős ki
jelöli a külső bírálókat. Ezekre a bíráló 
szakértőkre nézve már 1990-től kezdve 
a társadalmi szervek (MTESZ/MKE 
illetve mások) ajánlatot küldtek az 
OMFB-nek. Annak, hogy ettől a listá
tól több esetben eltértek, az volt a leg
főbb oka, hogy igen nehéz volt a meg
felelő bírálókat megtalálni: vagy érde
kelt volt, vagy egyéb elfoglaltságok, pl. 
külföldi út miatt nem tudta elvállalni 
stb. Mivel kis ország vagyunk, a pá
lyázatban való érdekeltség gyakori volt 
és gyakran nem is derült ki magából a 
pályázatból: esetemben pl. előfordult, 
hogy a pályázati témában az intéze
tem a megfelelő találmány társtulaj
donosa volt, ez természetesen csak a 
pályázat végigolvasása után derült ki 
számomra.

Ezt követően a pályázatfelelős dönt 
arról, hogy elfogadásra javasolja-e a 
pályázatot. Ez ezután az illetékes tár
cákhoz kerül véleményezésre. Minde
zekből alakítja ki a felelős a vélemé
nyét, melyet a szakértői testület elé 
terjeszt.

A Műszaki Szakértői Testületnek 
két vegyész tagja van, az elnök Dr. 
Pungor Ernő és Dr. Pakucs János, 
1991-ben az SZKFI, jelenleg az OLAJ
TERV ügyvezető igazgatója.

Ami a pályázatok műszaki tartal
mát illeti, a rendszer beindulásakor 
igen eltérő véleményeket lehetett hal
lani. Voltak, akik az alapkutatás felé 
való elmozdulást várták, de azoknak 
lett igazuk, akik a laboratóriumban 
már megoldott és a K+ F második lé

pésében járó, a gazdasági szemponto
kat jól kielégítő és piacképes termé
kekre, technológiákra pályáztak. Pon
tos szám nem ismeretes, de a vegyész
pályázatok viszonylag jól szerepeltek.

Igen nagy ellenérzést váltott ki a 
szakértői testületnek az a módszere, 
hogy az elnyert pályázati pénzeket 
túlnyomó többségben teljes visszafize
tésre adta ki. Nyilvánvaló, hogy ezzel 
is a realizálás és az abból való vissza
fizetés felé akarta terelni a pályázókat, 
de az elmúlt évek után ez a váltás túl
ságosan hirtelen és nagy volt a leg
több pályázónak. Ezt tükrözi az igen 
alacsony, 20-30%-os sikeres pályázati 
arány. Az amúgy is a csőd szélén álló 
kutatóintézetek esetén pedig a bank 
rögtön ráteszi az adósság fejében min
den bejövő pénzre a kezét, tehát túl 
sokra nem mennek az elnyert pályá
zattal. További gondot okoz, hogy ezt 
a kötelezettséget hogyan érvényesítsék 
a cégek az alvállalkozók felé.

Kiemelten kell megemlíteni azt a 
pénzügyi bizonytalanságot, hogy mind 
a szerződés megfogalmazása, mind a 
vonatkozó számviteli és egyéb előírá
sok miatt bizonytalanság van abban, 
hogy a 100%-os visszafizetésre elnyert 
pályázatok összege elszámolható-e be
vételként.

Ismeretes, hogy 1990-ben kb. 5 mrd 
Ft-nyi pályázat érkezett be, kifeje
zetten a kutatási infrastruktúra javí
tására, pontosabban műszerbeszerzé
sekre. 1991 folyamán kiderült, hogy 
ezeket, mint műszaki fejlesztési pályá
zatokat ez a rendszer nem fogadja be. 
Az ilyen típusú, szerintem igen nyo
masztó igényeket, a műszaki fejlesz
tés társadalmi feltételeinek javítására 
irányuló pályázati rendszerbe (rövi
den mecenatúra) célszerű beadni. Ide 
tartoznak a műszerbeszerzéseken túl 
a külföldi utazások, kongresszusok fi
nanszírozásai is. Ezeket a pályázato
kat egy kétoldalas űrlapon kell be
nyújtani, (természetesen részletes ma
gyarázó mellékleteket célszerű mellé
rakni). Az elbírálást egy egész más 
OMFB rendszer végzi.

Dr. Körtvélyessy Gyula
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A TVK biztonságtechnikai tevékenységének körvonalai

A vegyipar biztonságtechnikáját az egyéb ipará
gakétól alapvetően az különbözteti meg, hogy nagy 
mennyiségű tűz- és robanásveszélyes, mérgező anyag, 
nagyságrendekkel nagyobb potenciális veszélyek je
lenlétét kell figyelembe venni. A vegyipar története bi
zonyítja, hogy ezek valós veszélyek. A biztonságtech
nikai hiányosságok miatt bekövetkező tüzek, robbaná
sok, mérgezések következményei összehasonlíthatók a 
háborús vagy természeti katasztrófákkal [1], A vegy
ipari szakemberek számára pl. Oppau, Feyzin, Flix- 
borough, Seveso, Mexikóváros, Bhopal helységnevek
[2] borzalmakat, több száz vagy több ezer ember tra
gikus halálának helyszínét jelentik. Az alábbiakban 
nagy vonalakban vázoljuk, mit tesz annak érdekében 
a Tiszai Vegyi Kombinát, hogy Tiszaújváros ne sze
repeljen egy ilyen felsorolásban.

Biztonságtechnikai alapelvek

1. A biztonságtechnika célja a balesetek, foglalkozási 
megbetegedések, meghibásodások, ipari katasztró
fák kockázatának a tudomány és a technika adott 
szintjén elérhető legkisebb mértékre csökkentése. 
Ez a cél elérhető a berendezéseknek — az adott 
műszaki színvonalon — biztonságtechnikailag meg
felelő tervezésével, létesítével és üzemeltetésével, 
továbbá a munka gondos előkészítésével és végre
hajtásával.

2. Minden körülmények között a biztonság szem
pontja az első („Safety first”), semmilyen termelési 
vagy más érdek nem előzheti meg.

3. A biztonságtechnika a termelés, a vállalati tevé
kenység, a szakmai ismeretek szerves része. A biz
tonságos berendezések gazdaságosak, a szakmailag 
jól végzett munka biztonságos.

4. A biztonságról való gondoskodás a vállalat min
den vezető beosztású dolgozójának munkaköri és 
erkölcsi kötelessége, a biztonságtechnikai feladatok 
a vezetők feladatának fontos része.
Minden vezető beosztású munkatárs felelősségi kö
rébe tartozik a biztonsággal kapcsolatos elsődle
ges felelősség. A vezetőknek pontosan ismerniük 
kell azokat az üzemi berendezéseket, eljárásokat, és 
anyagokat, amelyekkel a területükön dolgoznak, to
vábbá az ezekkel kapcsolatos veszélyeket és e veszé
lyek elhárítására szolgáló biztonsági intézkedése
ket. A vezetőknek meg kell győződniök arról, hogy 
munkatársaik a szükséges ismeretekkel rendelkez
nek és munkájukat megbízhatóan elvégzik.

5. A vezetőknek példát kell mutatniuk és gondos
kodni kell arról, hogy a biztonsági előírásokat be
tartsák. A dolgozók a vezető szabálytalanságait is 
példának tekintik, a megtűrt szabálytalanság gya
korlattá, szabállyá válik — s ezért a vezetők is fe
lelősek.

6. A vállalat minden dolgozója köteles a biztonsági 
előírásokat és szakmai szabályokat betartani, a 
TVK dolgozójához méltó magatartást tanúsítani.
* Tiszai Vegyi Kombinát, Tiszaújváros

S Z A B Ó  MIHÁLY*

7. A kezelési és biztonsági utasításokat, valamint a ve
szélyhelyzetben teendő intézkedéseket írásban kell 
rögzíteni. Ezen utasítások készséggé fejlesztése cél
jából biztonságtechnikai oktatásokat és gyakorla
tokat kell tartani.

8. A biztonság fontos feltétele a munkahelyi fegyelem, 
rend és tisztaság, ezek megtartása minden TVK- 
dolgozó feladata.

9. Rendszeresen kell végezni az előzetes rendszerbiz
tonsági elemzéseket, gyakorlattá kell tenni a bal
esetek, meghibásodások lehetőségének vizsgálatát, 
hogy bekövetkezésük előtt kiküszöbölhetők legye
nek.

10. A baleseteket és meghibásodásokat alaposan ki 
kell vizsgálni és haladéktalanul intézkedni kell a 
hasonló esetek ismétlődésének elkerülése céljából.

Biztonságtechnikai stratégiánk

Egy üzem, s különösen egy vegyi üzem bizton
ságtechnikai tevékenysége nem korlátozódhat csak a 
hatósági előírások (rendeletek, szabályzatok, szabvá
nyok) betartásának megkövetelésére, s különösen nem 
csak a hatósági engedélyek „megszerzéséire. A Tiszai 
Vegyi Kombinát nem 2500 nyomástartó edény, 80 ka
zán, 700 km csővezeték, 10 000 szerelvény, 100 000 
műszer-automatikai alkatrész, 6000 ember, 50 000 
tonna (tűz- és robbanásveszélyes, mérgező) veszé
lyes anyag stb. külön-külön, hanem az ezekből össze
álló Gép-Ember-Környezet alkotta rendszer. Ez a 
rendszer élő, átalakuló, más törvényszerűségeket kö
vető, minőségileg más, mint az elemei, amelyek al
kotják. Gépen a rendszer azon (gépészeti, műszer
automatika, villamos, építési, technológiai stb.) al
rendszerét értjük, amely nem sorolható az Ember és 
a Környezet alrendszerhez.

Az Ember alrendszerhez soroljuk a Kombinát 6000 
dolgozóján túl a vállalatunk számára tervezést, sza
kértést, kutatást végző szakértőket is. A Környezet 
fogalma — értelmezésünk szerint egyrészt a tényleges 
földrajzi környezet, másrészt az a politikai, társadalmi 
környezet, amelyben élünk, dolgozunk.

Stratégiánk kiinduló pontja a TVK, mint a fentebb 
vázolt G-E-K rendszer, ennek lehető legtökéletesebb 
ismerete. Ezt a rendszert vizsgáljuk olyan szempont
ból, hogy milyen veszélyekkel kell számolni, milyen 
meghibásodások, zavarok, rendellenességek, szabály
talanságok következhetnek be, amelyek baleseteket, 
károkat okozhatnak.

A veszélyek keresésére az adott esetben legalkalma
sabb („ Check-list” , Eve, Hazop stb.) rendszerbizton
sági elemzési módszert [3,4] alkalmazzuk. Az azonosí
to tt veszélyek, meghibásodási lehetőségek kiküszöbö
lésére biztonsági intézkedéseket teszünk, amelyek pl. 
konstrukciós, technológiai változtatások, javítások, el
lenőrzések, vizsgálatok, utasítások lehetnek.

Az intézkedések a rendszerbiztonsági elemzést vég
ző (technológus, karbantartó, biztonságtechnikus és
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egyéb illetékes szakemberekből álló) team közös dön
tése, a döntés szakmai vitában fogalmazódik meg, s 
így nyilvánvaló, hogy a biztonságtechnika a termelés 
szerves része és nem „a termelést akadályozó bürok
rácia” .

A konkrét biztonsági intézkedések a rendszer konk
rét elemeire irányulnak, azok szükségességéről és 
hasznosságáról vállalatunknál minden illetékes vezető 
meg van győződve, akik beosztottjaik korrekt tájékoz
tatásával a végrehajtás kedvező feltételeit is megte
remtik.

1. ábra. Biztonságtechnikai stratégia

Biztonságtechnikai stratégiánk (1. ábra)  lényege az 
a minél sűrűbben elvégzett visszacsatolás, amikor — 
az egyébként az érvényes előírásokat kielégítő, tehát 
a hatóságok által biztonságosnak nyilvánított — 
rendszereink meghibásodási lehetőségeit keresve, ezek 
ellen intézkedve biztonságosabbá tesszük üzemeinket.

A biztonságtechnikai tevékenységünk szervezése

Nem felel meg a hivatalos terminológiának, de a 
TVK-nál úgy alakult ki, hogy a „biztonságtechniká”- 
hoz tartozónak tekintünk minden eszközt és intéz
kedést, amelyek a foglalkozási balesetek és megbe
tegedések, továbbá a károk (tüzek, meghibásodások, 
üzemzavarok) megelőzését szolgálják. Biztonságtech
nikán a munkavédelmet, tűzvédelmet, munkaegész
ségügyet, műszaki biztonságtechnikát, kárelhárítást 
értjük, vagy ha csak munkavédelmet mondunk, akkor 
is ugyanezeket.

Alapelveinkből és stratégiánkból következik, hogy 
a biztonságtechnika Kombinátunknál nem csak egy 
főosztály, osztály, néhány munkavédelmi szakértő fel
adata, hanem minden vállalati egység, valamennyi ve
zető és dolgozó munkájának részét képezi (2. ábra). 
A 49 fős Biztonságtechnikai Főosztályunk (BTFO) a 
munka- és tűzvédelem, műszaki felügyelet funkcioná
lis irányítását végzi és bizonyos célszerűségi okokból 
központosított feladatokat (mint pl. a munkavédelmi, 
tűzvédelmi anyagok raktározása, karbantartása, diag
nosztikai vizsgálatok) lát el. A BFTO funkcionális irá
nyítása mellett a biztonságtechnika erősen decentrali
zált; a technológiai biztonságért a termelő üzemek, a 
műszerek, számítógépes folyamatirányítás biztonság- 
technikai megfelelőségéért a Műszer-Automatika Fő
osztályunk, a közlekedés biztonságáért a Rendészeti 
Főosztályunk felelős, a villamos biztonsági mérése
ket a Villamosenergia Főosztályunk végzi, továbbá az 
Üzemorvosi Rendelő és Munkalélektani Laboratórium 
se tartozik a BTFO felügyelete alá. A feladatok de
centralizáltsága ellenére a Kombinát biztonságtechni
kai tevékenysége mégis egységes, mert annak a BTFO
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által szerkesztett Munkavédelmi Szabályzat határo
zott keretet és egységes szemléletet ad.

Az egyes vállalati egységek, vezetők és dolgozók 
biztonságtechnikai feladatait a Kombinát Szervezeti- 
és Működési Szabályzata, a Vezérigazgatói Rendel
kezések (ezek között a Munkavédelmi Szabályzat, a 
MvSz mellékletei, pl. az MvSz mellékletét képezi — 
tehát vezérigazgatói rendelkezés szintű utasítás — 
a közel 3000 technológiai dokumentum), ügyren
dek, munkaköri leírások, vállalati szabványok egyér
telművé teszik.

Módszerek

A TVK mindig törekedett arra, hogy az adott idő
szak legkorszerűbb technológiáját, termelő berende
zéseit vásárolja meg. Műtrágyagyárunkat a szovje
tek szállították, de az Olefingyárunkat már a német 
LINDE cég, a Polietiléngyár (PEGY) I-et az angol 
ICI, PEGY-II-őt az amerikai Phillips licenc alapján 
a japán JSW, a PEGY-III-at BASF licenc alapján 
a Salzgitter, Polipropiléngyár I-et (PPGY) a német 
Lurgi, PPGY-II-t a japán Sumitomo, a PPGY-III-at 
az amerikai Hymont licence alapján az olasz Techni- 
mont szállította, a Műanyaggyárunk közel 200 gépét 
német, japán, olasz, spanyol, magyar cégektől vásá
roltuk. E felsorolást azért tettük, hogy megjegyezhes
sük, dolgozóinknak lehetőségük volt az említett or
szágokban több hetes, esetenként több hónapos be
tanuláson részt venniük, biztonságtechnikai szakem
bereink a helyszínen is tanulmányozhatták a német, 
angol, olasz, japán, amerikai biztonságtechnikai mód
szereket. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy egy 
„vidéki kisvárosban”, Tiszaújvárosoban a fejlett ipari 
országok tapaszatlatai integrálódtak.

Biztonságtechnikai módszereinket teljeskörűen is
mertetni igen terjedelmes lenne, ezért csak azokat em
lítjük, amelyekről közleményeinkben vagy szakmai fó
rumokon (MKE, GTE, INTAB) nem számoltunk be 
[5-24]. Nem térünk ki az általános munka- és tűz-

114 19 0 2 . X L V II. É V F O L Y A M . 3 . SZÁ M



védelmi, munkaegészségügyi intézkedéseinkre (annak 
ellenére, hogy a TVK-nál előfordult foglalkozási bal
esetek, megbetegedések, tűzesetek száma az ország
ban elismerten a legkisebbek), mert a többi vegyipari 
nagyvállalatéhoz hasonlóak.

Beruházások előkészítése és kivitelezése

Fontosnak tartjuk, hogy a biztonságtechnika szem
pontjai egy adott létesítmény tervezésénél a lehető 
legkorábban megjelenjenek. Már a technológia kivá
lasztását célzó referencialátogatásoknak is témája a 
biztonságtechnikai megbízhatóság, a telepítési hely 
kijelölését a meglévő létesítményekkel való kölcsön
hatás analízise előzi meg.

Minden beruházási szerződésünk kötelező mellékle
tét képezik a Biztoságtechnikai Előírások (VI. Mellék
let), amely a „6.1 Általános szabályok” részben rög
zíti, hogy

„A Vállalkozó kijelenti, hogy az egész gyár vonat
kozásában és részleteiben a tudomány és technika je
lenlegi szintjén elérhető legnagyobb biztonságra tö
rekszik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vevő 
és hatóságai a biztonságról meg kívánnak győződni, e 
célból a berendezések tervezésével, gyártásával, kivá
lasztásával, ellenőrzésével és üzemeltetésével kapcso
latos minden információt rendelkezésre bocsájt, át
adja azokat a dokumentációkat, amelyek a Vevőt és 
hatóságait meggyőzik a biztonságos megoldásokról. A 
Vállalkozó lehetőséget biztosít arra, hogy a Vevő és 
hatóságai ellenőrzést végezzenek a Vállalkozó és al
vállalkozói tervezőirodáiban, műhelyeiben, referencia 
üzemeiben. A Vállalkozó tudomásul veszi a magyar 
biztonsági előírások sajátosságait és aszerint jár el.”

A további
6.2 Munkavédelmi és munkegészségügyi szabályok
6.3 Tűzvédelmi szabályok
6.4 Nyomástartó edényekre, kazánokra vonatkozó 

szabályok
6.5 Gáz- és olajtüzelő berendezésekre vonatkozó sza

bályok
6.6 Centrifugákra vonatkozó szabályok
6.7 Csővezetékre vonatkozó szabályok
6.8 Emelőgépekre vonatkozó szabályok
6.9 Villamos berendezésekre vonatkozó szabályok

6.10 Egyéb, a tervezés, kivitelezés vagy beszerzés so
rán figyelembe veendő biztonságtechnikai előírá
sok

fejezetek szolgáltatják a „6.1 Általános szabályok” 
teljesülésének garanciáját.

A biztonságtechnika a beruházásaink előkészítésé
ben és lebonyolításában azért kap fontos szerepet, 
mert beruházóink tapasztalják költségcsökkentő hatá
sát. Egy-egy vegyipari üzem biztonságtechnikai célú 
berendezései (biztonsági szelepek, fáklyarendszerek, 
gázérzékelő-, riasztó rendszerek, sprinklerek, gőzfüg
gönyök, hideg-, meleg tartalék készülékek, gépek stb.) 
a biztonsági távolságok miatt nagyobb üzemi terület, 
hosszabb csővezetékek a beruházási költség 10- 20%- 
át teszik ki. Több száz millió forint takarítható meg, 
ha a biztonsági előírások formális kielégítése helyett 
a tényleges veszélyek elemzése alapján szükséges biz
tonsági intézkedéseket teszünk.

Meghibásodások elemzése

Abból a szólásból indulunk ki, hogy „ az okos ember 
a saját, a bölcs a más kárán tanul” . Ahhoz, hogy „böl
csek” legyünk a sajtó, szakirodalom vagy személyes 
kapcsolatok útján minden tudomásunkra jutott vegy
ipari meghibásodást, haváriát tanulmányozunk és a 
tanulságoktól függően megfelelő vállalati fórumokon 
(a munkahelyi munkavédelmi oktatásoktól a rendkí
vüli Munkavédelmi Konferenciákig, Tűzvédelmi Mű
szaki Tanács ülésekig) ismertetünk, megvitatunk, s 
hogy nálunk ne fordulhasson elő, Intézkedési Tervet 
dolgozunk ki. Pl. az USA-ban Pasadenában 1989. ok
tóber 23-án bekövetkezett polietiléngyári katasztró
fát követően, az ismerős Phillips-es kollégáktól tele
fonon, telefaxon és rövid úton megszerzett leírásokat 
Biztonságtechnikai Közleményeinkben [25,26] ismer
tettük, rendkívüli TMT ülésen megtárgyaltuk és 22 
pontban biztonsági intézkedéseket tettünk.

A vállalatvezetés nagy súlyt helyez arra, hogy a 
gyárainkban előfordult minden meghibásodás, üzem
zavar ismert, dokumentált legyen és alapos kivizsgá
lásra kerüljön. A kivizsgálást mindig egy -  a vezér- 
igazgató által kijelölt -  team végzi és a hiba okát, 
függetlenül a személyi konzekvenciáktól meg kell ál
lapítani.

Bonyolultabb esetekben a vállalati baleset vagy 
meghibásodás kivizsgáló bizottság kiegészül külső 
szakértőkkel (egyetemi tanszékek, kutatóintézetek, 
külföldi szállítóink szakembereivel), több esetben a 
meghibásodás okainak tisztázására hazai vagy nyu
gati országok laboratóriumaiban, kutatóhelyein vé
geztettünk vizsgálatokat.

Abból a célból, hogy meghibásodásaink és tanul
ságaik ne merüljenek feledésbe, az érdekesebb meg
hibásodásokat egy a BTFO kezelésében lévő kiállító 
teremben mutatjuk be (Meghibásodás Archívum).

Műszaki fejlesztés

A központi keretek szűkössége miatt egyre nagyobb 
feladatok hárulnak a gazdálkodó szervezetekre a biz
tonságtechnikai fejlesztések területén is. A Kombinát 
Műszaki Fejlesztési Tervében ezért évek óta kényte
lenek vagyunk szerepeltetni különböző fejlesztési té
mákat (egyéni védőeszközök, tűzvédelmi berendezé
sek, diagnosztikai vizsgáló módszerek, berendezések), 
általában egyetemi tanszékek, kutató intézetek közre
működésével.

Kutatási témáink mindig valamely konkrét problé
mánk megoldására irányulnak. Pl. szakirodalomban 
nem magyarázott, csak nálunk tapasztalt korróziós je
lenségek kutatása, új technológiánkban megjelenő po
rok robbanási paramétereinek meghatározása, a káros 
rezgések megszüntetése céljából csővezetékeink dina
mikus viselkedésének modellezése. A Miskolci Egye
tem Vegyipari Gépek Tanszékével közösen folytatott 
fejlesztés eredménye a Biztonsági Szerelvény Vizsgáló 
Laboratórium, amely az ország egyetlen, a hatóságok 
által elismert, a biztonsági szelepek minősítő vizsgá
latára alkalmas hely. Az 1991 évi Műszaki Fejlesztési 
Tervünkben a biztonságtechnikai témákra 6,7 MFt áll 
rendelkezésre, ezek között szerepelnek olyanok, mint 
az örvényáramú repedéskereső vizsgálat alkalmazása
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a 3200 bar-os reaktorcsövek ellenőrzésénél, akuszti
kus emissziós szilárdsági vizsgálatának továbbfejlesz
tése, hegesztett szerkezetek belső feszültségének vizs
gálata, biztonsági szelepek helyszíni hitelesítése, ha
sadótárcsák és biztonsági szelepek dinamikus viselke
désének tanulmányozása, a Szerelvény Vizsgáló La
boratórium továbbfejlesztése vízközeges rendszerrel, 
mérgező, tűz- és robbanásveszélyes gázfelhők terjedé
sének tanulmányozása. A PEGY III beruházásunkhoz 
kapcsolódóan épül, de szakterületünk fontos fejleszté
sének tekintjük a Nagynyomású Vizsgáló Állomást, 
ahol 5000 bar-ig gáz- és folyadékközeggel szilárdsági 
és tömörségi vizsgálatokat, műszerek és szerelvények 
ellenőrzését, hitelesítését lehet elvégezni.

E helyen kell megemlíteni, hogy a Biztonságtechni
kai Főosztály könyv- és szabványtára (mint a központi 
Műszaki Könyvtár üzemi könyvtára) a legfontosabb 
munka- és tűzvédelmi, műszaki felügyeleti szakanya
gokkal rendelkezik, a főosztály megkapja valamennyi 
hazai és az igényelt külföldi biztonságtechnikai folyó
iratot (TU, Maschinenschaden, Sicherheitsingenieur, 
Forschung und Technik in Brandschutz stb.), szakiro
dalmi figyelőket.

Oktatás

Az új felvételes dolgozóink oktatása, az ismétlődő 
munka- és tűzvédelmi oktatások, munkavédelmi okta
tók továbbképzése, a szakmai folyamokon folyó mun
kavédelmi oktatások a TVK-nál is hasonlóak, mint a 
többi vegyipari vállalatnál. Valamennyi oktatási for
mánál igyekszünk elkerülni a munkavédelmi oktatá
sok buktatóit, egyfelől az érdektelenség okozta unal
mat (amikor műszakiak olvassák fel műszakiaknak a 
jogszabályokat) másfelől a derültséget eredményező 
primitív balesetelhárítási szabályismertetést.

Az oktatás területén két kezdeményezésünk ked
vező tapasztalatairól számolunk be.
-  Megvásároltuk az Institution of Chemical Engi

neers oktatócsomagjait (szakanyagok, diasoroza
tok, videofilmek) és átvettük oktatási módszerüket, 
amelynek lényege, hogy a passzív hallgatókat pár
beszédre, gondolkodásra készteti, a dolgozók aktív 
résztvevőivé válnak az oktatásnak.

-  Nagy hangsúlyt helyezünk a vezetők (gyárveze
tők, üzemvezetők, főosztályvezetők, osztályveze
tők) biztonságtechnikai ismereteinek, tudatának 
formálására. Eleinte e nagy tekintélyű, szakterüle
tükön magasan képzett kollégák idegenkedtek attól, 
hogy „oktassák” őket, de az előadásokat „bizton
ságtechnikai konzultációdnak nevezve és ezeken a 
biztonságtechnikát, mint tudományt bemutatva ve
zető I., II. beosztású munkatársaink hasznosnak és 
szükségesnek véleményezték.
Tágabb értelemben a témakörhöz tartozik, hogy fel

adatunknak tekintjük a biztonsági éberség fenntartá
sát, amikor minden fórumon, tanácskozáson, beszél
getésen a munka- és tűzvédelmi szabályok betartá
sának fontosságát hangsúlyozunk, minden szituációra 
van egy megtörtént baleset, havária példánk, amit is
mertetünk.

mkl

Szabványosítás

Bármennyire is terjedelmes a biztonságtechnikai 
előírásrendszer, maradnak szabályozatlan területek, 
„fehér foltok”, amelyeket a vállalati előírásoknak, 
szabályoknak kell lefedni.

Biztonságtechnikai szabványsorozatunk 
(TVKSz-B-) 1976-ban indult a flixborough-i robba
nás tanulságainak elemzése kapcsán. (Mint ismere
tes, a robbanást egy át nem gondolt provizórikus át
alakítás okozta, ahol az összes „dokumentáció” egy 
a karbantartó műhely padlójára rajzolt vázlat volt.) 
A TVKSz-B-1-1976: Az átalakítások műszaki köve
telményei c. szabványunk szigorúan rögzíti nyomás
tartó rendszereink módosításának, javításának rend
jét, a legkisebb átalakítás is csak a biztonságtechnikai, 
gépészeti főosztályok vezetőinek és az adott gyár veze
tőjének az írásos engedélye, rajzdokumentáció, tech
nológiai, vizsgálati terv alapján történhet.

Vannak esetek, amikor a belső ellenőrzési rendsze
rünk hiányosságait küszöböljük ki a vállalati szabvá
nyokkal. Pl. egy sajnálatos halálos kimenetelű targon
cás baleset után a TVKSz-B-102-ben szabályoztuk 
a gépi hajtású targoncák kezelésének, karbantartá
sának, vizsgálatának rendjét. Az esetek többségében 
azonban szabályaink preventív jellegűek, a jogkövetés 
eszközei. Az országos szabványok ugyanis természe
tes, hogy az országos, általános feltételeket és nem egy 
adott üzem körülményeit veszik figyelembe. Nem vár
ható el, hogy MSz készüljön az ország egyetlen 4500 
m3-es mélyhűtött etilént tároló tartályára, ezt az üze
meltetőnek kell szabályoznia (TVKSz-B-42: Etilén és 
propilén tároló tartályok időszakos biztonságtechnikai 
vizsgálata). Válallati szabványok amelett, hogy helyi 
szabályozást adnak, betöltenek egy „kísérleti” szere
pet is az országos szabványok számára, amikor a téma 
országos jelentőségűvé fejlődik, a vállalati szabványok 
képezik az országos vagy ágazati szabványok, szabály
zatok alapját.

így pl. a TVKSz-B-41, TVKSz-B-42 szabványaink
ból indult ki és a TVK tapasztalataira támaszko
dott az MSz-09-96610-es szabványsorozat (Rendszer
biztonsági elemzések) a TVKSz-B-109-et „ágazatosí- 
to tta” az MSZ-09-57.0033-1990 (Veszélyes berende
zésekben beszállással végzett munkák biztonságtech
nikai követleményei) vagy pl. a TVKSz-B-31 alapján 
készült a Csővezetékek Biztonsági Szabályzata (még 
nem került kiadásra).

Diagnosztikai vizsgálatok

A TVK-nál sajátos módon — eltérően a többi vegy
ipari vállalattól — a diagnosztikai vizsgálatok (Mű
szaki Felügyeleti Osztály, Diagnosztikai Csoport, Me
tallográfiái Osztály) a Biztonságtechnikai Főosztály
hoz tartoznak. Ez a diagnosztikai vizsgálatok célja
inak súlyozásából adódik. A diagnosztika ui., mint 
a hibák felismerésének tudománya egyfelől a veszé
lyes meghibásodások megelőzését, másfelől a legkor
szerűbb, a felügyeleti vizsgálatokon alapuló karban
tartást szolgálja. A BTFO-hoz tartozó diagnosztika 
mindkét feladatát ellátja, a szervezés ezen módjának 
előnyét abban látjuk, hogy intézkedéseink nagyobb 
nyomatékot (kvázi „hatósági” jelleget) kapnak.
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Diagnosztikai csoportunk műszerparkja jelentősnek 
mondható, flexibilis endoszkópok, örvényáramú, rönt
gen, rezgés, tömörség (UH, halogén-, héliumdetekto
rok), akusztikus, emissziós, termovíziós stb. vizsgáló 
műszereink állóeszközértéke meghaladja az 50 MFt- 
ot.

Speciális vizsgálatainkhoz (korróziós kísérletek, nyo
melemek kimutatása stb.) rendelkezésünkre állnak a 
Központi Laboratórium és az üzemi laboratóriumok 
eszközei (kromatográfok, spektrometerek, elektron- 
mikroszkóp stb.). Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a 
diagnosztika lényege nem a műszer, hanem az olyan 
kérdésekre adott válaszok, mint: mit, hol, milyen gya
korisággal kell mérni, az adatokat hogyan értékeljük 
és milyen intézkedéseket kell tenni. A diagnosztikai 
vizsgálatokat meghibásodás-elemző (ME) előzetes ve
szélyelemző (EVE), a technológus, karbantartó, mű
szerész kollégákkal közösen tartott megbeszélések elő
zik meg, az ME vagy EVE jegyzőkönyvekben rögzít
jük az intézkedéseket (a mit, hol stb. kérdésre adott 
válaszokat, a javítás vagy figyelés módját).

A mérések, ellenőrzések adatai bekerülnek a szá
mítógépes biztonságtechnikai nyilvántartó rendszerbe 
(BIZNYIR), a forgógépek (kompresszorok, turbinák, 
fontosabb szivatyúk és ventillátorok) rezgésadatai egy 
FOREZ-nak nevezett, külön adatbankba. Ez a rend
szer lehetőséget ad a gépek és berendezések állapotá
nak hosszabb távon történő figyelésére, a tendenciák 
felismerésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Antihavária

A TVK dolgozói számára a robbanások, tüzek, 
gázömlések nem elvont fogalmak, hanem testközel
ből megismert események, olyan potenciális veszé
lyek, amelyeket mindennapi munkájuk során figye
lembe kell venni. A technika ezen árnyoldala már 
1965-ben bemutatkozott, amikor a műtrágyagyárunk 
nitrogénes mosókabinjában egy 40 bar-os nyomás
tartó edény felrobbant (szerencsére csak anyagi kárt 
okozott). Évente 10-15 tűzesetünk van, több igen ve
szélyes gázömlés (több tonna ammónia, propilén, pi- 
rogáz stb. szabadba kerülése) tette próbára az üzem- 
vészelhárító szervezetünket. Ismeretes az etilén közúti 
szállításánál 1976-ban, Aszódon bekövetkezett szeren
csétlenség (2 dolgozó meghalt, Aszód egy részét eva
kuálták), ezt követően még 12 alkalommal (ezek kö
zött 2 esetben Jugoszláviában) kellett az országuta
kon elakadt vagy felborult etilénes tartálykocsit men
tenünk.

Antihavária tevékenységünk részei: a veszélyek fel
mérése, (HÁZÁN), a veszélyek aktivizálódásának 
megakadályozása (preventív biztonságtechnikai tevé
kenység), szervezeti-, technikai felkészülés a veszélyek 
leküzdésére, ill. a következmények mérséklésére, az 
üzemvészelhárítás gyakorlása.

Ennek keretét a Kombinát üzemvész-elhárítási 
terve adja, részleteit az üzemek üzemvész-elhárítási 
utasításai szolgáltatják.

Antihavária stratégiánk abból indul ki, hogy a 
haváriák — bár hirtelen és váratlanul jelentkeznek 
— nem előzmény nélküliek, a Markov lánc szerint 
egymást követő események előzik meg. A külföldi

katasztrófa-leírásokban is megfigyelhető, hogy a sze
rencsétlen események, hibák, szabálytalanságok lán
colódnak. Ha az eseménylánc megszakad, a havária 
nem következik be.

A tudomány és technika mai fejlettsége még nem te
szi lehetővé a 100%-oe megbízhatóságú GÉP-ek meg
alkotását, a rendszer EMBER alrendszeréről is tud
juk, hogy nem tökéletes. A hibákkal együtt kell él
nünk, de úgy véljük, hogy magas szintű szakismere
tekkel, fegyelemmel és állandó ellenőrzésekkel a hibák 
katasztrófát okozó láncolódása megakadályozható.

A kézirat beérkezett: 1991. júl. 25.
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A TVK környezetvédelmi megítélése
M A JE R U S Z  L Á SZLÓ

A vállalat által végzett közvélemény-kutatások 
alapján a kombinát környezetvédelmi megítélése ve
gyes képet mutat. A térség lakossága átlagban el
fogadhatónak, az ún. „Zöldek” katasztrofálisnak, a 
sajtó képviselői vegyesen, a hivatalos szervek (illetékes 
minisztériumok, hatóságok) pedig jónak ítélik a TVK 
környezetvédelmi tevékenységét és eredményeit.

A megítélések sokfélesége és különbözősége alapve
tően információ-hiányból adódik. Ez nem csupán a 
vállalattal kapcsolatos információk hiánya, hanem a 
hazai tényleges környezetvédelmi helyzet és a környe
zetvédelmi problémák megoldási lehetőségei nem kellő 
ismeretére, továbbá bizonyos mértékig a környezeti 
kultúra kialakulatlanságára utal.

A szakmai közvélemény reális tájékoztatására ko
rábban is törekedtünk, de ez nem elsősorban hiva
talos vállalati tájékoztatások formájában, hanem in
kább szakmai szervezeti keretek között történt.

A vállalat a mai helyzetben rendkívül fontosnak 
tartja, hogy tevékenységének reális környezeti meg
ítélése érdekében a közvélemény mind szélesebb köre 
számára lehetővé tegye a vállalat tevékenységének és 
közvetlen, vagy termékein keresztül közvetített kör
nyezeti hatásainak megismertetését.

Mint minden terméket előállító vállalat, a TVK is 
többféle módon, így
-  természeti erőforrások igénybevételével,
-  a termelési tevékenységével,
-  és termékeivel gyakorol hatást a környezetre.

A természeti erőforások igénybevételét alapvetően 
meghatározza a vállalat profilja és a termelés volu
mene.

A vállalat legjelentősebb termelési profilja a petrol
kémiai vertikum, melynek alapüzeme az Olefingyár 
jelentős, 1 Mt/év mennyiségű kőolajterméket használ 
fel alapanyagként, melyből etilént, propilént, vegyi
pari alapanyagokat és motorbenzin komponenst ál
lít elő. A termelt olefinekből látják el alapanyaggal a 
vállalat polietilén és polipropilén üzemeit, továbbá a 
BVK PVC üzemét.

A keletkező magas oktánszámú benzin-komponenst 
a DKV használja fel és a TIFO is az olefingyárban 
képződő C4 frakcióból állít elő ólommentes oktán
számnövelő adalékot. A termékek egy része kisebb 
mennyiségben exportra kerül.

Az Olefingyár és a polimer üzemek biztonsági okok
ból teljesen zárt technológiával rendelkeznek, ami egy
ben a környezetszennyezés lehetőségét is kizárja, il
letve minimalizálja. Üzemzavarok esetén a techno
lógiai rendszerből lefújt éghető gázok zárt fáklya
rendszerbe kerülnek és a 80 méter magas fáklyákon 
keresztül égetés után jutnak a szabadba.

Az elégetésnek ez a módja kisebb fáklya-terhelésnél 
gyakorlatilag tökéletes és korommentes égetést tesz

* Tiszai Vegyi Kombinát, Tiszaújvároe
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lehetővé, és a légteret csak szén-dioxiddal és vízgőzzel 
(mint égéstermékkel) terheli.

Az olefingyártás során keletkező hulladékgázok tel
jes mennyiségét a pirolizáló-kemencék és az olefin
gyár gőzigényét teljes mértékben kielégítő gőzkazán 
fűtésére használják. Ennek eredményeként a kisebb 
gépek hajtásához szükséges villamos energia felhasz
nálásán kívül a technológia gyakorlatilag energetikai 
szempontból önellátó.

A petrolkémiai vertikum üzemei kivétel nélkül vi
lágszínvonalat képviselő technológiák. Közülük a Po
lipropilén II., a Polipropilén III., a Lineáris Po
lietilén és Polietilén III. üzemek számítógépes fo
lyamatirányítással működnek. A technológiák para
méterei, fajlagos anyag- és energiafelhasználási mu
tatói, valamint az általuk előállított termékek mi
nősége vonatkozásában kiállják a világszínvonallal 
való összehasonlítás próbáját. Ennek ellenére folya
matosan keressük a veszteségek csökkentésének to
vábbi lehetőségeit, melyek egyben közvetlen módon, 
vagy energiamegtakarítás következtében közvetetten 
szennyezőanyagkibocsátás-csökkenést is eredményez
nek.

Az Olefingyárban ennek keretében végrehajtott 
számos műszaki intézkedésből példaként a követke
zőket érdemes megemlíteni:

-  A C3-C 4 szétválasztó kolonna alsó tányérjai a poli- 
merizációt gátló inhibitor adagolás ellenére is gyak
ran, 3-4 havonként eltömődnek. A kolonna ellenál
lása ilyenkor megnövekedett, ami szűk termelési ke
resztmetszetet képezett. A lerakódásokat csak a ko
lonna üzemen kívül helyezésével és mechanikus tisz
tításával lehetett eltávolítani. A több napot igény
bevevő tisztítási művelet alatt csökkentett terhelés 
mellett is a termékek jelentős részét le kellett fák- 
lyázni, ami jelentős energiaveszteséget és környezet- 
szennyezést is okozott.
A szétválasztó kolonnát 10 évvel ezelőtt segédko
lonnával egészítettük ki, ami lehetővé teszi ellen
állás növekedés esetén a főkolonna alsó részének a 
segédkolonnnára történő üzemközbeni átváltását és 
ez által biztosítja a tisztítás időtartama alatt is a 
névleges terhelési állapot veszteségmentes fenntar
tását.

-  Az etán-pirolizáló kemence revíziója alatt az olefin
szétválasztás során keletkező etánt kénytelenek vol
tunk lefáklyázni. A jelentős veszteség megszünte
tése érdekében az etánrendszert és a két benzin
bontó kemencét úgy alakítottuk át, hogy a javí
tás alatt az etán teljes mennyisége a benzinbontó 
kemencékbe — azok benzin üzemének fenntartása 
mellett — beadható legyen.

-  A propilént szállító tartálykocsik töltés előtti nyo
másmentesítésekor, valamint a töltés során lefúva
tott gázokat az eredetileg tervezett lefáklyázás he
lyett visszavezettük a technológiába.
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-  A gyár nagyjavításakor a rendszerből lefúvatott 
C3 szénhidrogének fáklyán történő elégetése helyett 
olyan rendszert alakítottunk ki, amely lehetővé te
szi a cseppfolyós propilénnek az üzemi tárolótar
tályba történő kiadását, illetve a propán és propi
lén elegy tartálykocsikba történő lefejtését, majd a 
gyár visszaindulása után ezeknek rendszerbe tör
ténő visszatáplálását.
A 100 kt/év kapacitású Műanyaggyár a petrolké

miai vertikumhoz tartozó polimer-üzemek termékei
ből állít elő polietilén és polipropilén alapanyagú mű
anyag késztermékeket.

A gyár környezetszennyező hatása minimális.
Az üzemcsarnokok szellőzése során kerülhetnek 

csak határérték alatti mennyiségben légszennyező 
komponensek a környezetbe.

Ezek kiszűrésére vizsgáljuk adszorpciós elven mű
ködő leválasztok vagy katalitikus égető berendezések 
beépítésének lehetőségét.

Az adszorpciós módszer alkalmazása az adszorber 
kimerülése esetén — amennyiben az nem regenerál
ható — veszélyes hulladék keletkezik, a katalitikus 
égetés pedig a szennyező komponensek kis koncent
rációja miatt csak folyamatos segédenergia bevitellel 
tartható fenn.

A fentiek miatt mindkét megoldás költséges, a rá
fordítás nem áll arányban az elérhető környezetvé
delmi eredménnyel. Ezért alapvetően a kibocsátások 
technológiai oldalon elérhető megszüntetésére, illetve 
csökkentésére törekszünk.

A vállalat fejlődése szempontjából a 60-as években 
meghatározó jelentőségű, de a 40-es évek technoló
giai színvonalát képviselő nitrogénmfltrágyagyár ma 
már jelentősen korszerűtlen. Ez elsősorban a műtrá
gya termelés kiinduló alapanyagának az ammóniának 
a gyártási technológiája területén az elmúlt évtizedek
ben bekövetkezett látványos fejlődés következménye. 
A Műtrágyagyár termelése a nagy fajlagos energia
felhasználás és az energiaárak jelentős növelése miatt 
veszteségessé vált, ezért hosszabb távú üzemeltetése 
az előállított műtrágya kiváló minősége ellenére bi
zonytalan.

A gyár eredetileg jelentős szennyvíz kibocsátó volt. 
A nitrogén-szennyezést azonban 1980-1981-ben si
került határérték alá csökkenteni. Ezt alapvetően a 
nitrogénnel szennyezett vizek technológiába történő 
vissszavezetésével és hasznosításával, valamint levá
lasztó berendezések beépítése útján a szennyezés vi- 
szatartásával értük el.

Az intézkedés-sorozat legjelentősebb eleme a mű
trágyaüzemben keletkező 2-4 g/1 nitrogén tartalmú 
ún. másodgőzkondenznek a salétromsav üzemi ab
szorpciós tornyokban abszorberként történő haszno
sítása volt.

A Műtrágyagyár egyetlen megszüntetésre váró je
lentős környezetszennyezése a salétromsav üzem vég
gázával kibocsátott nitróza.

A gyár névleges terhelése mellett jelentkező 7000 
t/év  nitróza kibocsátás ebben az évben kevesebb 
mint felére csökkent, ami a műtrágyapiac kedvezőtlen 
alakulása miatti termelés-visszaesés következménye.

1990-ben a vállalat döntést hozott a nitróza kibo
csátás szelektív katalitikus redukciós eljárás beépíté
sével történő megszüntetéséről.

A vállalat legrégibb üzeme a Festékgyár, amely
1990. májusától AKZO-TVK Festékgyártó és Keres
kedelmi Részvénytársaság néven holland-magyar ve
gyesvállalatként működik. A külföldi tőke bevonásá
nak alapvető célja az üzem technológiai és gyártmány 
korszerűsítésének biztosítása volt, melynek eredmé
nyei — köztük környezetvédelmi eredmények is — 
már jelentkeznek. Számottevően csökkent az ólomtar
talmú festékek aránya. Végső cél az ólomfelhasználás 
teljes megszüntetése és a nehézfémtartalmú pigmen
tek arányának jelentős csökkentése.

A gyár legjelentősebb környezetszennyezőanyag
kibocsátása veszélyes hulladék formájában jelentke
zik, melynek ártalmatlanítását a válallat hulladéké
getőjében oldjuk meg.

A vállalat üzemei jelentős vízfelhasználók. A tech
nológiák hűtővíz és egyéb technológiai vízigénye 360- 
380 millió m3/év, ugyanakkor a veszteségek és a be
fogadóba kivezetett vizek pótlására csak 30 miihó 
m3/év frissvizet használunk fel. A frissvizet a Tiszá
ból nyerjük a Tiszai Erőmű Vállalat vízkivételi művén 
keresztül.

A takarékos vízfelhasználást célozza a téli időszak
ban az erőművel közös vízhasználat, melynek lényege, 
hogy évente 6-8 hónapon keresztül az erőmű konden
zátoraiban már felhasznált vizet vételezünk frissvíz 
igényünk kielégítésére.

A vállalatnál használt vizek egy része szennyező
dik. A szennyvizek forrásai a petrolkémiai üzemek, 
a festékgyár, továbbá a vállalat területén keletkező 
kommunális szennyvíz. A csatornahálózat elválasztó 
rendszerű. A tiszta csapadékvizek rendszeres kontroll 
mellett közvetlenül a befogadó Sajó-csatornába ke
rülnek. Az ipari és kommunális szennyvizeket külön 
csatorna-rendszeren a szennyvíztisztítóba vezetjük.

A 8500 m3/nap kapacitású szennyvíztisztítóban a 
beérkező szennyvizet eredetük, iletve jellemző szennye
zettségük szerint külön-külön, fizikai-kémiai előkeze
lésnek vetjük alá, majd ezt követi a közös biológiai 
oxidáció.

A biológiai fokozat utáni ülepítést és szűrést köve
tően a tisztított szennyvizet egy 20 nap tartózkodási 
időt biztosító, vízi-növényzettel és halakkal betelepí
tett utótisztító rendszeren vezetjük keresztül és innen 
emeljük át a Tisza folyóba.

A tisztítás eredményeként a szennyvizek szerves- 
anyag-tartalmára jellemző KOI-érték 1000-3000 mg/1- 
ről 50 mg/1 alá csökken.

A vállalat 1981-1983 között 6800 t/év  kapacitású 
ipari hulladékégetőt épített, ahol környezetkímélő 
módon oldható meg a vállalatnál keletkező éghető — 
részben veszélyes — hulladékok ártalmatlanítása.

A vállalatnál gyártott termékek döntő többsége 
környezetbarát. Kivétel nélkül környezetbarát termé
ket állítanak elő a petrolkémiai vertikum üzemei és 
a Műanyaggyár. A polietilénből és polipropilénből 
készült termékek környezetre ártalmas komponense
ket nem tartalmaznak, természetes környezetben az
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ultraibolya-sugárzás hatására molekula-szerkezetük 
degradálódik, vagyis pár éven belül elbomlanak. Ége
téssel történő megsemmisítésük esetén égéstermékük 
szén-dioxid és vízgőz.

A Műtrágyagyárban termelt ammónium-nitrát kör
nyezetszennyező anyaggá csak a felhasználás során 
előforduló gondatlan kezelés vagy túladagolás esetén 
válik.

A festékeknél évek óta növeljük a környezetbarát 
vizes-diszperziós termékek arányát, törekszünk a ne
hézfémtartalmú pigmentek lehetőség szerinti mérték
ben szerves pigmentekkel történő kiváltására és az 
ólomtartalmú termékek gyártásának teljes megszün
tetését tűztük ki célul.

A közölt ismertetés a rendelkezésre álló korlátozott 
terjedelem miatt a vállalat környezetvédelmi helyze
téről csak tényközlő jellegű és a teljességet nélkülöző 
képet ad, de így is megállapítható, hogy a bevezető
ben hivatkozott vélemények közül a hatóságok megí
télése — miszerint a vállalat környezetvédelmi hely
zete jó — tükrözi reálisan a vállalat környezeti hatá
sait és környezetvédelmi tevékenységét.

A vállalat környezetvédelmi tevékenységének ered
ményességét bizonyítja a környezetvédelmi bírságok 
alacsony összege, melyek elmúlt 5 évi alakulását az 
alábbi táblázat mutatja:

Év Veszélyes
hulladék,

Légszennyezés, Szennyvíz

Ft

1986 0 264297 9060
1987 0 5499000 43697
1988 0 5388000 23843
1989 0 5013000 0
1990 0 3032000 27462

A légszennyezási bírság közel 100%-a a Műtrágya- 
gyár nitróza kibocsátása miatt kerül kivetésre.

A műtrágyagyártás jelentős visszaesése következté
ben az 1990-ben elkezdődött tendencia folytatásaként

1991. év után a légszennyezési bírság várhatóan 500 
eFt alá csökken.

A vállalati környezetvédelmi tevékenységről kö
zölt ismertetés alapján önmagában is körvonalazódik 
a vállalat környezetvédelmi stratégiája, melynek lé
nyege: korszerű, anyag- és energiatakarékos technoló
giákkal, környezetkímélő módon, fegyelmezett és ha
tékony munkával kiváló minőségű, versenyképes, kör
nyezetbarát termékek előállítása.

Ebből az is következik, hogy a vállalatnál a környe
zetvédelem nem elkülönült, önálló tevékenység, ha
nem a vállalat egész gazdasági munkájának szerves 
részét képezi. Erre alapozódik a vállalat környezetvé
delmi koncepciója is, melyre a most folyó reklámkam
pányban a „BÉKÉBEN A TERMÉSZETTEL” vezér- 
gondolat utal.

A vállalat számol a környezetvédelmi követelmé
nyek további szigorításával, a társadalom környezet- 
minőséggel kapcsolatos érzékenységének növekedésé
vel. Ezért jelenlegi kedvező környezetvédelmi helyze
tének megtartása, illetve javítása érdekében hosszú 
távú vállalati környezetvédelmi fejlesztési koncepció 
alapján keresi a még meglévő, vagy jövőben keletkező 
környezetvédelmi problémák megoldási lehetőségeit.

Ennek érdekében vizsgáljuk a szennyvíztisztítás és 
hulladékégetés korszerűsítésének, a kapacitás bővíté
sének lehetőségeit, továbbá fel kívánunk készülni a 
műanyag termékeinkből felhasználás után keletkező 
hulladékok országos összegyűjtésére és hasznosítására 
is.

A  Marat beérkezett: 1991. júl. 25.
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A műszaki-gazdasági fejlődés irányai a vegyiparban

A polipropilén

A polipropilént előállító katalizátorok fejlődése

Mint köztudott, a polipropilénből szilárd, jól fel
dolgozható terméket először Nattának sikerült 1956- 
ban polimerizálni, melynek alapján a Montecatini**, 
a Phillips Petroleum Co., a Solvay stb. cégek azonnal 
nagyüzemi méretű gyártást indítottak el. Az utóbbi 
35 évben óriási technikai-technológiai fejlődés, forra
dalmi változás ment végbe a világban a polipropilén- 
gyártási technológiák fejlesztése területén.

Natta eljárása tulajdonképpen az ún. Ziegler-típusú 
katalizátorra épült [1], és valójában a Ziegler által 
kidolgozott módszer egyik változatának tekinthető. 
[Ziegler 1955-ben fedezte fel az olefinsor első tagjának, 
az etilénnek kis nyomáson történő polimerizációját.)

A monomer (a propilén) szerkezete lehetővé teszi, 
hogy a polimerizáció során különböző rendezettségű 
polimer lánc keletkezzen:
-  izotaktikus polipropilén:

CH CH CH CH
-CH 2-CH3-CH2-CH 3-CH2-CH3-CH 2-CH3-
-  szindiotaktikus polipropilén:

CH CH
-CH 2-CH3-CH2-CH 3-CH2-CH3-CH 2-CH3-

CH CH
CH CH

-CH 2-CH3-CH2-CH 3-CH2-CH3-
CH

-  ataktikus polipropilén:
CH CH CH

-CH 2-CH3-CH2-CH3-CH2-CH3-CH 2-^ H 3-

f
-C H 2-CH3-CH2-CH 3-CH2-CH3-  

CH CH
A láncmolekulák térbeli szerkezetének a szabályos

sága befolyásolja a polimer kristályosodási hajlamát. 
Az izotaktikus és a szindiotaktikus polipropilén ma
gas olvadáspontú, kristályos, nagy szilárdságú poli
mer, ezzel szemben az ataktikus polipropilén amorf, 
kis szilárdságú, forró heptánban oldódó, műszaki cé
lokra alkalmatlan polimer.

A polipropiléngyártás során a katalizátorrendszer 
típusától, sztereospecifikusságától függően különböző 
mértékben, de mindig keletkezik ataktikus polimer is.

A világon jelenleg használt katalizátorrendszereket 
pontosan összefoglalni nagyon nehéz, mert nagyon sok 
vállalat fejlesztett ki saját katalizátorrendszert. Az 1. 
táblázat a katalizátorrendszerek fejlődését mutatja be.

* Tiszai Vegyi Kombinát (TVK), Tiszaújváros
** a későbbiekben a nevét Montedisonra változtatták

B Ó T A  JÁ N O S *

A Ziegler és Natta által kifejlesztett első generációs 
katalizátorrendszernek köszönhető, hogy a PP az 
egyik legfontosabb tömegműanyaggá vált a világon.

A Solvay cég által kifejlesztett második generációs 
TiCl3 bázisú katalizátorrendszer jelentős fejlődést ho
zott a polimer morfológiájában [3] és részben a szte- 
reospecifikusságban is, azonban a katalizátor produk
tivitása még olyan alacsony volt, hogy nem lehetett 
kiküszöbölni a katalizátormaradványok eltávolítását.

i. ábra. A  hagyományos oldószeres eljárás (pl. M ontedison, Hercules 
stb.) egyszerűsített folyamatábrája [4]

S. ábra. A  M ontedison 3. generációs katalizátort alkalmazó oldószeres 
eljárásának egyszerűsített folyamatábrája [5j

Az első MgCl2 hordozós katalizátort a Montedison 
fejlesztette ki a Mitsui Petrochemicals-szal együttmű
ködve [2]. 1978-ban egy meglévő hagyományos oldó
szeres eljárást alkalmazó üzemet (1. ábra)  átalakítot
tak a 3. generációs katalizátor felhasználására, így 
a gyártási folyamat jelentősen leegyszerűsödött (B.
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A propilén  polim erizálására alkalm as katalizátorok összehason lítása [2]
1. táblázat

Katalizátor-
rendszer

Katalizátor teljesítmény* Technológiai 
vonz átokAktivitás Izotaktikus 

index (s%)
A polimer mor

fológiájakg P P /g  kát. kg PP /g  Ti
1. generációs 
TÍCI3/DEAC

0 ,8- 1,2 3-5 88-91 szabályozatlan
porszemcsék

a katalizátormaradványokat 
és az ataktikus polimert el 
kell távolítani

2. generációs 
TÍCI3/DEAC

3-5 12-20 95 szabályos
porszemcsék

a katalizátormaradványokat 
el kell távolítani, de az atak
tikus polimert nem

3. generációs 
TiCl4 /ED/M gCl2 /  
AIR3/ED

5 300 92 szabálytalan
porszemcsék

az ataktikus polimert el kell 
távolítani, de a katalizátor- 
maradványokat nem

3. generációs 
szuper aktív 
TiCl4/ED/M gCl2 /  
AIR3/ED

15 600 98 szabályos 
gömb alakú 
porszemcsék

nem kell eltávolítani sem a 
kát aliz átormar adv ányokat 
sem az ataktikus polimert

* Laboratórium i üstreaktorban hexános közegben végzett polimerizációs teszt során meghatározva, a polimerizációs teszt 
körülményei: hőmérséklet 70 C, nyomás 7 bar, átl. tartózkodási idő 4 óra.

ábraJ, mert el lehetett hagyni a katalizátormaradvá
nyok eltávolítására szolgáló metanolos kezelést, amely 
jelentős gazdasági előnyöket eredményezett (2. illetve 
S. táblázat) [4],

2. táblázat
A d o tt polipropiléngyár beruházási költségei

Technológia Oldószeres eljá
rás 1. generáci
ós katalizátor
rendszerrel

Oldószeres eljá
rás 3. generáci
ós katalizátor- 
rendszerrel

Összes beruházási 
költség 100 egység 80 egység

Üzemrészek Az üzemrészek beruházási költsége

Polimerizáció 
és kigázosítás 14 egység 14 egység
Propilén tisztítás és 
vissz acirkulált at ás 5 egység 8 egység
Polimer hamu- és 
ataktikus mente
sítés 12 egység
Metanol regene
rálás 11 egység _
Oldószer rege
nerálás 5 egység 5 egység
Centrifugálás 8 egység 8 egység
Szárítás 9 egység 9 egység
Granulálás 20 egység 20 egység
Granulátum tá
rolás 16 egység 16 egység

*** ^  Himont Inc. vegyesvállalatot 1983. november 1-én 
alapíto tták  a Montedison és a Hercules polipropiléngyártó 
részlegeinek az összevonásával, a későbbiekben a Montedison 
teljesen felvásárolta a Himont cég részvényeit.

S. táblázat
Anyag- és energiafogyasztási adatok

Fajlagosok 
fogyasztás/t PP

Oldószeres eljá
rás 1. generáci
ós katalizátor- 
rendszerrel

Oldószeres eljá
rás 3. generáci
ós katalizátor
rendszerrel

Alapanyagok
Monomer, kg 1090 1040
Oldószer, kg 20 12
Katalizátor, USD 16 16
Adalékanyagok és
vegyszerek, USD 14 12
Metanol, kg 4 -

Szolgáltatások
Gőz, kg 3000 1000
Vili. energia, kWh 650 550
Ipari víz, m3 2 -
Hűtővíz, m3 400 175
Nitrogén, Nm3 80 50

Annak ellenére, hogy a 3. generációs katalizátorok
nak köszönhetően a gyártási folyamat jelentősen egy
szerűsödött elengedhetetlen volt a katalizátorrendszer 
továbbfejlesztése. A kutatóknak ezt sikerült is elér
niük a rákövetkező években, amikor a Himont*** és 
a Mitsui Petrochemicals közösen kifejlesztette a 3. ge
nerációs szuperaktív katalizátorrendszert.

A MgCl2 ideális hordozónak bizonyult a TiCl4 szá
mára, amely a táblázatban összefoglalt kristálytani 
paraméterekből is kitűnik [2].

A MgCl2 forradalmi változást eredményezett, mert 
a fizikai, kémiai tulajdonságainak köszönhetően lehe
tőség nyílt a katalizátorszemcsék alakjának a befolyá
solására. Tökéletesen gömb alakú katalizátorszemcsé
ket lehetett előállítani, amelyet a polimerizáció során 
a polimer lemásolt, így a képződő polimerszemcsék a
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katalizátorszemcsék nagyításának tekinthetők. A ka
talizátor készítése során az elektrondonorral aktivált 
szabályos, gömb alakú MgCl2 szemcsék felületére vi
szik fel a TiCl4-ot, amely beépül a MgCl2 kristály- 
szerkezetébe. A reaktorba adagolás előtt a MgCl2 hor- 
dozós TiCl4 katalizátort AlR3-al TiCl3-dá kell redu
kálni, mert csak ez képes polimerizációra.

\ .  táblázat
A  M g C l2 és a  T íC 13 a k tív  fo rm á in ak  

k r is tá ly ta n i  p a ra m é te re i  [2]

Termék MgCl2 TiCl3

Kation rádiusz, 10-10 m Mg2+=0,65 T í4+=0,68

Kristályrács- a=b=3,63 a=b=3,54
paraméterek, 10~10 m c=5,39 c=5,86

Fajsúly, g/cm3 2,33 2,71

Atommagtávolságok, 
K T 10 m

Mg-Cl=2,57 Ti-Cl=2,51

A katalizátorrendszer sztereospecifikusságát egy 
elektrondonor vegyülettel lehet befolyásolni. A katali
zátorrendszer Al-alkil és elektrondonor komponensei
nek az arányával a képződő polimer izotaktikus index
ét a 94-98%-os tartományban lehet tartani. Ennek és 
a kiváló produktivitásnak köszönhetően 3. generációs 
szuperaktív katalizátort alkalmazva nincs szükség a 
katalizátormaradványok és az ataktikus polimer eltá
volítására, ezek benne maradhatnak a termékben.

Megfelelő szemcseméretelosztású, és átlagos szem
cseméretű 3. generációs szuperaktív katalizátort hasz
nálva a kívánt szemcseméretö, szabályos gömb alakú 
polimerpor állítható elő (S. ábra).

10 102 103 101*
Szem csem éret, pm

3. ábra. A  S. generációt tzuperaktiv katalizátorokkal gyártott P P  
polimerpor izem ciem éret-elotAáta

A 3. generációs szuperaktív katalizátorrendszer 
főbb jellemzői a következőképpen foglalhatók össze:
-  nagy aktivitás, amely az időben előrehaladva csak 

lassan csökken (\. ábra)-,

Polimerizációs idő. h
4 ábra 3. generációt tzuperaktiv katalizátorrendizer

Katalizátor-aktivitás vs. polimeriz&cióe idd (a polimerizációt 
hexánban 70°C-on és 7 bar nyomáson végezve)

-  a polimer izotakticitása nagy és nem függ sem a 
polimerizációs időtől, sem a folyásindextől (5. és 6. 
ábra);

-  a katalizátor sztereospecifikussága a hőmérséklettel 
együtt növekszik 80°C-ig (7. ábra);

-  az izotaktikus indexet szabályozni lehet a katali
zátor aktivitásának jelentős csökkenése nélkül (8. 
ábra).

5. ábra 3. generációt tzuper aktív kataiizátorrcndzzer

Izotaktikus index vs. polimerizációs idó (a polimerizációt 
hexánban 70°C-on és 7 bar nyomáson végezve)

A fenti megállapítások oldószeres polimerizációs el
járásra vonatkoztak, de a paraméterek tovább javít
hatók cseppfolyós propilénben végzett polimerizáció- 
val (9., 10., 11. ábra). Ezen a ponton már nem csak 
a gyártási eljárás további egyszerűsítésére nyílt mód, 
hanem lehetővé vált egy radikálisan új, egyszerű és 
gazdaságosabb eljárás kifejlesztése [5, 6].

Polipropilént gyártó eljárások

Az 5. táblázatban foglaltam össze a jelenleg előfor
duló polipropiléngyártó eljárások legfőbb jellemzőit. 
A továbbiakban pedig részletesen ismertetem az egyes
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PP előállítási eljárások lényegét a teljesség igénye 
nélkül.

6. ábra. 3. generációt t taper aktív katakzdtorrendiier

Izotaktikus index vs. folyázindex (a polimerizációt hexánban 
70°C-on és 7 bar nyomáson végezve)

15

3

7. ábra. 3. generációi tznperaktív katalizátorrenáiter

A polimerizációs hőmérséklet ha tása  a katalizátor aktivitására 
és az izotaktikus indexre (a polimerizációt hexánban 70°C-on 

és 7 bar nyomáson végezve)

A k t iv i tá s ,  k g  P P /g  k á t .
8. ábra. 3. generációt t  taper aktív katalizátorrcnditer 

Aktivitás vs. izotaktikus index (a polimerizációt hexánban 
70°C-on és 7 bar nyomáson végezve)

Hagyományos oldószeres eljárás

A hagyományos oldószeres eljárás leegyszerűsített 
technológiai sémája az 1. ábrán látható. Ez a tech
nológia az 1. generációs katalizátoron (alacsony pro
duktivitás és izotaktikus index) alapul, kihasználja az 
oldószer (hexán) azon tulajdonságát, hogy kioldja a 
polimerből a katalizátormaradványokat és az atakti- 
kus polimert. Az oldószerben a katalizátor produkti-

9. ábra 3. generációi t  taper aktív katalizátorrendiier

Aktivitás vs. polimerizációs idó (a polimerizációt cseppfolyós 
propilénben 70°C-on végezve)

F o ly a s in d e x ,  g / 10 m in
10. ábra 3. generációt tznperaktív katakzátorrendtter

Aktivitás vs. folyásindex (a polim erizációt cseppfolyós propi
lénben 70 C-on végezve)

11. ábra 3. generációt tznperaktív katalizátorrendizer

Izotaktikus index vs. folyásindex (a polimerizációt cseppfolyós 
propilénben 70°C-on végezve)

vitása megfelelő és viszonylag alacsony nyomás szük
séges. Az oldószer azonban lecsökkenti a polimerizáció 
sebességét, ezért a kívánt termeléshez nagy reaktor
térfogat szükséges. A nagy reaktortérfogat (hold-up), 
amely a kiegészítő berendezések nagy térfogatával jár 
együtt, termékváltáskor sok átmeneti terméket ered-
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A  v ilágon  je len leg  létezd  polipropilén  gyártó eljárások ism ertetése  [7]
5. táblázat

Technológia Eljárástulajdonosok Reaktortípus Katalizátortípus

Oldószeres Montedison tankreaktor sor 1. generációs

Hercules
Amoco
Idemitsu Petrocemical 
Sumitomo

tankreaktor sor 
tankreaktor sor 
tankreaktor sor 
tankreaktor sor

1. generációs
1. generációs
2. generációs 
2. generációs

Tömbpolimerizációs Phillips Petroleum 
Rexene Corp. 
Solvay 
Sumitomo

hurokreaktor 
hurokreaktor 
hurokreaktor 
keverős tankreaktor

2. generációs 
2. generációs 
2. generációs 
2. generációs

Tömbpolimerizációs +  
gázfázisú

Himont (Spheripol eljárás) hurokreaktor +  gázfázisú 
fluid ágyas reaktor

3. generációs szuperaktív

Gázfázisú Union Carbide (Unipol PP 
eljárás)
BASF (Novolen eljárás)

Amoco/Chisso

Sumitomo

gázfázisú fluid ágyas reaktor

függőleges, kevert gázfázisú 
reaktor
vízszintes, kevert gázfázisú 
reaktor
gázfázisú fluid ágyas reaktor

3. generációs szuperaktív

2. generációs vagy
3. generációs szuperaktív 
3. generációs szuperaktív

3. generációs szuperaktív

ményez. Ezen kívül a gyártható kopolimerek válasz
téka szűk, mivel az oldószer extrakciós tulajdonsága 
m iatt az etiléntartalom növelésével egyre ragadósabb 
termék képződik, amely a gyártást megnehezíti. A 
hőátadási problémák az üzem méretével együtt nő
nek, ezért egy sor maximális kapacitása 100 kt/év 
körül van. Egy új oldószeres, zagyos reaktor beru
házási költsége viszonylag alacsony, azonban tisztá
ban kell lenni a fent említett hátrányokon kívül az
zal, hogy a polimerizációt követő technológiai lépé
sek (hamumentesítés, centrifugálás, ataktikus kinye
rés, oldószer- és vegyszer regenerálás, porszárítás) bo
nyolultak és végső soron nagyon megdrágítják a be
ruházást. Az eljárásban sok melléktermék (ataktikus 
polimer) képződik, amit nem lehet elkerülni és csak 
alacsony áron lehet értékesíteni. Mindezeket figye
lembe véve manapság már nem is építenek hagyomá
nyos oldószeres eljárást alkalmazó üzemet a világon.

A z eljárás rövid ismertetése: Az eljárás bemutatá
sára a TVK első, 1978-ban indult, 40 kt/év névleges 
kapacitású, Hercules eljárást alkalmazó üzemét hasz
nálom fel.

Az üzemben 1. generációs TiCl3 katalizátort hasz
nálnak, amelyet a helyszínen állítanak elő a TiCl4 
etilén-alumínium-szeszkvikloridos (EASC) redukció
jával. A polimer molekulasúlyát hidrogénnel szabá
lyozzák. A polimerizáció az öt sorbakapcsolt, egyen
ként 57 m3-e8 tankreaktorban megy végbe. A pro
pilént, a hexánt, a katalizátort és a kokatalizátort 
(DEAC =  dietil-alumínium-klorid) az első reaktorba 
vezetik be.

A reaktorok üzemi hőmérséklete 60°C, nyomása 10 
beír. A reakcióhő a reaktorok sorszámának növekedé
sével csökken. Ennek megfelelően az első reaktornál 
két külső hűtőt, a másodiknál egy külső hűtőt alkal

maznak a polimerizációs hő elvonására. A külső hűtő
kön a zagyot szivattyú cirkuláltatja. A harmadik re
aktorban hűtőpatronokat alkalmaznak, ide szivattyú 
sincs beépítve. A negyedik és az ötödik reaktorba 
ún. blokk-kopolimer gyártása esetén etilént adagol
nak. Ekkor a reakcióhőt egy-egy külső hűtővel vonják 
el, amelyeken keresztül a zagyot szivattyúk keringte
tik.

Az utolsó reaktorból a zagy közvetlenül a dezak- 
tiváló üzemrészbe kerül. Itt metanol hozzáadásával 
megbontják a Ti és az Al-alkil vegyületeket tartal
mazó katalizátor komplexet, a metanol a katalizátor- 
maradványokkal vízoldható vegyületet képez. A poli
mer katalizátormaradványait vízzel extrahálják ki, ez 
az ún. hamumentesítés.

Az extraktor tetejéről a polimertartalmú hexános 
fázist centrifugába vezetik. Az extraktor aljáról a vi
zes metanol a metanol regeneráló üzemrészbe kerül, 
ahol a metanolt desztillációval visszanyerik és vissza- 
cirkuláltatják a folyamatba. A centrifugából kikerülő 
polimerport a szárító üzemrészbe vezetik, ahol három 
lépésben forró nitrogénnel megszárítják, majd a por- 
tároló silóba továbbítják.

A centrifugából kikerülő ataktikus tartalmú hexán 
az oldószer regeneráló üzemrészbe kerül. Az atak
tikus tartalmú hexán savas kémhatású katalizátor 
komponensét 25%-os nátrium-hidroxiddal semlegesí
tik, majd a lúgot vízzel kimossák belőle. Az így semle
gesített hexánt hőcserélőn keresztül vezetve felmelegí
tik és filmbepárlóba vezetik, ahol a hexán elpárolog az 
ataktikus polimer tartalma pedig a filmbepárló alján 
gyűlik össze. A hexán gőzöket víztelenítő kolonnába 
vezetik, és az így megtisztított hexánt visszacirkulál- 
tatják a folyamatba.
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A polimerport a kikészítő üzemrészben a felhasz
nálási célnak megfelelő stabilizátorokkal (hő- és fény- 
stabilizátorok, antioxidánsok), illetve adalékanyagok
kal (csúsztató, blokkolásgátló, savmegkötő stb.) lát
ják el, a kapott keveréket extrúderben megömlesztik 
és víz alatti vágással granulálják.

Tömbpoíimerizációs eljárások

Ennek az eljárásnak kétféle megvalósitási formája 
ismert, a forrásban lévő tankreaktor és a hurokreak
tor.

Az eljárás előnyei, illetve hátrányai: Nagy polime- 
rizációs sebesség, amely többek között lehetővé teszi a 
nem polimerizációs minőségű monomerek (ún. chemi
cal grade monomer) alkalmazását, amelyeknél a pro
pilén tartalom akár 85% is lehet. A hőátadás minden 
egyes polimer szemcsénél nagyon jó. Homogén kata^ 
lizátor eloszlás alakul ki a reaktorban, a cseppfolyós 
monomerben a folyékony katalizátor komponensek — 
Al-alkil, illetve elektrondonor vegyületek — teljesen 
feloldódnak. A reaktorba beépített keverő energiafel
használása alacsony és a keverő egyszerű szerkezetű.

Ehhez a technológiához azonban szükségesek az 
alábbiak:
-  a reaktort elhagyó el nem reagált monomert el 

kell párologtatni és vissza kell cirkuláltatni a fo
lyamatba,

-  sokkal komolyabb biztonsági berendezések szüksé
gesek mint a gázfázisú reaktornál a nagyobb mono
mer hold-up miatt. Ki kell azonban hangsúlyozni a 
következőket:
Mivel a reaktorból kilépő zagy polimerkoncentrá

ciója több mint 60%, a reagálatlan monomer elpáro- 
logtatásához kevés plusz energia kell (kevesebb mint 
0,1 kg gőz/kg PP). Ez a művelet kis költséggel jár, 
mert ha a reagálatlan monomer és a polimer elvá
lasztását két nyomásfokozaton végzik (nagynyomású 
és kisnyomású flashelés), akkor a nagynyomáson el
párolgott monomert recirkulációs hűtővízzel is lehet 
kondenzálni, és csak a kisnyomáson elpárolgott mono
mert kell komprimálni a kondenzáltatás érdekében.

A hatékony katalizátorrendszert a megbízható ka
talizátoradagolással kombinálva a reakció megfutás 
veszélye lecsökkenthető, így a reaktorban lévő csepp
folyós monomer veszélyessége a propilén tárolás ve
szélyességéhez hasonló.

Forrásban lévő tankreaktor. A reakcióhőt nagyrészt 
a cseppfolyós monomer elpárologtatásával vonják el, 
a gőzöket kondenzáltatják és visszavezetik.

Az eljárás a következőkkel jár együtt:
-  a szénhidrogén gőzök képződéséhez megfelelő reak

tortérfogatot kell biztosítani;
-  a reaktor aktív térfogata a gáztér miatt lecsökken;
-  a zagyban sűrűbb-hígabb gócok alakulhatnak ki, 

amely szabályozatlan polimer növekedést eredmé
nyezhet.
A keverő működése kritikussá válik, ha a zagykon

centráció túl magas, vagy ha hirtelen nagy mennyi
ségű polimer képződik.

Hurokreaktor. A reaktorban a zagyot axiális propel
ler szivattyú keringeti, a keverés az áramlási sebesség

mkl

hatására megy végbe, amikor is a polimer szemcsemé
rete nem lényeges és a reaktort nagy zagy koncentrá
cióval is lehet üzemeltetni.

Mivel a reaktorból kilépő térfogatáram és a zagy
keringető szivattyú szállítókapacitásának a hányadosa 
kisebb mint 0 ,01, a hurokreaktor gyakorlatilag töké
letesen kevert tankreaktornak tekinthető.

A reaktor túlnyomott, csak folyadék fázis (mono
mer) és szilárd fázis (polimer) van a reaktorban, gáz
fázis nincs jelen. A reaktorra jellemző a nagy áramlási 
sebesség és a hatékony hőcsere. A reacióhőt a hurok- 
reaktor köpenyében keringetett hfitővizzel vonják el. 
Ennél a reaktortípusnál a legnagyobb a fajlagos, egy 
m3 reaktor térfogatra eső hőátadó felület.

Ez a reaktortípus rendelkezik a legnagyobb fajlagos 
termelési sebességgel (több mint 300 kg P P /h /m 3 
reaktor), és az energia igénye elfogadhatóan alacsony 
(kb. 30 kW h/t PP).

A tömbpoíimerizációs eljárás (a forrásban lévő 
tankreaktor és a hurokreaktor egyaránt) működtetési 
és minőségi megszorításoknak van kitéve kopolimer 
gyártás esetén. A folyadék fázisban a monomer rész
legesen oldja az elasztomer fázist. Emiatt hőátadási 
problémák jelentkezhetnek különösen a nagy etilén 
tartalmú random kopolimerek gyártása esetén. Tömb- 
polimerizációs eljárással csak max. 3,5% etilén tar
talmú random kopolimer gyártható, míg a gázfázisú 
eljárással 7-8% etilén tartalmú random kopolimer is 
előállítható.

Ez a monomerben oldódó elasztomer fázis a flashe
lés során kiválva a reagálatlan monomerből bevonja a 
polimer szemcsék felületét, ragadóssá teszi a terméket 
és lerontja a folyóképességét.

Az eljárás rövid ismertetése: Az eljárás bemutatá
sára a TVK második, 1983-ban indult, 40 kt/év név
leges kapacitású, a Sumitomo tömbpoíimerizációs el
járását alkalmazó üzemét használom fel (IS. ábra).

Az üzemben 2. generációs TiCl3 katalizátort hasz
nálnak, amelyet a helyszínen állítanak elő a TiCl4 etil- 
alumínium-szeszkvikloridos redukciójával és hőkezelé
sével. A katalizátor viszonylag nagy aktivitását (kb. 
5500 kg PP /g  kát.) a hőkezelést követő vegyszeres ke
zeléssel érik el. Az alkalmazott katalizátorrendszer há
rom komponensből áll:
-  szilárd, szemcsés TÍCI3,
-  dietil-alumínium-klorid (DEAC),
-  metil-metakrilát (MMA).

A polimerizáció cseppfolyós propilénben megy végbe 
a keverővei, hfitőköpennyel és fejkondenzátorral ellá
tott 100 m3-es tankreaktorban (R102). A polimer mo
lekulasúlyának a szabályozására hidrogént használ
nak. A termék kristályossági foka igen magas, ezért a 
homopolimer termékek előállítása során kevés etilént 
(kb. 0,5%-ot) adagolnak a reaktorba a kristályossági 
fok lecsökkentésére.

A polimerizácó 70°C-on és 31 bar nyomáson megy 
végbe. A polimerizációs hő 30%-át a reaktor köpe
nyén, 70%-át pedig az E102 külső hőcserélőn keresztül 
vonják el. Az E102 hőcserélőben nem kondenzálódó 
gázokat a C 102 kompresszor nyomja vissza a reak
tor aljára, a kondenzátum pedig gravitációs úton jut 
vissza a reaktorba. Az izotaktikus polipropilén nem
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oldódik a cseppfolyós propilénben csak a mellékter
mékként képződő ataktikus polimer.

Az R102 reaktorból a zagy az R l l l  extraktorba ke
rül. Az extraktor kevert töltött ágyú, üzemi nyomása 
28 beír. A lefelé áramló polimer zagy ellenáramban 
érintkezik az E l 1 1  hőcserélőben felmelegített mosó 
propilénnel és az extraktor alján betáplált propiléno- 
xiddal (PO), illetve izobutanollal (i-BuOH). Ezek a 
vegyszerek eltávolítják a polimerben lévő katalizátor
maradványokat és az ataktikus polimert. A szennye
zett propilén az extraktor tetejéről a D i l i  puffertar- 
tályba folyik át.

A mosott polimerszemcsék az extraktor aljára 
ülepednek le, innen gőzköpenyes fűtéssel ellátott 
vezetéken keresztül a 0,3 bar nyomáson üzemelő H121 
flashtartályba vezetik, amelybe egy zsákos szűrő van 
beépítve. A H121 -ből az elpárolgott propiléngázokat 
a C145 kompresszorral komprimálják és a T141 
propilén tisztító kolonnába vezetik.

A Hl21-ből a polimerport cellás adagolóval a 
DR121 gőzfűtésű porszárítóba továbbítják, ahol az 
100°C-ra felmelegszik és a polimerben oldott szénhid
rogének eltávoznak belőle.

A szárítóból a polimerpor kettő forgócellás adago
lón keresztül a H 1 2 2  szellőztető tartályba kerül, ahol 
nitrogénnel eltávolítják belőle a szénhidrogénnyomo
kat. Innen a polimerpor a Z123 közbülső tartályon és 
egy forgócellás adagolón keresztül fúvó segítségével a 
portároló silóba jut.

A polimerport a hagyományos oldószeres eljárásnál 
ismertetett módon stabilizálják és granulálják.

Az ataktikus polimerrel szennyezett cseppfolyós 
propilén a D i l i  puffertartályból az E131 gőzös hő
cserélőben elpárologtatva a D131 nagynyomású sze- 
perátorba jut, ahol elválik egymástól az ataktikus po
limer és a propilén. A Dl31-ből távozó propiléngázo
kat a T141 propilén tisztító kolonnába vezetik, míg az 
ataktikus polimert a D132 kisnyomású szeparátorba, 
ahol teljesen eltávozik belőle az oldott monomer, ame

lyet a C145 kompresszor szívóágára vezetnek. A D132 
tartály aljáról az ataktikus polimert a P132 fogaske
rékszivattyúval a hulladék égetőbe továbbítják.

A D131-ből érkező nagynyomású propiléngázt, va
lamint a H121-ből és a D132-ből érkező kisnyo
mású propiléngázokat, amelyet a C145 kompresszor
ral komprimálnak, a T141 rektifíkáló kolonnába ve
zetik. A könnyű komponenseket (etán, hidrogén stb), 
amelyek az E142 fejkondenzátorban nem kondenzá- 
lódnak a TVK Olefingyárába vezetik vissza. A ko
lonna fenéktermékét (hexán, i-BuOH, PO) a TK460 
tartályba adják ki. Az így megtisztított propilént a 
kolonna oldal megcsapolásán veszik el és visszacirku- 
láltatják a folyamatba.

• G á z fá z is ú  e ljá r á s o k

A szabadalmi bejelentések alapján a gázfázisú el
járások kifejlesztése már 1956 (a polipropiléngyártás 
ipari megvalósítása) után megkezdődött a Montedi- 
sonnál, a Phillipsnél, a Ruhrchemienél. Az 1960-as 
években a BASF és a Shell is hasonló fejlesztő mun
kába kezdett [8 ], de csak 1967-ben a BASF-nek sike
rült kísérleti üzemet építeni [9].

1969-ben a ROW-nek (Rheinische Olefin Werke) a 
Shellel közösen sikerült az első ipari méretű, 40 kt/év 
kapacitású gázfázisú PP üzemet felépíteni Wesseling- 
ben [8 ]. Azonban az itt gyártott PP minősége a magas 
ataktikus tartalom miatt gyenge volt, csak speciális 
célokra lehetett felhasználni.

A későbbiekben a Rexall (jelenleg Rexene a neve) 
olyan kopolimerizációs eljárást fejlesztett ki, amely 
a tömbpolimerizációs eljárást kombinálta a gázfázisú 
eljárással [1 0 ].

Az Union Carbide Corp. (UCC) kifejlesztette gáz
fázisú fluidágyas eljárását, amelyet később Unipol el
járásnak neveztek el [1 1 ].
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Kafali- Nitrogén Kokatali- Flash gaz

G á z k e r in g e tó  G á z k e r in g e tó
k o m p r e s s z o r  k o m p r e s s z o r

A Naphta Chemie (jelenleg BP=British Petroleum) 
szintén kifejlesztett egy gázfázisú fluidágyas eljárást 
[12]. Az Amoco pedig kifejlesztett egy gázfázisú 
vízszintes, kevert ágyas reaktort [13].

Japánban a Mitsubishi Petrochemicals, a Chisso 
Corp. és a Sumitomo fejlesztett ki gázfázisú eljárá
sokat [8 ].

A sok szabadalmi bejelentés ellenére azonban csak 
az alábbi cégek valósították meg a gázfázisú eljárást 
ipari méretekben:

B A S F / I C I / N o r c h e m  — A BASF az eljárásának 
a licencét 1974-ben adta el a Norchemnek és 1976-

mkl

ban az ICI-nak. A Norchem 1978-ban 90 kt/év 
kapacitású üzemet épített Morrisban (USA), az ICI 
pedig 1979-ben egy 60 kt/év kapacitású üzemet 
létesített Rozenburgban (Hollandia) és egy 40 kt/év 
kapacitású üzemet Botany-ban (Ausztrália). Ezek 
után a világ különböző részein épültek ilyen Novolen 
eljárást alkalmazó üzemek ( I S .  á b ra ), jelenleg több 
mint 1,75 millió t/év polipropüént állítanak elő a 
világon ilyen eljárással [9].

U C C /S h e l l  — A HDPE gyártó első gázfázisú üze
met 1968-ban építettek, az LLDPE gyártót pedig 
1977-ben, amelyek a Unipol eljárást alkalmazták [8 ].
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1985-ben a Shell céggel közösen az UCC meglévő 
seadrift-i (USA) 80 kt/év kapacitású polietilén üze
mét átalakították polipropilén gyártására, a Shell cég 
Shac (Selective high activity catalyst) katalizátorá
nak a felhasználásával. Ezután sorra épültek az Uni- 
pol PP üzemek (14- ábra) szerte a világon, jelenleg 
több mint 2,15 miihó t/év  polipropilént állítanak elő 
a világon így [9].

British Petroleum (BP) — Az első HDPE gyártó 
gázfázisú üzemet 1975-ben építették, az LLDPE 
gyártót pedig 1981-ben. A BP szerint ugyanabban az 
üzemben LLDPE és PP is gyártható.

Amoco/Chisso — az Amoco, amely 1978-ban egy 
félüzemi méretű HDPE üzemet épített, 1979-ben már 
egy 140 kt/év kapacitású PP üzemet épített Choco
late Bayou-ban (USA). A Chisso 1987-ben épített egy 
30 kt/év kapacitású PP üzemet az Amoco cég eljárása 
alapján. Az eljárásban használt katalizátort a két cég 
közösen fejlesztette tovább.

A Sumitomo egy általa kifejlesztett gázfázisú eljá
rást alkalmazó félüzemi méretű, 6000 t/év  kapacitású 
PP üzemet épített 1985-ben [8],

Hibrid gázfázisú eljárások. Az ismerteiteken kí
vül kifejlesztettek ún. hibrid gázfázisú eljárásokat 
is, amelyben a homopolimert és a random kopoli- 
mert tömbpolimerizációs eljárással hurokreaktorban, 
az ún. high impact kopolimert pedig gázfázisú fluidá
gyas reaktorban állítják elő, amelyek sorba kapcsolva 
üzemelnek. Az első ilyen ipari méretű üzemet a Re- 
xene építette 1964-ben. A Rexene eljárásán alapuló 
üzemet épített az Ube Industries, az Atochem, az Ex
xon és a Tonen Petrochemical.

A Himont 1982-ben a saját eljárása alapján Brin- 
dishi-ben (Olaszország) egy 80 kt/év kapacitású PP 
üzemet, 1985-ben pedig Lake Charles-ban (USA) egy 
180 kt/év kapacitású PP üzemet épített. A Himont 
cég Spheripol eljárása (15. ábra) a Montedison és a 
Mitsui Petrochemical által közösen kifejlesztett 3. ge
nerációs szuperaktív katalizátorrendszerét alkalmaza. 
A Spheripol eljárás átütő sikerét bizonyítja, hogy je
lenleg több mint 4,265 miihó t/év polipropilént állí
tanak elő vele a világon [9],

A különböző gázfázisú eljárások összehasonlítása. 
A különböző gázfázisú eljárások legfontosabb jel
legzetességeit a 6. táblázatban foglaltam össze. A 
három valódi gázfázisú eljárás (UCC/Shell, BASF, 
Amoco/Chisso) között a beruházási költséget és a 
PP gyártás önköltségét tekintve nincs lényeges eltérés 
[14], ezért a megfelelő eljárás kiválasztásához inkább 
a gyártható termékek minőségét és a technológiai fle
xibilitást kell figyelembe venni, nem a gazdasági szem
pontokat.

A gázfázisú eljárás előnyei illetve hátrányai. Mind
két fajta (a fluid ágyas és a mechanikus kevert ágyas) 
gázfázisú eljárásnak a következők az előnyei:

a) Mivel a polimerizáció propilén/hidrogén (kopo- 
limer gyártás esetén etilén/propilén/hidrogén) gáze- 
legyben megy végbe a polimer molekulasúlyának, il
letve folyásindexének a szabályozása könnyebb, mint 
a tömbpolimerizációs eljárásnál. A gyártható termé
kek skálája is szélesebb. Pl. tömbpolimerizációs eljá
rással csak max. 3,5% etilén tartalmú random kopoli-

mer gyártható, míg a gázfázisú eljárásokkal akár 7-8% 
etiléntartalomig is el lehet menni.

b) A termékváltásoknál az átmeneti termék mennyi
sége kevesebb, mert a gázfázisú reaktorban a gáz
összetételt gyorsabban meg lehet változtatni, mint a 
tömbpolimerizációs eljárásnál a hidrogén koncentrá
ciót a cseppfolyós propilénben.

Ugyanígy a gázfázisú reaktor indítása, leállítása is 
gyorsabb mint a tömbpolimerizációs reaktoré.

c) A kis monomer hold-up miatt kevesebb bizton
ságtechnikai probléma adódik, mivel a gázfázisú reak
tor éghető anyag tartalm a egy nagyságrenddel kisebb 
mint a tömbpolimerizációs reaktoroké.

d) Gazdaságos. A gázfázisú eljárás egyszerű, nincs 
szükség hamu- és ataktikus polimer mentesítésre, 
nem kell elpárologtatni a reagálatlan monomert, nincs 
oldószer, tehát nincs oldószer regenerálás sem. Ezért 
egy gázfázisú eljárás beruházási költsége csupán 60- 
80%-a a hagyományos oldószeres eljárásénak [8].

Az UCC szerint egy Unipol PP eljáráson alapuló 
üzem 15%-kal kerül kevesebbe Németországban, mint 
a Himont cég Spheripol eljáráson alapuló PP üzem 
[15]. Ennek ellentmond a BASF cég képviselője, aki 
szerint egy 120 kt/év kapacitású PP üzemet alapul 
véve nincs különbség a három fő eljárás (Spheripol, 
Unipol PP, Novolen PP) beruházási költsége között
[9]-

A gázfázisú eljárások hátrányai a kétfajta (fluidá
gyas, illetve mechanikusan kevert ágyas) eljárás sajá
tosságaival vannak összefüggésben.

Fluidágyas reaktor

Mivel az alkalmazható nyomás (15-40 bar) nem 
tér el jelentősen a tömbpolimerizációs eljárásétól (33 
bar), a gázfázisban a monomer koncentrációja csak 
egy tizede a tömbpolimerizációs eljárásokénak. Ez 
alapvető hátrány, amit nem ellensúlyoz a magasabb 
üzemi hőfok (50-110°C).

Ezért ugyanolyan katalizátor termelékenységet fel
tételezve a fluidágyas reaktor aktív térfogatának jóval 
nagyobbnak kell lennie, hogy ugyanolyan kapacitást 
érjünk el mint a tömbpolimerizációs reaktorban. Ezen 
kívül a fluidágyas reaktor méreténél figyelembe kell 
venni a szilárd fázis/gázfázis térkihasználását is, azaz 
a gázfázisú reaktor ossz. térfogatának csak egy része 
aktív. Mindezek jelentősen megnövelik a reaktor be
ruházási költségét.

A reaktort a fluidizáló gázáram keveri. Ezt a térfo
gatáramot jóval a minimális fluidizációs sebesség fe
lett kell tartani, hogy megelőzzük a polimerszemcsék 
feltapadását a reaktor falára.

Az üzemi nyomás és a szükséges nagy reaktorméret 
következtében a gázkeringető kompresszor energiafel
használása jelentős hatással van a termelési költségre. 
Ezen kívül a megfelelő gázkeringtető kompresszor be
ruházási költsége sem elhanyagolható.

A különböző szemcseméretű és fajsúlyú katalizá
tor és polimerpor keverése, illetve a mikrodiszperzió 
biztosítása, hogy megakadályozzuk a katalizátorszem
csék összetapadását, szintén komoly problémákat vet 
fel a fluidágyas reaktornál.
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A gázfázisú  eljárások összehasonlítása
6. táblázat

Eljárás UCC/Shell 
Unipol PP

BASF 
Novolen PP

Amoco/Chisso Himont
Spheripol

Homopolimer és fluidágyas függőleges elrendezésű vízszintes elrendezésű két sorbakapcsolt
random kopolimer gázfázisú mechanikusan kevert mechanikusan kevert hurokreaktorban
gyártás reaktorban gázfázisú reaktorban gázfázisú reaktorban
re akcióhőelvon ás a fluidizáló a monomer gázok a monomer gázok a hurokreaktor kö-

gázáram hűté- kondenzál ásával kondenzálásával penyében keringe-
sével és a refluxszal és a refluxszal tett hűtővízzel

Nagy ütésállóságú fluidágyas függőleges elrendezésű vízszintes elrendezésű fluidágyas
kopolimer gyártás gázfázisú mechanikusan kevert mechanikusan kevert gázfázisú

reaktorban gázfázisú reaktorban gázfázisú reaktorban reaktorban
reakcióhőelvonás a fluidizáló a monomer gázok a monomer gázok a fluidizáló

gázáram hűté- kondenzálásával kondenzálásával gázáram
sével és a refluxszal és a refluxszal hűtésével

A fluidágyas gázfázisú reaktornál a reakcióhőelvo
nás a fluidizáló gázáram hűtésével történik.

Mechanikusan kevert ágyas reaktor

A fluidágyas reaktorok néhány hátrányos tulaj
donságát csökkenteni lehet, ha mechanikusan kevert 
ágyas reaktort alkalmaznak, ahol a keverővei homo
genizálnak míg a hőelvonást a kilépő gázok konden- 
zálásával és a refluxszal oldják meg.

A méretnövelés (scale-up) mechanikai komplexitása 
és nehézsége miatt ez a reaktortípus nem előnyös. 
Ezen kívül a különböző fázisok (gáz, folyadék, szilárd 
fázis) jelenléte miatt nem könnyű szabályozni a 
katalizátorrendszer komponenseinek az arányát és a 
koncentrációjukat.

Ütésálló kopolimer gyártási eljárások

A nagy ütésállóságé (ún. high impact) kopolimerek, 
olyan heterofázisos kopolimerek, amelyeknél a poli
propilén homopolimer a folytonos fázis és ennek 
a pólusaiban etilén/propilén (elasztomer) kopolimer 
fázis található.

mkl

Nagy ütésállóságú kopolimerek gyártása során a 
homopolimert termelő reaktorhoz egy másik reaktort 
kapcsolnak, ebben állítják elő az etilén/propilén e- 
lasztomert. A gázfázisú kopolimer reaktorban nincse
nek katalizátoreloszlási problémák, mivel a katalizá
tor a homopolimer reaktorból jön a polimerporba be
leágyazódva.

A gázfázisú kopolimer reaktorban a homopolimer 
porszemcsék pórusaiba etilén/propilén elasztomert 
kopolimerizálnak, tehát a kopolimer reaktorban gya
korlatilag kémiai úton homopolimer/elasztomer blen
det állítanak elő, amely a hagyományos kompaundáló 
extrúderben mechanikai keveréssel előállított blend- 
hez képest sokkal nagyobb merevséggel és ütésálló
sággal rendelkezik (16. ábra).

A gázfázisú kopolimer reaktorban az etilén jelen
létében a polimerizációs reakció sebessége megnő, 
ezért a gázfázisú reaktort alacsonyabb nyomáson le
het üzemeltetni mint a homopolimer reaktort és le 
lehet csökkenteni a tartózkodási időt. Az új 3. ge
nerációs szuperaktív katalizátorrendszer a homopoli- 
merben megfelelő méretű elasztomer „szigeteket” hoz 
létre. A gázfázisú eljárásban, mivel nincs jelen ext- 
rakciós tulajdonságú fázis, a kopolimer szemcsék fo
lyóképessége a homopolimerhez hasonló, a reaktor
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A Spheripol eljárás

16. ábra. Merevség-szilárdság viszony a kétféle P P  nél

és az ezt követő üzemrészek üzemeltetési tulajdonsá
gai kedvezőek, a végtermék kitűnő mechanikai tulaj
donságokkal rendelkezik. Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy a gázfázisú reaktorban pontos gázösszetételt kell 
tartani és hatékony reakcióhőelvonást kell létesíteni, 
hogy megelőzzék a komoly üzemzavarokat. Ezen ok
ból kifolyólag a mechanikusan kevert ágyas gázfázisú 
reaktor nehezebben alkalmazható kopolimerizálásra.

A fluidágyas reaktor a következő tulajdonságok mi
att előnyösebb kopolimer előállítására a mechaniku
san kevert ágyas gázfázisú reaktornál:
-  A nagyobb reakciósebesség miatt csökkenthető a re

aktor térfogata és nyomása. A kisebb reaktor térfo
gat és az alacsonyabb nyomás miatt a fluidizáláshoz 
szükséges energia nem túl nagy.

-  A fiuidizáló gázáram a reaktor hossza mentén jó 
keveredést és csak jelentéktelen összetétel változást 
biztosít.
Ezért az optimális polipropilén gyártó eljárás a kö

vetkezőképpen épül fel: tömbpolimerizáció hurokreak
torban homopolimer és random kopolimer termelésre, 
nagynyomású flashelést követően egy fluidágyas gáz
fázisú reaktorban nagy ütésállóságú kopolimer előállí
tása. Ez az ún. Spheripol eljárás (15. ábra), amelyet a 
TVK harmadik, 60 kt/év névleges kapacitású üzeme 
is alkalmaz.

Az eljárás bemutatására a TVK harmadik PP üze
mét használom fel. A homopolimert és a random ko- 
polimert két, sorba kapcsolt, egyenként 20 m3-es hu
rokreaktorban gyártják. A hurokreaktorban a zagyot 
(a cseppfolyós propilén és a polimerszemcsék elegyét) 
axiális propeller szivattyú keringteti. A reakcióhőt 
a hurokreaktorok köpenyében keringetett hűtővízzel 
vonják el. A második hurokreaktorból a zagy gőzkö
penyes fűtéssel ellátott vezetéken keresztül a nagynyo
mású flashtartályba ürül, ahol a reagálatlan monomer 
elpárolog, amelyet cseppfolyósít ás után visszacirkulál- 
tatnak a folyamatba.

A polimerpor nagy ütésállóságú kopolimer gyártás
kor a nagynyomású flashtartályból a fluidágyas gázfá
zisú reaktorba kerül, ahol a homopolimer porszemcsék 
pórusaiba etilén/propilén elasztomert polimerizálnak. 
Homopolimer és random kopolimer gyártás esetén a 
fluidágyas gázfázisú reaktort megkerülik.

A polimer szénhidrogénmentesítését két lépésben 
végzik. Először a kisnyomású flashtartályban válik 
szét a polimerpor és a szénhidrogéngáz, amelyet 
komprimálás és cseppfolyósítás után visszacirkulál- 
tatnak a folyamatba. A polimerben oldott szénhidro
gének eltávolítására és a katalizátormaradványok ha
tástalanítására gőzt injektálnak a polimerporba.

Ezután a nedves polimerport nitrogénnel megszá
rítják, majd portároló silóba továbbítják. A polimer- 
port a hagyományos oldószeres eljárásnál ismertetett 
módon stabilizálják és granulálják.

A Spheripol eljárás a következő PP típusok gyár
tására alkalmas a 0,3-60 közötti folyásindex közötti 
tartományban:
-  homopolimerek,
-  random kopolimerek (max. 3,5% etilén tartalom

mal),
-  nagy ütésállóságú kopolimerek (max. 25% etilén 

tartalommal).
Az összehasonlíthatóság érdekében a 7. táblázatban 

megadom a Spheripol hibrid gázfázisú eljárásnak, a 
Sumitomo tömbpolimerizációs eljárásnak és a hagyo
mányos oldószeres eljárásnak az anyag- és energiafaj
lagosait, így összevethető a fejlődés.

7. táblázat
Anyag- és energiafogyasztási adatok

Fajlagosok 
fogyasztás/t PP

Oldószeres Hercules eljá
rás 1. generációs kata
lizátorrendszerrel

Sumitomo féle tömbpolimeri
zációs eljárás 2. generációs 
katalizátorrendszerrel

Spheripol eljárás 3. ge
nerációs szuperaktív 
katalizátorrendszerrel

Alapanyagok
Monomer, kg 1070 1050 1015
Oldószer, kg 20 — —

Metanol, kg 4 - -

Katalizátor, USD 16 20 16
Szolgáltatások

Gőz, kg 3000 1000 500
Vili. energia, kWh 650 550 300
Ipari víz, m3 2 — —

Hűtővíz, m3 400 250 100
Nitrogén, Nm3 80 50 50
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A várható fejlődés a következő években a 
polipropiléngyártás területén

A korszakos jelentőségű fejlesztési eredmények a PP 
gyártás területén (a 3. generációs szuperaktív kata
lizátorrendszer, a Spheripol, az Unipol PP, a Novo- 
len PP és az Amoco/Chisso eljárások kifejlesztése) 
jelentősen javították a PP gyártás gazdaságosságát és 
növelték a PP versenyképességét a többi tömegmfia- 
nyaggal (LDPE, LLDPE, HDPE, PS, PVC) szemben. 
Ennek köszönhetően a PP felhasználás növekedett a 
legdinamikusabban az elmúlt évtizedben a világon a 
tömegműanyagokon belül [17].

A PP gyártás területén a kutató-fejlesztő munka 
továbbra is intenzíven folyik. A Himont cég kifejlesz
tette az Addipol eljárást, amellyel a Spheripol eljárás
sal gyártott PP polimerport lehet stabilizálni Ezáltal 
mintegy 50%-kal lehet csökkenteni a PP gyártás villa
mosenergia szükségletét, mivel kiküszöbölhetővé vált 
a polimerpor megömlesztése és granulálása, amely a 
PP gyártás legenergiaigényesebb lépése [16]. Az Addi
pol eljárással közvetlenül a polimer porszemcsék felü
letére lehet felvinni a különböző stabilizátorokat úgy, 
hogy ezek olyan kemény réteget képeznek a porszem
csék felületén, amely a pneumatikus porszállítás so
rán sem válik le. Az így stabilizált PP termékeket a 
Himont cég Valtec márkanéven hozza forgalomba. A 
granulálás elhagyásával a beruházási költséget is kb. 
20%-kal lehet csökkenteni.

A Himont a műszaki műanyagok területére is be 
kíván törni a PP alapanyagokkal, ennek érdekében 
kifejlesztette a Catalloy eljárást, amellyel különböző 
(pl. poláros) komonomer tartalmú polipropilének is 
előállíthatok [18, 19]. A Catalloy eljárás licencét a 
Himont cég egyelőre senkinek sem hajlandó eladni.

A Himont új etilén/propilén elasztomertípus gyár
tását kezdte meg Ferrarában (Olaszország). A Ca
talloy eljárással előállított típust megfelelőnek ítélik 
arra, hogy a PVC alapú termékek helyettesítője le
gyen a műbőrgyártásnál. Az anyag alaktartó és alkal
mas arra is, hogy hordozóra felvigyék. Jelentős fel
használási terület lehet az autóipar, mert ez a ter
mék lehetőséget ad arra, hogy a műszerfal (a váz, a 
szigetelő- vagy párnázóhab és a műbőr borítás) ho
mogén anyagból -  teljes egészében PP-ből -  épüljön 
fel. Ez az egyneműség lehetővé teszi, hogy a műszerfal 
könnyen reciklálhatóvá váljék. A további megcélzott 
felhasználási területek:
-  bőrönd, táska,
-  divatkiegészítők (öv, kesztyű),
-  lábbeli gyártás.

Az új termék a szokásos módszerekkel, többek 
között PVC-kalandereken is feldolgozható [20].

Az intenzív kutató-fejlesztő munkának köszönhe
tően a PP felhasználás előreláthatólag továbbra is

dinamikusan fog bővülni a világon mind az új alkal
mazások, mind a többi műanyag helyettesítésének az 
eredményeként.

A  kézirat beérkezett: 1991. júl. 25.
A közleményben alkalmazott rövidítések jegyzéke:

A1R3 trialkiL alumínium
BP British Petroleum
DEAC dietil-alumínium-klorid
EASC etil-alumínium-szeszkviklorid
ED elektrondonor
HDPE nagysfirűségű polietilén
i-BuOH izobutanol
LDPE kissűrűségű polietilén
LLDPE lineáris kissűrűségű polietilén
MMA metil-metakrilát
PO propilén-oxid
PP polipropilén
PS polisztirol
PSD szemcseméret eloszlás
PVC poli (vinil-klorid)
TVK Tiszai Vegyi Kombinát
UCC Union Carbide Corp.

IRODALOM

[1] 555811 sz. olasz szabadalom (Montecatani)
[2] Pier Camillo Barbé-Gitdiano Cecchin-Luciano Norizti: The Ca

talytic System Ti-Com plex/M gClj Spinger-Verlag Berlin 
Heidelberg 1987.

[3] 2130231 sz. francia szabadalom (Solvay, 1972)
[4] G. D i Dnuco-R. Rinaldi: High yield polypropylene Hydro

carbon Processing 1981. m ájus, 153. old.
[5] H ydrocarbon Processing 1983. november, 139. old.
[6] G. D i Dnuco-R. Rinaldi: Polypropylene-process selection 

criteria Hydrocarbon Processing 1984. nov., 113. old.
[7] Process Review European Chemical News 1990. okt./nov.
[8] Nebutaka Hattori: Gas-Phase Polypropylene Process Che

mical Economy i t  Engineering Review published by Che
mical Research Institute (Japan) 1986. március Vol. 18. 
No. 3 (No. 196).

[9] BASF gas-phase PP process moves forward European 
Chemical News 1988. július 31., 15. old.

[10] 3338986 sz. USA szabadalom, 3514501 sz. USA szabada
lom.

[11] 3779712 sz. USA szabadalom, 4003712 sz. USA szabada
lom.

[12] 3922322 sz. USA szabadalom.
[13] 3957448 sz. USA szabadalom, 3965083 sz. USA szabada

lom.
[14] Kenneth B. Sinclair: For polyolefins: Estimé gas-phase 

production costs. Hydrocarbon Processing 1985. július, 
81. old.

[15] Carbide sells Unipol P P  licence to Toyo Soda European 
Chemical News 1985. december 16., 19. old.

[16] Himont euphoric over P P  resin development European 
Chemical News 1989. április 24., 21. old.

[17] European Chemical News 1989. november 17., 10. old.
[18] Modern Plastics International 1988. április, 15. old.
[19] Plastics Tecnology 1989. május, 15. old.
[20] Plastics Rubber Weekly 1991. július 20., 6. old.

132 mkl 1992 . X L V II. É V F O L Y A M . 3 . SZÁ M



tA_ niaqycu* vegyipar_
Bemutatkozik a Tiszai Vegyi Kombinát

K E RS CH NÉ  KASCSÁN E R Z S É B E T  *

A Kombinát története, fejlődése

Budapesttől 190 km-re, Miskolctól 
30 km-re a Tisza és a Sajó találko
zásánál fekszik Tiszaújváros. Itt épült 
fel a Tiszai Vegyi Kombinát, a ma
gyar vegyipar egyik reprezentánsa, a 
kiemelkedő gazdálkodási eredménye
ket és dinamikus fejlődést elért 6000 
fős nagyvállalat.

A közel 30 éve működő gyáróriás 
termékeinek nagy részét továbbfeldol
gozva az ipar használja fel, ugyanakkor 
jelentős a közvetlen lakossági felhasz
nálásra kerülő termékek mennyisége.

A Kombinát termelési tevékenysége 
körébe a szerves- és szervetlen vegyi
pari termékek, műtrágya, műanyag és 
vegyiszálak, valamint műanyagfeldol
gozóipari termékek gyártása tartozik.
A vállalat fő profiljába tartozó ter
mékek: olefin termékek (etilén, propi
lén, C4, motorbenzinkomponens, mű
anyag alapanyagok (polietilén, lineá
ris polietilén, polipropilén granulátu
mok), feldolgozott műanyag termékek 
(fólia, tömlő, lemez, cső, műanyag cso
magolószer, geotexília stb.).

A Kombinát a Műtrágyagyár ki
vételével korszerű technológiával, vi
lágszínvonalon álló termékminőséggel, 
széles termékskálával, kvalifikált mun
kaerővel rendelkezik. Az eredeti (névle
ges) kapacitásokat 10-30%-kal megha
ladó tényleges termelést ért el a dolgo
zók által végrehajtott intenzifikálások 
eredményeként.

A műanyagalapanyag-termelés ka
pacitása meghaladja a 480 ezer tonnát.

A gyár tevékenysége kezdetén el
sősorban a szervetlen nehézvegyipari 
termékek gyártása volt a jellemző. A 
Kombinát első üzemelő egysége a Fes
tékgyár 1961-ben kezdte meg a terme
lést 6000 tonna évi kapacitással, amely 
napjainkig 50 ezer tonnára emelkedett. 
Ez a gyár 1991. május 1-től az AKZO 
Coatings International B. V. és a Ti
szai Vegyi Kombinát által alakított 
részvénytársaságként működik.

Az 1964-ben üzembe helyezett Mű
trágyagyár kezdetben 200 ezer tonna 
34%-os nitrogént tartalmazó ammónium- 
nitrát műtrágyát termelt, ám az idő
közben végrehajtott intenzifikálással a 
kapacitás évi 550 ezer tonnára emelke
dett. Tevékenységét 1991. II. félévétől 
profitcenterként végzi.

A Műanyaggyár alapjait 1966-ban 
6 millió db műanyag csomagolózsákot 
és 200 tonna mezőgazdasági takaró

* Tiszai Vegyi K ombinát, Tiszaújváros

fóliát gyártó üzem indításával rakták 
le. Az 1991. II. félévétől profitcenter
ként működő gyár az intenzív fejlesz
tések és kapacitás-bővítések révén évi 
100 ezer tonna feldolgozott műanyag 
termék előállítására képes. Ezen belül 
évi 6500-7500 t BOPP fólia előállítá
sának lehetőségével bővült a legigénye
sebb műanyag csomagolószerek válasz
téka, s a koextrudált és laminált fó
liák gyártása mellett többrétegű, élel
miszeripari speciális fóliagyártásra is 
van lehetőség.

A petrolkémiai jelleg kialakítását 
az 1975-ben üzembehelyezett, évi 250 
ezer tonna etilént termelő Olefingyár 
alapozta meg. Az azóta végrehajtott 
kapacitás-bővítéssel ma 280 ezer tonna 
etilén állítható elő a LINDE cég ál
tal szállított technológiával és be
rendezéssel üzemelő gyárban. A ter
melés biztonságát szolgálta az 1970- 
ben megkötött magyar-szovjet Olefin- 
Egyezmény, amely biztosította a Kom
binát nemzetközi kooperációba való 
bekapcsolódását. Az Olefingyár ter
melése tette lehetővé az igen jelentős 
műanyag-alapanyaggyártás magyaror
szági kifejlesztését, továbbá a feldolgo
zás kiszélesítését, több hazai vállalat 
alapanyaggal való ellátását.

Az első LDPE-t termelő Pol{etilén
gyárat 24 ezer tonna évi kapacitás
sal 1970-ben az ICI technológiát alkal
mazva helyezték üzembe. A gyár kol
lektívája által kidolgozott intenzifiká- 
lás eredményeként ma a kapacitás 55 
ezer tonna.

Az első Polipropiléngyárat 1978-ban 
helyezték üzembe, évi 40 ezer tonna 
termelési kapacitással. További két po
lipropiléngyár kezdte meg a termelést, 
az egyik 1983-ban — az akkor legkor
szerűbb SUMITOMO-technológiával — 
40 ezer tonna kapacitással, a má
sik 1989-ben — a legújabb generá
ciójú HIMONT-technológiával — 60 
ezer tonna kapacitással. Az új gyá
rak új típusú granulátumokat állíta
nak elő, így egyben termékválaszték
bővítés is történt.

1986- ban helyezték üzembe a 140 
ezer tonna kapacitású Lineáris Polie
tiléngyárat. A PHILLIPS technológiá
val, világszínvonalon termelő gyár ma 
mintegy 200 ezer tonna műanyag gra
nulátum előállítására alkalmas az in- 
tenzifikálás eredményeként.

1987- ben indult a nemszőtt textí
lia gyártása 16,5 millió m2 éves ka
pacitással a Geotextília üzemben, majd 
ez követően 1989-ben szőttzsák gyártá
sát kezdte meg a Kombinát egy kisebb 
üzeme.

1991-ben épült fel az évi 60 ezer 
tonna kapacitású új LDPE-termelő 
Polietiléngyár, amely az előző üzemek 
termelésével együtt képes kielégíteni a 
magyarországi műanyagfeldolgozó üze
mek igényét kissűrűségű polietilén gra
nulátumból, és emellett konvertibilis 
export-árualapot is biztosít.

A Kombinát eddigi történetére jel
lemző folyamatos gyárépítés, kapacitás- 
bővítés, a lehetőségekhez képest leg
korszerűbb technológia hazai megho
nosítása mellett az emberi tényezők 
szerepét is igyekezett szem előtt tar
tani a vállalat vezetése. Ennek fontos
ságát felismerve döntött -  a szabadidő 
színvonalas körülmények között való 
eltöltése elősegítésére -  a különböző 
sportlétesítményeket magában foglaló 
Szabadidő központ megépítése mellett. 
A vidéki településekre jellemző szállo
dai férőhelyek hiánya Tiszaújvárosban 
is nehezítette az üzletfelek többnapos 
tartózkodásának megoldását. A Kom
binát ennek enyhítésére mind a saját, 
mind a város idegenforgalmi igényének 
kielégítésére működteti a Hotel Olefin 
Szállodát.

Üzletpolitika, privatizáció

A vállalat üzletpolitikájának kulcs
kérdése a nyereségtermelő képesség és 
ezáltal a további fejlesztések forrásá
nak biztosítása. Ehhez eszköznek te
kinti többek között a már gyártásban 
lévő termékek feldolgozottsági fokának 
emelését, a termékválaszték bővítését, 
a gyártási profil szélesítését az alapver
tikumban keletkező termékek mélyebb 
feldolgozásával. Folytatva a gyárépíté
sek történetében a korábbi hagyomá
nyokat, fejlesztései az elérhető legkor
szerűbb technológiát célozzák, amely 
döntéseket megbízható piacelemzések
nek kell megelőznie.

A makro- és mikrogazdasági válto
zások kövekeztében a legfontosabb fel
adat a piacgazdasági követelmények
nek való megfelelés. A jelenlegi idő
szakban a külpiac felé való orientá
ció egyre nagyobb szerepet kap, melyet 
erősít a belföldi piac különböző okok 
miatti beszűkülése is.

A vállalat gazdálkodását alapvetően 
meghatározzák a külső piacokon vég
bemenő változások, hisz termelési ér
tékének felét konvertibilis piacokon re
alizálj a. E pozícióinak erősítése érde
kében elindította az európai ISO nor
máknak megfelelő minőségbiztosítási 
rendszer kidolgozását, mely által 1992. 
december 31-től -  Magyarországon el
sőként -  a nyugati piacokon a termé
kek értékesítése az EGK követelmény
szintjének megfelelően bizosítható. A 
termékek minősége, a szállítási fegye
lem, a korszerűség mind ez ideig biz
tosította a megfelelő külpiaci pozíciók

mkl1902. X L V II . É V F O L Y A M . 3 . S Z A m 133



A magyar vegyipar

elérését, és a minden tekintetben igé
nyesebb nyugat-európai piac részará
nyának növekedését.

A nyersanyag-források biztosítása, 
de nem utolsó sorban a felvevópiaci le
hetőségek miatt a Kombinát figyelmet 
fordít a volt szovjetunióbeli térségre, a 
piaci kapcsolatokra.

A belföldi piacra az exporttal azo
nos minőségű terméket szállít vevőinek 
hasonló feltételekkel, mint amilyenben 
a nyugat-európai műanyagfeldolgozók 
részesülnek az olefin- és polimer ter
melőktől.

A vállalatvezetés a továbbfejlődés 
lehetőségét a külföldi tőke bevonásával 
látja elérhetőnek, amikoris szakmai tő
kebefektetők korszerű technológia, il
letve egyéb formájú invesztícióval egé
szítenék ki a hazai forráslehetőségeket.

Ennek érdekében az Átalakulási 
Törvény alapján privatizációt kezde
ményezett az ÁVU-nél, melynek si
kere, hogy 1992. január 1-jei időpont
tól a Kombinát részvénytársaságként 
működik.

A tőkebevonás egyes üzletágakban 
már korábban megkezdődött. Tech
nológiai, marketing és piacismerete
ket vontak be a festékgyártás terüle
tére a hollandiai AKZO-Coatings I. B. 
V., mint részvényes által. Az AKZO- 
TVK Festékgyártó Kereskedelmi Rt. 
holland-magyar vegyesvállalatban 49%- 
ban részvényes a TVK, a holland cég 
részesedése 51%.

A kapacitás-fejlesztés és piacbővítés 
érdekében került sor a Szőttzsák üzem 
1991. VII. 1-vel végrehajtott átalakí
tására a Társasági Törvény alapján. 
A Tiszatextil Kft-vé alakított vállalko
zásban a TVK 50%-os résztulajdonos, 
s mellette hasonló arányban részesedik 
az IBISCUS TRADING Co. A TVK 
legelső vállalkozásai közé tartozik az a 
műanyagfeldolgozó Kft (POLIPACK), 
amelyet a műanyagfeldolgozási profil 
rendezése során egyes kisvolumenben 
gyártott termék leválasztásával alakí
tottak ki. Ebben a magyar vállalkozók
ból álló kft-ben 63%-ban tulajdonos a 
TVK.

A Kombinát egyes műanyag-alapa
nyagok tekintetében önálló exportjog
gal rendelkezik és gyakorolja is ezt a 
tevékenységet, azonban külkereskedel
mének nagyobb részét a TIS ZACHEM 
Rt-n keresztül bonyolítja, amelynek 
75%-ban tulajdonosa.

A jövőben folytatódik a TVK szer
vezetén belül működő egyes üzletágak 
társasággá szervezése, így az Európa 
egyik legnagyobb, egy telephelyű műa
nyagfeldolgozó gyára a vállalatvezetés 
szándékai szerint 1992. folyamán kor
látolt felelősségű társasággá alakul. A 
mintegy 7 milliárd Ft termelési érté
ket produkáló gyár jelenleg folyamat-

mkl

1. táblázat
A Tiszai Vegyi K om binát jellem zó értékm utatói

Megnevezés M.e. 1990.
év

1991. éves 
várható

Bruttó termelési érték MFt 32 961 36 000
Hozzáadott érték MFt 7 436 8 000
Nettó árbevétel MFt 33 439 35 600
Belföldi árbevétel MFt 20 008 18 000
Konvertibilis elszámolású export MFt 12 582 17 400

MUSD 199 230
Vállalati saját vagyon MFt 15 658 16 700
Állóeszközök nettó értéke MFt 10 120 12 356
Összes foglalkoztatottak létszáma fő 6 532 6 000
Általános műszakszám 1,52 1,50

ban lévő privatizációjában számos kül
földi, neves szakmabeli befektető érde
kelt.

Komoly érdeklődés nyilvánul meg a 
külföldi tőke részéről a Kombinát pet
rolkémiai vertikuma iránt. Ezek bevo
nása ebbe az üzletágba nem nélkülöz
hető, mind az Olefingyár intenzifiká- 
lása, mind egy új olefingyár építése 
igényli a külföldi működő tőke részvé
telét. A tőkebehozatal mellett a mar
keting és piaci ismeretek, korszerű irá
nyítási módszerek, nyugati színvonalú 
menedzselési-vezetési stílus is megho
nosodnak a vállalatnál.

Azokban az üzletágakban, amelyek 
önálló privatizációjára nem kerül sor, a 
hierarchizált irányítási rendszer lebon
tásával, költség- és profitcenter szerve
zetek kialakításával kívánja az eredmé
nyességet növelni a vállalat már 1992. 
év folyamán.

Gazdálkodás

A Tiszai Vegyi Kombinát jellemző 
értékmutatóit az 1. táblázat mutatja 
be.

Az 1991-es év legjellemzőbb gazdál
kodási mutatója a vállalat szempontjá
ból az export volumenének igen jelen
tős, mintegy 35%-os növekedése. A vá
rakozások szerint az export tömege az 
előző évihez viszonyítva 5 milliárd Ft- 
tal, illetve 130 MUSD-vel növekszik. 
Jelentős sikernek könyvelhető el, hogy 
a volt szovjet piacról több, mint 20 kt 
polipropilén granulátumot sikerült át
terelni konvertibilis exportra a korábbi 
piaci pozíciók változtatása nélkül. A 
Kombinát számára az exportnak csak 
elenyésző hányada realizálódott már a 
korábbi években is a nem konvertibilis 
elszámolású országokban.

Az értékesítés nehézségét az Öböl- 
háború, majd a jugoszláviai válságból

adódó beszerzési nehézségek okozták, 
valamint az az árarány-romlás, amely 
az egész világon jellemzően bekövetke
zett a petrolkémiai és polimer üzletág
ban.

A hazai energia áremelés amellett, 
hogy minden gyártási ágban növelte a 
költségeket, a műtrágyagyártás terüle
tén a gyártás további fenntartását kér
dőjelezte meg.

A belföldi piac részben a fize
tőképesség hiányából, részben egyéb 
gazdálkodást befolyásoló bizonytalan
ságból adódóan beszűkült, s különö
sen azokban az üzletágakban, ame
lyek a közvetlen lakossági felhasználást 
reprezentálják, számottevő visszaesés 
következett be. Ezek ellensúlyozására 
az export tevékenységet a lehetőségek 
határáig fokoznia kellett a Kombinát
nak.

A feldolgozott műanyagoknál 30%- 
os, a műtrágyagyártásnál 70%-os ka
pacitás visszaterhelés következett be 
az 1991. évben.

Az alternatív alapanyag felhaszná
lási lehetőségek kihasználása, az ener
gia felhasználások racionalizálása, az 
olefin-monomerek Kombináton belüli 
hasznosítása, a munkaerő hatékonyabb 
felhasználása ellenére a tervezettnél (3 
milliárd Ft) szerényebb összegű nyere
séget értek el 1991-ben. Ez a nyereség 
fedezetet biztosít a szintentartó beru
házásokra, a megkezdett új beruházá
sok befejezésére és 361 ezer Ft éves át
lagkeresetre 6000 fő részére.

A TVK részvénytársasággá alakulá
sát követő két-három év alatt a jelen
legi érdeklődés alapján számítani lehet 
olyan mértékű tőkebevonási lehetősé
gekre, amelyek elősegítik a meglévő 
forrásokkal együtt a TVK továbbfej
lődését és munkaalkalmat biztosít dol
gozóinak.
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HÍREK a  v e g y ip a r b ó l

Ajándék m agyar kutatóknak. A
berlini Kromatográfiai Intézet igazga
tója, dr. Molnár Imre és a frankfurti 
CAD/STAR vállalat tulajdonosa, dr. 
Hardy Richárd 30 000 DEM értékű 
szoftvercsomagot ajándékoztak a ma
gyar kutatóknak és oktatóknak. Az 
ajándékot dr. Pungor Ernő tárcanél
küli miniszter, az OMFB elnöke vette 
át.

A Dry Láb I/plus elnevezésű prog
ram kromatográfiás vizsgálatok elvég
zésére, a Design CAD 3-D, 2-D pedig 
három- és kétdimenziós mérnöki terve
zésre alkalmas. Az adományozók célja 
a magyar tudományos kutatók és fel
sőfokú oktatók segítése. Bővebb infor
mációkkal az OMFB Nemzetközi Fő
osztálya szolgál.

A Nitrokém ia igazgató  tané* 
csal991. november 18-án ülésezett. 
Döntött a NITROCHEM és a HU
NOR Kft. megalakulásáról, az átszer
vezésekről, valamint az alapbéremelés 
mértékéről.

A NIROCHEM Kft ügyvezető igaz
gatója Kárpáti László. A szervezet úgy 
jött létre, hogy NIKE és az Inter- 
Chemol 80-20% arányban megvett 
egy már működő kereskedelmi Kft-t. 
Törzstőkeként ide vitte be a NIKE a 
budapesti ingatlanát is és 5%-ban ma
gánszemélyek is tulajdonosok. A mun
kát a Chemolimpex Nitrokémia osz
tályának volt munkatársai fogják vég
ezni.

A HUNOR Kft alapító tagjai a 
NIKE (50%), a HOMEX Kft, Debre
cen (16%), az UNITRADE Kft (né
met, 16,7%) és az OLITRADE Kft 
(osztrák, 16,6%). Tevékenységi köre a 
vadászlőszer, vadászfegyver, vadászfel
szerelés, sporteszközök nagy- és kis
kereskedelmi tevékenysége. Várhatóan 
évi 200 millió forintos forgalmat érhet 
el az új cég.

Az átlagbér 1992-re a NIKE-nél 
eléri a 231 942 Ft/fő/év értéket, ami 
24,7%-kal több, mint az 1991-es érték. 
Réti Tamás vezérigazgató szerint ilyen 
mértékű fejlesztést sehol az országban 
nem hajtottak végre és ez már elszakad 
a vállalat lehetőségeitől.

A Dorogi É getőm ű abszorberé- 
nek műszaki átadása 1991. november 
28-án megtörtént, ezzel a beruházás 
befejeződött, az égetőmű kifogástala
nul működik. Az átadás előtt 30 napos 
próbaüzem alatt 100%-os és 120%-os 
leterhelésnél egyaránt nem érték el a 
kibocsátott szennyezőanyagok a határ
értéket, attól jelentősen elmaradtak. A 
következőkben az égetőmű működésére 
vonatkozó valamennyi dokumentumot

benyújtják a dorogi önkormányzati hi
vatalnak, hogy az ideiglenes helyett a 
végleges működési engedélyt kiadják.

A Richter G edeon Rt.-ben év 
végével kb. két heti fizetésnek megfe
lelő mozgóbért fizettek ki, amellyel az 
igen nehéz évet záró vállalati kollek
tíva erőfeszítéseit kívánta honorálni a 
vezetés.

A G yógynövénykutató In tését
R t. kísérleti laboratóriumában az ott 
kidolgozott eljárással a csalánléből, a 
bodzavirág és a mentalevél kivonatán 
ból alapanyagot készítenek, amelyet a 
Dunakeszi Konzervgyárban töltenek 1 
literes tetrapack dobozba. A termék a 
Fito-fitt márkanevű, alacsony kalória
tartalmú ital. Ez lényegében általános 
közérzetet javító gyógytea. 1991-ben 
500 ezer, 1992-ben várhatóan 3 mil
lió liter kerül forgalomba, mintegy 100 
millió forint bevételt adva a gyártók
nak.

A Tiszai F inom ító és az olasz 
Snam progetti 1990. januárjában li
cencszerződést kötött izobutilén gyár
tására. A tervezett üzembehelyezés 
előtt másfél hónappal, 1991 végén már 
élesben termel az üzem. Az Izobutilén 
Kft termékét az egészségügy, az elekt
ronikai ipar, az élelmiszeripar vagy a 
repülőgépgyártás használhatja fel köz
vetlenül vagy származékai formájában. 
Ezzel a technológiával Magyarorszá
gon kívül csak Dél-Koreában, a Daelim 
Co. üzemében gyártanak izobutilént. 
Ez utóbbi üzembeállításában a Tiszai 
Finomító jelentős szerepet vállalt, ez is 
segítette a hazai üzemet.

Mint ismeretes a gyártás a C4- 
frakcióban található izobutilént hasz
nosítja. A TIFO-ban már régóta üze
mel a metil-tercier-butiléter üzem, 
mely metanoladdícióval szelektíven ki
vonja az izobutilént a C«-frakcióból. 
Az új üzem ezt „bontja vissza” izobu- 
tilénre.

A MÓL hírlap januári szám é
ban a MÓL Rt. Bányászati Divíziójá
nak vezetője, dr. Szalóki István és a Fel- 
dolgozási és Értékesítési Divízió veze
tője Sebestyén Béla nyilatkozata jelent 
meg az 1992. évi feladatokról. Ezeket 
kivonatosan ismertetjük.

Megállapított tény, hogy a hazai 
kőolaj- és földgázkészleteknek kb. két
harmadát már megtaláltuk, a mara
dék termelésbe állításának a költsége 
már sokkal nagyobb lesz. Elképzelhető, 
hogy a rendelkezésre álló pénzt kül
földön gazdaságosabb lesz befektetni. 
Ilyen ország lehet pl. Tunézia, ahol

1992-ben már több 100 millió forintért 
fog a MÓL Rt. kutatni. Itthon meg
szűnt a MÓL Rt. monopolhelyzete, a 
hazai kutatásban az IKM versenyez
tetni fogja a külföldi ajánlattevőkkel.

A feldolgozásban fontos feladat a 
TIFO távlati működtetése és a ne
hézmaradékok feldolgozása környezet
kímélő szénhidrogénekké. Mindkettő 
csak a MÓL Rt. privatizációja után, 
az ebből befolyó pénz visszaforgatásá
val oldható meg. A privatizációt meg 
kell előznie a MÓL Rt. új szervezete 
kiépítésének. A divíziók vezetői, mint 
vezérigazgató helyettesek alatt igazga
tók fognak működni. Ki kell alakítani 
a divíziók és az egész MÓL stratégiá
ját, el kell határolni a munkaköröket. 
A 4 finomító a termelési igazgató, az 
ÁFOR pedig a marketing igazgató ve
zetésével fog működni.

A R otary Fúrási Kft-t 1990. jú
lius 1-én alapították 2,3 milliárd fo
rintos törzstőkével. Ebben 1,6 milli
árd Ft a gépek, berendezések értéke, 
a többi pénztőke. Tulajdonosa a MÓL 
Rt. 1991-ben 300 milliót költöttek fej
lesztésre, ugyanennyi a tervük 1992-re 
is, mindezeket saját forrásból.

1991- ben eredményes évet zártak, 
4,3 milliárd forintos árbevételt és 340 
millió forintos nyereséget értek el.

1992- ben kapacitásuk 80-86%-át a 
hazai piacon kötik le, a többit kül
földön, így Tunéziában, az orosz pia
con, Kuvaitban. Az igen sikeres olaj
kút tűzoltási akciót szervező konzor
cium igyekszik majd belépni a kuvaiti 
mezőrehabilitációs programba. A kül
földi kapcsolatok vegyes vállalat ala
pításában is realizálódnak, így Tuné
ziában, Marokkóban. (A MÓL Hírlap 
alapján.)

A s Észak-M agyarországi Ve
gyim űvek -  mint ahogy már koráb
ban hírt adtunk róla -  az elmúlt évben 
több Kft-t alapított. A forgóeszközök 
szűkössége miatt ezekbe csak viszony
lag kisebb vagyonmennyiségek kerül
tek, a nagy értékű berendezések (tri
nitrotoluol folyamatos nitráló és feldol
gozó, V-5 az EPTC gyártására, for
maldehid üzem) az ÉMV tulajdonában 
maradtak. A megalakult Kft-k a követ
kezők:

IN T E R M E D  K ft
dr. Nagy József ügyvezető igazgató
dr. Tóth István műszaki igazgató
180 millió forintos alaptőke. Ide 

tartozó termékek a deszeptil, reszep- 
til, acetamido-benzolszulfoklorid, for
malin, 2,4-diklór-5-szulfamoil-benzoésav 
és a növényvédőszer formálások.

SA G R O C H EM  Kft
Tóth László ügyvezető igazgató
Ide tartoznak a foszgénezett termé

kek, így az izocianátok, a kisebb EPTC
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üzemek, a klórhangyasavészter üzem, 
ezenkívül az acetanilid a propaklór, 
acetoklór, metolaklór.

P O R Á N  K ft
A különböző -  általában izocianát 

alapú -  habtermékek gyártója. Ennek 
megalakulása jóval megelőzte a fentie
ket, az eladásával kapcsolatos problé
mák tavaly nagy port vertek fel. Végül 
is a Greiner osztrák cég vett meg a 
600 MFt-os cégből 400 MFt-nyit és 100 
MFt-tal beruházást végez.

SASZOLG Kft

Ez végzi a karbantartást, energia
szolgáltatást, építészetet és üzemelteti 
a környezetbarát létesítményeket. To
vábbi kisebb Kft-k is alakultak, me
lyek biztonságtechnikai, számítástech
nikai és egyéb szolgáltatásokat vég
eznek. Az EMV »törzsgyár" szanálás 
alatt van, információink szerint a Kft- 
k az adósságot nem örökölték.

Dr. Körtvélyessy Gyula

Szem le  . . .  'üzemié . . .  üzem le  . .
Szennyvíz-zagy oxidáció 
hidrosztatikui nyomáson

Az égetéses ártalmatlanítás gazda
sági-, környezetvédelmi- és földfelszíni 
helyfoglalási előnyökkel rendelkező ver
senytársává fejlődhet az az USA Colo
rado államában a holland van Wijnen 
cég által megépített prototípus, amit 
az USA Környezetvédelmi Ügynöksége 
(EPA) már két éve ellenőriz és ami 27 
millió dollárba került, amihez az EPA 
20% támogatást nyújtott.

A berendezés egy 1 millió lakosú vá
ros évi 23 000 tonnát kitevő száraz 
kommunális iszapjának 100 bar hid
rosztatikus nyomáson, oxigénnel tör
ténő ártalmatlanítására alkalmas, ami
kor is csak steril hamu (amit téglába 
dolgoznak be) a maradék és a lég
körbe az iszap szerves anyagtartalmá
ból eredő széndioxidot és vizet kell 
csak bevezetni.

A berendezés hasonlít az amerikai 
Frasch elemi kén kilúgozó eljárásához. 
A talajba 1200-1500 méter mélységig 
közel fél méter belső átmérőjű beton
csövet süllyesztenek, melynek fenekét 
lezárják. Az így létrehozott mélyak- 
nába 3 koncentrikus acélcsövet eresz
tenek le, melynek a külső csövét is le
zárják alul. A csövek alsó része esetleg 
kerámia cső lehet, ha a szennyvíziszap 
korrozív tulajdonságai ezt megkövete
lik.

A feliszapolt szennyvíz-zagyot a 3 
acélcső közül a középső és a belső ál
tal képzett gyűrűalakú résbe vezetik 
be felül és a legbelső cső az oxigén 
bevezető cső. A külső acélgyűrű és a 
középső közötti résben áramlik fel a 
mammutszivattyú elve alapján az oxi
génnel dúsított Í8zapolóvízben lebegő 
iszap, ami a 100 bárnál nagyobb hid
rosztatikai nyomáson elnyelt sok oxi
génnel adja az oxidációs termékeket. 
A reakcióhő ugyanakkor 180 fokra fel

melegíti a felfelé áramló iszapolóvizet 
és ez is hozzájárul a szivattyúzó hatás
hoz a hőtágulás okozta sfirűségcsökke- 
nés miatt.

A külső betoncső és a külső acél
cső közötti gyűrű alakú résben hőhor
dozó közeg hűti egyrészt a reagáló 
iszap-zagyot, másrészt egy pótlólagos 
külső csövön keresztül kiszivattyúzzák 
a talajszintre, ahol eleven hőjét fűtésre 
hasznosítják.

[Forrás: Proc. Eng. 71. No 12. p 21 (1990 
dec.)]

Az ICI él a poliuretán

Poliuretán fejlesztési irányokat tett 
közzé a világ legnagyobb, 20% résza
rányú termelője, az angol ICI; ezek a 
következők:
-  a déli-sarki sztratoszféra ózonpaj

zsát károsító perhalogénezett habo- 
sító anyagok helyettesítése (a leg
gyorsabban elterjeszthető vetélytár- 
saknak, a nem teljesen perhalogé
nezett két-három-szénatomos szén- 
hidrogéneknek ugyan van még ózon
bontó hatásuk a sztratoszférában, 
de bomlékonyságuk miatt ezek java
része már nem ér oda fel, viszont ők 
is fokozzák a légkör melegházhatá
sát);

-  új izocianát-poliol alapú műszaki 
műanyagok;

-  izocianáttal ragasztott töltőanyagok 
az építkezésnél (pl. stadionok játék
terének felszíne izocianáttal összera
gasztott hulladék gumiabroncs mor- 
zsalékból készülhet, vagy panelek 
izocianáttal összetapasztott szecs
kázott szalmából;

-  műanyag hulladékok újrafeldolgo
zása.
A poliuretánok világfelhasználása 

tovább fog nőni, de lassabban mint 
a nyolcvanas évtizedben (ennek során

rrikl

Továbbra is csökkenő irányzatú
a magyar vegyipar termelése. Az Ipari 
és Kereskedelmi Minisztérium gyors- 
jelentése alapján a vegyipar az 1991. 
I.-XI. hónapjában csak 81,6%-os volu
menindexet mutatott fel, ami alig ma
gasabb az ipari átlagnál. A folyóáras 
termelés indexe 119,9% volt az ipar 
105,1%-ával szemben. Ebben közreját
szott a vegyipar 145,5%-os termelői ár
indexe a bázishoz viszonyítva.

Sz.G.

ez 3 millió tonnáról évente 5 millióra 
nőtt). A lassulás a gazdaságilag fejlett 
országokban fog bekövetkezni, de pl. 
Ázsiában változatlanul évi 8%-os lesz 
a növekedés.

[Forrás: ECN 56. No 1453, p 17 (1990. 
dec. 31.)]

Ipari hulladékmegsemmiiítéi a 
csehszlovák szerves vegyiparban

A Novacke Chemicke Zavody cégnek 
5,3 millió USD-ért szállít a Combus
tion Engineering bonni Airoil Flaregas 
leányvállalata egy 1,2 t/h  kapacitású 
komplett forgódobos égetőberendezést 
gáz-, folyadék- és szilárd halmazálla
potú vegyi hulladékok komplex ártal
matlanítására.

1995-ig a csehszlovák vegyipar összes 
beruházásai 15%-a erejéig vette tervbe 
ilyen környezetvédelmi berendezések 
felállítását: Usti nad Labemben (10 
kt/év kapacitásra), a Synthesianál 
Pardubicében (20 kt/év), Ostravában 
(30 kt/év), Duslo Salában (30 kt/év), 
valamint a brnoi Ladamban, a nera- 
tovicei Spolanában, Pozsonyban és a 
sviti Chemosvitben.

A legnagyobb környezetszennyezés a 
szervetlen vegyipari üzemekből ered. 
Ezen lehet segíteni a higanykatódos 
sóléelektrolizáló üzemek celláinak ki
cserélésével diafragmásra; ezt vették 
tervbe a Spolánánál, Duslo Salában és 
Novákyban.

A legszennyezőbb üzemeket le fog
ják állítani. Ilyen sorsra van ítélve 
a posternai Fosfa foszforsavüzeme, 
a pardubicei Synthesia kénsavüzeme, 
a pozsonyi kénsav-, viszkózselyem- 
és fenitrotion rovarölőszer-üzem, az 
aktívszén-üzem Ostravában.

[Forrás: ECN. 56. No. 1456, p 36 (1991. 
jan. 28.)]

S. Gy.
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Egyesületi élet
HÍREK RENDEZVÉNYEKRŐL
Euroenvironment ’92

Az MKE 1992. május 10-14. kö
zött rendezi az Euro environment ’92 
Nemzetközi Környezetvédelmi Konfe
renciát és Kiállítást Budapesten az 
Európai Kémikus Egyesületek Szövet
sége (FECS) megbízásából.

A szervezők a konferenciára kb. 25 
országból közel 300 résztvevőt várnak. 
A FECS történetében először ezen a 
konferencián van lehetőség arra, hogy 
négy nagy munkabizottság együttesen 
szervezzen szakmai fórumot. A négy 
munkabizottság az

Analitikai Kémiai, a 
Kémia és Környezeti, az 
Élelmiszerkémiai és a 
Kulturális Örökség Védelmi mun
kabizottság.

A konferencia foglalkozik a kör
nyezetvédelem helyzetével, a kémiku
soknak a környezetvédelem javításá
ban betöltött szerepével. A konferen
cia magas szintű fórumot kíván biz
tosítani a szakmai és gazdasági szak
értőknek egyaránt. A konferencia fel
hívást szándékozik közzétenni „Buda
pesti Felhívás” címen az európai fej
lődés érdekében, amelyet a tömegtájé
koztatás útján kívánnak a széles nagy- 
közönséggel ismertetni.

A konferencia elnökségének tagjai a 
következők:

W. Frit sehe (FECS) elnök
A. Hadd (Kémia és Környezeti 

munkabizottság) társelnök
L. Niinistö (Analitikai Kémiai mun

kabizottság) társelnök
P. Czedik-Eysenberg (Élelmiszerké

miai munkabizottság) társelnök
F. Piacenti (Kulturális Örökség Vé

delmi munkabizottság) társelnök
H. Günzler (Német Kémikus Egye

sület Analitikai Kémiai Szakcsoportja)
J. F. K. Huber (Osztrák Analitikai 

Kémiai Társaság)
A. Schmidt (Osztrák Kémikus Egye

sület)
L. Harsányt (Magyar Kémikusok 

Egyesülete)
A. Bakonyi (Magyar Kémikusok 

Egyesülete)

A konferencia fővédnökének a szer
vezők Göncz Árpád köztársasági elnö
köt kérték fel.

A konferencián meghívott előadók 
plenáris előadásai hangzanak el. A 
résztvevők tudományos és kereske
delmi poszter szekciókban bemutatott 
eredményekről, elképzelésekről folytat
hatnak konzultációt. A plenáris előa
dások, valamint a poszter szekciók az 
alábbi tématerületek körébe sorolha
tók:

levegő környezetvédelmi
technológiák

víz újrafeldolgozás
talaj általános klíma
bioszféra fenntartható

gazdaságosság
élelmiszer környezetvédelmi

politika
alapanyagok kémia és a kultu

rális örökség
toxikológia oktatás,

információ,
szolgáltatás

A meghívott előadók plenáris előa
dásai a következők:

F. Piacenti (C. N. R. Universitá di 
Firenze, Centro di Studio Suile Cause 
di Depertimento, Italy) Our Cultural 
Heritage, Will it Survive? Chemistry 
for the Conservation of Monuments 

Ch. Schlatter (Institut für Toxiko
logie d. ETH Zürich, Switzerland) 
Environmental Pollution and Human 
Health

D. H. Ehhalt (Forschungszentrum 
Jülich, FRG) On the Photochemical 
Oxidation of Natural Trace Gases 
and Man made Pollutants in the 
Troposphere

R. Psenner (Universitaet Innsbruck, 
Austria) Environmental Impacts on 
Freshwaters

R. Hüttl (Kali und Salz AG., Kassel, 
FRG) Soil Fertility Problems

J. Gilbert (Ministry of Agriculture, 
Norwich, UK) The Fate of Environ
mental Contamination in Food

Krisztallográfiai Számítástechnika Veszprémi Iskola
Az MKE, a Veszprémi Egyetem és 

a MTA közös szervezésében 1992. jú
nius 1-7. között kerül sor a nem
zetközi Krisztallográfiai Számítástech

nika Veszprémi Iskola rendezvénye
ire az International Union of Crystal
lography Commission on Computing 
(IUCr) megbízásából.

H. Puxbaum (Technische Universi
taet Wien, Austria) Atmospheric De
posits

R. Delmas (LGGE-CNRS.St.-Martin- 
d’Heres, France) Palaeo Atmospheric 
Chemistry from Ice Cores

A. Lundgren (National Chemicals 
Inspectorate, Solna, Sweden) Damage 
to Organism by Pollution

M. Mercier (BSN Group, Paris, 
France) Food-Industry Packaging and 
Recycling, The French Environmental 
Policy

A. Oddy (The British Museum, 
Dept, of Conservation, London, UK) 
Chemistry in the Conservation of 
Archeological Materials

F. Schweizer (Laboratoire des Ate
liers de Restauration du Musée d’Art 
et d’Historie de Géneve, Switzerland) 
Conservation and Scientific Examina
tion of Ancient Metal Artifacts: New 
Developments.

M. Branica (Rudjer Boskovic Ins
titute, Zagreb, Croatia) Speciation of 
Metals in Marine Environment

J. Albaiges Consejo Superior de 
Investgaciones Cientificas, Barcelona, 
Spain) Ocean Pollution

A. Hack1 (Technische Universitaet 
Wien, Austria) Environmental Protec
tion -  Techniques

Á. Bakonyi (Hungarian Ministry 
of Industry and Trade, Budapest, 
Hungary) Low Waste Technologies

G. Fleischer (Technical University 
Berlin, FRG) Recycling and Raw 
Materials

E. U. v. Weizsaecker (Wuppertal- 
Institut für Klima, Umwelt, Energie, 
FRG) Sustainable Economy

Y. Sinyak (UIS and HASA, Laxen
burg, Austria) Global Climate and 
Energy Consumption

H. Ott (European Union, Bruxelles, 
Belgium) Environmental Policies

S. Papp (Veszprém University, Hun
gary) Education and Information

A konferencia zárásaként R. Kell
ner (Osztrák Kémikus Egyesület Ana
litikai Kémiai Társasága) vezetésével 
„Kémia a környezetvédelemért” címen 
kerül sor diszkusszióra.

A konferencia hivatalos nyelve az 
angol.

További részletesebb információ az 
MKE titkárságán áll rendelkezésre.

Modern számítástechnikai berende
zések és programok állnak rendelke
zésre az iskola résztvevői számára.

A tervezett témák a következők: 
Adatgyűjtés 
Közvetlen módszerek 
Maximum entrópiái fázis
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Szerkezet meghatározás por ada
tokból
Molekula helyettesítés 
Modern legkisebb négyzet mód
szerek
Finomítás és molekuláris dina
mika

Az MKE Magnézium Kutatási és 
Alkalmazási Szakcsoportja 1992. jú
nius 15-17. között rendezi meg Bala- 
tonszéplakon a 4. Magyar Magnézium 
Szimpóziumot.

A rendezvényen hazai és külföldi 
előadásokra és poszterek bemutatá-

Statisztikai leírások a finomítás
ban
Finomító szabályos és szabályta
lan szerkezetek
Elektron sűrűségi tanulmányok 
Számítógépes grafika és molekula 
modellezés

sára kerül sor az alábbi három szek
cióban:
-  Az agrár szekció témái: agrokémiai, 

talajtani, növénybiológiai és ter
mesztési, állattenyésztési kérdések.

-  Az orvosi szekció témái: hiánybeteg
ségek, egyéb orvosi és gyógy szerku
tatási eredmények.

Rácsenergia számítás 
Szabványosítás és a krisztallográ- 
fiai eredmények telepítése 

A rendezvénnyel kapcsolatos to
vábbi információt az Egyesület tit
kárságán keresztül dr. Simon Kálmán 
szolgáltat.

-  A környezetvédelmi szekció témái: 
magnéziumos és mikroelemes prob
lémák tárgyalása.
Az előadásokat a Magnesium Rese

arch c. nemzetközi folyóirat is leközli.
Szakmai kérdésekben további tájé

koztatást dr. Kiss A. Sándor (5900 
Orosháza, Lelet u. 40. Tel.: 68-12740) 
nyújt.

Banai Endréné

4. Magyar Magnézium Szimpózium

HIRDESSEN
A

M AGYAR
KÉMIKUSOK
LAPJÁBAN

Hirdetési díj: 15 000 Ft/oldal + ÁFA

A hirdetések a 
szerkesztőségben 
megrendelhetők.

Szerkesztőség: 1027 Budapest, Fő u. 68. 
Telefon: 201-8056.
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Szem le  . . .  'Szemle . . .  Szem le  . . .
Robotok alkonya?

1983-ban az amerikai Egyesült Álla
mok szenátusában úgy becsülték, hogy 
egy évtized múlva több mint tízezer 
ipari robotot fognak eladni az USA- 
ban évi 2 milliárd dollár értékben, 
az ipari állomány több százezer robot 
lesz, több mint százezer ember veszti 
el miattuk a munkahelyét, ami forra
dalmi veszélyt rejthet.

Abban az időben 50 USA cég gyár
tott ipari robotokat vagy importált 
ilyeneket Japánból, ahol a robotizá- 
ció a leginkább haladt előre a világon 
és ebbe az üzletbe olyan vezető cégek 
szálltak be, mint a General Electric, 
a General Motors, a Westinghouse, az 
IBM.

Mi a helyzet ma? Csökken az ela
dott robotok száma és az éves értéke
sítési volumenük is az USA-ban tökéle
tesedésük és emiatt drágulásuk dacára 
(1987-ben volt a csúcs 6.219 eladott 
új robottal 443 millió USD értékben). 
A robotállomány 1990-ben 37.000 da
rab, 500 munkásra jut átlagosan egy 
ipari robot, ezek átlagban egy műszak
ban két munkást tudnak helyettesí
teni. Becslés szerint eddig 80.000 mun
kahelyet tettek feleslegessé, de ugyan
ennyi újat hoztak létre karbantartá
sukra, üzemeltetésükre és továbbfej
lesztésükre. A hét évvel ezelőtti jelleg
zetesen 5.000-10.000 USD-ba kerülő 
robotok 1990-re már átlagosan egyen
ként 70.000 dollárba kerülnek.

A robotizáció stagnálásának jel
lemző jele, hogy az USA-ban jelen
leg 50 cég foglalkozik robotok kereske
delmével, amit 200-300 robotot hasz
náló cégtől vesznek át másodkézi ér
tékesítésre. Számos robotot az ezeket 
használó cégek már kiselejteztek és 
könnyen jut ajándék robothoz az ezt 
igénylő egyetemek kutató-fejlesztő la
boratóriuma.

Egy jól karbantartott robot hasz
nos fizikai élettartama 10-15 év, de 
a technológia ennél gyorsabban válto
zik. Az ember a változásokhoz sokkal 
könnyebben és gyorsabban tud alkal
mazkodni mint ahogy nagy fáradság
gal át tudják alakítani az új feladatra a 
robotot. Ma a robot már lassabb a fu
tószalagon az embernél és többe kerül, 
mint a munkaerő árát meghatározó re
produkciós költség.

Bebizonyosodott, hogy a robot csak 
ott előnyösebb az embernél, ahol a 
munkakörülmények az élő ember mun
káját nem teszik lehetővé: magas vagy 
alacsony hőmérséklet, sugárzás- és 
mérgezésveszély, űrbéli működés, mo
notónia és nagyfokú precizitás-igény 
együttese pl. festékszórás, mikrochipek 
gyártása, hegesztés, nehéz munkadara
bok mozgatása futószalagon.

A New York Times vezető amerikai 
napilap e problémának szentelte cikkét 
az 1990. július 1-i számának 14. olda
lán.

A klíma melegedécérSI

Civilizációnk a föld klímáját meg
változtatja. A számítások a jövő szá
zad végére 1-4°C földfelszíni átlag
hőmérséklet-növekedést prognosztizál
nak és a tenger szintjének 30 cm-es 
emelkedését (a jelenlegi civilizációs ár
talmak csökkentésétől függően).

A fő civilizációs károkat a savanyú 
eső, a védő ózonpajzs csökkenése, az 
erdőségek elsősorban a trópusi esőerdő 
kiirtása és az ún. melegházhatás je
lenti, mely utóbbinak lényege a széndi
oxid-tartalom növekedése a légkörben, 
ami meggátolja, hogy éjjel a föld a je
lenlegi mértékben hüljön ki. Az eső
erdő kipusztítása nem függ össze az 
energiatermeléssel, de a többi fő ká
rokozó az emberiség és életszínvonala 
energiaszükségletével fosszilis (karbon- 
tartalmú) tüzelőanyagok elégetése ré
vén villamosenergia és hőtermelő erő
művekben ill. kazánokban. Az eső
erdő kipusztítása és a savanyú eső is 
részt vesz a melegházhatásban annyi
ban, hogy az erdők csökkenése csök
kenti a légkörbe került széndioxid ki
vonását az erdők asszimilációja és test- 
felépítésük révén.

A melegházhatás mértékének becs
lése rendkívül bizonytalan és nem 
érinti azonosan a világ lakosságát, hi
szen az emberi tevékenységgel alig be
folyásolható tevékenységet érinti legin
kább (mező- és erdőgazdaság, tenger
parti tevékenység), mert a civilizáció 
termelő és szociális folyamatai (pl. kór
házak) elzárt, sőt klimatizált terekben 
mennek végbe. így a legjobban érintett 
tevékenységek pl. az USA-ban a nem
zeti jövedelemtermelés 3%-át teszik ki, 
a mérsékelten klimaérzékenyek 10%-át 
(energiatermelés, vízgazdálkodás, in
gatlanok és építkezés) és szinte érzé
ketlen a jövedelemtermelő tevékenység 
87%-a.

A tengerek szintje emelkedésének 
gazdasági hatása viszonylag kevés költ
séggel elhárítható (egy évszázad alatt 
a világ jövedelemtermelésének 0,4%- 
ára lehet ehhez szükség). A fejlett gaz
daságú országokban az eljövendő fél 
évszázad klímaváltozása a nemzeti jö
vedelem termelés 1%-át igényelheti.

Teljesen más a helyzet a világ la
kosságának többségét képező gyengén 
fejlett országokkal (az 5 milliárdból 3 
milliárd fő lakja ezeket jelenleg), ahol 
a fő jövedelemtermelő tevékenység a 
mezőgazdaság, ami a legérzékenyebb 
a klíma változására, viszont a légkör

ben a megnövekedett szén-dioxid szint 
a terméshozamokat növelni fogja.

A fejlett gazdaságú országokban az 
üvegházhatás ellen három fő módszer
rel lehet fellépni: l)  a megelőzéssel (klí
mamelegedést okozó gázok csökkentése 
a füstgázokban és a lefújt gázokban 
pl. nitróz, kén-dioxid, szén-dioxid, ill. a 
perhalogénezett hajtógázok és tisztító- 
szerek helyettesítése), 2) a klímát be
folyásoló földarculat-átalakító mérnöki 
munkákkal (pl. mezőgazdasági kultú
rák váltása, a földfelszín fényvissza
verő képességének növelése, erdősítés) 
és végül 3) alkalmazkodással a megvál
tozott klimatikus viszonyokhoz (ter
melő tevékenység és életmód).

A legdrágább a prevenció, elsősor
ban a fosszilis energiahordozók felhasz
nálásának csökkentése (50%-os reduk
ciójuk évente világszerte 200 milliárd 
USD-ba kerülne, 90%-os csökkentésük 
költsége meghaladná az évenkénti 1 
billió dollárt) és emiatt a gazdaságilag 
fejlett országok jövedelemtermelése a 
jelenlegi évi 2,5%-os növekedési rátáról 
(a csökkentés sebességének mértékétől 
függően) 0,1- 0 ,6%-pont rátacsökken
tésre vezetne (a fő gazdasági befolyá
solási módszer a légkörbe kibocsátott 
karbonmennyiség megadóztatás lenne, 
5-30 USD/tonna COa-dal). A benzi
nadó növelésének ellenáll az USA köz
véleménye, figyelemmel a nagy távol
ságokra és a gépkocsira mint fő közle
kedési és szállítóeszközre, noha jelenleg 
olyan olcsó ott az üzemanyag, hogy 1 
km út benzinköltsége alig haladja meg 
az 1 US centet (0,8 Ft).

A klímaváltozás globális előbecslése 
azonban rendkívül bizonytalan és kli
matikus katasztrófa bekövetkezte sem 
zárható ki. Szükség van világméretű 
szervezőtevékenységre a globális me
legedés csökkentésére, a jobb infor
mációs munkára, új technológiák ki
dolgozására, nemzetközi szerződésekre 
és a fejlődő országok megsegítésére 
(hosszabb időszak a csökkentés vég
rehajtására, anyagi segítség olyan for
mában is, hogy a fejlett gazdaságok
ban a költségesebb csökkentések he
lyett ezt a fejlődő országokban finan
szíroznánk, összességében nagyobb ha
tást elérendő).

A lakosság 1 főjére évente szá
molva a legnagyobb klímaváltoztató 
gázkibocsátó jelenleg Laosz (10 tonna 
COj/fő/év, az átlagos ennek fele) az 
USA, Brazília az őserdők égetéses ir
tása miatt, a kis Perzsa-öböl-menti kő
olajtermelő országok a kísérőgáz lefák- 
lyázása miatt (és ennek 1/3-a a kibo
csátása a fejlett iparú európai és távol
keleti országoknak).

[Forrdt: Economist. 316. No 7662; 2, 32 
(1990. júl. 7.) No 7664; 11 (1990. júl. 21.)]
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Lefújt propilén hasznosítása

Lefújt propilén visszanyerésére a 
British Oxigén USA-beli tervezőinté
zete nyomáslengetéses elven működő 
berendezést javasol pl. oxigénben dú
sított levegővel végzett dehidrogéne- 
zésnél ammónia és propilén keveré
kével akrilnitrillé, illetőleg maleinsa- 
vanhidrid, etilén-oxid, vagy ftálsav- 
anhidrid gyártásának lefújt gázaiból 
más könnyű szénhidrogének esetére.

20 kt/év kapacitású akril-nitril üzem
re a véggázok nyomáslengetéses pro
pilénmentesítését és annak kinyerését 
újrafelhasználás céljából 8 millió USD 
beruházás árán tartják megvalósítha
tónak, ami évente 4,7 millió USD ér
tékű propilén megtakarítását teszi le
hetővé. Ha propánkinyerésről is lenne 
szó, akkor a berendezést propán dehid- 
rogénezéssel kellene kiegészíteni; így a 
teljes beruházás ugyan már 31 millió 
dollárba kerülne, de évente 40 millió 
dollár értékben lehetne propilént meg
takarítani.

Jelenleg a véggázokat égetéssel sem
misítik meg.

[Forrás: ECN. 56 No 1453, p 20 (1990. 
dec. 31.)]

A sóié elektrolízis fejlődése

A sóié elektrolízis fejlődése nemcsak 
az igénytől, hanem a két fő ikerter
mékben (klór, marónátron) mutatkozó 
egyidejű szükséglettől is függ.

Az ötvenes évektől kezdve általá
ban a klórigény jelentette a húzóerőt, 
ami azonban az 1982. évi petrolké
miai mélypont óta — amikor az igény 
visszaesése miatt a marónátron ára is 
50-100 USD tonnánkénti mélypontra 
esett — már nincsen feltétlenül így. Je
lenleg már a marónátron igény a hú
zóerő, amit 300 USD tonnánkénti ára 
is jelez; ennek viszont az a következ
ménye, hogy a 90-es évek első felé
ben esni fog a klórelőállítás kapacitás- 
kihasználása, ami jelenleg a 36,5 millió 
tonna éves világ-klórfogyasztás mel
lett 87%-os. 1994-ig a világ klórigé
nye 1,6 millió tonnával fog nőni, a ka
pacitás viszont 3,6 millió t/évvel nő, 
mert a fejlődő klór felhasználás régiói
ban (Ázsia, Csendes-óceáni partvidék, 
Dél-Ámerika) új alkáli klorid elekt
rolízis üzemeket építenek. Nyugat- 
Európában a klór-felhasználás csök
kenése várható elsősorban azon szán
dék miatt, hogy a föld ózonpajzsát ká
rosító perhalogénezett szénhidrogének 
felhasználását visszaszorítsák (műa

nyag habosító, aerosol-palack kiszere
lések hajtóanyaga, hűtőgépekben hő
hordozó), továbbá azért, mert a nyugat
európai elektrolízis üzemek javarésze 
még mindig higanykatódos cellákkal 
dolgozik (a higany-mérgezés veszélye 
miatt és az üzemeltetés higanyvesz
tesége az újabban bevezetett regene
ráló berendezések dacára, ha kisebb 
mértékben is az elfolyó vizek révén 
az élővizeket és az üzem környéké
nek talaját szennyezik) és a várható 
klórfelesleg miatt lelassult a cellák 
cseréje a környezetbarát membráno
sokra. A klór cseppfolyós halmazálla
potban, nem túl nagy nyomás alatt, 
tartálykocsikban vasúton vagy közú
ton szállítható ugyan, de a szállítás 
közben lehetséges tartálysérülések mi
att, a nagy mennyiségű, nagy távol
ságra történő szállításoktól tartózkod
nak (ez a világtermelésnek csupán 1%- 
át érinti), ezért inkább a legnagyobb 
klórfelhasználást jelentő PVC gyár
tás első szintézis-lépcsőjét a klórgyár
tók valósítják meg (vinil-klorid, etilén- 
diklorid) a világ klórtermelésnek 10%- 
os mértékben és inkább ezeket szállít
ják a PVC gyárakba. A szerves vegy
ipar a klórtermelés 63%-át veszi fel 
és ezen belül a legnagyobb éves nö
vekedési rátákat 1994-ig a következő 
terméktől várják: foszgén 5,3%, titán- 
dioxid 5%, vinil-klorid 3,8%, propilén- 
oxid 2,5%. A várható klór-ár tonnán
ként 100 USD lesz.

[Forrát: ECN. 56. No 1461, p 14 (1991. 
márc. 4.)]

Finomkémiai zeolit-katalizátorok

Zeolit-katalizátorok kezdenek mind 
több tért hódítani a szerveskémiai 
kondenzációs- és oxidációs reakciók 
ipari megvalósításánál egyrészt azért, 
mert ezek az eljárások jobban kímé
lik a környezetet mint a folysavas-, 
sósavas-, foszforsavas-, kloridos kata
lizátorok, illetőleg kevesebb nem kí
vánatos izomerrel járnak. Ilyen kata
lizátorok a penta8Íl-zeolitok (a Mobil 
ZSM-5), olyan zeolitok, amelyek ere
deti jelentős szilícium tartalmát he
lyenként titán atomokkal helyettesítet
ték (pl. EMI TS-1, amire Ravenná- 
ban évi 10.000 tonnás üzemet építe
nek) és az alumínium mentesített mor- 
denit (DHM). Az őket használó új el
járások a következők:
-  fentil-aceton; 2-fentil-propanolból 

98%-os szelektivitással és 95%-os 
konverzióval egy átmenetre (BASF)
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-  acil-tiofén; bór-pentasil zeolittal aci- 
lezett tiofénből 250°C-on 99%-os 
szelektivitással és 24%-os konverzi
óval egy átmenet (BASF);

-  adiponitril; adipinsavból és ammó
niából fo8zforos zeolittal; 0a kiter
melés 10%-kal nő, a szennyezés 20%- 
kal csökken (BASF);

-  pirokatehin ill. hidrokinon; aceto- 
nos fenololdatból hidrogénperoxid- 
dal, a szelektivitás hidrogénpero- 
xidra 80%-os, fenolra 92%-os (ENI 
Chem);

-  propilén-oxid; propilénből hidrogén- 
peroxiddal 98%-os szelektivitással 
propilénre (ENI CHEM);

-  ciklohexanol; ciklohexénből (Asahi 
Chem);

-  ciklohexanon-oxid; ciklohexanonból 
és ammóniából hidrogénperoxiddal 
(Montepide);

-  p-p-di(izopropil)difenil folyékony kris
tály; difenolból és propilénből, DHM 
katalizátoron (Dow);

-  2,4 ill. 2,5-diklór-toluol; diklór-tolu- 
olok izomerizációjával (Toray)
[Forrdt: ECN Chemscope, Speciality

chemicals (1991. febr. p 13.)]

A nyugat-európai Vegyipari 
Szövetség segíteni akar a 
kelet-európai vegyiparnak

Ennek során azonban az az igény je
lentkezik, hogy a kelet-európaiak töre
kedjenek valutájuk konvertibilitására 
és reális költségszámításokat készítse
nek. A CEFIC ellentételezéséül arra 
kívánja késztetni mind közös piaci, 
mind a szabadkereskedelmi társulási 
országok kormányait, hogy kedvezze
nek a kelet-európai cégekbe befektetni 
kívánó nyugat-európaiaknak befekte
tési garanciákkal, adókedvezmények
kel és alacsony kamatlábú kölcsönök
kel, hogy azok, akik a segítség fő hor
dozói korszerű technológiák és veze
tési módszerek átadásával felválthas
sák az elavult, energiaigényes, kör
nyezetszennyező technológiákat Kelet- 
Európában.

A segítség közvetítésében a Vegy
ipari Szövetségeknek kell bábaszere
pet vállalniuk, ehhez azonban a kelet
európai országokban a nyugatiak által 
elismert szövetségeket kell létrehozni.

A célországok mindenekelőtt Cseh
szlovákia, Lengyelország és Magyaror
szág.

[Forrát: HP. 70. No 5, p 59 (1991. 
május); Eur. Ch. (1991. május 12.) p 12]
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Szuperkritikus extrakció növényi anyagok kinyerésére I.
Ismeretek a szuperkritikus extrakcióról

Bevezetés

Növényi anyagokból (magvakból) az olaj és más ér
tékes anyagok kinyerésének legfontosabb ipari mód
szere a mechanikai préselés és a folyadékfázisú ol
dószeres extrakció. A préselést 30%-nál több olajat 
tartalmazó növényi anyagok esetében alkalmazzák. A 
préspogácsát (olajtartalma 18-20%) rendszerint oldó
szeres extrakciónak vetik alá, mellyel annak olajtar
talma 1% alá csökkenthető.

Az extrakciót ellenáramban, folyamatos üzemben, 
technikai hexán oldószerrel végzik. Ezen eljárás fő 
hátránya a hexán éghetősége és a költséges oldószer- 
visszanyerés az extraktból és a száraz maradékból 
(darából). Az olaj minőségét rontja az oldószer nem 
kielégítő szelektivitása a neutrális lipidekre és az ese
tenkénti magas feldolgozási hőmérséklet. Problémát 
okoz a maradék (száraz) anyag hasznosítása is. Ez
zel a klasszikus módszerrel extrahált olajok többnyire 
zavarosak és az élelmiszeripari alkalmazáshoz további 
finomításra szorulnak, mint nyálkátlanítás, savtalaní- 
tás, szagtalanítás [1].

Természetes növényi anyagok kinyerésének újabb 
módszere a szuperkritikus állapotú (komprimált) gá
zokkal végzett extrakció.

Az elmúlt tíz-tizenöt évben — különösen a fejlett 
ipari országokban — igen nagy aktivitás figyelhető 
meg a szuperkritikus állapotú gázokkal (Superkritical 
fluid, SCF) végzett extrakciós kutatások és fejleszté
sek terén. Ezt az eljárást számos kutató a 21. század 
kihívásos szétválasztási feladatai lehetséges megoldá
saként értékeli [2j. A kutatások és fejlesztések a szu
perkritikus állapotú oldószerek tulajdonságainak, kü
lönböző anyagokra vonatkozó oldódási egyensúlyok
nak a vizsgálatára és leírására, valamint az extrakció 
műveleti és technikai megvalósítására irányulnak el
sősorban.

A szuperkritikus állapotú oldószerekkel megvalósí
tott extrakciós technológiák fejlesztését az alábbiak 
motiválják [3]:

-  Az energiaköltségek nagyarányú növekedése, ami
növeli az energiaigényes szétválasztási technikák
(mint pl. desztilláció) költségeit.

* Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, Veszprém
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-  Az ipari oldószerek fokozott kormányzati ellenőr
zése és szabályzása (mint pl. a klórozott szénhid
rogének használatának korlátozása), mely előtérbe 
helyezi a környezetbarát szuperkritikus oldószerek 
(mint pl. C0 2) alkalmazását.

-  Szigorodó előírások a szennyező anyagok kibocsátá
sára, mely az ipart alternatív hulladékkezelési tech
nikák alkalmazására ösztönzi.

-  Növekvő igények olyan új minőségű anyagok iránt, 
amelyek a hagyományos eljárástechnikákkal nem 
állíthatók elő.

A szuperkritikus extrakció oldószerei és 
körülményei

A szuperkritikus extrakció megkülönböztetett sa
játossága az oldószerként használt komprimált gázok 
különleges tulajdonságain alapul.

Komprimált gázoknak a hagyományos folyadék ol
dószerekhez viszonyítva — közel azonos sűrűségnél — 
kb. két nagyságrenddel kisebb a viszkozitásuk és kb. 
két nagyságrenddel nagyobb a diffúziós állandójuk.

Ezek együtt lényegesen nagyobb anyagátadási se
bességet tesznek lehetővé a szuperkritikus extrakció 
(SCE) körülményei között.

A szuperkritikus állapotú gázoknak extrakciós ol
dószerként való alkalmazását — a fentieken kívül — 
elsősorban a fluidállapotú gázok sűrűségének, és ez
zel összefüggésben oldóképességüknek a nyomással és 
a hőmérséklettel való drasztikus változása indokolja. 
Ezt szemlélteti az 1. ábra, amely tiszta anyag (szu
perkritikus oldószer) redukált sűrűségének változását 
mutatja be különböző redukált hőmérsékleteknél a re
dukált nyomás függvényében [2]. A vonalkázott terü
let, a kritikus pont közelében, a szuperkritikus ext- 
rakcióban jelenleg leginkább alkalmazott paraméter- 
tartományt reprezentálja. A szuperkritikus állapotú 
oldószer két fontos sajátossága [2]:
-  Az oldószer sűrűsége nagy, közel van a normá

lis folyadék-sűrűségéhez, ami a nagy oldóképessé
get eredményezi. Ez három-hat nagyságrenddel na
gyobb az ideális állapotú gáz oldóképességénél.

-  Az izotermák meredeksége (az oldószer kompresszi
bilitása) a kritikus pont közelében igen nagy, ezért 
kis nyomásváltoztatás nagy sflrflségváltozást okoz.
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P R = P / P C

1. ábra. Tiszta anyag fázisdiagramja a kritiktu pont környezetiben 
T c kritikus hőmérséklet; T R redukált hőmérséklet; P c kritikus 
nyomás; P K redukált nyomás; gc kritikus sűrűség; gK redukált 

sűrűség

Mivel a szuperkritikus állapotú oldószer oldóképes
ségét alapvetően a sűrűség határozza meg, a nyo
más (és/vagy a hőmérséklet) kismértékű változta
tásával a gáz oldóképessége nagy mértékben vál
toztatható. Ez a technológiai megvalósításnál igen 
nagy előnyt ad, mivel a nyomás csökkentésével az 
oldott anyag gyakorlatilag teljesen elválasztható az 
oldószertől.
Természetes anyagok kíméletes extrakciójánál

0-100°C közötti üzemi hőmérsékletek alkalmazhatók. 
Ezen követelmény alapján oldószerként csak olyan gá
zok vehetők számításba, amelyeknek kritikus hőmér
séklete ebben a tartományban van. Az 1. táblázat az 
extrakciós gázok egy lehetséges választékát mutatja 
be növekvő kritikus hőmérséklet szerinti sorrendben
[25].

1. táblázat
T erm észe te s  n ö v én y i anyagok  e x tra k c ió já ra  

a lk a lm as gázo k  fiz ika i-kém ia i a d a ta i

Gáz Tct
°C

Pc,
bar

Qc
g/cm 3

K P,
°C

Etilén 9,9 50,5 0,20 -103,7
Trifluor-metán 25,9 46,9 0,52 -82,2
Szén-dioxid 31,0 72,9 0,47 -78,5

(szubl.)
Etán 32,2 48,2 0,20 -88,6
Dinitrogén-oxid 36,5 71,7 0,46 -88,5
Kén-hexafluorid 45,6 37,7 0,73 -63,8

(szubl.)
Propilén 91,9 45,4 0,22 -47,4
Propán 96,8 42,4 0,22 -47,1

A felsorolt gázok közül néhány nagyobb méretben 
nem alkalmazható. A trifluor-metán és más fluor- 
halogének nagyon drágák és tilalom alá esnek (ózon
lyukkal összefüggésben). A dinitrogén-oxid nagy elő-

mkl

vigyázattal alkalmazható, mivel az égést táplálja 
és bizonyos körülmények között spontán bomlik. A 
tiszta etán és propán egyes esetekben gyakorlati jelen
tőséggel bír, bár ezek éghetők és levegővel robbanó- 
elegyet képeznek. Természetes növényi anyagok ext- 
rakciójára leginkább javasolt oldószer a szén-dioxid, a 
szén-dioxid oldásnövelő kísérő anyaggal (etanol, etil- 
acetát, aceton, éter, metilén-klorid) együtt vagy szén
dioxid-propán elegy [1,4-9,25]. A szén-dioxid előnyei 
az alábbiakban foglalhatók össze [25]:
-  fiziológiásán ártalmatlan (a CO2 a szénsavas ita

lok alkotórésze, az emberi anyagcsere egyik végter
méke);

-  csíramentes és baktériumgátló;
-  nem éghető, nem képez robbanóelegyet, nem igé

nyel robbanásbiztos berendezést;
-  környezetbarát, nem okoz lég- és vízszennyezést, 

nincs szükség oldószer-ártalmatlanításra, ezáltal az 
ilyen irányú költségek megtakaríthatók;

-  nagy mennyiségben megfelelő tisztaságban, csepp
folyós állapotban rendelkezésre áll, könnyen szállít
ható, olcsó.
Az eddigi kísérleti tapasztalatok alapján Stahl és 

munkatársai a szuperkritikus állapotú szén-dioxid 
oldóképességét az alábbiak szerint értékelik [25]:
1. 300 bar-ig terjedő nyomástartományban könnyen 

extrahálhatók C0 2 -vel a 300-400 g/mol-nál kisebb 
molekulatömegű lipofil anyagok, mint pl. szénhid
rogének, éterek, észterek, ketonok és hasonló vegyü- 
letek.

2. Poláros funkciós csoportok (pl. OH, COOH) meg
nehezítik vagy lehetetlenné teszik az extrahálást.

3. Nem extrahálhatók a poláros anyagok, mint a cu
kor és glikozidok, aminosavak, lecitin stb., továbbá 
polimer vegyületek, mint protein, cellulóz, politer- 
pének és műanyagok. Kevéssé oldhatók a nem po
láros oligomerek.

4. A víz a cseppfolyós szén-dioxidban rosszul (20°C- 
nál kb. 0 ,l%(m/m)), szuperkritikus szén-dioxidban, 
növekvő hőmérséklettel valamivel jobban (50°C-on 
kb.0,3 %(m/ m  )) oldódik.

5. Moltömegben, gőznyomásban, vagy polaritásban 
különböző anyagok frakcionálása szén-dioxiddal le
hetséges.
A természetes növényi anyagok extrakciója az apo- 

láros szén-dioxiddal egyszerűen, kíméletesen elvégez
hető, az oldószer az extraktból és a száraz anyagból 
(raffinátból) maradéktalanul eltávolítható. A szén
dioxidnak jó a szelektivitása és egy lépésben foszfo- 
lipidmentes és érzékszervi megítélés szerint is jó mi
nőségű olajat ad. Ezért — összehasonlítva a hagyo
mányos hexános extrakcióval — a költséges oldószer- 
mentesítési és finomítási műveletek elhagyhatók vagy 
nagymértékben egyszerüsíthetők.

A szén-dioxidnak szuperkritikus extrakciós oldó
szerként való alkalmazási lehetőségeit és körülményeit 
szamlélteti a S. ábra [10], amely a nyomás és a hőmér
séklet függvényében a sűrűség és ezzel a szén-dioxid 
oldóképességének változását adja meg.
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£ ábra. Szén-dioxid fázisdiagramja ax oldáserísség is  a j  eztrakcii 
körülmények meghatározásához 

C P  kritikus pont; P° kritikus nyomás; 7* kritikus 
hőmérséklet; T P  hármaspont

A kritikus pont (CP) közelében a szén-dioxidnak 
nagyon kicsi az oldóképessége. Ebben a tartományban
-  hasonlóan a vízgőzdesztillációhoz — az illékony 
anyagok (illó olajok, szaganyagok) távolíthatók el ter
mészetes növényi anyagokból C 0 2-vel. Nagy (300 bar 
feletti) nyomásokon, 90°C alatti hőmérsékleten ter
mészetes növényi anyagokból teljes extrakció valósít
ható meg, amely magában foglalja az illó olajokat, 
magasabb terpéneket, észtereket, szabad zsírsavakat, 
zsírsavolajokat (glicerideket), viaszokat, gyantákat és 
a pigmentek egy részét is. Ilyen erőteljes extrakció- 
ban kapott termék (extrakt) rendszerint sötét színfi. 
200-300 beír közötti nyomásokon (kisebb oldáserővel) 
megvalósított teljes extrakcióban a gyanták és a pig
mentek nagy része nem extrahálódik, ezért a termék 
világos színű, vagy színtelen. így pl. C0 2 -vel vég
zett komló extrakciónál 300 bar nyomáson zöld színfi, 
míg 140 bar nyomáson sárga színű extraktot kaptak 
[11]. Teljes extrakciót alkalmaznak általában fűszerek, 
komló és zsírsav-gliceridek (olajok) esetében.

Szén-dioxiddal végzett szuperkritikus extrakciónál, 
az oldóképesség (a paraméterek) változtatásával bi
zonyos mértékű frakcionálás is megvalósítható;
-  fűszerek extrakciójakor illatanyagokat (illó olajo

kat) és ízanyagokat tartalmazó frakciók nyerhetők;
-  zsírsav-gliceridek (olajok) extrakciójakor három 

frakció nyerhető: illatanyagokban gazdag és szabad 
zsírsavakat tartalmazó frakció, zömében gliceride
ket tartalmazó frakció és viaszokban, pigmentekben 
dús frakció;

-  zsírsav-gliceridek szétválasztása mono-, di- és trig- 
liceridekben dús frakciókra.
A komponensek teljes szétválasztása egyszerű ext- 

rakcióval nem valósítható meg. A szétválasztás az ext
rakció és a rektifikálás kombinálásával javítható 12 . 
Peter és társai folyadékállapotú szója-olaj-lecitin 13 , 
valamint glicerid-elegyek szétválasztására folyamatos 
üzemű, ellenáramú extrakciós rektifikálását dolgoz
ták ki. Oldószerként szén-dioxid-propán elegyet al
kalmaztak.

2. táblázat
C 18 zsírsavak  tr ig licer id je in ek  o ld ó d á sa  

k ü lön b özfi o ld ó szerek b en  [6]

Oldószer Hőmér
séklet,

°C

Nyo
más,
bar

Oldó
dás,
%

(m/m)

Olaj
megne
vezése

Szén-dioxid 25 300 0,935 Szójaolaj
40 0,99
60 1,1
80 1,1
80 700 8,1
25 800 1,5
40 3,4
60 6,0

Szén-dioxid 75 308 1,17 Pálmaolaj
408 1,77
512 3,03

Dinitrogén-
oxid 70 205 1,12 Pálmaolaj

210,5 1,29
Etán 70 135 1,17 Pálmaolaj
Etilén 70 208 0,4 Pálmaolaj

293 2,2
Monoklór-
trifluor-
metán 70 326 0,4 Pálmaolaj
Nitrogén 70 103 0,1 Pálmaolaj

351 0,5
Szén-dioxid/
Etanol
(12,4%) 50,5 176,1 8,3 Pálmaolaj
Szén-dioxid/
Hexán
20%(m/m) 70 134 2,2 Pálmaolaj
30%(m/m) 70 134 oo
Propán 111 96 12 Pálmaolaj

111 110 OO

Szén-dioxid/
Propán
50 %(m/m) 50 90 2,1 Pálmaolaj
60 %(m/m) 50 90 oo
40 %(m/m) 50 200 oo
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A szén-dioxid (komprimált gázok) hátránya a ha
gyományos hexán oldószerrel szemben a viszonylag 
kis oldási kapacitás. Ez növényi olajokra, a szoká
sos szuperkritikus extrakciós körülmények között (40- 
60°C, 300-350 bar) egy-két tömegszázalékot tesz ki. 
Emiatt — megfelelő olajkinyerés elérése érdekében 
— nagy oldószer arányt (10-20 kg C 0 2/kg mag) 
kell alkalmazni, ami azonban a komprimált gázok jó 
transzporttulajdonságai (kis viszkozitás, nagy diffuzi- 
vitás) miatt nem jelent lényeges hátrányt. Másrészt 
a nyomás és/vagy a hőmérséklet növelésével vagy 
keverék-oldószerek (C 02-propán elegy), vagy kísérő 
anyagok alkalmazásával a komprimált gázok oldóké
pessége nagymértékben növelhető az előzőekben emlí
tett kedvező tulajdonságok érvényesülése mellett. Ezt 
jól szemléltetik a 2. táblázatban a növényi olajok fő 
komponenseit képező C18 zsírsav-glkeridek kompri
mált gázokban való oldódására Brunner által össze
gyűjtött adatok [6].

Ezek szerint a szén-dioxid 300 bar körüli nyomáson 
kb. l%(m/m), 800 bar körüli nyomáson kb. 8%(m/m) 
trigliceridet old. Az etilén, a propán és a dinitrogén- 
oxid jobban, a nitrogén és a monoklór-trifluor-metán 
pedig gyengébben old. Ezzel szemben a szén-dioxid- 
propán elegy oldási kapacitása, kisebb (100 bar kö
rüli) nyomásnál is jelentős. Etanol kisérő anyag is 
nagymértékben növeli a szén-dioxid oldási kapacitá
sát, sőt 20% etanol-adagolás esetén teljes elegyedés 
érhető el.

A szuperkritikus extrakció egyesíti a hagyományos 
folyadék-extrakció és a desztilláció előnyét, mivel a 
vegyületek szétválasztását (oldását) nemcsak a gőz
nyomáskülönbség, hanem az oldószer és az oldandó 
anyag közötti specifikus kölcsönhatás is nagymérték
ben befolyásolja.

A szuperkritikus extrakció jól alkalmazható nehéz 
szétválasztási feladatok megoldására, így pl. hőérzé- 
zeny anyagok alacsony hőmérsékletű kezelésére. Kü
lönösen előnyösen alkalmazható kis volumenű, nagy 
értékű anyagok kinyerésére.

A növényi anyagokból (magokból) komprimált gá
zokkal kioldott olajok általában jobb minőségűek a 
hexánextrakcióval nyert olajoknál. Foszfatid tartal
muk kicsi (<5 ppm [15]) és peroxidszámuk is kisebb.

A kinyert gliceridek zsírsaveloszlása csak kis mér
tékben változik az extrakció során. Ugyanakkor az 
illékonyabb olajkísérő anyagok, mint szabad zsírsa
vak, szag- és ízanyagok elválaszthatók a trigliceridek- 
től [6,7,16],

Az oldóképességet befolyásoló tényezők

Szuperkritikus extrakcióban az oldószereknek a kis 
illékonyságú anyagokra (növényi olajokra, zsírokra, 
aroma-, illat- és ízanyagokra) vonatkozó oldóképes
ségére az alábbi általános szabályok az irányadók [7]:

a) Az oldóképesség annál nagyobb, minél közelebb van 
az extrakció hőmérséklete az oldószer kritikus hő
mérsékletéhez. Az oldószer kritikus hőmérsékleté
nek növekedésével nő oldóképessége. (A propán job-

mkl

ban old mint a C 0 2.) Az oldásban specifikus köl
csönhatási erők is szerepet játszanak. így pl. a C 0 2, 
N 02 és F13 közel azonos kritikus hőmérsékletük el
lenére eltérően oldják az olajokat.

b) A komprimált gáz oldóképessége annál nagyobb, 
minél jobban oldódik a kis illékonyságú (oldandó) 
anyagban.

c) A komprimált gáz oldóképessége állandó hőmérsék
leten rendszerint exponenciálisan nő a nyomás nö
velésével.

d) Egy anyag oldhatósága szuperkritikus állapotú gáz
ban elsősorban a gáz sűrűségétől függ. Adott nyo
máson a hőmérséklet növelésével a gáz sűrűsége 
csökken, ennek megfelelően oldóképessége is csök
ken. Másrészt az oldandó anyag gőznyomása nő, 
ami növeli az oldékonyságot. Attól függően, hogy 
melyik hatás kifejezettebb, az oldhatóság nő vagy 
csökken a hőmérséklet növelésével. Kisebb (200- 
300 bar alatti) nyomások tartományában általában 
csökken az oldóképesség, míg nagyobb nyomások 
tartományában nő a hőmérséklet növelésével. Ezt 
szemlélteti szójaolajnak szén-dioxidban való oldó
dására a S. ábra [17],

3. dim . Szójabab-trigliceridek oldódása szén-dioxidban. (A  jobboldali 
ábrarész az izoterm ák nagynyomású szakaszát m uta tja )

Nagy nyomások (hőmérséklettől függően 600-1000 
bar) tartományában az oldhatósági görbéknek ma
ximuma van. A görbék maximumhelye szójaolajnak 
szén-dioxidban való oldódásakor a szén-dioxid sű
rűség 1000-1100 g/liter tartományában található 
[5],

e) Nagyobb illékonyságú anyagok jobban oldódnak 
komprimált gázokban, mint a kevésbé illékonyak. 
Komprimált gázok képesek anyagelegyekből kom
ponenseket szelektíven kioldani hasonló illékonyság 
esetén is, ha azok kémiailag különböznek. Az asszo
ciációra hajlamos anyagok jobban oldódnak komp
rimált gázban.

/ )  Komprimált gázok oldóképessége és szelektivitása 
kísérő anyagokkal (Entrainer, Schleppmittel) nagy
mértékben befolyásolható. Kísérő anyag illékony- 
sága a gáz- és az oldandó anyag illékonysága között
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kell legyen. A kísérő anyagok alkalmazása az alábbi 
előnyökkel jár:
-  Az anyag(ok) oldhatósága a komprimált gázban 

megnő, ezáltal kisebb extrakciós nyomás alkal
mazható.

-  A szétválasztási faktor (ű =  ) értéke j®*
lentősen befolyásolható. Ikushimi es társai [8,9] 
különböző paraffin és észter típusú kísérő anya
got tartalmazó szuperkritikus állapotú szén
dioxiddal végzett extrakcióban jelentős szétvá
lasztást tapasztaltak olajsav- linolsav- és linolén- 
sav-észterek elegyéből.

-  Az oldandó anyag koncentrációjának hőmérsék
letfüggése a komprimált gázban kifejezettebbé 
válik, ezáltal az oldószer regenerálása (az oldott 
anyag leválasztása) hőmérsékletváltozással meg
valósítható.

A növényi anyag előkészítése extrakcióra

Az extrakció hatékonyságát (az anyagátadás kineti
káját) nagymértékben befolyásolja az extrakcióra vitt 
növényi anyag megfelelő előkészítése. Az extrakció ha
tékony és gyors lefolytatásához a kivonandó anyagot 
(olajat, szín-, illat-, ízanyagokat) tartalmazó növényi 
cellákat fel kell tárni. A cellák rostos anyagból álló 
növényi mátrixba vannak beágyazva. A ábra rep
cemagban lévő cella keresztmetszetét mutatja[18]. Az 
olaj (O) kb. 1 fim átmérőjű cseppecskék formájában 
eloszolva van jelen a cellában. A protein testecskék 
kb. 10 pm átmérőjűek és beágyazva foszfát sókat (G) 
tartalmaznak.

4- ábra Repcemag részecskeelem
G  globoid-test; K  mag; O olajcsepp; P  fehérje; W  cellafal

Az 5. ábra különbözőképpen előkezelt repcemag 
szuperkritikus C 0 2-vel 40°C-on és 750 bar nyomáson 
végzett extrakcióját mutatja be[l8]. Legjobb hatás
fokkal (legkisebb fajlagos C 0 2-felhasználással) a pely- 
hesített préspogácsa, legrosszabb hatásfokkal a hán
tolt mag extrahálható. Az előkezelés kedvező hatásá
ról számolnak be Bulley és társai napraforgómag[19],

Friedrich és társai szójamag[20] szén-dioxiddal vég
zett szuperkritikus extrakciójakor. A szemcseméret 
hatását vizsgálták kukoricacsíra-olaj szuperkritikus 
állapotú szén-dioxiddal végzett extrakciójakor Ottó és 
társai[29].

mC0;

5. ábra. Különbözőképpen előkezelt repcemag eztrakciója nagynyomású  
szén-dioxiddal

Pb* extrakció nyomása; Te* extrakció hőmérséklete; m 
tömeg

Az extrakció első szakaszában a szemcsék felületén 
lévő olaj könnyen (és gyorsan) eltávolítható. Az ext
rakció második szakaszában a cellákban lévő olajat 
kell kioldani, melynél a diffúzió sebességmeghatározó 
folyamat. A cellafalak feltörése a diffúziót könnyíti 
meg. Az extrakció analógiát mutat a szemcsés anya
gok szárításánál lejátszódó folyamattal[2l].

Az egyensúlyi oldódáz meghatározáza

Komprimált gázokkal végzett extrakciónál a meg
felelő üzemelési körülmények kiválasztásához ismerni 
kell az oldandó anyag és az oldószer közötti fázise
gyensúlyi viszonyokat a kérdéses nyomás- és hőmér
séklettartományban. Kisállékonyságú anyagok (pl. 
z8Írsavgliceridek) komplex keverékének fázisegyensú
lya nagy nyomásokon csak kísérleti úton határozható 
meg.

A kísérletekben — az egyensúlyi viszonyok fenn
tartása mellett — a rendszert jellemző hőmérséklet, 
nyomás, összetétel intenzív változók értékét kell meg
határozni. Ehhez elvileg sztatikus és dinamikus mód
szerek állnak rendelkezésre [5].

A sztatikus módszerhez mintavevővel felszerelt 
nagynyomású egyensúlyt beállító edényre (autok- 
lávra) és megfelelő analitikai eszközre és módszerre 
van szükség az egyensúlyi elegy összetételének meg
határozásához.

A dinamikus módszernél a vizsgálandó anyagot 
(esetenként hordozóra felvive) nyomásálló edényben 
(oszlopban) helyezik el és a nyomás és a hőmérséklet 
állandó értéken való tartása mellett — lassú áram
ban — szuperkritikus állapotú oldószert vezetnek át 
rajta. Az egyensúlyi elegyet (oldott anyaggal telített 
oldószert) leválasztó edénybe expandáltatják, és mé
rik az adott idő alatt kivált extraktum és az átveze
tett oldószer mennyiségét. A hőmérséklet és a nyomás

mid1092. X L V II. É V F O L Y A M . 4. S Z A m 145



állandó értéken való tartása mellett az oldószer áram
lási sebességét meghatározott érték alatt kell tartani 
(az egyensúly beállása miatt) és gondoskodni kell az 
oldószer és az extraktum teljes elválasztásáról. Szén
dioxid oldószer esetében ez 1 bar körüli nyomásra való 
expandáltatással biztosítható[5,22].

Az összetartozó fázisegyensúlyi adatok (P , T, kon
centráció) kísérleti meghatározása komprimált gázok
ban költség- és időigényes feladat, ezért törekednek 
az egyensúlyi adatok korrelálására és extrapolálásra 
alkalmas számítási módszerek (modellek) kifejleszté
sére.

A termodinamikai alapon kifejlesztett modellek az 
egyensúlyi fázisokban a komponensek fugacitásának 
azonosságából indulnak ki:

[T,P,Yi ) = (1)

ahol az i komponens (oldott anyag) fugacitása 
gőz-, ill. a szuperkritikus fluid fázisban, / .  pedig 
az i komponens fugacitása a kondenzált (folyadék 
vagy szilárd) fázisban. A fugacitásra mindkét fázisban 
írható:

f t̂ (T ,P ,X i) = X i^ P  (2)
fi  [T, P, Yf ) = Yi<f>y P, (3)

ahol <f>̂, ill. <f>y az i komponens fugacitási koefficiensét 
jelenti a kondenzált, ill. a fluid fázisban.

A fugacitási koefficiens értéke az alábbi egzakt, Pra- 
usnitz által felállított termodinamikai összefüggésből 
számítható [26]:

o°

! " *  = — /  (
V  L

' d P \  _  RT
ydi%i J T,V,nJ^  n,

dV — ln Z, (4)

ahol R  a gázállandó, V  a rendszer teljes térfogata, nt- 
és ríj az i és j komponensek mólszáma, Z  kompresszi- 
bilitási faktor.

A fugacitási koefficiensek számításához a (4) egyen
let alapján, megfelelő állapotegyenletre van szük
ség. A leggyakrabban használt a Peng-Robinson és 
a Soave-Redlkh-Kwong állapotegyenlet. A számí
tások további részleteit illetően a szakirodalomra 
utalunk[22,26,27[. Itt annyit jegyzünk meg, hogy 
ez a módszer elsősorban szilárd anyagok és tiszta 
(egyedi) komponensek komprimált gázban való oldó
dási egyensúlyi leírására alkalmas, mivel a számítás
hoz anyagspecifikus adatok szükségesek.

Az oldódási egyensúly leírására — egyéb módsze
rek mellett — empirikus összefüggéseket is alkalmaz
nak^]. Ez különösen akkor indokolt, ha fiziko-kémiai 
adatokkal egyértelműen nem definiálható anyagkeve
rékek egyidejű oldásáról van szó (mint pl. növényi ola
jok esetében). A legsikeresebb a Chrastil által javasolt 
egyszerű háromparaméteres egyenlet [28]:

c = dk exp + é) , (5)

mkl

ahol c az oldott anyag koncentrációja a fluidumban, 
g/1

d a fluidum (oldószer) sűrűsége, g/1 
k, o, b empirikus állandók.
Az egyenletet az oldószer és az oldott anyag 

molekulái közötti komplexképződés feltételezésével 
vezették le.

A szuperkritikus extrakció technológiája

A szuperkritikus extrakció-technológiák három ala
pesetbe foglalhatók [24].

Mindhárom változat közös jellemzője, hogy az 
oldószert zárt körben cirkuláltatják. A cirkulálta- 
tást szivattyúval vagy kompresszorral végzik attól 
függően, hogy az oldószert a szétválasztás után 
cseppfolyósítják-e vagy sem. Szivattyúval végzett 
oldószer cirkuláltatás gazdaságosság szempontjából 
kedvezőbb[4,2l].

A technológia lényeges elemét képezi a nagynyo
mású extraktor és az ugyancsak nyomás alatt működő 
elválasztó.

Az extrakciót mindhárom esetben a kritikus nyo
más feletti egy vagy több, egymást követően emel
kedő nyomásfokozatban, a kritikushoz közeli hőmér
sékleten valósítják meg.

Az oldószer elválasztása az oldott anyagtól a szét
választási fokozatokban történik. A szétválasztásnál 
az első esetben nyomáscsökkentés mellett hőmérsék
letcsökkentést is alkalmaznak. A második esetben az 
extraktor és a szétválasztó azonos nyomáson és hő
mérsékleten üzemel, az oldott anyagot szilárd adszor- 
benssel távolítjuk el az oldószerből. A harmadik eset
ben az extraktor és a szétválasztó azonos nyomáson 
üzemel, az oldott anyag elválasztását az oldószertől 
hőmérsékletcsökkentéssel valósítják meg. Szétválasz
tás során a nyomáscsökkentés — az extrakcióhoz ha
sonlóan — több fokozatban végezhető. Az extrakció 
és/vagy a szétválasztás során alkalmazott többlépéses 
nyomásnövelés, ill. csökkentés bizonyos fokú frakcio- 
nálást is lehetővé tesz.

Az ismertetett variációk közül adott extrakciós 
feladatra a legmegfelelőbb eljárás gondos vizsgálatok 
alapján választható ki.

A 6. ábra 50 literes extraktorral rendelkező kísér
leti üzem folyamatvázlatát mutatja[25], A cseppfolyós 
állapotú oldószert (szén-dioxidot) nagynyomású szi
vattyúval cirkuláltatják az extraktoron (E), a levá- 
lasztón (A) és az oldószertartályon (G)keresztül. Az 
oldószer hőmérsékletét az extraktor előtt a W2 hőcse
rélőben az extrakció által kívánt értékre állítják be. 
Az extraktorban a szuperkritikus állapotú oldószer 
oldott anyaggal telítődik. Az extraktorból kilépő ol
dószer nyomását a HV  nagynyomású szelepen 60 bar 
körüli értékre csökkentik (és esetenként hőmérsékle
tét is megváltoztatják), amelynek hatására az oldott 
anyag kiválik és a leválasztó edény alján elvezethető. 
A gázállapotú oldószert a hűtőben kondenzáltat- 
ják és az oldószertárolóba vezetik. A szivattyú innen 
a Wi hőcserélőn keresztül szívja el a cseppfolyós oldó
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síért. A gyakorlati megvalósításnál (as oldósser jobb 
kihasználása érdekében) rendszerint két (vagy három) 
extraktort sorbakót ve működtetnek.

6. ábra. Extrákétól kísérleti üzem  egyszerűsített folyamatábrába
E  extraktor; A  leválasztó; G  oldószertároló; W  1-3 hőcserélő;

A /m an o m éte r; H V  nagynyom ású szelep; FA  szintm érő; P  
szivattyú

A szuperkritikus extrakció üzemi megvalósítása

A jelentős előnyök ellenére bizonyos tartózkodás ta
pasztalható az ipar részéről a szuperkritikus extrakci- 
óval szemben. Ez a hiányos know-how-val, az új tech
nológiával kapcsolatos fokozott kockázattal, a nagy 
nyomásból adódó magas beruházási költségekkel és 
részben az eljárás folyamatos üzeművé tételével kap
csolatos tisztázatlan technológiai problémákkal függ 
össze. Ezek az ellenérvek a technológia fejlesztésé
vel, az energiaköltségek és a hagyományos oldósze
rek árának növekedésével fokozatosan jelentőségüket 
vesztik [25]. Erre utal az új eljárások utáni nagy ér
deklődés és az utóbbi években dokumentált szaba
dalmi bejelentések nagy száma. A szakaszos üzemből 
adódó hátrányok kiküszöbölésére intenzív kutatáso
kat végeznek folyamatosüzemfi eljárások kifejleszté
sére [6,13,14,18,25].

Szuperkritikus extrakciót üzemi méretben komló- 
extrakt előállítására, tea és kávé koffeinmentesíté
sére és dohány nikotinmentesítésére alkalmaznak. Ol
dószer minden esetben szén-dioxid. Több üzem lé
tesítése van folyamatban illat-, szín- és aromaanya
gok kivonására paprikából és különböző fűszernövé
nyekből] 17,23]. Az üzemi megvalósítás tehát gyorsuló 
ütemben halad előre.

Nagy mennyiségű növényolaj kinyerésére a szén
dioxid oldószerrel végzett szuperkritikus extrakció

(jelenleg és a közeli jövőben is) nem versenyképes a 
hagyományos hexános extrakcióval.

A  kézirat beérkezett: 1991. febr. 11.
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Redukált és szulfidált katalizátorok hidrogénező aktivitása I.
Naftalin hidrogénezése Co-Mo/AI20 3 katalizátoron

G Á R D O S  GYÖRGY* 
R É D E Y  ÁKOS* 

HU SZ Á R GYÖNGYI*

Bevezetés

Az aromásdús szénhidrogén-frakciók hidrogénezé- 
sének nemcsak a benzin- és a gázolajpirolízisben, ha
nem a szénfeldolgozás során keletkező Cg^-párlatok 
esetében is nagy a jelentősége.

A többgyűrűs aromás szénhidrogéneket előnyö
sen lehet átmenetifém-oxid-katalizátorokon telíteni; a 
M0/AI2O3 típusnak jól ismertek katalitikus tulajdon
ságai könnyű olefinek hidrogénezési reakcióiban.

A többgyűrűs aromás szénhidrogének közül a naf
talin telítési reakciója tarthat érdeklődésre számot ko
balttal és nikkellel promoveált Mo/Al20 3 típusú kata
lizátorokon, különös tekintettel azok redukált és szul
fidált állapotára.

A kísérleti munkában a hordozós fém-oxid-katalizá- 
torok vegyértékállapotának hatását vizsgáltuk a naf
talin hidrogénezési reakciójában.

Aromás szénhidrogének hidrogénezése

A benzolnak ciklohexánná, naftalinnak tetralinná, 
illetőleg dekalinná történő átalakítása a fontosabb 
petrolkémiai eljárások közé sorolható [l]. Az aromás 
szénhidrogének katalitikus hidrogénezésének (gyűrű- 
felhasadás, dezalkilezés, hidrokrakkolás) vázlatát az
1. ábra szemlélteti.

A r o m á s o k P a r a f f in o k  

R -  R -
i/>

-LU

a2
-LUooccQ
X

iR * g y ű r ű s  
EZALKILEZES v e  g y ű  le t

l ő # ■ C O ;*— O .. R .  ^ R "

G Y Ű R C lFE L H A SA D Á S- HIDROKRAKKOLÁS
1. ábra. Arom át szénhidrogének hidrogénézSdétének reakciói

Hidrogénező fém-oxid-katalizátorok

Az aromások telítésére bármely olyan Ni- és Pt- 
katalizátor alkalmas, amelyik az olefinek hidrogéne- 
zésére is aktív. A benzol esetében a fémek hidrogé
nező aktivitásának sorrendje az alábbiak szerint ad
ható meg:

ír > P t > Rh > Ru > Pd > Co > Ni > Re > Fe 
> >  Cu, Ag, Au.

* Veszprém i Egyetem , Á sványolaj- és Széntechnológiai In té
zet, Veszprém

mid

A telítés történhet mind folyadék-, mind gőzfázis
ban. A naftalin két lépésben hidrogéneződik; először 
tetralinná, majd dekalinná alakul át; az előzőekben 
felsorolt fémkatalizátorok ezekre a reakciókra is fel- 
használhatók. A naftalint könnyebb tetralinná, mint 
a benzolt ciklohexánná hidrogénezni.

Szubsztituált naftalinszármazék esetében a nem 
szubsztituált gyűrű hidrogéneződik; pl.: a 2-metil- 
naftalin 6-metil-tetralinná alakul át [2,3,4].

A többgyűrűs aromás szénhidrogének hidrogéne- 
ződését hidrokrakkolódás is kísérheti, mivel az aro
más gyűrűk egymás utáni telítődését a telített gyű
rűk felszakadása és az alkilláncok dezalkileződése kö
vetheti; vagyis a többgyűrűsök egygyűrűs vegyüle- 
tekké alakulnak át (bifunkciós katalizátorokon naftén- 
szénhidrogének képződnek).

A katalizátorok hordozós (A120 3, S i02, vagy alumí- 
nium-szilikát) kivitelűek, amelyen az aktív kompo
nens Mo vagy W; promoveálásra Ni vagy Co hasz
nálható. Oxidos formáik gyengébben katalizáló ha
tásúak, a hidrogénezési folyamatokban részben redu
kált, részben szulfidált állapotban fejtik ki jobban ha
tásukat.

A Co-Mo/Al20 3 és Ni-Mo/Al20 3 típusokat ille
tően az alábbi megállapítások tehetők [5,6]:
-  e katalizátorok lényegében azonos viselkedést mu

tatnak, eltérés közöttük a hidrogénezési és hidro- 
krakkolási reakciók arányában van;

-  a hidrokrakkolási folyamatok csökkenésével hát
térbe szorulnak a telítési reakciók, a Ni-Mo/Al20 3 
esetében azonban e változás csak kisebb mértékű;

-  a hidrogénezés és a hidrokrakkolás kölcsönösen egy
mást gátolják; kis hőmérsékleten a telítődés, na- 
gyobbon viszont a hidrokrakkolás válik uralkodóvá.

A naftalin hidrogéneződése

A naftalinnak tetralinná való átalakulása megköze
lítőleg tízszer gyorsabb folyamat, mint dekalinná. A 
tetralinná való hidrogénezéskor csak egyetlen izomer 
keletkezik; dekalin esetében viszont cisz- és transz- 
forma is létezik, ezért a naftalin hidrogénezésekor 
izomerizációval is számolni lehet [3,4].

A naftalin hidrogéneződésének reakcióit a 2. ábra 
szemlélteti.

A telítési reakciókat illetően termodinamikai szem
pontból az alábbi megállapítások tehetők:
-  a termodinamikai egyensúlyokat figyelembe véve, a 

nyomás és a hőmérséklet függvényében a vizsgált 
reakcióutak előre megállapíthatók;

-  a szénatomonként! képződési szabadentalpiának 
(AG°) a hőmérséklettől való függését a S. ábra mu
tatja. Mindegyik szénhidrogén esetében, azonos hő-
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Képződési szabadentalpia
(AG *2gg l^kj/mol

0 > 2 H 2 00’ 3 3 ,3
te t r a l in

C O * 3 H 2 00 41 ,2
t_

D h e x a l in

O 0 0 +Z (H 2 00 3 5 ,2

o k ta l in

Q 3 + 5 h 2 — CO 2 9 ,3

d e k a l i n
/ t r a n s z /

t .  ábra. A naftalin hidrogéneződés ének reakciói

mérsékleten (500-1000 K hőmérséklet-tartomány
ban) nagyobbak ezek az értékek (AG°/C-atom), 
mint a metáné. A szénhidrogének karbóniumra és 
hidrogénre bomolhatnak, vagy pedig szakítással 
metánná alakulhatnak;

5. ábra. A  szénatomonkénti képződén szabadental piák függése a 
hőmérséklettől

-  a termodinamikai egyensúlyi állandók alkalma
sak a kedvezőtlen egyensúlyi feltételek felismeré
sére. A 4■ ábra jól mutatja az egyensúlyi állan
dók hőmérséklet-függését; általában az egyensúly a 
hőmérséklet növelésével a kiindulási termékek irá
nyába tolódik el [5],

-  kivételnek egyrészt a tr-dekalinnak ciklohexánná 
való hidrokrakkolása tekinthető (termékek irá
nyába tolódik el az egyensúly), másrészt a tetra- 
linnak benzollá való hidrokrakkolása, ami megkö
zelítőleg 1000 K-ig érvényes; vagyis termodinami
kai szempontból ez a két reakció valószínűbb, mint 
a tetralinnak hidrokrakkolódása butil-benzollá;

-  a naftalinnak tetralinig és a tetralinnak tr-dekalinig 
lejátszódó hidrogénezési reakciók egyensúlyai csak

© C O +2 H 2 — 0  «■ n - C 4 H10

© Q O  + 2 H2 = 0  + n -  C4H10

© C Q + h 2 = 0 0

© 0 > 2 H 2 — C O

© C O + 3H 2 = = 0 0
tr a n s z

4 ábra. A z  egyensúlyi állandók (log K )  függése a hőmérséklettől

600 K-ig tolódnak a termékek irányába, vagyis az 
előző reakció jobban gátolt, mint az utóbbi;

-  a vizsgált reakciók mólszámcsökkenéssel játszód
nak le; azaz az egyensúlyok a nyomás növekedésé
vel a termékek irányába változnak. Párhuzamos és 
konszekutív reakciók esetén a szimultán egyensú
lyok alapján az egyensúlyi termékösszetételek meg
állapíthatók. A naftalinnak tr-dekalinná történő 
lépcsőzetes hidrogénezésének számított egyensúlyi 
összetétele a hőmérséklet függvényében az 5. áb
rán látható. A nagy hidrogénfelesleg miatt az össz- 
nyomás a naftalin átalakulásakor állandónak te
kinthető. 600 K-ig lejátszódik a naftalin teljes át
alakulása transz-dekalinná; nagyobb hőmérséklete
ken a transz-termék csökken, megjelenik a köztiter
mék, a tetralin. 650 K-től pedig a naftalin átalaku
lásmértéke is csökken; a tetraliné pedig maximum 
(0,6 mól) értéken megy át (a naftalin ez esetben 
75%-ban alakul át tetralinná). 750 K felett transz- 
dekalin nem is képződik, míg 1000 K hőmérsékleten 
a tetralin és a naftalin mólszám-aránya a termék
ben 3,03.

Promoveált hordozós katalizátorok

A naftalin hidrogén hatására nagyszámú konszeku
tív és párhuzamos reakcióban (hidrogéneződés, izo- 
merizálódás, krakkolódás) nagyobb molekulatőmegű 
szénhidrogénekké alakul át.

Vizes oldatban készített oxidkatalizátorok felüle
tén zömében hidroxidionok alakulnak ki, felületi tu
lajdonságai (pl. a redukálhatóságuk) erősen függnek
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5. ábra. A  naftalin-hidrogéne zés számított egyensúlyi összetétele

a hordozótól és egyéb tényezőktől (előkészítés, aktív 
komponens mennyisége) [7].

Mo/Al2 0 3 katalizátorok

A M0/AI2O3 katalizátor kötött polimolibdenát kis 
klasztereiből (szigeteiből) áll; ezek kb. 7 Mo-atomot 
tartalmaznak és két rétegvastagságúak. Nedves kata
lizátor esetében a klaszterek kötése elsődlegesen elekt
rosztatikus; kalcinálás után a Mo-spécieszek az AI2O3 
hordozóhoz kapcsolódnak, ezek néhány felületi hidro- 
xilcsoportját Mo6+ helyettesíti. A felület oxidionjai- 
nak redukálódásakor koordinative telítetlen aktív ala
kulatok (CUS: Coordinative Unsaturated Sites) kép
ződnek. A katalizátorfelület hidrogénnel való redu
kálásakor kisebb vegyértékállapotú fémionok kelet
keznek, vagyis a Mo-atomok és a felületi oxigénato
mok közötti kötések megváltoznak és Mo4+, Mo5+, 
Mo6+ vegyértékállapotok alakulnak ki; e változások 
a 6. ábrán követhetők, míg a redukció mértékének 
(e/Mo) változását a 7. ábra szemlélteti a redukálás 
hőmérsékletének függvényében. Az e/Mo viszony 1 
Mo-atom által felvett elektronok számát jelenti az oxi
dált (Mo6+) állapothoz képest.

0  6 f  0 0  c t  OH H 0 , t  OH 0  / , o
Mo h ü L .  V

S
—— M o

/  \ /  \ /  \ /  \
0  0 0  0 0  0 0  0

\  / \  / \  / \  /

0  0  V ' /  
Mo

0  0  
^  V 1 2 H

0  , t °  ,  •V’ V  Mo —  M ovVl
/  \ /  \ H H 0  OH 0

0  0 0  0 ' x a K * \ A ,\  / \  / A1
0 0  , 11 ^
Mo Mo/  \ /  \

0  0
''A I7

6. ábra A  molibdén vegyértékállapotának változása redukálás hatására

Molibdén katalizátor szulfidálásakor szubmikrok- 
ristályos MoS keletkezését igazolták, ezek az AI2O3- 
hoz kötötten helyezkednek el a krisztallitok élein ke
resztül kapcsolódva. Az ilyen típusú hordozós rend-

mkl
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7. ábra A  redukció mértékének (e /M o )  változása a hőmérséklet 
függvényében

szerek katalitikusán alig különböznek a hordozómen
tes M0S2 tulajdonságaitól. A krisztallitok az élein lévő 
kötési helyeken CUS-hellyel rendelkeznek, így hidro
gén kemiszorpciókor azt heterolitikusan disszociálja a 
kénanion- és egy CUS-helyen.

A hordozós molibdén-katalizátorokat (molibdén- 
tartalom: 8-15 m/m%) kobalttal és nikkellel (3-4 
m/m%-ban) szokás promoveálni; a felvitel az A120 3 
felületére impregnálással történhet. Kalcináláskor Co- 
és Mo-oxidok képződnek. Nagyobb fémtartalom nö
veli a katalizátor sűrűségét, csökkenti a fajlagos felü
letet és a szabad pórustérfogatot.

Az aktív katalizátor az előkezeléstől függően rész
ben redukált, részben szulüdált formában van; a 
Co/A120 3 szerkezete hidrogénnel való kezeléskor nem 
változik meg.

A szulfidáló előkezeléskor kialakuló MoS2 az aktív 
komponens; a kristályélek erősen hidrogénező centru
mok, a lapokon kisebbmértékű a hidrogén adszorpció 
[8,9].

Hidrogénezési kísérletek

A kísérleti munka célja egyrészt a naftalin hidro- 
géneződésének bemutatása redukált és szulüdált Co- 
Mo/A120 3 katalizátorokon, másrészt pedig a katali
zátor előkészítése (redukálás, szulüdálás) hatásának 
vizsgálata a katalizátor aktivitására.

A kísérletekhez Shell gyártmányú Co-Mo/Al20 3 
katalizátort (S 444 típus; aktív komponenst: Co =
3,2 m/m% , Mo = 9,6 m/m%, hordozó: extrudált 
AI2O3), és integrális csőreaktort használtunk. A 
katalizátort megfelelő szemcseméretüre aprítottuk, 
hogy a feltételek kielégítsék az ideális csőreaktorra 
vonatkozó feltételeket:

dt l- f  »  10 és — »  200, 
dr dr

ahol: df a reaktor csőátmérője; dr a katalizátor 
szemcseátmérője; l a katalizátortöltet hossza.
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(X, mol%- a termékeltgy összetétele; A^'/.-a naftalin átalakulás mértéke, H,%-termékhozamok)

8. ábra. Naftolin hidrogénezéti kitértetek eredményei redukált Co-M o/Al? 0 S katalizátoron, £50, 800 é t 350 ° C  hSm értétíeten a nyom át növelétének
függvényében

A katalizátor redukálása és szulfidálása

A k ata lizá tor  szárításá t n itrogén gáz (30 1 /h) je le n 
lé téb en  v ég eztü k , először 125 °C -ra  m eleg ítve, m ajd  
500  °C -ra (25 ° C /h  seb esség g e l) . E zt követően  h idro
génre (50 1 /h ) cseréltü k  a n itro g én t, m ajd 500 °C -on  
atm oszfériku s n yom áson  5 órán keresztü l redukáltuk.

Szulfidáláskor h ason ló  m ódon  végeztü k  a szárítá st, 
m ajd  125 °C -on  a n itrogént h idrogénre cserélve ö b lí
te ttü k  a ren d szert, a nyom ást 35 bar-ra (a h idrogén  
le fú va tása  50 1 /h  v o lt ) , a h őm érsék letet 190 °C -ra  nö
ve ltü k .

A  k ata lizá tor  előszu lfidá lásá t 1,1 m /m %  kéntar
ta lm ú  (d im etil-d iszu lfid ) k özép b en zin n el végeztü k; a 
fo lyad ék terh elés 3 ,0  cm 3 /c m 3 h, a h idrogén-szénh idro
gén  térfogatarán y  a 480, 350 °C -o n  600  vo lt. A szulfi- 
d á ló  a lapanyag b etá p lá sá t 190 °C -on  kezdtük m eg; a 
k ata lizá torágy  h őm érsék letét 25 ° C /h  sebességgel 250  
°C -ra  n öveltük  és ezen  10 órán á t, m ajd  350 °C -on  8  

órán keresztü l fo ly ta ttu k  az e lőszu lfid á lást.

Kísérleti körülmények

A k ata litik u s h idrogén ezési k ísér leteket az in teg- 
rá liás csőreaktor fe lté te le it k ie lég ítő  m ikroreaktor- 
rendszerben  v ég eztü k , m ely  a lk alm as a reakció o p ti
m ális tech n o ló g ia i param éterein ek  m egh atározására , 
k ülön böző  kata lizá torok  k ipróbálására, h aték on ysá
guk, a k tiv itá su k  m egá llap ítására .

A term ékelegy  ö sszetéte lén ek  m in őség i és m en n y i
ség i értékelésére lán g ion izációs d etek torra l e l lá to tt  
gázk rom atográf állt rendelkezésünkre. A k ísérletek  re
produkálhatóságára külön  is v ég eztü n k  v izsgá la tok a t  
8 ,81  m/m%  n a fta lin  tarta lm ú  b en zo lla l. A k ata lizá tor  
redu k ált C 0 -M 0 /A I 2 O 3 , a h őm érsék let 250 °C , a  nyo
m ás 20 bar v o lt . E  k ísérletek  a lap ján  m egá llap íto ttu k  
a k ísér leti értékek  szórását (0,32% ) és a konfidencia

in terva llu m ot. A  n a fta lin -á ta la k u lá s szórását 95% -os 
m eg b ízh a tó sá g g a l 8 1 ,6 ± 0 ,4  % -nak ta lá ltu k .

Kísérleti eredmények

Redukált C0-M0/AI2O3 katalizátor vizsgálata

A  n afta lin  h idrogén eződését 2 5 0 , 300 , 350 °C  hő
m érsék letek en , 1-35 bar n yom ástartom ányb an , 1 h _ 1  

tér seb esség  és 1:4 szén h id ro g én /h id ro g én  m ólarány  
m e lle tt  tan u lm án yoztu k . A k ísér le ti eredm ényeket a
8. ábrán sz em lé lte ttü k .

A  term ékelegy  m ólszázalékos ö ssz e té te le  (A , mol% ) 
szer in t, £50 °C  h őm érsék leten  (8. ábra) és 15 bar  
n y o m á so n  már n a g y  m en nyiségb en  (75% ) k ép ződ ött 
tetra lin ; 25 bar-on  v iszo n t m ár e lérh ető  a 90 m ol%  
is. C isz - és tran sz-deka lin  a term ék elegyb en  csak 2 0  

b ar-n á l nagyobb n yom ásokon  v o lt  m egfigyelhető , 35 
bar-on  csak 10% m en n yiségb en  v o lt  je len . A cisz- és 
tran sz-izom erek  arán ya  m egk öze lítő leg  2:1. A n afta lin  
á ta la k u lá sá t (Ajg, %) illetően  m eg á lla p íto ttu k , h ogy  
je le n tő s  h idrogén eződés csak 1 0  bar nyom ás fe le tt  
já tsz ó d ik  le, 35 b ar-on  98%-os á ta la k u lá s  érhető el, 
m egk öze lítve  a term od in am ik a i eg y e n sú ly t .

A  800 °C  reakcióhőm érsék leten  v é g z e tt  h idrogéne
zési k ísérletek  ered m én yei is a 8. ábrán tek in th etők  
át. A  term ékelegyb en  lévő  tetra lin  m en n y isége  m ár 5 
és 1 0  bar között je le n tő s , és 2 0  b ar fe le tt i n yom áso
kon kb. 90 mol% érh e tő  el. A dekalinok  m ennyisége  
is n övek ed ést m u ta t a  nyom ás fü ggvén yéb en , 30 bar- 
on elér i a 10 m ol% -ot. 35 bar-on m egk öze lítő leg  12 
m ol% . A  tansz- és cisz-izom erek  arán ya  kb. 2:1. A  
n afta lin  m en nyisége (A^y, %) a term ékelegyb en  erő
te ljesen  csökken, 30 bar nyom ás fe le tt  k isebb, m in t 5 
m ol% . A  naftalin  á ta lak u lásá t (A ff,  %) je llem ző  görbe 
5 és 15 bar n yom ások  k özö tt m eredeken  em elkedik  (a  
n övek ed és m integy  55% ); e felett az em elkedés m ár ki
sebb  és 35 bar-on a n a fta lin  á ta lak u lása  99% körüli. A
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jS zulfidQH Co Mo/A I ,0 3

(X, mol%-a t e r m ékelegy összetétele; A^,%-a naftalin átalakulás mértéke, H %-termékhozamok)

9. ábra. Naftalin hidrogénezési kísérletek eredményei szulfidáÜ Co-M o/Al? 0$ katalizátoron, 250, 300 és S50 ° C  hőmérsékleten a nyomás
növelésének függvényében

tetralinhozam [H, %) görbe hasonló alakú a naftalin- 
átalakuláséhoz, mivel 20 bar nyomásig csak 1-2%-ban 
képződik, 35 bar-on viszont már 90%. Dekalinok már 
5 bar nyomáson is keletkeznek (kb. 2%). A nyomás 
növelése képződésüket elősegíti, 35 bar nyomáson ho
zamuk közelítőleg 10%.

A S50 °C-on kapott eredményeket is a 8. ábra 
jellemzi; ezen jól látható, hogy csak 10 bar feletti 
nyomásokon érhető el lényeges változás. A tetralin 
mennyisége 30 beír felett 65 mol% körül állandósul; 
a dekalinok mennyisége 350 °C-on sem módosul 
jelentősen, a termékelegy naftalintartalma még 35 
bar-on is kb. 25 mol%.

A mérési eredmények reprodukálhatóságáról 300 
°C-on és 20 bar-on végzett ellenőrző mérésekkel 
győződtünk meg; megállapítottuk, hogy a katalizátor 
aktivitása a mérési periódus alatt nem változott, ami 
a mérési eredmények megbízhatóságát támasztotta 
alá.

Szül fid ált C0-M0/AI2 0 3 katalizátor vizsgálata

A szulfidált Co-Mo/A 120 3 katalizátor hidrogéne
zési aktivitását is 250, 300, 350 °C reakcióhőmérsékle
ten, 1-35 bar nyomástartományban, 1 h_1 térsebesség 
és 1:4 szénhidrogén/hidrogén mólarány mellett vizs
gáltuk. Az eredményeket a 9. ábrán szemléltettük.

250 °C reakcióhőmérsékleten a termékelegy tetra- 
lintartalma a nyomás növekedésének függvényében 
közel lineárisan nő, a naftalintartalom pedig 50 mol%- 
ig közelítőleg lineárisan csökken. A dekalinok mennyi
sége még 35 bar nyomáson kb. 50 %. A termékhoza
mok közül csak a tetralin hozama jelentős; egyenletes 
növekedés után 35 bar nyomáson eléri az 50%-ot.

300 °C reakcióhőmérséklet alkalmazása esetén a 
termékelegyben lévő tetralin mennyisége 25 bar nyo
másig jelentősen változik, eléri a 80 mol%-ot, a nyo
más növelésével ugrásszerűen nő, 25 bar nyomás felett

mkl

eléri a 85%-ot. A dekalinhozam nem jelentős; kisebb 
mint 2%.

350 °C reakcióhőmérsékleten kapott kísérleti ered
ményeket is a 9. ábra szemlélteti. A termékelegy 
tetralin-tartalma lineárisan növekszik (kb. 75 mol%- 
ig), a naftaliné pedig 20 mol%-ig csökken. A dekali
nok mennyisége 20 bar nyomás felett lineárisan nö
vekedett, 35 bar-on megközelítette a 10 mol%-ot. A 
naftalin a nyomásnövelés hatására kisebb mértékben 
alakul át, a legnagyobb nyomáson (35 bar) is csak kb. 
75%.

1
Re du k ál t  Co-Mo/Al jOj

10. ábra. A  naftalin átalakulása n d vká tt i t  tzulfidáU Co-M o/Al?  Os 
katalizátoron, 250, 300 i t  350  0 C  hám in ik le teken
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A kísérleti eredmények értékelése

A naftalin hidrogéneződését redukált, illetőleg szul- 
fidált Co-Mo/A 120 3 katalizátoron tanulmányozva 
megállapítható, hogy a reakció két lépésben játszó
dik le, elsőben tetralin, a másodikban pedig cisz- és 
transz-dekalin képződik.

A kísérleti eredmények (10. ábra)  «ízt mutatták, 
hogy a nyomásnak jelentős szerepe van a reakció- 
sebesség alakulásában; az első gyűrű (250-350 °C 
hőmérséklet-tartományban) könnyen hidrogéneződik, 
már atmoszférikus nyomáson és 250 °C-on tetralin 
képződés figyelhető meg. A nyomás növelése kedvez 
a naftalin átalakulásának (A^, %) 35 bar-on és 250 
°C hőmérsékleten közel teljes az átalakulás mértéke.

A naftalin hidrogéneződése exoterm hőszínezetű 
reakció; a hőmérséklet növelése nem kedvez a naftalin 
átalakulásának, ezért kisebb az átalakulás mértéke 
350 °C-on, mint 250 °C-on.

A redukált katalizátorral szemben a szulfidált 
forma kisebb aktivitású; bár a nyomás hatása hasonló 
jellegű, mint redukált forma esetében, a naftalin szul
fidált katalizátoron, 35 bar-on csak mintegy 80%-ban 
alakult át.

11. ábra. A  termékhozamok alakulása redukált é t tzulfidáü 
C o-M o/A ti Oj katalizátorokon

A termékhozamok (H, %) alakulása a 11. ábrán te
kinthetők át. A transz- és cisz-dekalinok képződése 
csak 15-20 bar nyomás felett volt megfigyelhető. Az is 
jól látható az ábrákon, hogy a két dekalin izomer ará
nya közelítőleg 2:1, a cisz-izomer képződése oly módon 
valószínűsíthető, hogy a hidrogénaddíció a kettős kö
tésű közös oldalon következik be, a molekula lapjával 
fekszik a katalizátorfelületen. A transz-dekalin kép
ződése a molekula ellentétes oldalairól történő hidro- 
génaddícióval magyarázható, feltehetően a hidrogén 
heterolitikus kemiszorpciója miatt.

A termékkoncentrációk is a kétlépcsős, konszekutív 
reakciókra jellemző módon változtak. A naftalin 350 
°C-on és 30 bar nyomáson nagyobb mértékben alakult 
át, ami azzal valószínűsíthető, hogy a szulfidált kata
lizátorfelületről a kén egyrésze H2S formában eltávo
zott és koordinatív aktív alakulatok váltak szabaddá, 
ezek felelősek a katalitikus aktivitás megnövekedésé
ért.

Naftalin jelenlétében is megvizsgálva a benzol hid
rogéneződését ciklohexánná, az csak kismértékben 
(max.: 0,5%) játszódott le; a benzol mindig kisebb 
mértékben alakult át, mint a naftalin. Ez is azt való
színűsíti, hogy naftalin lapjával adszorbeálódik a ka
talizátor felületén, háttérbe szorítva a benzolnak a ka
talizátorhoz való hozzáférhetőségét.

A kézirat beérkezett: 1990. febr. 27.
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Plazmaenergia: kihívás a hőcsere területén
M E R L E  T H O R P E  *

A plazmát ma már a h6sugaras anyagszórástól az 
integrált áramkörgyártásig mindenütt alkalmazzák.

A technológusok és kutatásirányítók érdeklődése 
a késői 1950-es években irányult a plazmákra. Ezek 
bármely anyagból létrehozhatók, ha addig közlünk 
velük energiát, amíg elgőzölögnek és túlhevülnek. A 
plazmaállapot jó példája a nap, amely disszociált és 
ionizált atomokból áll.

A kisnyomású plazmákat mindannyian ismerjük. 
Minden fénycsőben olyan ionizált gázplazma van, 
amelynek atomjai viszonylag kis hőfokúak, míg az 
elektronok különlegesen magas hőfokúak. Ez esetben 
a plazmát vezetőképes gázon átfolyó váltóáram hozza 
létre. A gázösszetételt a kívánt fénysugárzási jellem
zők, fénytermelési hatásfok és a könnyű gyújtás igé
nyei szabják meg.

Az 1. ábrán látható, hogy a plazma különféle műkö
dési tartományokba kerül, a villamoskisülés nyomásá
nak az áram sűrűségnek és az elektromos térerősség
nek a függvényeként. Végeredményben, ahogy a kisü
lési nyomás növekszik, olyan ívkisülések jönnek létre, 
ahol az atom és elektronhőfokok kiegyenlítetté vál
nak. Az ívhegesztéseknél tipikusan ilyen az eset.

A plazmák osztályozása

A plazmák három fő fajtája: ív, izzási és korona- 
kisüléses. Az ezekre jellemző fizikai viszonyokat az 1. 
táblázat tartalmazza.

A plazma részlegesen ionizált gáz, melyben mole
kulák, atomok, ionok, elektronok és szabad gyökök

ív k is ü le s
R e a g e n s e k

Izzási k isü lés
V o l f r a m  vagy p la t inavagy | 

e l e k t r ó d o k

jíT

Nagy-
f r e k v e n c i á s
t e k e r c s

2 )  2C0 k H z-20M H z

^ ( e T t r ó d á k  
i .R ea gensek

R e a g e n s e k •

V olf ram  k a t o d

Homogén

T e rm ék ek

R e a g e n s e k

I r r a s i  k i s ü l é s  
v á l t a k o z ó  vagy 
e g y e n á r a m

R eagensek

R éz  anod

T e rm ékek
P la z m a s u g a r a s  
b e r e n d e z é s :  
e g y e n - v a g y  v á l fa -  
k o z ó á r a m u

1 5 - 3 0  kV 
6 0 H z-K )H z

E l e k t r ó d a  f e lü le -  
p j  tek.  Kb. 1W/cmJ - t  

te l je s í tenek

K oronak isü les
e T e rm ék ek  

O z o n i z á l i  k i s ü l é s

A ny o m á s  é s  az  e l e k t r o m o s  t é r e r ő s s é g  a r á n y a .  p /E

1. ábra. A plazmák m űködén tartományai

A p lazm atíp ust m eghatározó fizikai körülm ények
1. táblázat

Típus
Frekven-, 
cia, MHz

Áramerős
ség

Anyag
áram

Elektron- 
sűrűség 
per cm

Átlagos elek
tromos tér
erősség, V/cm

Nyomás,
kpA

Elek
tronhő-, 
fok, K

Atom
hőfok,

K

A homo
genitás 
foka

ív 0-40 1-20 MW 0 1014 20 13,3 104 104 mérsékelt
Izzási 0-40 0,1-100 kW mg/s 109-1012 50-1 000 13,3 104 700 nagy
Korona 0-40 0,1-200 kW » 106 20 000 13,3 104 400 csekély

* A Chemical Engineering Progress 1989. júliusi számának 43-53. oldalán megjelent közleményt töm örítette: Szlatkovizki Lázzló 
VEGYTERV, BUDAPEST
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vannak. Mindegyik részecskefajta bizonyos sebesség
gel mozog. Ha a sebességeloszlás olyan, hogy a fajon
ként vett .átlagos energia egyforma, akkor a plazma 
termikus egyensúlyban van és mint ilyenre, érvénye
sek rá a termodinamika törvényei. Egy részecskéjé
nek átlagos energiája ekkor hőmérsékletként az (1/12 
m W 2 =  3/2kT) összefüggésből fejezhető ki. Itt m a 
részecske tömege; W  a sebesség (mértani kösépérték); 
k a Boltzmann állandó; T  abszolút hőmérséklet.

Ha a plazma nincs termikus egyensúlyban, akkor 
az elektronok Te hőfoka teljesen eltérő lehet az 
atomok Tg hőfokától. Egy ív, még 1 bar nyomáson 
sem lesz addig termikus egyensúlyban, ameddig csak 
annyi áram nem kerül forgalomba, hogy az elektron- 
koncentráció 1016/cm 3 fölé emelkedjék. 10 Hgmm- 
es (0,133 kbar) nyomás alatt pedig az elektron- 
hőfok sokszorosa lehet a gázhőfoknak. A nyomás 
és elektromos térerő befolyását az elektron-hőfok és 
gázhőfok viszonyára a 2. ábra mutatja. A plazma 
mindig a nagy E /p  értékeknél „nem egyensúlyi". 
(E/p  az elektromos mező és a nyomás viszonya).

E l e k t r o m o s  t é r e r ő s s é g / n y o m á s ;
E / p ,  ( V / c m ) / H g  mm

£. ábra. A  nyom át ét elektromoi térerS hatása az elektron/gáz 
hőfokarányra

Az 1. ábrán látható három plazmaféleség létezhet 
bármely frekvenciánál úgy is ha az elektródok érint
keznek a gázzal, de úgy is ha nem érintkeznek. Zéró 
frekvenciánál (azaz egyenáram esetén) azonban min
dig szükség van elektródokra. A kisülés képe is kü
lönféle, a homogenitás foka és a plazmatípusok sze
rint (1. táblázat). Egy izzó kisülésnek homogén fé
nyes tartománya van, míg a koronakisülésnél fénylő 
film, vagy szikrasor látszik az elektródoknál, esetleg 
az elektródok és a gáz között lévő — nem vezető — 
határsávban. Az ívkisülés homogenitása e szélsőségek 
közé esik.

Sokat vizsgálták a frekvencia hatását a folyamat ké
miájára, de általában csekélynek találták azt. Mint
hogy nagyfrekvencián elektródok nélkül is hatékonyan

lehet dolgozni, a termékeknek a korrodeált elektró
dokból eredő elszennyeződése így kiküszöbölhető. A 
leadott teljesítmény és ennek folytán a vegyitermék 
áram a koronakisülésnél arányos a frekvenciával. A 
frekvenciát viszont csak a kisülést fenntartó mennyi
ségű áram előállításának gazdaságos volta korlátozza.

Sok plazmabeli vegyfolyamatot vizsgáltak 2,45 
GHz frekvenciánál. Levegőplazmát viszont atmoszfé
rikusán csak kb. 6  X  1 0 4 Hz-nél, méghozzá nagytel
jesítményű argon lézersugárral történő fókuszolással 
lehet előállítani. Minthogy a munka nagyfrekvencián 
igen drága, mind beruházás szempontjából, mind a 
rossz hatásfok miatt, általában csak a 60 Hz-lMHz 
közti tartományban dolgoznak a gyakorlatban.

Vegyi folyamatok az ívben

Vegyi folyamatok előidézésére — általában — 3 
ívtípus használatos.
-  ívplazma sugár (közvetlen váltóáram vízhűtéses, 

nem fogyó elektródokkal előállítva).
-  Szenes ív (egy vagy több fogyó elektróddal előál

lítva) .
-  Indukcióval kapcsolt plazma (ennél az energiát 

60 Hz/10 MHz frekvenciatartományban közlik és 
elektódokat nem használnak).
Egy ív átlagos hőfoka, általában 8 000 K felett van, 

mert az ív részlegesen ionizált. A vegyi anyagok e 
hőfokra hevítve atomjaikra disszociálnak. Az ívben 
keletkező termékek, attól függően mások és mások, 
hogy az atomok hogyan egyesülnek ismét. Ez utóbbi 
pedig a hűlési sebvességtől függ. Lassú hűléskor a 
termodinamika törvényei alapján némi pontossággal 
számíthatók a folyamatok. Ha a hűtés sebessége 
meghaladja a 106 K/s értéket, az atomrekombinációs 
reakciók kinetikája érvényesül.

Az ív nem tökéletes. Kerületén sokféle hőfoklefutás 
alakul ki. Véges mérete miatt a plazmaképző gáznak 
is csak egy része halad az ív közvetlen környezetén át. 
A beadott vegyi anyag ezért vagy áthalad az íven, ill. 
az onnan kiáramló plazmán, vagy sem. A felhevülés 
a forró zónában is csak véges időszakon át tart. Ha 
a tartózkodási idő nagyon rövid, vagy a forró zónától 
távolabb vagyunk, nem érhetó el a teljes disszociáció.' 
Mivel az „ívkémia” nagyon bonyolult, az eredmény 
megjóslása még pontatlanul sem sikerül. A eredmé
nyek gyakran meglepőek. Pl. cirkon-oxidot gömbfor
májúvá tehetünk nagy intenzitású szénelektródos íven 
átvezetve; noha a termodinamika értelmében cirkon- 
karbidnak kellene képződnie jóval az oxid olvadási hő
foka alatt.

A gazdasági vizsgálatok szerint az egyen- vagy vál
tóáramú szénív rendszerek a legkevésbé drágák. Az 
indukcióval kombinált rendszerek többletberuházási 
és többletüzemeltetési költségeit azonban kiegyenlítik 
bizonyos egyedülálló előnyeik. Reakcióképes gázokat 
(0 2, H2 vagy Cl2) lehet hatékonyan és megbízhatóan 
3 000 K fölé hevíteni. A reaktánsokat közvetlenül az 
ívrégióba lehet injektálni úgy, hogy az elektródok cse
kély problémát okoznak. így az egyenáramú plazma
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ívéhez képest több mint 70-szeres tartózkodási időt 
lehet elérni.

Részletesen az alábbi reakciókat vizsgálták ívplaz
mában:

1. Stabil, kis mólsúlyuú gázok termelése. Nitrogén- 
oxidok nitrogénből és oxigénből; hidrogén-cianid 
metánból és nitrogénből; acetilén szénhidrogének
ből és szénből; metán reformálás; szén-diszulfid me
tánból és kén-hidrogénből.

2. Szénhidrogének hirtelen lehfitött oxigénplazmából 
származó, atomos oxigénnel történő parciális oxi
dációja. Tipikus termékek formaldehid etilénből és 
metanol metánból.

3. Szilárd terméket termelő gázreakciók. Jellemző pél
dák: korom metánból; szilícium szilícium-tetraklo- 
ridból és hidrogénből.

4. Szilárd-gáz reakciók. Pl. érc redukció vagy klóro
zás, mint pl.:

MeO + C =  CO + Me

MeO + C +  Cl2 =  MeCl2 +  CO
Az ívvel gázokat hevíthetnek kémiai változás nél

kül, pl. részecske-gömbbé olvasztás érdekében.

Szénelektródok nélküli ívkisülés

A koronakisülés nagy és egyre növekvő alkalmazási 
területe az integrált áramkörök gyártása. A nemesgáz 
plazmák alkalmazásai viszonylag jól ismert jelensége
ken alapulnak. Ezek az alábbiak: ionbevonatok szó
rása, vékonyrétegekre felszórás, mintázat szórásos ki
maratása, molekuláris gázok plazmáit alkalmazó ma
ratás. Ez utóbbinál helyben jönnek létre a reaktív 
komponensek és a plazmával fokozott vegyszerbevo
nat felvitel azonban olyan jelenségeken alapul, amely
nek lényege nem kellően ismert. Következésképpen e 
fejlesztések zöme empirikus. A széles körben publi
kált gyémántbevonatkészítési kutatásnál világszerte 
különböző szénhidrogén gáz alapú kisülési rezsimekről 
írnak.

Az ív-plazma generátorok átlagos kilépő hőfokát 
a rendszer hőmérlege alapján lehet becsülni, ehhez 
mennyiség-hőfok mérések és megbízható entalpia ada
tok szükségesek. A plazmáknak hőátvivő közegként 
történő felhasználhatóságát nem mindig a gázhőfok 
dönti el. Argon esetén a fajhő határozza meg az alsó 
lineáris hőmérséklettartományt jellemző görbe lejté
sét és alakját. A gáz energiaszintjének növekedésével 
az argon egyszercsak ionizálódni kezd. E ponttól az 
energiaigény gyorsan nő, de ez hőfoknövekedést szinte 
csak névlegesen jelent. Egy tipikus ívplazma kb. 10%- 
ban ionizált. A disszociáció óriási energiafelvétele mi
att égésnél 2 600-3 400°C körüli a láng határhőfoka. 
Plazmánál ilyen korlát nincs. Adott gázmennyiséghez 
mind több és több villamosenergiát adhatunk, amíg 
csak az összes molekula nem disszociál.
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ívkisülések elvi kialakítása

Leegyszerűsítve, az ívplazma-generátort olyan el
lenállásos hevítő eszköznek tekinthetjük, amelyben 
a hagyományos fűtőelemet (Ni-Cr, szilicíum-karbid, 
tantál) üzem közben felhasználódó, vezetőképes, rész
legesen ionizált gáz helyettesíti. Ennek fajlagos ellen
állása az üzemviszonyok és a gáztípus szerint változó 
(lásd a 2. táblázatot).

2. táblázat
P lazm ák és szilárd  anyagok fajlagos  

ellenállás-tartom ányainak  összehasonlítása

Anyag Fajlagos ellenállás, fi /cm
Argon
Nitrogén
Hidrogén
Vas (20°C)
Szén
Réz

0,01 — 0,5 
0,05 — 0,25 
0,25 — 0,0035 

0,001 — 1,00 
0,0009 — 0,0035 

0,0000005 — 0,0000009

Másik fontos tényező a termikus hődegradálódás. 
Ennek lényege az, hogy az ívet körülvevő hideg gáz je
lentékeny energiamennyiséget abszorbeál az ív energi
ájából, annak az ionizáláshoz szükséges energiaigényé
vel arányosan. Az argonív viszonylag nagy átmérőjű, 
mert kevesebb ionizálási energiát igényel. A nitrogén 
ív kisebb átmérőjű, mert az ív környezetbeli nitrogén- 
molekulák rengeteg energiát nyelnek el ionizálódásuk 
során. A hidrogén a legszűkebb ív, mert ez igényű a 
legtöbb disszociációs/ionizációs energiát.

H ' l ' h

Szabad plazma

A sugároszlophoz tartózó 
tartomány

Hófluxus lOOkW/cm^
Hötartalom kW/crr?_L Hotarralom 

Gradiens 5 -2 0  Wfcm Hó»es2 teseg 
i « -« '•A /c rn 2 

Hóveszteség 10*50%

io“1 kWcm2 
10® kW/cm3 
10-25%

3. ábra. A  tipikus egyenáramú ivkxtüléis/plazmaiugdr (fáklya) 
je lle m z i adatai

A S. ábrán az egyenáramú ívhosszúság és a feszüt- 
ség összefüggése látható. A hosszegységre jutó feszült
ségesés a katód és anód régiókban jelentős, a középső 
ívszakaszban csekély. Az ív középső szakaszán ezen 
enyhe gradiens arra műtőit, hogy hosszú ívekre van 
szükség ahhoz, hogy a gázkiáramlásokban nagy mű
ködtető feszültséget érjenek el. Az egyenáramú plaz
magenerátorok feszültség-gradiensét néhány más ki
alakítási jellemző is befolyásolja, pl. a nagy gázá
ram és szűk határolófal esetén bekövetkező ívleszűkí
tés nagyságrenddel növelheti a feszültség-grádienset. 
Nyomás, gázhőfok, frekvencia ugyancsak befolyásol-
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S . tá b lá za t

ív k isü lé ses  g e n e rá to ro k  és felhassn& lásuk*
-  a nagy áramerősség szokásosan laminárisabb, hosz- 

szabb anyagmentes plazmasugarat eredményez.

Generátorok Alkalmazások
E lek tró d -p la zm ák
(EP)
A n y a g m e n t e s  
( n o n tr a n s fe r e d )  
Kisfeszültségű szór ás/részecs ke 

hevítés
hegesztés
olvasztás
kissebességű
gázhevítés

N agyfeszültségű nagynyomású műveletek
hidrogénhevítés
szórás

A n y a g á tv x te le s  
( t r a n s fe r e d )  
Közvetlen hevítés hegesztés

vágás
vezető anyagok
olvasztása
felületkialakítás

Másodlagos, 
elektródos (vízzel 
stabilizált, fém/szén, 
többszörös gyűrűs) szórás

(részecske hevítése) 
gázok hevítése

E lek tród  nélküli 
p lazm ák (IC P)
Kisfrekvenciás nagy teljesítményhez 

gázhevítésnél, 
részecske hevítésnél

Nagyfrekvenciás kis teljesítményhez: 
gázhevítéshez, 
részecske hevítéshez 
szóráshoz,
nagy ellenállású gázoknál 
és nagy nyomások esetén

H ibrid
Ep-re illesztett részecske hevítés,
ICP-k gázhevítés

* Egyenáramú típusok: fallal /gázzal /mágnesesen stabilizált, 
töm ör/üreges, fix/állítható elektródok; külsó meeó növelés 

Váltóáramú típusok: egy/többfázisú, fix/állttható elektró- 
dos, külső/m ágnestérrel történő/mezónövelés

Elektród nélküli típusok: tandem  induktív csatolás tandem 
kapacitív csatolás induktlv/kapacittv csatolás

hatják e gradiensét. E befolyásolásra és szabályozásra 
szükség is van, mert

-  nagy feszültség rendesen kisebb elektróderózióval
jár;

-  a plazmagenerátor maximális teljesítményét korlá
tozza az áramerősség;

-  a maximális plazmahőfokot általában kis feszült
ségnél és nagy áramerősségnél lehet elérni;

Anyagmentes (nontransfered) elektród plazmák 
(EP)

Az elektródplazmák berendezései viszonylag kis fe- 
ssültségen (20-150 V egyen) működnek és meglehető
sen egyszerű konstrukciójúak. Jellemző, hogy viszony
lag kis anyagárammal nagy kilépő gáz entalpiát érnek 
el. Tipikus, hogy lamináris, vagy enyhén turbulens és 
kevéssé örvénylő a gázáram.

Az ívkisüléses plazmagenerátorok három kategóri
ába sorolhatók (S .  tá b lá z a t) .

A nagyobb feszültségű megoldásoknál hosszabb 
anódokat alkalmaznak, ezért jelentékenyebb az ör
vénylés. A kis örvények nagy keringést alakítanak ki, 
amelynek középső részén kis nyomás uralkodik. Az ív 
e részben halad tova. Minél intenzívebb az örvénylés, 
annál hosszabb és nagyobb feszültségű az ív (tipikus 
a 150-1 000 V) Előnyei: kis áramerősséggel, minimális 
elektródkopással nagy teljesítmény.

A 4- ábra az egyenáramú ívvel szokásosan nyert 
eredményeket mutatja. A plazmaképző gáznak átad
ható hő az elektród kialakításától függ. A katód forró 
(3 400°C); szokásos anyaga volfram ötvözet. Csúcsán 
a megolvadt vége emittálja az elektronokat egy nagy 
elektronsűrfiségű áramlásként. Az ív ezután állandó 
feszültség grádienssel terjed tovább a katódtól, majd 
shatározott feszültségeséssel érkezik meg az anódra. 
Az anódra érintkezésnél az ívátmérő változó és akár
csak a vonatkozó hőáram, a gáztípustól függő.

M egolvadt vég p o n t

A h<3 7 % - a  A hő 2 0 % - j  A hó 7 3 % - a

4- ábra. Jellegzetes Játfc izü lttéghez’ tartozó energiaclotdáz 
mnon tram jered'  plazmaégSben

Szokásosan a hőátvitel mértéke közel van az anód 
anyagát már károsító hőáramértékhez. Az elektród 
vízoldalán rossz hőátadással kapcsolt forrási jelenség 
léphet fel, ezért a víz nyomását és áramlási sebességét 
ezekhez a hőátadási viszonyokhoz kell szabni. Az anód 
anyagát (általában réz) a nagy hőfokoknak megfele
lően kell megválasztani. Nagyon tisztának kell lennie 
az anódnak, hogy megelőzzék azt a kis szennyezés- 
diffúziót is, amely egyébként az ív talpponti felületét 
elszennyezné (ez az a pont, ahol az ív az anódhoz 
érintkezik). Ez a szennyezés súlyos üzemzavart okoz
hat. Az ilyen nagyfeszültségű szerkezetekből általá
ban kisebb gázentalpiákat lehet csak nyerni, mint a 
kis feszültségfiekből, mert nagyobb maga a gázáram.
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Az egyenáramú berendezésekben a maximális katódá- 
ram erősség kb. 3000 A, és ezzel a rendszer maximális 
teljesítménye meghatározott. P.: 200 V-os rendszer a 
3 000 A-nél 600 kW-ot teljesít. A felhasználásokat a 
S. táblázatban olvashatjuk.

Anyagátviteles ívek (transferee!)

E módszeren belül kétféle ívüzemről beszélhetünk:
-  a hevítendő munkadarabra történő átvitel,
-  közbenső elektródra történő átvitel.

Az első esetben az ívet egy kis átmérőjű közbenső 
fúvókával szűkítik, fókuszolják és irányítják. Alkalma
zások: hegesztés, vágás és vezetőanyagok összeolvasz
tása. Erős szűkítésnél nagy a sebesség, ezért ezt hasz
nálják vágásnál, a másik két felhasználáshoz lassúbb 
lágy íveket használnak.

A násodik esetben az anyagot vivő ív a másodlagos 
elektródnál véget ér és az eszköz anyagmentes (nont- 
ransfered) tiszta plazmát termel, aminek egyes külön
leges eljárásoknál van bizonyos előnye. Ha pl. a kató- 
dot kis mennyiségű argonnal árnyékolják, az ív egy, 
az áramlás irányában távolabb elhelyezett, - anódra 
vihető, amely öntisztuló és lassan fogy el. Ilyen kö
rülmények között valamely por közvetlenül a katód 
mögötti részben igen jó termikus hatásfokkal hevít
hető (5. ábra).

A rg o n  gaz

C i r k o n
b e t á p l á l á s

•P o r  b u ro k  
B esz'ivott t v e g ö

D is s z o c iá l t  c irkon 
é s  C O j, N2 , 0 2

^  A láng 
(e lg ó zö lg ó tt s z e n e t  

ta r ta lm a z ó  
h á tu l s ó  r é s z e )

5. ábra. A z ionívet kemenceizerkezet metszete

Az ionsugaras berendezésnél egyetlen közös volfram- 
katód van a három különálló áramkörhöz. A három 
független grafit anódot úgy mozgatják, hogy a fo
gyott grafit éppen pótlódjék. A csúcsok a forgatás 
miatt szimmetrikusak. Ügy méretezik az anódokat, 
hogy nagy intenzitású állandóan szublimáló ív jöjjön 
létre.

A rendszer előnyei:
1. Öntisztuló anódok
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2. A porolvasztás termikus hatásfoka nagy (0,9-0,11 
kg/h/kW ) a láng hátsó részén történő betáplálás 
esetén. Az ionív típus kb. 0,9 kg/h/kW  teljesít
ménnyel működik.

3. A katód argonos árnyékoltsága lehetővé teszi az 
anód pótlását a berendezés üzeme közben.
Egy ilyen berendezés 20 év óta üzemel és disszociált 

cirkont állít elő.
Szigetelő gyűrűknek a többrészes anódba helyezé

sével szegmentált anód jön létre. így — üreges vagy 
központi katódból — egy vagy több vízhűtéses fém
gyűrűn át úgy üt át az ív, hogy az végül, az ugyan
csak fém anódgyfirfiben végződik. Ez az elrendezés 
nagyobb teljesítményt tesz lehetővé a feszültség nö
velése által. Egyben nő az elktród élettartama is a 
csökkent áramerősség és az ezzel együtt csökkenő eró
zió miatt (6. ábra).

6. ábra. Szegmentált anódplazma (a); folyadékkal itabüizdU 
plazma (b)

Ilyen berendezéseket használnak nagy aerodinami
kai szélcsatornákban több ezer volt feszültségen. A 
vizzel stabilizált ív is egy fajtája a transfered ívek
nek. A katód és anód között örvénylő víz védi a falat 
az ív hőjétől. Az ív érkeztetéséhez — szokásosan — 
egy külső, forgó grafit kereket használnak elektród
ként. A katód középre nyúló fogyó grafit rúd lehet, 
amelyet a csúcs helyzetének állandó értéken való tar
tásához üzem közben „utántolnak” . Ilyen, rendszerint 
nagy teljesítményű berendezéseket alkalmaznak vegyi 
szintéziseknél, aholis a hűtőfolyadék lehet a reagens 
áram egyik része. Egy ipari alkalmazás: alumíniumo- 
xid és fémek szórása nagy anyagáramokként a kilépő 
plazmába injektálva azokat. Ilyen módon 33,8 kg/h 
teljesítményt érnek el a hagyományos egyenáramú 
elektródanyag átvitel nélküli 9 kg/h-s szórási teljesít
ménnyel szemben. Az így olvasztott fémrészecskéket 
az elgőzölgő folyadék nem engedi oxidálódni, míg a
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hagyományos nontransfered gázplazmáknál 1-15%-os 
oxidációt tapasztalnak.

Elektród nélküli plazmák

A 7. ábrán indukcióval kombinált plazmarendszer 
(ICP) látható.

V íz h ű té s e s  
fu v ó k a  \

P la z m a  la n g

In d u k á lt, 
p la z m a  ív

g g S ' "  A ' ‘M g

V a lto a ra m

V í z h ű té s e s
in d u k c ió s
te k e r c s

í g i  V íz h ű té s e s  
c s ó  a  p lazm a

•  v e z e té s é r e

I
V alam ely , az  
iv e t  k é p z ő  gaz

7. ábra. Indukcióval kombinált plazma

V í z h ű t é s e s
f u v ó k a

V a l t o a r a m
s__

\ 1

r»

1_
w . .

g a z

K e r i n g ő
á r a m

V í z h ű t é s e s  
c s ó  a  p l a z m a  
v e z e t é s é r e

V í z h ű t é s e s
t e k e r c s

A n y a g o k  b e l ö v e l e s e

S. ábra. Anyagbevitele s indukcióé plazma fdldya sémája (a); egy 
m űködi fáklya, kilépi oldalon szemben az iram m al felvett fényképe (b)

Ennél a tekercs, hűtött tűzálló csövet vesz körül. A 
plazmaképző gáz a csőben áramlik. Kis frekvenciához 
nagyobb „fenntartó teljesítmény” kell a gáztípustól is 
függően. A 10 kHz-es tartományban motoros gene
rátorok és konverterek szokásosak. Nagy frekvenciák
hoz és nagy teljesítményekhez hagyományos oszcillá
tor körök valók.

A 8. ábra bemutatja a plazmafáklya konstrukcióját 
és azt, hogy a teljesítmény hogyan adódik át a gá
záramnak. Kb. 1 500 V-nál 3 MHz-es tartományban 
dolgozva a fáklyában 100 A-nál erősebb rádiófrekven
ciás áram cirkulál.

Az áram bekapcsolásakor a plazmarégióban még 
nincs vezető gáz. Különböző módszerek vannak a 
vezetőképesség előidézésére a grafítrudaktól az izzó, 
vagy szikrakisülésekig. A nagyintenzitású erőtér ké
sőbb az ionizált gyújtási régióhoz hozzákapcsolódik és 
egyre jobban kiterjeszti azt. Végül kialakul a tojáshéj 
alakú rendkívül stabil ívtartomány.

Az energiabeadás jelensége hasonló ahhoz, mintha 
egy acélcsövet helyeznének a tekercsbe. Az örvényára
mok a fémfelületben 2-3 mm mélységben alakulnak ki 
és „ellenállás-fűtés jelleggel” emelik a felület hőfokát. 
Az áram az ionizált gáznál is 2-3 mm vastag külső fe
lületi régegben cirkulál. A 8.b. ábra az ívet szemközt- 
ről fényképezve mutatja, a mind közelebbi metszetek 
képein egyre jobban látszanak a rétegek. Kisebb frek
vencián dolgozva a vezető ívrész vastagabb.

Folyamatos üzemben a tekercsben üreges az ív és 
az új gáz az ívrégió körül lép be, cirkulál vissza és 
hajlik el, majd felforrósodva kifúvódik a fáklyából. Ha 
egyszer a begyújtás megtörtént, az áramfogyasztás 
állandósul. Ez állandósult ellenállásra mutat.

A tömény hidrogén kivételével az argontól a nitro
génig és oxigénig bármilyen gázzal lehet dolgozni, az 
áramkör vagy a fáklya rendszer nagyobb módosítása 
nélkül. A fáklya és az áramellását jó illesztésével elér
ték, hogy egyik gázról a másikra át lehessen kapcsolni.

A működtetés teljesítménytartománya a legtöbb 
gáznál 1:10 arányú. Nagyon nagy teljesítménynél az 
ív közel azonos átmérőjű, mint a határoló csőfal és 
így megolvaszthatja azt. Kis energiánál az átmérő le
csökken, és az ív kialszik. Túl nagy gázáram kifújja az 
ívet a tekercsből. Túl kicsiny gázáram esetén a plazma 
nem marad a cső közepén és ezért olvasztja meg a 
kvarcfalat. Ez az üzemzavar nem veszélyes, mert a víz 
azonnal kioltja az ívet. Igen széles hőfoktartományon 
belül lehet ilyen berendezéssel folyamatosan dolgozni.

Hütött, kvarcból szerkesztett indukciós plazma fák
lyáknál, adott csőátmérő mellett, aszerint különböz
nek a maximális teljesítménytartományok, hogy egy 
vagy kétatomos gázt alkalmaznak-e bennük. Az ar
gon könnyen ionizál és nagy átmérőjű ívet ad a kéta
tomos gázokhoz képest (azonos energiaszinten). Az 
eddigi, kb. 1 000 KW-os teljesítményen való mű
ködtetés tükrében nem látszik leküzdhetetlen aka
dálya nagyobb, 1 000-50 000kW-oe fáklyák mű
ködtetésének sem. Nagyobb átmérők hatékonyabbak, 
mert a felület/kW árambevitel kisebb és az ívát- 
mérő/tekercsátmérő arány kedvezőbb.

Gázáram nélküli indukciós plazmaüzem is lehetsé
ges, de ez különleges konstrukciót igényel. Ezeknél a 
termikus szűkítő hatás következtében az ív önmagát 
stabilizálja a csőközépen. A tipikus sugárzási jellem
zőket a 9. ábra mutatja.
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Az ICP berendezések jellemzőinek és 
változatainak összefoglalása
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A különleges módon olyan hullámhosszakat lehet 
gerjeszteni (az íven belüli gázösszetétellel szabályozva 
a frekvenciát), amellyel a kívánt fotokémiai reakció 
optimálható. Gyakorlati adatok szerint atmoszfériku
sán a 100-1 400 nm tartományban a bevitt energia 
25%-a hasznosul. 1 000 kW-os fényforrásban 624 kW 
bevitt teljesítményértéknél 165 kW sugárzási energiát 
mértek 16 000 K hőfoknál 3 800 K effektiv színhőmér
sékletnél egy 7,5 cm átmérőjű, 8 cm hosszú ívvel.

Az ív nyomásnövelésével az emisszivitás is nőtt. Az 
ív méretcsökkentésével annak térszögegységre vonat
kozó sugárzóképessége erősen növekszik, pl. 1-ről 10 
at növelés esetén tízszeresen. Ezen túlmenően még 
az összhatásfok is növekszik. Az ív méreteit a telje
sítményszint változtatásával és a tekercs, valamint a 
plazma közé helyezett hűtött fémcső átmérő megvál
toztatásával lehet befolyásolni. Az ilyen fényforrás jel
lemző adatai:

A rendszer teljesítményszintja: 10-1 000 kW.
Élettartam: korlátlan
Hasznos sugárzási hányad 1 at-nál: a névleges 

25%-a
ívátmérő: 5-15 cm
Színhőmérséklet: 1 at-nál 3 800 K argonra.
FVekvenciatartomány: 200- 6 000 kHz.
A fotokémiailag kezelendő folyadékot a tekercs 

és a kvarccső között lehet vezetni. Az átlátszó cső 
az ív sugárzásának legnagyobb részét átengedi. Ez 
maximálja a hatásfokot. A sugárzás spektrumát a 
gázminőség és a nyomás megváltoztatásával lehet 
változtatni. A hevített elektródok elmaradása miatt 
a — szokásosan ezektől eredő — többlet infravörös 
sugárzás is elesik.

mkl

Valamely alkalmazáshoz az alábbiakat kell figye
lembe venni:
-  Szennyezésmentes a plazma.
-  Levegős, oxigénes és más reaktív gázos folyamatos 

üzem sem rongálja a berendezést.
-  A (más eszközökhöz képest) nagy átmérőjű és kis 

sebességű ívek és plazmák különösen alkalmasak 
ömlesztéshez, vegyi reakciókhoz, gömbalakra ol
vasztáshoz és hevítésekhez. 25 kW-nál 3,8 cm-es az 
átmérő az egyenáramú generátoros eset 0,64 cm- 
es átmérőjével szemben. A kisebb sebesség előnyei: 
hosszabb tartózkodási idő, jobb termikus plazmahő 
kihasználás. A vegyi reakciókhoz való könnyebb al
kalmazkodás, könnyebb axiális vagy radiális anyag- 
beinjektálás. A fáklyából a hőlefúvás is kisebb.

-  Jól szabályozható láng alak. 3 mm széles a nagy- 
sebességű csillag, vagy szalag alakú láng. Vannak 
többlyukas láéngképzési megoldások is.

-  Az intenzíven átáramló anyag lehetővé teszi a 
szennyezetlen gáz visszakeringetését, és hagyomá
nyos fűtőberendezésekben vagy regenerátorokban 
történő előmelegítését. Lángnövelés is lehetséges, 
pl. éghető gáz átáramoltatással.

-  Az indukciós plazmákkal 100-10 000 kcal/kg körüli 
tartalmakat lehet elérni a legtöbb szóbajöhető gáz
nál (levegőnél is). A fajlagos entalpia pontosan és 
reprodukálhatóan állítható be, olyan pontossággal 
mint ahogyan maga a váltóáram beállítható.

Egyenáramú
plazmasugar

Valtoaram

Kvarccso

Plazmakejzo \k
gáz •».

P lazm aképp  
gáz

Egyenáramú ív

Szabad
plazma

Nagy frekvenciás ív

Váltóáram Váltóáram

O  Ű. . Q

10. ábra. A  tandem  kapcsolású fútíberendezések megnövelik és 
megnyújtják a plazmát
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táblázat

A hőforrás típusa

5 cm átmérőjű 
vízhűtéses kalori- 
méternek átadott 

hőmennyiség a tel
jes plasmahő %-ában

Átlagos hőáram 
a kaloriméter 

falnál, 
kcal/m2

Költség (gázok, 
villanyáram, 

fogyó anyagok),
$/h

Indukciós 3 m3/h  levegő
plazma kb. 200 kcal/min 58 1 000 3

plazma 3
kb. 17 m/sec

5 000°C
Egyenáramos 3 m3/h  argon
plazma kb. 450 kcal/min 26 1 000 7,1

plazma 3
kb. 600 m/sec

5 000°C
Nyitott, kb. 0,4 m3/h  fűtőgáz
oxigénes kb. 150 kcal/min 78 1 000 1,15

láng 3
láng kb. 100 m/sec

3 000°C

Hibrid indukciós kapcsolású/egyenáramú 
ívkisüléses berendezések

Az indukciós plazmagenerátorokból tandem kap
csolásban többet össze lehet kapcsolni, de lehet ezeket 
egyenáramú ívvel is együtt működtetni (10. ábra).

Egyik esetben az egyenáramú plazma a teljes 
plazma középső magját alkotja és gyújtó forrásként 
működik. Ezen közben az indukciós plazma további 
segédhőt ad be utóbb, hogy ezzel fenntartsa a hő
fokszintet, megnövelje a plazmaátmérőt és módosítsa 
a hőfokprofilt. Más esetben, amint a 11. ábrán lát
ható, lehet több indukciós berendezést is egymás 
után építeni a reakciós zóna hőfokának értékentar- 
tása, vagy hosszabb zónák létrehozása végett. Erre 
akkor van szükség, ha hosszabb részecske tartózko
dási időre vagy reakcióidőre van igény.

0 V.000
•5  12000
t  10 000 

6000
- |  6000
1 1.000
> •  2000 <u -
g- 0►—

11. ábra. Tengely m enti hőfokok egyenáramú, indukciós kapcsolású és 
tandem  kapcsolású plazmaégőknél a kiáramló anyagban mérve

Egyen/ indukciós

• . . .  ^Tandem (3 db) indukciósáé 
\lndukcós3n \  kapcsoltak

•• soraEgyenáramú \l , , w » 
\  ̂ kapcsolt

A tengely menten a gazaram irányában m ert lavo lsag—-

Ellentétben az „egyenáramú” gázkiáramlásokkal, 
amelyeknek legmelegebb része középen található, az

indukciós kapcsolásúak csúcshőfokait a tengelytől tá
volabb mérik. A kvarcfalas indukciós ívek hőfokma
ximumai (4-10 000 K) kisebbek, mint az egyenáramú 
ívekéi. Az átlag az áramsűrűségtől függ és fémfalas 
indukciós berendezések esetén közel van az egyená- 
ramúakéhoz (17 000 K). A kutatók mindkét típusnál 
gázkeverési és hőfokprofil-átalakítást értek el. Egyen
áramúaknái az elektród geometriája és a nyomás; az 
indukciósoknál a gáztípus, belépési sebességprofil és 
a frekvencia voltak az alkalmazott befolyásoló ténye
zők.

Hőátvitel plazmákból

A legnagyobb átviteli hőáramokat az ívnek a heví
tendő tárgyra irányításával lehet elérni. Az ívben na
gyobb áramsűrűséget alkalmazva, a nyitott hegesztő 
ívnél mérthez képest 10- 20-szoros átviteli hőáramok 
érhetők el. Nagy gázsebességgel ez még tovább növel
hető. A hőátadási adatokat a táblázat tartalmazza.

A kétfajta plazma összehasonlításakor említésre- 
méltó a következő jelenség: ha az indukcióé plazmát 
kis áramlási sebességgel üzemeltetik nagy tárgyakat 
téve a plazmaáramba, egyenlő vagy nagyobb hatás
fok érhető el, mint az egyenáramúval, amiben pedig 
elvileg nagyobb a sebesség és kisebb az átmérő. A 
gyakorlatban ez hasznosítható is.

A termikus szórás az egyik fő ipari felhasználás. 
Ennél a plazmába bevitt és ott megömlesztett port 
továbbítják a munkadarabra. A szemcsék becsapódá-
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sukkor deformálódnak és lehűlnek egyenletes bevona
tot képesve.

A másik felhasználás: szögletes részecskék legöm
bölyítése. Ennél az érdes részecskék, kezdeti olvadás 
után, felületi erők folytán apró gömbökké formálód
nak. Ekkor hirtelen lehűtik azokat. A hűtés sebessége 
nagymértékben befolyásolja a tulajdonságokat. Nem 
szokatlan a 106 K/sec-nél is nagyobb hűtési sebesség. 
Ezt hideg folyadékba ejtéssel, vagy hideg argon, eset
leg nitrogénes keveréssel érik el.

Így stabil nem egyensúlyi szerkezetű fázisok jöhet
nek létre. Ferromágneses anyagoknál különleges mág
neses mezöjű struktúrák alakulnak ki.

Plazmáé forró alumínium vegyületeknek forgó hi
deg korongokra szórása a gázturbinagyártásra hasz
nált finom porok készítésének egyik módja. A gyors 
lehűlés nem engedi a gócok növekedését és így igen 
homogén szerkezetek jönnek létre. A teljes megöm- 
lést biztosítani kell. A hőátvitel a szokásos tényezőktől 
függ (felület, tömeg, fajhő, hőfok és idő). A részecs
keméret 10 mikrométer, vagy kisebb. A hevülés során 
ömlési zóna halad a részecskében annak belseje felé. 
Általánosságban érvényesnek vehető a diffúziós tör
vény: x2 =  kt, ahol x a szilárd folyadék-front behato
lása, k empirikus állandó és t az idő. Bár k tipikusan 
hőfokfüggő, élhetünk azzal az egyszerűsítéssel, hogy 
a front hőmérséklete állandó és ekkor becsülhető egy 
adott méretű részecske megolvadási ideje. A rendszer 
olvadáspontját 1 500 °C körülire véve fel egy 10 mik
rométeréé részecske átolvadása valamivel tovább tart, 
mint 10-5  sec. Mivel a plazma 5 000°C is lehet, ez a 
becslés nagyon konzervatívnak tekintendő (lásd az 5. 
táblázatot).

Van-e a plazmának elég ideje a részecske megol
vasztásához? Egyenáram esetén 200 m/s-os sebes
séggel halad a kb. 50 mm-es forró zónában, amiből 
2, 5 X  10~4 sec tartózkodási idő jön ki. Ez éppen elég,

ha kb. 100 mikrométernél nem nagyobb a részecske. A 
nagyobb teljesítményű egyenáramú és a kis sebességű 
indukált plazmák még 1 000 mikrométeres részecské
ket is megolvaszthatnak.

5. táblázat
A z o lv ad ás b e h a to lá s i  id e je  1 500°C -nál

Behatolás Idő, s
250 A* 10-9
900 Á 10-8
2 600 Á 10-7
8 900 Á

<01orH

26 000 Á 10~5
9 fim 10-4
25 fim 10-3
100 fim K T2

* 1 Á =10-10m

Összehasonlításul: az indukciós plazmák sokkal 
lassabban áramlanak a hevítő régióban, így nagy a 
tartózkodási idő.

10 m /s egy 200 mm hosszú forró zónában 10-2  sec- 
os tartózkodási időt jelent. Ez két nagyságrenddel na
gyobb, mint az egyenáramos ívek esetében. Valóban, 
az irodalomban 1 000 mikrométer feletti átmérőjű fé
mes anyag és oxidos kerámiák hevítéséről valamint 
gyors ömlesztéséről is beszámoltak már.

A  kézirat beérkezett: 1990. feb. 1.

IRODALOM

[1] Scientific A m erican, 225 O ct. (1989).
[2] B. G r ó f  — B. Grycz-K. M M ózty: P lasm a  Technology 

English tran s ., E lsevier, New York (1969).
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Korszerű anyagok, modern módszerek
Szerkeszt i :  K Ö R T V É L Y E S S Y  GYULA

Gőzfázisú korróziós inhibitorokkal kialakított környezetbarát techno
lógia átmeneti korrózióvédő bevonatok létesítésére

A korrózió olyan probléma, ami mindenkinek gon
dot okoz, aki fémekkel dolgozik — a megmunkálástól 
kezdve a készre szerelt termékig — és legutoljára a 
felhasználót is érinti. Sajnos azonban a korrózió leküz
désére kialakított szabvány-módszerek legtöbbje igen
csak időtrabló és költséges. E szabvány-módszerek 
ezenfelül potenciálisan veszélyeztetik a környezetet, 
hacsak nem dolgoznak gondosan és a szennyezők el
vezetésével.

Van azonban egyszerűbb módszer mind a vastar
talmú fémek, mind a színesfémek korrózióvédelmére; 
itt nincs bemártás, tisztítás, elesik a hulladék költsé
ges kezelése és nem szennyeződik a környezet. Ez a 
módszer a gőzfázisú korróziós inhibitorokkal kialakí
tott technológia (angol rövidítés: VCI =  vapor corro
sion inhibitor).

A VCI technológia mechanizmusa

A gőzfázisú korróziós inhibitorok valamely zárt 
rendszer légterét a védelmet nyújtó gőzök révén kon
dicionálják; a gőzök ezután a fémfelület összes részén 
kondenzálódnak, beleértve a bemélyülő területeket és 
a hagyományos módszerekkel el nem érhető üregeket 
is.

A gőzfázisú korróziós inhibitor nedvesség-filmben 
oldott ionjait a fémfelületek magukhoz vonzzák. A 
gőzfázisú korróziós inhibitor ionjai vékony, monomo
lekuláris védő-filmet alkotnak a fémfelületen és olyan 
védőgátat létesítenek, ami a gőzök kondenzálásával 
önmagát újra tudja építeni.

A VCI technológia szerinti védelem előnyei

Az előzőekben ismertetett korrózióvédelmen túlme
nően a VCI technológia alkalmazása számos előnyt 
biztosít:

Környezetbarát. A dolgozók egészségvédelmének 
figyelembevétele, valamint a környezetre veszélyes 
anyagok megfelelő eltávolítása révén a VCI techno
lógia az érdeklődés középpontjába lépett. Mindenütt, 
ahol a VCI technológia helyettesíteni tudja az olajo
kat, kiiktathatók a környezetvédelmi gondok, mivel e 
technológia hatóanyagai víz-alapúak és nem szennye- 
zőek. Nincsenek olajok, foszfátok, nitrátok és nehéz
fémek, amiket mind le kellene küzdeni.

* A Cortec Corporation, St. Paul (USA), MN elnöke. 
Fordította és sajtó alá rendezte: Korbaly Judit

BO R IS  MIKSIC*

Tiszta, száraz védelem. Mivel nincsenek olajok, a 
VCI technológia alkalmazásakor elmarad az olajok fel
rakásának és levételének költséges művelete, valamint 
az ezt követő tisztítás költsége. A legtöbb alkatrész — 
legyen az megmunkált fém, vagy egy több fémből álló, 
készre szerelt darab — azonnal felhasználható, vagy 
továbbvihető a termelés következő szakaszába.

Csökken a berendezések beruházási költsége. Mivel 
a VCI technológia alkalmazásakor elmarad a platti- 
rozás és festés előtti tisztítás, nincs szüksége semmi
lyen extra hulladék-feldolgozó rendszerre, vagy beren
dezésre sem. A VCI technológia szerinti korrózióvéde
lem egyszerű és gyorsan megvalósítható mind a kézi 
működtetésű, mind az automata termelő-sorokon.

Több fémből álló alkatrészek védelme. A VCI tech
nológia számos olyan változatát dolgozták ki, amik 
mind a vastartalmú fémek, mind a színesfémek védel
méhez alkalmazhatók; a többi között vannak olyan 
összetételű készítmények, illetőleg technológiák, me
lyek több fémből készült alkatrészek és összeszerelt 
egységek szállítás és tárolás alatti korrózióvédelmét 
biztosítják.

Rövid- és hosszúlejáratú védelem. A napjainkban 
alkalmazott legtöbb korróziós inhibitálási technológia 
rövid időszakra tudja a fémeket védeni és ezért nem 
sok jóval jár, ha az anyagokat hosszú ideig kell tárolni, 
vagy tengeren túlra kell szállítani. A VCI technológia 
folyamatos, önmagát megújító védelmet tud nyújtani 
24 hónap időtartamra.

Tiszta, száraz és átlátszó rétegű védelem. A VCI 
technológiának bármely változatát alkalmazzuk is, a 
Cortec-féle gőzfázisú korróziós inhibitorokból kiala
kuló láthatatlan, felületi ion-réteg nem befolyásolja a 
fém fontosabb felületi sajátságait. A kezelt alkatré
szeket azonnal lehet festeni, hegeszteni, szerelni, vagy 
a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, nincs szükség a 
gőzfázisú korróziós inhibitorokból kialakult bevonat 
eltávolítására.

A VCI technológia alkalmazása a megmunkálástól 
a készre szerelt termékig

Tekercsek és lemezek védelme a VCI technológia 
alkalmazásával

A tekercseket és lemezeket hagyományosan olajok
kal védik, amik azonban szennyezőek és eltávolítá
suk is nehézséggel jár; a korróziógátló papírok pe
dig könnyen elszakadhatnak, csökken hatékonyságuk,
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mert a gőzfázisú korróziós inhibitorok elillannak a 
külső légtérbe.

Acéltekercsekhez és acéllemezekhez a Cortec VCI- 
319 készítmény használandó. Egyszerű permetezéssel 
visszük fel a fémre. A fém minden repedésébe eljut a 
szer és hetekre szóló védelmet biztosit. Egy 20 tonnás 
tekercs mindössze néhány perc alatt fujható le. Az 
acél védelmére a VCI-319 a megfelelő készítmény, 
nem költséges és általában nem távolítják el a fém 
felületéről a további megmunkálás előtt. Amennyiben 
szükséges, a VCI-319 készítmény — az olajoktól 
eltérően — vízfürdőben egyszerűen lemosható.

Alumínium, vagy galván-acél tekercsek és lemezek 
védelméhez a VCI-34 készítmény használandó; a 
sárgarézhez és rézhez a VCI-316-ot ajánlják.

A lemezek mozgatásának tökéletesítése

A VCI-319 és VCI-347 készítmények alkalmazása
kor nem tapadnak össze a lemezek, mint olajalapú 
anyagok használatánál. A lemezek bármikor egyen
ként is felszedhetők. Ez lehetővé teszi a kézi úton tör
ténő, vagy automatizált lemez-mozgatás optimális se
bességének beállítását. Javulnak a munkavédelmi kö
rülmények is, csökkennek ugyanis az olajozott leme
zek kézi szétválasztásakor fellépő veszélyek.

A felület-kikészítés tökéletesítése

Igen fontos, hogy a tisztítási műveletek során a 
VCI-319 és VCI-347 készítmények sokkal könnyebben 
távolíthatók el, mint a hagyományos rozsdásodást 
gátló anyagok. A darabok tisztábban, gyorsabban 
és alacsonyabb hőmérsékleten lépnek ki a mosó- 
rendszerből. A Cortec VCI technológia révén — 
mivel nincsenek olajok — megnő a tisztító-fürdők 
tartályainak élettartama.

A sajtolás és extrudálás kenőanyaga

A VCI-347 koncentrátum kiváló korrózió-állóságot 
és kenési sajátságokat létesít a közepes nyomású saj
toláskor és a dróthúzáskor és nincs szükség tisztításra, 
vagy egyéb kezelésre. A VCI-347 készítmény alkalma
zása a kevesebb vegyianyag felhasználás révén lénye
gesen csökkenti a kenőanyag-költséget és szükségte
lenné teszi a szulfonált és klórozott kenőanyagok hasz
nálatát. A víz-alapú kenőanyagok alkalmazása megál
lítja a környezet szennyeződését és csökkenti a hulla
dékok megsemmisítésének költségeit.

Tisztább hegesztés és tisztább levegő csökkenti a friss 
levegő felhasználását

A VCI készítményekkel kezelt termékek hegesztése
kor lényegesen kevesebb füst keletkezik, mint az olaj
jal védett darabok esetében. Ez nemcsak a munkavé
delmi veszélyek lehetőségét csökkenti, hanem korlá
tozza a hőveszteséget is és kiküszöböli a szellőztetésre 
fordítandó hatalmas mennyiségű energiát.

rnkl

A VCI technológia szerinti védelem különösen az 
alacsony karbon-tartalmú acélok hegesztésekor elő
nyös, mivel ezek érzékenyek a karbon külön felvéte
lére. Míg egyes olajokat a hegesztés előtt a fémről el 
kell távolítani, addig a Cortec VCI készítmények ma
radhatnak, mivel ezek nem változtatják meg a kriti
kus metallurgiai sajátságokat a hegesztés során.

Szerkezeti részegységek és a készre szerelt 
gyártmányok védelme

Az olyan készre szerelt részegységek esetében, mint 
például a forgácsolással megmunkált, igen aktív fe
lületekkel rendelkező differenciálművek és az öntött
vas, vagy szinterelt-fém alkatrészek, a rozsdásodás el
leni védelemre hagyományosan a nagy igénybevétel
nek megfelelő olajokat alkalmazzák. Az ilyen nagy- 
értékű részeket elsőrendű védelemmel kell óvni az 
elemi alkatrészektől kezdődően mindaddig, amíg ké
szen állanak a további összeszerelésre. Ez az időtar
tam gyakran egy hónaptól kezdve két évre is kitolód
hat.

Ezekhez a helyzetekhez alakították ki a Cortec 
VCI-379 készítményt, ami egy víz-alapú, biológiai
lag lebontható mártófürdő. A VCI-379 készítmény el
sőrendű, hosszantartó védelmet biztosít a rozsdáso
dás ellen és a nagy igénybevételnek megfelelő, nehéz
típusú olajoktól eltérően ez a szer tökéletesen meg
szárad és nem csökkenti a festékek tapadását, eltávo
lítása tehát szükségtelen.

VCI készítmények alkalmazása a gőzfázisú 
zsírtalanító berendezés fürdőjében

A szerkezeti részegységek, vagy a kész gyártmányok 
sok esetben olaj-bevonattal védve érkeznek, amit 
gőzfázisú zsírtalanító fürdőben kell eltávolítani a 
további összeszerelés, vagy alkalmazás előtt.

A gőzfázisú zsírtalanító fürdők egyik legnagyobb 
problémája az, hogy a bemártás révén tökéletesen 
megtisztított gyártmányok a fürdőből kilépve azonnal 
hajlamosak a rozsdásodásra. E probléma megoldására 
alkalmas a VCI-1236 készítmény, melynek felhaszná
lása a gőzfázisú zsírtalanító fürdőből kilépő gyártmá
nyok rozsdásodás elleni védelmének igen gazdaságos 
megvalósítását teszi lehetővé. A VCI-1236 olyan fo
lyékony adalék, ami a zsírtalanító fürdő oldatához 
egyszerűen hozzáadható. A VCI-1236 mind a vastar
talmú fémek, mind a színesfémek esetében hatékony 
és nem tartalmaz foszfátokat, nitrátokat, klorátokat 
vagy egyéb nehéz fémeket. A felületeket előzetes tisz
títás nélkül lehet bevonni, vagy festeni.

VCI technológia szerinti védelem a csomagolás, 
szállítás és tárolás során

Bármilyen gyártmány rozsdásodás elleni védelme 
legyen is a cél, a Cortec VCI technológia kialakítása
kor a termékek olyan széles skáláját hozták létre, ami
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mindezen — igen változó méretű — gyártmányok vé
delmére alkalmas.

A Cortec VCI készítmények számos berendezés 
belső felületeinek fokozott korrózióvédelmét biztosít
ják, mint például szivattyúk, motorok, repülőgép mo
torok, turbinák, hidraulika alkatrészek, kompresszo
rok, szelepek, szabályozók, tartályok és edények ese
tében. A VCI technológia sok részegység belső alkat
részeinek és felületeinek két évre szóló, hatékony kor
rózióvédelmét biztosítja.

A Cortec VCI készítmények biztosítani tudják a vé
delmet az olyan kicsiny daraboktól kezdődően, mint 
például a chip-áramkörök, egészen az óceánjáró teher- 
hajók hatalmas szállítási konténeréig. A nagy darabo
kat VCI-bevonatos borítással burkolhatják a tárolás 
és szállítás során. A kicsiny darabokat a Cor-Pak™  
VCI-bevonatos hártyába csomagolhatják, illetőleg le
forrasztott, vagy Zip-Loc® típusú VCI-tasakokban 
helyezhetik el. A dobozokban tárolt darabok esetében 
a VCI-tablettát, vagy a VCI-tartalmú, gázáteresztő

tasakot elhelyezzük a csomagban, majd az egészet lég
mentesen lezárjuk. A készítmény tiszta, nem mérgező 
védőgázt bocsájt ki folyamatosan.

A Cortec VCI-130 hab-idomok a gépjárművekben, 
repülőgépekben és egyéb berendezésekben alkalma
zott, alakhoz illeszkedő bevonatok alternatív megol
dását képviselik. Az elektronikus rendszer, vagy áram
kör házába egyszerűen belehelyezzük a kis méretű 
VCI-130 hab-idomot és azután leforrasztjuk a rend
szert. Az alakhoz illeszkedő bevonatok létesítésének 
minden kiadása elesik a töredék-költséget kitevő VCI- 
technológia alkalmazásával.

A fémek korrózióvédelméhez a rozsdásodást gátló 
olajok jelentős alternatíváját nyújtja a VCI techno
lógia. A hagyományos kezelések számos esetben át
válthatok a környezetbarát VCI-technológiára. A VCI 
készítmények ezen túlmenően jelentős gazdasági meg
takarítást is eredményeznek és ez „nyerő helyzetbe” 
hozza a gyártót, a fogyasztót és a környezetet is.

A  kézirat beérkezett: 1991. ápr. 11.

A POLICHEM Kft. 
magyar-amerikai vegyesvállalat 
a VEGYTEK kereskedelmi 
tevékenységének teljeskörű folytatója.

Tevékenység! köre:

Vegyianyagok nagykereskedelmi önálló export-import bonyolítással.
-  szerves és szervetlen vegyianyagok
-  ipari vegyi segédanyagok
-  háztartásvegyipari és kozmetikai cikkek
-  cukrászati és sütőipari segédanyagok
-  töltőanyagok, ragasztók
-  felületkezelő és korrózióvédő anyagok
-  galvántechnikai anyagok
-  lakkok, zománcok, festékek, hígítók
-  műanyag alap- és segédanyagok, mester keverékek
-  műanyag félkésztermékek (lemezek, rudak, csövek, hegesztőpálcák)
-  gumiipari alap- és segédanyagok, töltőanyagok

Partnereink igénye esetén vállalunk:
raktározást, bértárolást, házhozszállítást.

POLICHEM Kft. 1054 Budapest, Kozma Ferenc u.3.
Telefon: 132-5380 
Telex: 22-6188 
Telefax: 111-5425

POLICHEM Mintabolt 1054 Budapest, Báthorl u.4.
Telefon: 111-3833
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i4  tnaqyat* vegyipar
Polinszky Károly köszöntése

Dr. Polinszky Károly Kossuth-díjas 
egyetemi tanár, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia rendes tagja, Egyesü
letünk és Lapunk Szerkesztőbizottsá
gának tagja 70 éves. Ebből az alka
lomból a vegyésztársadalom, az Egye
sület munkatársai és tanítványai nevé
ben köszöntjük ő t. Kívánjuk, hogy to
vábbra is aktív tagja maradjon a kémi
kusok nagy családjának, kérjük taná
csaival segítse a jövőben is munkánkat, 
s ehhez kívánunk erőt és jó egészséget.

Kiemelkedő pályafutása nehéz idő
szakokon ívelt át. Ezekben az időkben 
olyan felelősségteljes vezető munkakö
rökben állt a tudomány, a felsőokta
tás, a vegyipar, sőt az egész hazai ok
tatásügy terén, amikor igen nehéz volt 
nemcsak a szakmát képviselni, hanem 
humánus embernek is maradni. Rend
kívüli tehetsége és jó szervezőkészsége 
lehetővé tette helytállását. Mérnökök 
— nemcsak vegyészmérnökök — ezrei 
a tanítványai, akiket a Budapesti Mű
szaki Egyetemen és a Veszprémi Egye
temen oktatott.

Budapesten született 1922. március
19-én és 1940-ben az Eötvös Gimná
ziumban érettségizett. 1944-ben sze
rezte meg vegyészmérnöki diplomáját 
a József-nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetemen, majd Varga Jó
zsef professzor munkatása lett a Mű
egyetem Kémiai Technológiai Tanszé
kén. Adjunktus már, amikor 1948-ban

műszaki doktorrá avatják. Veszprém
ben folytatja pályafutását 1949-től, 
amikor megszervezi a Veszprémi Vegy
ipari Egyetemet és a Nehézvegyipari 
Kutató Intézetet. Dékánként, majd 
rektorként (1963-ig), illetve igazgató
ként (1949-52) vezeti az intézménye
ket. Közben 1953-54-ben a Vegyipari-, 
ill. Bánya és Energiaügyi Miniszté
rium Műszaki Fejlesztési Főosztályá
nak, ill. Nehézvegyipari Igazgatóságá
nak vezetőjévé nevezik ki, megtartva 
professzori állását Veszprémben.

Részt vesz 1961-ben az MTA Mű
szaki Kémiai Kutató Intézetének létre
hozásában, amelynek igazgatóhelyet
tese (1961-66), majd igazgatója (1966- 
74). Művelődésügyi miniszterhelyettes 
(1963-74), oktatási miniszter (1974- 
80). A Magyar Tudományos Akadé
mia alelnökévé választják 1980-ban 
és ugyanebben az évben a Veszp
rémi Egyetemről, mint egyetemi ta
nárt áthelyezik a Budapesti Műszaki 
Egyetem Kémiai Technológiai Tanszé
kére. 1981. július 1-től két ciklusban
1987. június 30-ig a Budapesti Mű
szaki Egyetem rektora. 1991. december 
végén nyugalomba vonult, de továbbra 
is aktív tagja a Magyar Tudományos 
Akadémia Kémiai Tudományok Osztá
lyának és a Budapesti Műszaki Egye
tem Kémiai Technológiai Tanszékének.

Tudományterülete kezdettől fogva 
a nehézvegyipari, elsősorban a szer

Címképünkőn: az MG HUNGAROGÁZ 1991. november 
15-én üzembe lépett levegőszétválasztó üzeme

1989 őszén a német Messer Gries
heim G.m.b.H. és az Oxigén- és Dis- 
sousgázgyár Vállalat MG Hungarogáz 
Kft néven vegyesvállalatot hozott létre 
cseppfolyós levegőtermékek előállítá
sára és forgalmazására.

Azóta Budapesten felépült Európa 
egyik legmodernebb levegőszétválasztó 
üzeme, amely óránként 6000 m3 csepp
folyós terméket állít elő. 1991.novem
ber 15-én megkezdődött a próbaüzem 
(2500 m3/h  cseppfolyós oxigén, 3500 
m3/h  cseppfolyós nitrogén).

Az alacsony-nyomású nitrogéncsepp
folyósító körrel működtetett üzem tur
bókompresszorait, expanziós turbináit 
nyugati világcégek szállították.

A levegőszétválasztó berendezést szá
mítógépes folyamirányító rendszer se
gítségével műszakonként két kezelő 
üzemelteti.

A 2 db, egyenként 1 000 000 literes 
tárolótartály lehetővé teszi

850 000 m3 oxigén
700 000 m3 nitrogén egyidejű 
tárolását.

Ez a hatalmas tárolókapacitás és 
az újonnan vásárolt 10 db Volvo, 
illetve Scania vontatókkal felszerelt 
Messer Griesheim gyártmányú tartály- 
kocsi garantálja, hogy az MG Hunga
rogáz Kft, minden felhasználói igényt 
ki tud elégíteni.
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vetlen kémiai technológia, illetve a 
technológia rendszertana. Emellett a 
műszaki felsőoktatás pedagógiájának, 
szakmódszertanának is művelője. Mű
vei közül kiemelkedő a Varga Jó
zseffel írt három részes Kémiai tech
nológia tankönyv. Számos alapvető 
vegyészmérnöki szakkönyv, ill. azok 
magyarra fordításának főszerkesztője 
(J.H. Perry: Vegyészmérnökök kézi
könyve; O.A. Neumüller. Römpp Ve
gyészeti Lexikon; Műszaki Lexikon).

Tudományos munkássága alapján 
1952-ben a kémiai tudomány kandidá
tusa, 1961-ben doktora lett. Az MTA 
1964-ben választotta levelező, 1976- 
ban rendes tagjává.

Polinszky Károly tevékenységének 
értékelését számos hazai és külföldi el
ismerés jelzi. Kossuth-díjban részesül 
1961-ben, az Apáczai Csere díjat 1979- 
ben kapja meg. A Szentpétervári (Le- 
ningrádi) Műszaki Egyetem tisztelet
beli doktora lett 1968-ban, a „Pro Un- 
viersitate Vespremiensi” érem tulajdo
nosa 1974-től. A Karlsruhei Egyetem 
tiszteletbeli szenátorává választotta és 
több nemzetközi szervezet tagja, il
letve tiszteletbeli tagja lett (Európai 
Kulturális Társaság, Velence, IUPAC, 
IGIP).

Veszprém város tudományos és kul
turális életének fejlesztéséért végzett 
munkásságát a város díszpolgárság 
adományozásával ismerte el.

Kívánunk még sok boldog születés
napot!

dr. Szichy Gábor

Az automatikus minőségbiztosító 
rendszer kizárja, hogy bármilyen okból 
a megkívánt minőségtől eltérő termék 
kerülhessen a tárolótartályba.

A nagytisztaságú cseppfolyós nitro
gén minőségére jellemző adat, hogy az 
oxigéntartalom kisebb, mint 1 ppm.

A MG Hungarogáz Kft a vásárlók
nak a gazdaságos cseppfolyós termé
kekre történő átállását a Messer Gries
heim G.m.b.H. hazánkban engedélye
zett tárolótartályainak, ill. hidegelgá- 
zosító berendezéseinek kulcsrakész te
lepítésével és — hosszú távú szerződé
sek alapján — bérleti konstrukcióban 
történő biztosításával segíti elő.

A MG Hungarogáz Kft ezt az átál
lást, amely a gazdaságosságon túl más 
előnyökkel is jár (pl.: üzembiztonság, 
rendkívül nagy tisztaság, nehéz fizikai 
munka megkönnyítése) egyéb alkalma
zástechnikai eszközök bér beadásával és 
szaktanácsadással is elősegíti.



A magyar vegyipar

HÍREK A VEGYIPARBÓL
Csökkent a vegyipar termelési értéke 1991-ben

A közelmúltban jelent meg az Ipari 
és Kereskedelmi Minisztérium előzetes 
adatszolgáltatása az ipar 1991. éves 
tevékenységéről. Eszerint az ipari ter
melés és értékesítés 1989-ben kezdődő 
csökkenése 1991-ben folytatódott, sőt

erőteljesebbé vált. A gazdálkodó szer
vezetek a termelés visszafogásával pró
báltak alkalmazkodni a külső piacvál
táskényszer, az import liberalizáció és 
a szűkös belföldi kereslet által támasz
tott feltételekhez.

A vegyipar az ipar átlagánál vala
mivel kedvezőbb helyzetben folyó áron 
ugyan 116,4%-kal termelt többet, mint 
az azt megelőző évben, de becsült volu
menindexe a termelési érték területén 
80,3%, a folyóáras értékesítésben pe
dig 81,8% volt. A termelési érték csök
kenését igazolják a kiemelt termékek 
adatai (1. táblázat), valamint a vegyi
par gyártási ágainak indexei (S. táblá
zat).

Sz.G. 

1. táblázatTermék gyorsjelentés 1991.01—12. hónapjáról

Megnevezés Mennyiségi Termelt
egység mennyiség index, %

Kénsav, technikai f 100 %-os)
Nátrium-hidroxid (marónátron) techn. 100 %-os báz.
Etilén
Propilén
Vitaminok
Antibiotikumok (humán)
Kohóipari és háztartási koksz 
Benzin
Gázolaj és tüzelőolaj 
Fűtőolaj
Teher- és társasgépkocsi abroncsköpeny
Polietilén
Polipropilén
PVC por
Műbőr
Cellulóz alapú rost 
Szintetikus rost 
Szintetikus selyem
Szintetikus alapú mosó- és mosogatószer 
Ammónium-nitrát N2 hatóanyagtartalma 
Mészammonsalétrom N2 hatóanyagtartalma 
Karbamid Nj hatóanyagtartalma 
Ammónia Na hatóanyagtartalma 
Nitrogénműtrágya (egyedi műtárgyaként Nj ha.) 
Szuperfoszfát, porított, vízoldható P2O5 hatóag. 
Szuperfoszfát, szemcsézett, vízoldható PjOs hatóag. 
Foszforműtrágya P 2 O 5  vízoldható hatóag.
Összetett műtrágya hatóanyagtartalomban kifejezve 
Kevert műtrágya hatóanyagtartalomban kifejezve 
Műtrágya hatóanyagtartalomban kifejezve 
Gombaölőszer (fungicidek)
Gyomirtószer (herbicidek)

ezer t 127,8 52,8
ezer t 164,4 90,7
ezer t 254,0 108,4
ezer t 173,3 103,6

kg 996,0 62,0
kg 576305,0 90,4

ezer t 902,2 104,8
ezer t 2250,4 86,4
ezer t 2860,7 103,1
ezer t 1605,1 89,6

ezer db 611,9 71,5
ezer t 248,4 112,2
ezer t 150,0 96,5
ezer t 176,5 95,1

1000 m2 13548,0 51,4
ezer t 2,5 61,0
ezer t 25,2 117,8
ezer t 2,9 63,0
ezer t 44,3 76,4
ezer t 64,8 45,5
ezer t 49,4 48,1
ezer t 74,8 70,2
ezer t 31,4 67,0
ezer t 237,6 56,7
ezer t 12,9 23,0
ezer t 6,0 12,7
ezer t 12,9 23,0
ezer t 91,5 44,1
ezer t 7,3 32,6
ezer t 351,3 49,8

t 6922,0 53,9
t 18209,0 55,6

S. táblázatTerm elési és értékesítési adatok (gyártási áganként)

Megnevezés Ipari termelési érték Összes értékesítés
(folyó áronl MFt Index, %

MFt Index, %
Kőolajfeldolgozó ipar 133324,7 128,2 132020,1 129,4
Gázgyártás és -elosztás 77721,4 152,3 77635,1 152,3
Szerves és szervetlen vegyipar 13352,7 99,6 11329,6 91,9
Műtrágya- és növényvédőszer gyártás 26778,1 84,7 25803,4 83,5
Műanyag- és vegyiszál gyártás 55660,6 104,0 54632,6 103,9
Mfianyagfeldolgozó ipar 11867,4 89,1 11397,5 89,0
Gumiipar 12425,1 92,6 12672,4 95,8
Gyógyszeripar 65296,5 110,8 63736,5 109,6
Háztartási- és kozmetikai vegyipar 4287,9 86,4 4228,7 87,1
Vegyipar összesen: 400714,2 116,4 393455,8 116,4
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A magyar vegyipar

VÁLLALATI HÍREK

A  M ÓL Rt. vezetői munkakö
reire kiírt pályásatok elbírálása meg
történt. E i alapján jelentősen meg
újult a részvénytársaság vezetői gár
dája. Az alábbiakban összesítve meg
adjuk a MÓL Rt. vezetői gárdáját, te
hát az 1991 októberi kinevezetteket 
együtt mutatjuk be a most megbízott 
vezetőkkel.

Subái József ügyvezető vezérigaz
gató

Mándoki Zoltán stratégiai és üzleti 
tervezés vezérigazgatóhelyettes

A pénzügyi vezérigazgatóhelyettes 
és a személyügyi igazgatói poszt még 
nincs betöltve.

dr. Szalóki István vezérigazgatóhe
lyettes, a feldolgozási ágazat vezetője 

Sebestéin Béla vezérigazgatóhelyet
tes, a kutatási-termelési ágazat veze
tője

K utatási-term elési ágasa t
Asztalos József tervezési-gazdálkodási 
igazgató
Hangyái János kutatási-művelési igaz
gató
Kugler Flórián személyügyi igazgató 
Barta Gyöngyi fejlesztési-beruházási 
igazgató
Pallaghy Barnabás termelési-szállítási 
igazgató
Dr. Kristóf Miklós műszaki-fejlesztési 
igazgató
Czibulka Péter pénzügyi-számviteli igaz
gató
A marketing-kereskedelmi igazgatói 
poszt még nincs betöltve

Operatív munkakörök a kutatási-terme
lési ágazatban
Kőolaj- és földgázbányászati Fejlesztő 
Intézet
Dr. Pápay József igazgató
Délalföldi Bányászati Üzem 
Dr. Valastyán Pál igazgató 
Dunántúli Bányászati Üzem 
Gerecs László igazgató
Északalföldi Bányászati Üzem 
Nagy Gyula igazgató
Közép-Tiszántúli bányászati üzem 
Kovásznay László igazgató

Kiskunsági Bányászati Üzem 
Reményi István igazgató 
Kelet-Alföldi Bányászati Üzem 
Magyari Dániel igazgató

A Délkelet-alföldi Bányászati Üzem 
és a Gáz- és olajszállító Üzem igazgatói

mid

munkaköreire még nem született dön
tés.

Feldolgosási Á gasa t

Jakob Károly statégiai igazgató 
Katona János feldolgozási igazgató 
Cseh Béla marketing igazgató 
Papp Gábor karbantartási igazgató 
Porgány Géza gazdasági igazgató 
Isaák László személyügyi igazgató 
Dr. Horváth József műszaki-fejlesztési 
és beruházási igazgató 
Pogány Gyula műszaki-felügyeleti-szol- 
gáltatási igazgató

Operativ munakörök a feldolgozásiága
zatban:

Tiszai Finomító 
Kónya Sándor igazgató 
Komáromi Finomító 
Dr. Dénes Ferenc igazgató 
Dunai Finomító 
Nádas István igazgató 
Zalai Finomító
Dr. Gelencsér László igazgató
Termékvezeték és terméktároló rendszer 
Dohány László igazgató

Töltőállom ás hálósat

Dr. Kárpáti Zoltán igazgató 
Szántai Balázs marketing igazgatóhe
lyettes
Sági Dezső kereskedelmi igazgatóhe
lyettes

A MÓL Rt. Igazgatósága 1992. 
január 13-15. között megtartotta ne
gyedik ülését. Első olvasatban elfogad
ták az éves tervet. Az igazgatóság fon
tosnak tartja a munkavállalók rész
vényhez juttatását, de az csak a pri
vatizációval párhuzamosan valósítható 
meg. Döntöttek a Szegedi Olajipari 
Építési- és Karbantartó Kft, illetve az 
Orosházi Olajipari Szállítási Kft létre
hozásáról.

A MÓL R t. D unai Finom ítója
környezetvédelmi programja kettős tö
rekvést takar. Egyrészt a közvetlen 
gyár melletti térség szennyezettségé
nek csökkentése (levegő, víz, talaj véde
lem, hulladékkezelés és hasznosítás), 
másfelől az ország légszennyezettségi 
állapotának javítása. Ennek eredmé
nyeként 1990-ben 9,3 MFt-ra, harma
dára csökkent a kirótt légszennyezési 
bírság összege. Jelenleg 2,4 mrd Ft- 
ba kerülő környezetvédelmi beruházási

program folyik. A 27 hónapig tartó 
munka kiterjed a talajvízvédelmi rend
szer továbbfejlesztésére, a szénhidrogé
nek közúti és vasúti töltésekor fenn
álló párolgási veszteségek csökkenté
sére, a butánoxidációs maleinsavanhid- 
rid üzem véggázainak megsemmisíté
sére, egy új kénkinyerő üzem építésére 
és az ún. process szennyvizek biológiai 
tisztítására. Az egész országra kiterje
dően előnyös hatású a már teljes ka
pacitással működő reformáló 4 üzem 
és a III. né-ben beinduló HDS (krakk 
alapanyag kéntelenítő) üzem. A DKV
91-ben 8,6 mrd Ft fejlesztést hajtott 
végre, ebből 4,7 mrd közvetlenül a kör
nyezetvédelmet szolgálta.

A Richter Gedeon Vegyészeti 
Gyár R t. belföldi árbevétele megkö
zelítette a tervezett 5,4 mrd Ft-ot. Eb
ből a gyógyszerértékesítés 4,5 mrd Ft 
volt. A tervezett 184 MUSD export
tal szemben 26 MUSD lett a tényleges. 
Jellemző, hogy ebből az első III. né-ben 
mindössze 3,4 MUSD termék kiszállí
tására került sor. Ezen kívüli, a ko
rábbi rubel elszámolású országokban 
az export 25 MUSD-nyi volt. Ez a bér
munkákkal 30 MUSD-ra növekedett. A 
tőkés export a tervezett 70 MUSD-vel 
szemben, 77 MUSD-t ért el. Ebből 9 
MUSD a szellemi export, 13 MUSD a 
kész gyógyszer, a többi hatóanyag.

A közvetlen költség 4,8 mrd Ft körül 
alakult, míg a vállalati és üzemi általá
nos költségek 4,7 mrd Ft-ot tettek ki. 
A Richter Rt. 1,4 mrd Ft-ot használt 
műszaki fejlesztésre. Az egyéb költsé
geket is tekintetbe véve 800 MFt kö
rüli vállalati eredményre számítanak. 
A létszám 400 fővel csökkent. 25%-os 
bérfejlesztést sikerült megvalósítaniuk.

Az 1992. évi tervekben a még min
dig bizonytalan szovjet területre 100 
MUSD értékesítést látnak reálisnak. 
Főmegrendelőjük az Orosz Föderáció, 
megállapodások jöttek létre az ukrá
nokkal és a beloruszokkal. A kelet
európai országokba a tavalyival azonos 
30 MUSD-nyi exportot terveznek. A 
tőkés exportban 80 MUSD-t szeretné
nek elérni, a kevésbé gazdaságos cik
kek értékesítésének további csökken
tése mellett. Az Érdekegyeztető Taná
cson elfogadott és külön adó nélkül ki
fizethető 28%-os keresetszínvonal nö
vekedést ki szeretnék használni: a bér
emelést 4-5% tartalék mellett március
1-től valósítják meg.

A Richter Rt. privatizációját a NŐ- 
MURA készítette el, az Rt. a megke
reső leveleket, az információs memo
randumot és a titkossági megállapo
dást a terv szerint kiküldte. Igen sok
féle válasz érkezett, a jelentkező cégek
kel a tárgyalások folynak, egyértelmű 
döntés a félév végére várható. A je
lentkezők érdeklődésében a Richter Rt.
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A magyar vegyipar

pénzügyi helyzete kisebb szerepet ját
szik, mint a volt szovjet piaci pozíciója.

Az EG IS G yógyszergyár, mint 
már tudósítottunk róla — 1991. dcem- 
ber 31-vel részvénytársasággá alakult. 
Alaptőkéje 5,45 mrd Ft. Tulajdonos 
100%-ban az ÁVÜ. Kétévi időtar
tamra az igazgatóság tagjai a követke
zők:

dr. Orbán litván, 
dr. Marotfy László, 
dr. Lcmpcrt Károly

ÁVÜ
dr. Veress József 
Felügyelő B izottság
dr. Reszegi László 
dr. Bálint Konrádní 
dr. Kovács Andor
Mogyorósi György, valamint a dolgo

zók által választott két tag, Cserháti 
Gyula és Berta József.

A C H IN ÓIN Rt. fennállása óta a 
legnagyobb nyereséget érte el az 1991. 
évben. Az előzetes számok szerint 
a 14 milliárd forintos árbevételben 
a magyar mérlegelvek szerint 2-2,2 
milliárd forint adózás előtti nyereség 
lesz, ez kétszer annyi mint a tavalyi. 
A bevételben 60 millió dollárt tett ki 
a nyugati, 40-45 millió a keleti és 70 
millió dollár a hazai értékesítés. Igen 
kedvező volt az originális termékek, a 
Yumex és az Ipriflavon értékesítése: 25

millió dollár árbevétel, ebből 12 millió 
szellemi termék árbevétel.

A júniusi bérfejlesztés kapcsán a 
CHINOIN-ban az átlagfizetés 25 000 
Ft/hó. Ezzel a CHINOIN országos át
lagban az élvonalba került. Szeretnék 
elérni, hogy a dolgozói részvények osz
taléka meghaladja a 30%-ot.

Az 1992. évi tervekben a hazai 
piacon árbevételcsökkenést terveznek 
a nagykereskedelmi vállalatok készlet
csökkentése és az import felszabad it ás 
következményeként. Az orosz és az uk
rán piacon növelni akarják a jelenlé
tüket, ezt szolgálja a Sanofi-val kö
zös kereskedelmi iroda is. Ilyet tervez
nek Cseh-Szlovákiában és Lengyelor
szágban is. Összességében 15 milliárd 
forint árbevételt terveznek.

A hosszútávú tervben a külföldi 
szintnek megfelelő, 4-500 millió dol
láros árbevételt tűzték ki célul, a je
lenlegi 150-200 millióval szemben. A 
CHINOIN alapvetően gyógyszergyár, 
be kívánják fejezni a nem nagy értékű 
tömegtermékek gyártását. Nincs szán
dékukban megszüntetni a nagytétényi 
telepet, a stratégiai tervben kell meg
határozni az értékes berendezésekben 
végezhető munkákat.

A m É ssakm agyarorssig i Vegyi
művek ellen 1992. január 7-én Dr. 
Mogyoródi Ferenc vezérigazgató csőd
eljárást kezdeményezett, mivel ezt az 
1991. évi IL. tv. kötelezően előírja. Ja
nuár elsejével az ÉMV 90 napon túli

tartozásai 632 302,9 eFt-ot tettek ki, 
340 hitelezővel szemben.

dr. Körtvélyessy Gyula

A MÓL RT T iszai Finom ító
(TIFO, Tiszaújváros) 1987-ben meg
kezdett sikeres félüzemi, majd üzemi 
kísérletei alapján a TIFO területén 
megalapított Izobutilén Kft felépített, 
és 1991 végén üzembehelyezett egy 
évi 8000 tonnás kapacitású izobutilént 
gyártó üzemet.

Az üzem építése másfél évet vett 
igénybe és a beruházási költség 250 
millió Ft volt. A berendezések főként 
hazai gyártóktól származnak, kivéve 
az irányítástechnikai berendezéseket, 
amely a Honeywell legújabb generáci
ójú DCS rendszere.

A nagytisztaságú izobutilént (99,99%) 
a metil-tercier-butiléter (MTBE) ka
talitikus bontásával állítják elő a mi
lánói SnamProgetti cég licence alap
ján. Az MTBE és izobutilén üzemek 
nagyfokú integráltsága miatt a gyár
tás hulladék- és veszteségmentes kör
nyezetbarát technológiával történik.

A nagytisztaságú izobutilén fontos 
és keresett vegyipari intermedier. A 
Kft a termék egyedülálló tisztaságá
val és a kedvezően kialakítható termé
kárral tovább kívánja bővíteni a már 
megszerzett piaci pozícióit és felkészült 
bármilyen vevői igény kielégítésére.

Szatmári Ede

HELYREIGAZÍTÁS

Lapunk ez évi 2. számának 84. oldalán a REANAL szervezeti átalakításáról félreérthető 
információ jelent meg. A helyes információ: „Kereskedelmi üzletág” helyett mindenütt 
„üzletág” . A vezetői névsorban helyesen: Szalontayné Vigh Katalin

Sz.G.

Szem le . . .  Szem le . . .  'Szemle . . .
Közös poliolefintechnológla

Jelentős sikert ért el néhány éve az 
olasz Montecatini cég amerikai érde
keltsége, a Himont, gázfázisú propilén 
polimerizáló eljárásával, mely közvet
lenül grízalakú granulátumot állít elő 
(Spheripol); ezzel is megerősítve szá
mottevő szerepét a világ polipropilén- 
gyártásában (20%-os részarány), mely

nek egyik jelentős telephelye a Louisi
ana állami Lake Charlesben található.

Ezt az eljárást most az olasz anya
cég polietilén előállításához adaptálta 
(Spherilene) és első termelőüzemét 200 
kt/év kapacitásra, 50 millió USD-ért, 
ugyanazon Lake Chales-i telephelyen 
építi fel.

A Montecatini szeretné elérni azt, 
hogy az ezredfordulóig a világon épülő 
polietilénüzemek egynegyedében ezt

az eljárást alkalmazzák. Ehhez persze 
nem elegendőek a saját üzemei és 
különben is egy új eljárást gyorsan kell 
terjeszteni.

Most mind a Himont, mind a Mon
tecatini az USA Union Carbide céggel 
tárgyal mindkét eljárás átvételéről an
nak üzemeiben világszerte.

[Forrás: ECN. 56. No 1475, p 5 (1991. 
június 10.); No 1476 p 15,27 (1991. június 
17.)]
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(fifakoriatbó! a gyakoriéinak
Integrált fűtő- és hűtőrendszerek *

Vegyi termékek előállításánál — ke
verő» duplikátorokban — különböző 
fizikai, kémiai folyamatokat végeznek 
szakaszos eljárással. Az ilyen készülék- 
csoportok részére fűtő-hűtőrendszert 
kell létesíteni, amelynek a következő 
követelményeknek kell eleget tennie: 
rugalmas üzemmenet, tág hőmérsék
lethatárok (—20°C----H200°C), a kü
lönböző energiaforrások mellőzése, egy
séges fűtő-hűtőfolyadék (víz és glikol), 
egymástól független fűtési és hűtési le
hetőség, a fűtő- és hűtőáramok ener
getikai szétválasztása, jó szabályozhat 
tóság a folyamathoz illeszkedő hőmér
sékleti profillal.

A megoldást a nyomás alatti víz kör
folyamat adja primer fűtő- és hűtőkör
rel, valamint a reaktornál szabályoz
ható szekunder körrel, amely kiegészít
hető integrált hűtő sólékörrel valamint 
hőszivattyúval (1. ábra).

Az RÍ és R2 jelű reaktorokhoz a 
P6, P7 inline-szivattyúkkal kiépítik a 
szekunder kört, amelybe szelepeken 
keresztül, a gerincvezetékekről (me
leg, hideg) konstans hőmérsékletű fo
lyadékokat lehet juttatni. A szabály
zást kaszkád kapcsolású hőmérséklet
szabályzó látja el, amely egyúttal a 
fűtő és hűtőközeg váltását is elvégzi 
a gerincvezetékeknél, miközben a bee
resztő és kieresztő szelepeket szinkron
ban működteti és tővé. A két előtéttar- 
tályból B1 és B2 (meleg és hideg) a Pl

* CAV 1989 júliusi szám ában megjelent 
Integrierte Heiz- und K ühlsysteme c. 
közlemény nyomán összeállította: Skriba 
Zoltán, VEGYTERV, B udapest

és P2 jelű szivattyúkkal fűtő- és hűtő
közeget (víz + kb. 35% glikol) nyomat
nak a gerincvezetékekbe (£. ábra).

Amennyiben a keverő» készülékek
nél R l és R2 a szekunderkörben nincs 
elvétel akkor a gerincekben lévő nyo
másszabályozó B1 és B2 tartályok 
belső keringtetésére ad parancsot. A 
W1 és W2 jelű fűtő- és hűtőrendszer 
(hőcserélők) az előtét tartályok hőmér
sékletét a megadott értéken biztosítja 
(S. ábra).

A B l és B2 előtét-tartályok fo
lyadékszintjét összekötő vezeték tartja 
azonos szinten, amely folyadékállás- 
mutatóval figyelheő meg.

A rendszer nyomását nitrogénnel 
és nyomásszabályozó egységgel állít
ják be. A nyomás 1 bar-ral felülmúlja 
a fűtő- és hűtőközegek mindenkori 
hőmérsékletéhez rendelt gőznyomás
értékét. Ezáltal teljesen zárt nyomott 
vízrendszer áll rendelkezésre, amely
nek semilyen korróziós hatása sincs és 
a kettős üzemmenet (meleg/hideg) mi
att igen jól szabályozható. Az Rl és 
R2 jelű keverős reaktorokban keletkező 
hőt a hidegvízkörrel lehet elvonni. A 
W2 jelű hűtőn az egyes részáramokat 
max. 25°C hőmérsékletű vizzel lehűtik 
és a B2 jelű előtét tartályba vezetik (S. 
ábra).

Nagyobb berendezéseknél célszerű a 
melegvíz visszatérő ágat a teljes ke
ringtető rendszertől elválasztani és a 
két ágat a hűtés (W2 jelű hűtő) után 
egyesíteni. Ezáltal lehetővé válik a gaz
daságosabb hűtés (kisebb hűtő felü
let, nagyobb delta t és kisebb hűtő
közeg mennyiség). A hűtőkör kiegé

szíthető kompakt hidegenergiaegység
gel (V l, W3, W4) és így akár — 20°C 
is elérhető a gerincben. A , mélyhűtő- 
kör” kapcsolását kerülő vezetékkel le
het a szabályzó körhöz illeszteni. En
nek a körnek főleg nyáron, ill. hir
telen hőfelszabadulás esetén van sze
repe. Törekedni kell arra, hogy a B2 
jelű hidegvíz -előtét tartályban min
dig az évszakhoz szabott hőmérséklet 
legyen (20-25°C). A hűtő egységnek 
szerep jut az esetleges desztilláló fel
téteknél szükségessé való kondenzáció 
javításában is. Erre szolgál a 2. kör 
amely a háromutú szabályzószelepen 
keresztül a W5 jelű hőcserélőhöz ve
zet, és egy külső hűtőrendszerhez kap
csolódik a P5 jelű szivattyú segítségé
vel. Célszerű ehhez a rendszerhez kü
lön hűtőközeg puffer telepítése (B3). 
Tág hőmérsékleteken való üzemeléskor 
(-20 — |-200°C) szükséges a harmadik 
(középső) kör létesítése, amelynek hő
mérséklete 50-80°C. A három fázis hő
mennyiségét a hűtőgép kondenzációs 
hőjéből lehet nyerni hőszivattyú segít
ségével.

A tárgyalt rendszer előnyei:
a) gyors átváltás melegről hidegre;
b) tág hőmérsékleti határok (—20 — 

+200°C); felső határt a nyomás
tartó edények engedélyezési nyo
mása szabja meg. (Ez 25 bar név
leges nyomáson még gazdaságos);

c) a zárt rendszer és nitrogén-párna 
miatt gyakorlatilag nincs korrózió;

d) nincs elszennyeződés, lerakódás;
e) a szinkronszabályozás miatt messze

menő szétválasztás érhető el;
}) központi rendszerrel több reaktor- 

egység látható el különböző hőmér
sékleti tartományokkal; 

g) a teljes folyamat számítógép bekap
csolásával vezérelhető.
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RECEPTURAK
A foszfor-funkció módosításának lehetőségei a preparatív 
szerves kémiában I.
Foszfon-. foszfínsavészterek és tercier foszfín-oxidok egyszerű 
előállítása (Arbuzov-reakció)

KEGLEVICH GYÖRGY *

két (reagens felesleg, képződött butil- 
bromid és toluol), majd a maradékot 
motorvákuumban frakcionáljuk. Ter
melés: 3,3 g (61%); Fp.: 66-67°C(267 
Pa); n™: 1,4629. A fenti vegyületen kí
vül a szerzők még több hasonló termék 
előállítását ismertetik.
Kabachnik, M.I. — Chang, Jung Yu — 
Tsvetkov, E.N.: Zh. Obshch. Khim. 32, 
3351 (1962) alapján

Dlizopropil-metllfoszfonát
előállítása

Alapreakció:
(( C H 3 )2 C H 0 ) , P  +  c h 3i  — -  
(( CH3 )2 C H 0 ) 2 P ( 0 ) C H 3 +  ( CH3 )2 CHI

Hűtővel és csepegtetőtölcsérrel ellá
tott 2 1-es gömblombikba bemérünk 
284 g (113 ml, 2 mól) metil-jodidot 
és hozzáadunk néhány darab forrkö- 
vet. A csepegtetőtölcsérbe 416 g (453 
ml, 2 mól) triizopropil-foszfitot öntünk 
amelyből kb. 50 ml-t a lombikba en
gedünk. Addig melegítjük az elegyet, 
amíg be nem indul az exoterm re
akció. Azután megszüntetjük a fűtést 
és olyan sebességgel adagoljuk tovább 
a foszfit megmaradt részét, hogy az 
elegy forrjon. Lehetséges, hogy a bea
dagolás vége felé ismét melegítés szük
séges a forrás biztosításához. Miután 
az összes foszfitot becsepegtettük még 
egy órán keresztül forraljuk az elegyet, 
majd a hűtőt egy 50-75 cm hosszú 
Vigreux-kolonnával ellátott desztillá-

CH,  = C H - C H t - P ( 0 ( C H , ) ,  CH, ) 2

ciós feltétre cseréljük és a képződött 
izopropil-jodid nagy részét 85-95°C- 
on atmoszférikusán ledesztilláljuk. A 
maradékot egy kisebb lombikba tölt
jük és az előbbi Vigreux-kolonna al
kalmazásával vákuumban ledesztillál
juk az izopropil-jodid megmaradt ré
szét. Végül a maradékot motorváku
umban frakcionáljuk. Termelés: 316 g 
(87%); Fp.: 46°C(107 Pa); nj,0: 1,4101 
Ford-Moore, A.H. — Perry, B.J.: in 
Org. Synth. (Rabjohn, N. ed., Wiley, 
New York, 1963.) Vol.4, p. 325 alapján

Butil-dlallllfoszfinát előállítása

Alapreakció: 1. ábra

Hűtővel felszerelt 500 ml-es lom
bikba bemérünk 5,9 g (0,027 mól) al- 
lilfoszfonsav dibutilésztert, 9,7 g (0,08 
mól) allil-bromidot és 150 ml toluolt, 
majd a lombik tartalmát 6,5 órán ke
resztül forraljuk. A reakcióidő letelte 
után vizvákuumban ledesztilláljuk az 
ily módon eltávolítható komponense-

-I- CHj  =  CH -  C H j — B r  - - - - - - >■

(2-Bróm -l-m etll-propoxi)-3-
metll-3-foszfolén-l-oxíd

Alapreakció: £. ábra

30 ml térfogatú ampullába 15 g 
(0,075 mól) brómfoszforossav 1,2-di- 
metil-etilénglikol diésztert és 8,5 g 
(12,5 ml, 0,13 mól) izoprént mérünk be 
és az ampulla végét leforrasztjuk. (Az 
ampulla helyett menetes, tefloncsap
pal lezárható, megfelelő falvastagságú 
kisméretű üvegbomba is használható.) 
Az ampulla tartalmát — védőhálóval 
körülvéve — 11 órán keersztül 105°C- 
os olajfürdőben melegítjük, majd lehű
lés után motorvákuumban frakcionál
juk. Termelés: 7,6 g (38%); Fp.:109- 
11°C(11 Pa); n“ : 1,5035. (Megjegyzés: 
a két reagensből képződő cikloaddukt 
szenved Arbuzov hasadást.) 
Voznesenskaya, A.K. — Razumova,
N.A.: Zh. Obschch. Khim. 39, 387 
(1969) alapján

8-Benzil-3,5-dim entil-l-
dimetilam ino-(2,3-

dihldrofoszfolo)-8-foszfa-
norborn-5-én-l,8-dioxid

előállítása

Alapreakció: S. ábra

25 ml-es lombikba 0,27 g (0,95 
mmól) 3,5-dimetil-l-dimetilamino-8— 
metoxi-dihidrofoszfolo-foszfanorborn-5- 
én-l-oxidot, 7 ml — nitrogénnel le- 
vetőtlenített — benzolt és 1,63 ml 
(2,2 mmól) benzil-bromidot mérünk 
be, majd a lombik tartalmát szobahő
mérsékleten kevertetjük 4 napon ke
resztül, nitrogén atmoszféra alatt. Ez
után vízvákuumban ledesztilláljuk az 
oldószert és a reagens feleslegét, majd 
az így kapott maradékot oszlopkroma- 
tográfiásan tisztítjuk, (szilikagél töltet, 
3% metanolt tartalmazó kloroform el
uens) Termelés: 0,2 g (58%); op.: 96- 
7°C.
Quin, L.D. — Keglevich, Gy.: J. Chem. 
Soc. Perkin Trans. II. 1029 (1986) 
alapján.

( C H ,  =  C H - C H * ) ,  P  ( 0  ) 0 (  CH, ) 3 C H ,  +  CH3( C H 2:3 Br
1. ábra

ch3

+
Br

0 ^ 0

HjC

h3c

_____

5 2  B ,  — -

CH:

,ch3

c
I_ _ _ _ _ 1 c h 3- c h - c h - o ^  ^ 0

/  V u_ i I
B r  CH3

c h 3 2. ábra
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BIZTONSÁGTECHNIKA — 
ÜZEMTECHNIKA
Agresszív közegek csővezetékeinek szivárgás-felügyelete*

Az egyre növekvő környezetvédelmi 
igények szükségessé teszik a vegyipari 
csővezetékek szivárgásának mind gon
dosabb felügyeletét.

A piac számos lehetőséget kínál a 
feladat megoldására. Új üzemek létesí
tésénél egyszerűbb a megfelelő felügye
lőrendszer kiépítése, míg meglévő ter
melő berendezéseknél annál nehezebb.

El kell dönteni, hogy elégséges e a 
kifolyt folyadékot egy felfogó edény- 
zetben vagy már a csővezetéknél je
lezni. Meg kell vizsgálni, hogy szige
telt vagy szigeteletlen vezetékről, szá
raz vagy nedves üzemről van e szó. A 
kínálkozó lehetőségeket anyagi és még 
számos szempont szerint is vizsgálni 
kell.

Szivárgásjelzé* pontérzékelővel

A pontérzékelőknél a következők 
jöhetnek szóba:
-  amelyek csak villamosán vezető fo

lyadékokat érzékelnek (pl. víz, sav, 
lúg);

-  amelyek minden fajta folyadékot je
lezni képesek (vezető és nem ve
zető);

-  amelyek akár valamennyi folyadékot 
jeleznek és ezek közül jelzik a vezető 
és nem vezető folyadékokat.
A köpenyes, duplafalú vezetékeknél 

rúdelektródokat használnak a leggyak
rabban. A vezeték legmélyebb pontján 
helyezik el őket.

A rúdelektród működési elvét a lap
elektród valósítja meg. Elektromosan 
vezető folyadék jelzésére jelenleg ezek 
használatosak, akár a csővezeték alá 
a száraz padlóra, akár közbenső szin
tekre vagy száraz gyűjtőaknákba sze
relve.
A lapelektródokban rendszerint két la
pérzékelő van: a vezérlő és a test elekt
ród. Az elektromosan vezető folya
dék érintkezve az elektródokkal vezérlő 
áramkört zár. A rendszer kiépíthető 
kábelszakadás-érzékelővel is. Több ér
zékelő is beköthető egy vezérlő egy
ségbe és megfelelő erősítéssel akár 1000 
m távolságra is elhelyezhető. A lape
lektródok szerelhetők folyadékok meg

* Volker M atta  CAV 1989. dec. számá
ban megjelent cikke alapján összeállította: 
Skriba Zoltán, VEGYTERV

különböztetésére szolgáló választó re
lékkel is (a vezetőképesség szerint sa
vak, lúgok, esővíz, páralecsapódás).

A lapelektródoknál az ellenállást 
mérik, amely 0 és 10 kohm között 
változhat. A választó relét beszerelés 
után hitelesíteni kell az előforduló 
folyadékokra vonatkozólag.

Vezető, ill. nem vezető folyadékok 
együttes mérését, általában száraz kör
nyezetben kapacitív úton valósítják 
meg. Az ilyen elektródokat polipropi
lénből, politereftalátból és epoxigyan
tából készítik, de elképzelhető telje
sen burkolt és teflonozott kivitelben. 
A rendszerhez minden esetben csatla
kozik kábelszakadást jelző egység is.

Az olyan pontérzékelőket, amelyek 
érzékelik a vezető és nem vezető fo
lyadékokat és ezt ki is jelzik, két kü
lönálló érzékelővel szerelik. Az egyik 
konduktive a másik kapacitíve műkö
dik. Az elektródok anyaga itt is vala
milyen műanyag ill. korróziónak ellen
álló fém (Hastelloy B vagy C, titán, 
monel, vagy tantál).

Ennél a rendszernél a konduktív jel
zés előnyt élvez a kapacitívval szem
ben:

-  kapacitív jelzés nem alkalmazható, 
ha vezetőképes folyadék érte el az 
elektródokat,

-  ha kapacitív jelzés után vezetőké
pes folyadék érkezik, akkor a kapaci
tív mérés befejeződik és csupán kon
duktív jelzés van.

Szivárgást érzékelő 
vonalelektródok

A vonal alakú elektródok vezetőké
pes folyadékok érzékelésére rendszerint 
kábel- vagy huzalelektródok. Elektro
mosan vezető folyadékok jelzésére je
lenleg ezek használatosak, akár a cső
vezeték alá a száraz padlóra akár köz
benső szintekre vagy száraz gyűjtőak
nákba szerelve. Ezenkívül használha
tók csövek és tartályok betekerésére, 
vagy szigetelés alá helyezésére. A ká
beldrótok két egyedi huzalelektródból 
állnak, amelyből az egyik a vezérlő-, 
másik a testkábel. Amint vezetőképes 
folyadék kerül a kábelekre kontaktus 
keletkezik és a relék működni kezde
nek.

Mindkét érzékelő kábel nemes acél 
bélből és a rátekert polipropilén védő
hálóból áll (kívánságra üveg fonat is 
lehet). Ez a védőháló egyrészt szige
telőként működik a két érzékelő kábel 
között, másrészt átengedi a folyadékot.

A két kábelt egymástól 1-2 cm 
távolságban célszerű elhelyezni.

A szalagkábel elektródok is két érzé
kelő kábelből állnak. A két kábelt halo
génmentes poliészter fonat tartja azo
nos távolságban, amely szigetelőként 
és folyadékáteresztőként is működik.

Mind a kábel, mind pedig a szalag
kábel elektródok szerelhetők szakadás- 
jelzővel. Egymással kombinálhatók és 
egy relé rendszer több érzékelőt is ki
szolgálhat. Akár 1000 m-es hosszúság
ban is készülhet.

Míg az előbbiek általában száraz he
lyeken használatosak addig az ún. sav
érzékelő kábelek, amelyek szintén érzé
kelő és testkábelből állnak, olyan zárt 
műanyag burkolattal vannak bevonva, 
amely víznek és nem savas folyadékok
nak ellenáll, de savak szétmarják (mi
nél erősebb a sav annál gyorsabban) és 
így létrejön az elektromos kontaktus.

A roncsolódott kábeleket természe
tesen ki kell cserélni újakra.

Felület érzékelő rendszerek

Villamosán vezető folyadékok szi
várgását ún. szőnyeg-elektródokkal le
het érzékelni. Ezek általában száraz 
helyeken helyezhetők el a csővezeték 
alatt a már előbb említett módon. A 
szőnyegelektródokban 92 db egyedi ér
zékelő kábel foglal helyet, amelyből 46 
érzékelő, 46 pedig testkábel. Ezek pá
rosán helyezkednek el, tehát egy érzé
kelő kábel mellett egy testkábel van 
egymástól 10 mm-re. A szőnyeg láncfo
nalait maguk a kábelek, a vetülék fo
nalat műanyagszálak képezik. A sző
nyeget nem vezető rétegre kell felfek
tetni és lehetőleg síkban.

Ezek a szőnyegek általában 1 m 
szélességben és 10 m hosszúságban 
készülnek.

A legújabb időkben fejlesztették ki 
az ún. karmantyúé elektródokat (man- 
zsetták), amelyek közvetlenül felhe- 
lyezhetők a csővezetékekre. Ezek 30 cm 
széles poliészterfonatból állnak amely
ben a láncfonalak alkotóiként, érzékelő 
elektródok vannak beágyazva. Az ér
zékelők 5, ill. 3 cm távolságban helyez
kednek el és így 6, ill. 10 db van egy 
manzsettában.

A szövet maga jó kapilláris tulajdon
ságokkal bír, igény szerint akár hígfo
lyós, akár viszkózus folyadékok eseté
ben. Ha a 30 cm nem elégséges a cső
vezeték befedéséhez, akkor több man- 
zsetta is használható.
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SZAKASZOS UZEMU TECHNO- 
LÓGIÁK FEJLETT IRÁNYÍTÁSA
Moduláris szakaszos irányító rendszer gyógyszeripari 
alkalmazása

M O L N Á R  F E R E N C  *
S Z Ű K  GYULA *
Z E L L E R  ISTVÁN *

A CHINOIN Gyógyszer- és Ve- kaszos technológiák létét igazoló té-
gyészeti Termékek Gyára Rt. hatóa- nyezók — mint például a kis volu-
nyaggyirtásainak technikai fejlesztését menek, a technológiák gyors válto-
néhány alapvető felismerésre, illetve zása továbbra is meghatározó jelle- 
feltételezésre építi. Ilyenek, hogy gűek, ugyanakkor új elemek is, mint

1. ábra. A  C H E M IF LE X  R E A C T O R  m fa u n z é n  vázlata 
V I, VS, VS szabályozószelepek; VVB, VSB  víz, illetve hűtőközeg bevezető szelepek; 
VCS, V S K  víz, illetve hűtőközeg elvezető szelepek; VLE, V L E \ V K R  űrítőszelepek; 
V K 0  kondenz elvezető szelep; V LB , VATM , VAIR1, VA1RS levegőző szelepek; V RE FLH , 
V H V  hűtővíz szelepek; V R E F L  reflux szelep; V E L V  vízleválasztó szelep; VSZ1, V SZS  

szedőkiválasztó szelepek; V VAC 1, VVAC 2  vákuumszelepek;

-  a szakaszos gyártási technológiák 
döntő fölénye a gyógyszeriparban 
hosszú időn át fennmarad, a sza-

* CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti 
Termékek Gyára Rt., B udapest

például a GMP előírásai, a szakaszos 
technológiák fennmaradása mellett 
szólnak;

-  a gyógyszeripar hagyományos esz
köztára a rugalmas gyártórendsze
rek filozófiája szerint kezelhető;

-  a gyógyszeripar hagyományos eszköz- 
állománya, megőrizve rugalmassá
gát, elemenként korszerűsíthető;

-  a keverős autokláv, mint kémiai re
aktor és mint a kalorikus műve
letek alapkészüléke, megtartja köz
ponti helyét és szerepét;

-  a keverős készülékben lejátszódó 
szakaszos műveletek viszonylag egy
szerű számítógépes folyamatirányí
tási eszközökkel kezelhetővé válnak. 
Mivel a keverős autoklávok előb

biek szerinti fejlesztésére nem talál
tunk a piacon megfelelő rendszert, sa
ját fejlesztési program megvalósítását 
határoztuk el, és 1988-ban OMFB tá
mogatással nekifogtunk egy, a fenti
ekben vázolt rendszer kifejlesztésének. 
A fejlesztés részeredményének tekint
hető CHEMIFLEX DIRECT rend
szerről 1989-ben már beszámoltunk 
[lj. Most a fejlesztés végcélját képező 
és részben megvalósult CHEMIFLEX 
REACTOR-t mutatjuk be.

A konstrukció alapelve

A CHEMIFLEX REACTOR fej
lesztés messzemenően figyelembe ve
szi a NAMUR ajánlásait. A megva
lósított rendszer a komplex alapmfi- 
veleti koncepciót követi. (Makrogrun
doperationen, mighty phase, Comp
lex Basic Operations). Ennek lényege, 
hogy a rendszer komplex, bonyolul
tabb műveletek végrehajtására utasít
ható, mint pl. különböző típusú desz- 
tillálások, adagolások, centrifugáknál 
pörgetés, mosás stb. Az egyszerű alap
műveletek módszere (simple phase) 
ennél jóval egyszerűbb elemekből épít
kezik, mint pl. szelep nyit-zár, szi
vattyú indul-leáll stb.

A komplex alapműveletek megvaló
sítása oly módon lehetséges, hogy az 
adott technológiai műveletet, vagy re
akciót megvalósító eszköz rendelkezik 
saját — többnyire általános rendelte
tésű — folyamatirányító gépből kiala
kított vezérléssel. Ennek a technológia
közeli folyamatirányítási szintnek a fel
adata az összes elemi probléma megol
dása, alapvető reteszelési funkciók el
látása, és természetesen a megfelelően 
paraméterezett alapművelet előírt mi
nőségben való teljesítése.

A komplex alapmfiveleti módszer 
előnyei a következők:
-  a felhasználónak nem kell foglalkoz

nia a műveleti egység irányításá
nak legalsó szintű feladataival (sza
bályzó algoritmusok, alapvető rete
szelések stb.);

-  az irányítás legalsó szintű problé
máit többnyire a gépgyártó oldja 
meg, az aki a legjobban ismeri gé
pét és problémáit;
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-  az új technológia rendkívül gyorsan 
kifejleszthető, hiszen a teljes feladat 
jó része előre megoldott;

-  az installálás engineering munka ré
sze lényegesen kisebb mint a simple 
phase módszernél. CHEMIFLEX RE
ACTOR esetében ez az ár 10%-a kö
rül van, szemben a megszokott 30- 
50%-os aránnyal. Ez a megtakarítás 
termékváltáskor többszöröződik;

-  a fejlesztésben egyidejűleg, egymás 
előnyeit felerősítve jelenik meg a ké
miai technológiai, a vegyipari gépé
szeti és irányítástechnikai tudás és 
tapasztalat.
A módszer hátránya, hogy nagyob

bak a kötöttségek műveleti és gé
pészeti vonatkozásban. A felhasználó 
nem végezhet speciális, egyedi művele
teket, csak a felkínált menüből választ
hat. A gépészeti kialakításhoz is tarta
nia kell magát, hiszen az elemi és alap
műveleti funkciók azonnali és hibátlan 
működése csak a kifejlesztett gépészeti 
konstrukcióban biztosított.

A CHEMIFLEX REACTOR műve
leti egysége az alábbi főbb részekből áll 
(l. ábra):
-  kényszercirkulációs köpenytér mű

ködtetése, amely ötféle termikus 
üzemmódot tesz lehetővé (gőzfűtés, 
melegvíz fűtés, hidegvíz hűtés, vizes 
fűtés/hfités, hfltőközeges hűtés);

-  desztilláló egység, amely egy vissza
folyató hűtőből, egy kondenzátor
ból, egy elválasztó edényből és két 
szedőből áll;

-  adagoló egység, amely adagoló tar
tályos, illetve szivattyús adagoláso
kat tesz lehetővé;

-  tisztítás segédberendezései (CIP- 
clean in place).
Az ábrán látható műveleti egység az 

alábbi, ma még csak részben kifejlesz
tett műveleti választékkal rendelkezik:
G00 -  hőmérsékleti manipulációk 
GOI -  forralás refluxálással 
G02 -  bepárlás atmoszférikus 
G03 -  bepárlás vákuumban 
G04 -  desztillálás víz-oldószer elvá

lasztással
G05 -  lepárlás atmoszférikus 
G06 -  lepárlás vákuumban 
G07 -  frakcionált desztillálás 
G08 -  víz-gőz desztillálás 
G09 -  adagolás az idő függvényében 
G010 -  adagolás hőmérséklet függvé

nyében
G011 -  adagolás pH függvényében 
G012 -  tisztítás 
G013 -  szívatás 
G014 -  nyomatás

A CHEMIFLEX REACTOR fej
lesztése során kidolgoztunk egy 20 mé
résből álló típusválasztékot, amelynek 
egy része kötelező jellegű (alapműve
letek szabályozási stratégiájában sze

replő mért értékek), más részük speci
ális igényeket elégíthet ki (l. táblázat).

A fejlesztés sajátosságait az alábbi
akban foglalhatjuk össze:
1. Rugalmasság: Ezen a rendszer (mind 

a technológiai egység, mind a fo
lyamatirányító gép) azon képessé
gét értjük, hogy felső szintű számí
tógépes, vagy kezelői parancsra ké
pes felvenni az adott művelet elvég
zéséhez szükséges konfigurációt.

(masterrecipe), az éppen futó, majd 
a tényleges lefutást a sarzsnapló 
(historical recipe) tartalmazza.

6. Korábbinál lényegesen nagyobb súlyt 
fektettünk az alkalmazói környe
zetre:
-  több off-line számítógépes prog

ram támogatja az engineering 
munkát (RCP-recipe builder, 
PROSIM-szabályozó méretező, 
AUTOKLAV szimulációs prog- 

1. táblázat
Alapműveletek

Mérőkör száma Megnevezés

TIC 01 Hőmérsékletmérés és szabályozás az autokláv belsejében
TIC 02 Hőmérsékletmérés és szabályozás a köpenyben (belépő)
TI 03 Hőmérsékletmérés a köpenyben (kilépő)
P l 04 Nyomásmérés az autokláv belsejében
PID 05 Nyomáskülönbség-mérés a páracső legfelső pontján
TI 06 Hőmérsékletmérés a páracső legfelső pontján
TI 07 Hőmérsékletmérés a szeparátor után
QI 08 pH-mérés az autokláv belsejében
LI 09 Szintmérés a szedőedényekben
NI 10 Keverő fordulatszámmérés
FI 11 Áramlásmérés beadagolásnál
LI 12 Szintmérés az adagolótartályban
QI 13 Vezetőképesség mérés a termékben
Pl 14 Nyomásmérés a szedőedényekben
QI 15 Dielektromos állandó mérése a szétválasztó edényben
Pl 16 Nyomásmérés és szabályozás a köpenyben
WI 17 Az autokláv tömegének mérése
YI 18 Nyomatékmérés a keverőn
FI 19 Tömegáramlásmérés a beadagoláshoz
FS 22 A köpenyfolyadék áramlásának jelzése
LS 23 Köpenytelítettség mérés

2. Szakaszosság: Algoritmusaink igen 
nagy súlyt helyeznek az adott fá
zisra való beállási tranziensekre, a 
nem kevésbé fontos önhangolási tu
lajdonságok fejlesztése pedig állan
dóan folyamatban van.

3. Ipari kivitel: A telepítés, a kezelői fe
lületek, a kezelési koncepció messze
menően figyelembe veszi a jelenlegi 
és jövőbeli ipari igényeket.

4. Receptura vezérlés: Minden művelet 
adott paraméterkészlettel rendelke
zik, amely a konkrét technológiához 
való illesztést biztosítja. A receptura 
egy-egy fázisa tehát a teendő meg
nevezéséből (művelet) és a végrehaj
tás körülményeiből (paraméterkész
let) áll. Ilyen fázisból max. 64 köt
hető össze.

5. Továbbfejlesztettük a felügyelő szint 
számítógépes programját, elsősor
ban a trend, esemény és sarzsnapló- 
zás vonalán. A gyártási előirat a szá
mítógépben tárolt mesterreceptura

ram, VISION folyamatmegjele
nítő rendszer stb.);

-  nőtt a rendszer dokumentált
sága (gépkönyv, kezelési utasítá
sok stb.);

-  a rendszer összeállítását igen rész
letes és szigorú Minőségbizto
sítási Előirat szerint végezzük, 
melynek eredményeképp javult a 
megbízhatóság;

-  többszintű (műszaki- és szakmun
kás szint) kiképzéseket szerve
zünk. A kiképzés fontosságát és 
színvonalát a hardware és soft
ware szintjére emeltük.

Gyakorlati tapasztalatok

A CHEMIFLEX REACTOR főképp 
kísérleti üzemeinkben működik és ta
pasztalatszerzés folyik. Eddigi műkö
désük azt bizonyítja, hogy alapvető 
technológusi szemléletváltásra van szük
ség. Ezeken a rendszereken lényegesen
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kényesebb és magasabb szintű művele
tekből állíthatók össze a technológiák, 
ami végül is a gyártás egyszerűsödését, 
a kihozatal növekedését és igen jónak 
mutatkozó reprodukálhatóságot ered
ményez.

Egy termelőüzemi alkalmazása az 
IPRIFLAVON oszteoporózis (csontrit
kulás) elleni szer szintézisénél valósult 
meg. Ennek vázlatát és a technológiai 
rövid ismertetését a Magyar Kémiku
sok Lapja 4S. évfolyam 11. számában 
mutattuk be „Az Ipriflavon gyártás 
üzemi megvalósítása’’ című cikkünk
ben. Az ott leírt kísérleti eredménye
ket is figyelembe véve, a technológia 
két lépésére, a 7-hidroxi-izoflavon elő
állításának gyűrűzárási reakciójára és 
a nyers 7-izopropoxi-izoflavon átkristá- 
lyosítására láttuk indolkoltnak a CHE
MIFLEX folyamatirányító rendszer al
kalmazását.

A 7-hidroxi-izoflavon gyűrűzárási 
reakciója a reakciókomponensek be
adagolását követően, a reakcióelegy 
gyors felffitése után azt 85°C-on tartva, 
enyhén exoterm jelleggel fut le. A hőn- 
tartás és a teljes reakcióidő 7 óra, ezen 
belül az exoterm jelleg a folyamat első 
három órájában jellemező.

A gyűrűzárási reakció hagyományos 
vitelével a főtermék mellett 0,3-0,5% 
7-etoxi-izoflavon tartalom jelenik meg, 
amely csak 2-3-szoros átkristályosí- 
tásssal vihető az előírt 0,1%-os szint

alá. A CHEMIFLEX REACTOR al
kalmazásba vételével biztosítottuk a 
gyors felfűtést és a pontos hőmérsék
let tartást (85°C± 0,5%). Ennek ha
tására a 7-etoxi-izoflavon tartalom át
lagosan 0,16%-ra csökken, és minden 
esetben egyszeres átkristályosítással az 
előírt mértékben eltávolítható.

A 7-izopropoxi-izoflavon nyerster
mék átkristályoeítását követően centri
fugális szűrés, vákuumszárítás és szá
raz finomőrlés lépésekkel állítjuk elő 
a készterméket. A kristályosítást kö
vető műveleti egységek „érzékenyek” 
a feldolgozott anyag fizikai jellemzőire 
(szemcseméret eloszlás, átlag szemcse
méret, térfogatsúly). Ezek befolyásol
ják a szűrhetőséget, a szárítási para
métereket és különösképpen a légsu- 
gármalommal történő őrlés jellemzőit.

Ez utóbbi üzemeltetési adatait, az 
őrlési teljesítményt, őrlőlevegő és in- 
jektor nyomást állandó értéken tartva 
az őrlemény tulajdonságai akkor állan- 
dósíthatók, ha az anyag őrlés előtti 
fizikai jellemzői nem változnak adag
ról, adagra. Ezért kidolgoztuk a kris
tályosítás hőmérséklet programját és a 
kristályosítást e szerint CHEMIFLEX 
folyamatirányító rendszerrel vezetve a 
jellemző fizikai tulajdonságok tényle
ges adatai az előírt értékektől ±7,5%- 
al térnek el. Ez lehetővé tette a feldol
gozó sor minden eleménél az üzemel
tetési paraméterek állandósítását és a

végtermék fizikai minőségének stabili
zálását, végső soron a végtermék feldo- 
gozó sor validálását.

A  kézirat beérkezett: 1991. ápr. 3.
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'Szemle . . .  Szem le  . . .  Szem le . . .
Műanyaghulladékhulladékok hazai 

hasznosítása

Műanyaghulladékok hasznosításával 
foglalkozik az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium és a Világbank Progra
mirodája által, az 1989. évi hazai ada
tok alapján kidolgozott magyarországi 
helyzetjelentés.

1988-ban Magyarországon 480 kilo- 
tonna műanyagot használtak fel 18- 
19 milliárd forint (236-249 M USD) 
értékben, amiből 160 kt műanyaghul
ladék keletkezett. A hulladékból 120 
kt a kommunális hulladékba jutott és 
35 kt ipari hulladékként keletkezett. 
A műanyaghulladék 90%-a hőre lá
gyuló fajtájú volt és ugyancsak 90%- 
a keletkezett a legnagyobb felhaszná
lóhelyeken (Budapest, Borsod-Abaúj- 
Zemplén, Bács-Kiskun, Vas, és Hajdú- 
Dorog megyékben).

Az iparban keletkezett 35 kt-ból a 
gyártócég dolgozott fel újra 41%-ot és 
31%-ot értesített (ebből 26%-ot belföl
dön vettek meg más cégek és 5% ke
rült külföldre). A fennmaradó 10 000 
tonna műanyaghulladékot kezelni és 
tárolni kellett, ami az iparnak 19 mil
lió forintjába került. Külföldön a műa
nyaghulladékot kilónként 35-39 forin
tért sikerült eladni. Deponíába 11 000 
tonna került. 5 000 tonnát energetikai
lag hasznosíthattak (égetőmű); ez adja 
a legkisebb megtérülést.

A legnagyobb hazai újrafeldolgozó 
vállalatok a következők voltak: a Pan- 
nonplast 6 000 tonna (extrudálás és 
fröccsöntés rudakká), az ÁFÉSZ két 
helyen 2 500 tonna (polietilénfólia- 
hulladékból granulátum), a MÉH Bu
dapesten 2 000 tonna, a TSZKER 
Debrecenben 4 000 tonna. Az újrafel
dolgozott műanyag ára világszerte a

szűzanyagok 70%-a körül van, de a ma
gyar hiányhelyzetben az eredeti friss 
anyag árát is elérte, noha az újrafeldol
gozás mindenképpen rontja az eredeti 
fizikai-kémiai anyagtulajdonságokat és 
jó esetben csak az eredeti anyagba tör
ténő részleges bekeverésre ad lehetősé
get, rendszerint azonban csak kisebb 
értékű végterméket lehet velük előállí
tani (pl. kerti bútorok, virágcserepek, 
térelválasztók).

A kommunális hulladékba jutott 
120 kt műanyaghulladék értékesítésé
nek legnagyobb gátja a begyűjtés és 
a szállítás (inhomogénség, nagy vo
lumen); maga a szükséges tömörítés 
költsége az új mfianyagár 20%-a, de 
rendszerint nem áll rendelkezésre tö
mörítőprés.

[Forráz: ECN. 57. No 1483, p 16 (1991. 
július 29.)]

S. Gy.
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CgyeJületi élet___
MKE-MTESZ hírek

Az M K K  Intéző B izottsága
1992. február 5-én tartotta az év első 
ülését, melyet gazdag napirenddel Dr. 
Náray-Szabó Gábor elnök nyitott meg.

Az első napirendi pontban az egye
sületi lapok helyzetével foglalkozott az 
Intéző Bizottság. A lapok szerkesztői 
beszámoltak az elmúlt évi szerkesz
tési és anyagi helyzetről és vázolták az 
1992. év kilátásait.

A Magyar Kémikusok Lapja főszer
kesztője, Szekeres Gábor beszámolt ar
ról, hogy a 3-4 éve elhatározott célkitű
zést a lap átalakulására 1991-ben sike
rült az olvasók által igazoltan megva
lósítani. A célkitűzés szerint lapunk a 
vegyipar, a gyakorlat lapja kíván lenni 
szélesebb körben hasznos információk 
szolgáltatásával. Ezt a törekvést kí
vánja a lap a jövőben is folytatni és 
tökéletesíteni az üzemi kapcsolatok ki- 
szélesítésével és a bírálatok figyelembe
vételével.

A Magyar Kémikusok Lapja 1991- 
ben a vegyipari vállalatokkal korábban 
kötött hosszúlejáratú szerződések kö
vetkeztében nullszaldós volt. 1992-ben 
a költségek növekedése szükségessé te
szi a fenntartás rendszerének változta
tását is.

Az Intéző Bizottság 1993-ra halasz
totta annak bevezetését, hogy az MKE 
tagsági díjat összevonja önköltségen 
történő MKL előfizetéssel. Ez a meg
oldás a lap példányszámának jelentős 
növelését tenné lehetővé, amelynek kö
vetkeztében a hirdetési bevételek növe
kedhetnének a kiadási gondok enyhíté
sére.

A Magyar Kémiai Folyóirat helyze
téről Gálosi György ügyvezető főtitkár 
számolt be a szerkesztőség megbízásá
ból. A lap elsősorban az alaptudomá
nyok művelőinek nyújt megjelenési fó
rumot. Kevés az előfizető, kevés a pél
dányszám, nagy a kiadás költsége. A 
költségek csökkentésére a lap a jövőben 
nem fizet honoráriumot, hanem növeli 
az év végén kiadandó nívódíjak szá
mát.

A költségek nagyobb részét kell a jö
vőben alapítványok által meghirdetett 
pályázatokkal fedezni, hogy ezáltal el
érhetővé váljon a kiadás nullszaldója.

A Középiskola^ Kémiai Lapok, köz
ismert nevén KÖKÉL, 240 oldal/év 
terjedelemben 5 számban jelenik meg 
évente az iskolaévhez igazodva.

Jelentős előfizető szám növekedés és 
külföldi érdeklődés jelzi a lap sikerét.

* Magyar Gyógyszergyártók Országos 
Szövetsége

** v.ö. MKL 46. 9-lO sz. 463.0.

A lap tartalmában igazodik a kémia 
oktatás változásához, az érdeklődésre 
számot tartó korosztályok bővülésé
hez.

Az MKE fontos feladatának tekinti 
a lap kiadását, ezért a már 1991-ben is 
felmerült kiadási és terjesztési nehéz
ségeket gyorsan megoldották a folya
matos megjelenés érdekében. A költsé
gek fedezéséhez 1992-ben minden bi
zonnyal alapítványi pályázatokkal is 
lehet fedezetet nyerni.

Az ülés második napirendi pontja
ként Dr. Edelinyi András adott tájé
koztatót az Egyesület 1991. évi nem
zetközi tevékenységéről.

Az MKE a FECS és az EFCE több 
munkabizottságában képviseltette ma
gát. Az aktív tevékenység egyik elisme
rése az Euroenvironment ’92 budapesti 
megrendezésének lehetősége is.

Az IB javasolta a nemzetközi kap
csolatok szakosztályokon keresztüli gon
dozását annak érdekében, hogy a meg
felelő szakképviselet folyamatosan mű
ködhessen.

A harmadik napirendi pontként Gá
losi György ügyvezető főtitkár ismer
tette az 1992. évi költségvetés terveze
tét az 1991. évi előzetes mérleg adatok 
tükrében, mely körülbelül 200 eFt ne
gatívumot mutat részben az előkészü
letben lévő rendezvényekre már meg
jelenő költségek miatt. A tervezet sze
rint az 1992. évi nullszaldós költségve
tés megvalósításához a tervezett bevé
teleknek pontosan teljesülni kell.

A szakosztályok és a Nemzetközi Bi
zottság által beadott utaztatási tervről 
az Intéző Bizottság által jóváhagyott 
kereten belül a főtitkár és az ügyvezető 
főtitkár dönt. Vitás esetekben kerül a 
döntés az IB elé.

A z egyebek között Dr. Náray-Szabó 
Gábor elnök kérte az IB felhatalmazá
sát arra, hogy gyors döntések érdeké
ben a főtitkár és az ügyvezető főtitkár 
kezelje a terjesztői tevékenység megin
dulását.

Végül az aktíva értekezlet idejéről 
döntött az IB, melyre március máso
dik felében kerül sor és amelyről a kö
vetkező számban számolunk be.

A M TESZ Szövetségi Tanács
1991. december 6-i ülésén Dr. Náray- 
Szabó Gábor elnök átadta a Szövetségi 
Tanács által odaítélt 1991. évi MTESZ 
díjakat

Dr. Bihari István (Magyar Iparjog- 
védelmi Egyesület)

Dr. Horn Arthur (Magyar Agrártu
dományi Egyesület)

Dr. Koller Sándor (Közlekedéstudo
mányi Egyesület)

Dr. Szegő Károly (Magyar Asztrona
utikai Társaság)

Dr. Vitális György (Magyar Hidrau
likai Társaság) 
részére, valamint

Dr. Tóth Géza (Bőr-, Cipő- és Bőr
feldolgozóipari Tudományos Egyesü
let)
részére posztumusz díjat adott át az 
elnök.

A Szövetségi Tanács az Alapszabály 
módosításával a MTESZ nevét 
M űszaki és T erm észettudom ányi 
Egyesületek Szövetségi K am arájá
ra változtatta.

A Vegyipari B iztonságtechni
kai Szakosztály szervezésében Biz
tonságtechnikai Tanfolyam megrende
zésére kerül sor 1992. május 20-22. 
között Balatonszéplakon. A tanfolyam 
címe: Munka-, Tűz- és Környezetvéde
lem a Vegyiparban.

Banai Endréné

A  M AG YO SZ* Tudom ányos és 
M űszaki b izottsága a gyógyszer- 
gyártás műszaki színvonalának eme
lése, a minőségbiztosítás elősegítése és 
a gyártó vállalatok folyamatirányítás 
szakterületén való érdekvédelme szol
gálatára Folyamatirányítási Munkabi
zottságot alakított. Ez a Munkabizott
ság a német NAMUR** bizottsághoz 
hasonló célokat követ és a lehetőségek
hez mérten hasznosítja is a NAMUR 
eredményeit.

Az alakuló ülés utáni első munka
ülést 1991. december 10-én tartották 
meg a BME Vegyipari és Élelmiszeri- 
pari Gépek Tanszékén.

Az ülésen megtárgyalták és elfogad
ták a Folyamatirányítási Munkabizott
ság 1992. évi munkatervét. A munka- 
tervben három gyógyszergyári tapasz
talatcserével és bemutatóval összekö
tött munkaülés szerepel, egyéb tájé
koztatási, oktatási, műszaki fejlesztési, 
szabványosítási, információszerzési és 
infrastruktúra fejlesztési témák műve
lése, részben előkészítése szerepel.

Az ülés résztvevőit Dr. Molnár Ká
roly tanszékvezető tájékoztatta a tan
széken folyó tevékenységről, fejlesztési 
céljaikról, különös tekintettel a gyógy
szeriparban is alkalmazott gépek, ké
szülékek és műveletek, továbbá az 
ezekhez szorosan kapcsolódó folyamat- 
irányítás, műszerezés, mérésadatgyűj
tés fejlesztésére. A Tanszéken olyan fo
lyamatirányítási bázist szándékoznak 
létrehozni, amely a gyógyszeripar, il
letve a vegyipar számítógépes irányí
tásának fejlesztéséhez tud hatékony se
gítséget nyújtani. A MAGYOSZ TMB
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támogatta ezirányú javaslatukat és az 
előkészítési munkákat az OMFB is tá- 
mogatj a.

A bemutató látogatás során résztve
vők megtekintették a nemrég üzembe

A Komplexkémiai Kollokviumok a 
Magyar Kémikusok Egyesülete által 
rendezett hazai konferenciák között a 
leghosszabb múltra tekintenek vissza. 
A rendezvény általában jó lehetősé
get kínál a koordinációs kémiával, 
mint alaptudománnyal foglalkozó, il
letve azt az ipar, vagy a gyakorlati 
élet más területein alkalmazó kuta
tók rendszeres találkozójára és tapasz
talatcseréjére. A korábbi évek szoká-

A rendezvény a M agyar Kémiku
sok Egyesületén (MKE) belüli Mű
szaki Tudományos Állandó Bizottság 
kezdeményezésére, az M T A  Kőolaj
áé Szénkémiai M unkabizottsága, 
as M TA Kémiai Technológiai és 
K örnyezetvédelm i M unkabizott
sága és a M agyar K örnyezetvé
delm i Egyesület Ipari Klubja köz
reműködésével, a MÓL Rt. anyagi tá
mogatásával valósult meg.

Az ankét célját az MKE képvisele
tében elnöklő dr. R átosi Ernő meg
nyitójában úgy határozta meg, hogy 
az rátekintési adva a környezetvé
delmi követelményekre és a hazai au
tópark állapotára, a fogyasztók védel
mének jegyében tájékoztatást adjon a 
hazai kőolaj-feldolgozás környezetvé
delmi törekvéseiről és eredményeiről, 
és egyben lehetőséget nyújtson a vé
leménycserére is.

A rendezvényen az akadémiai intéz
mények, az egyetemek, a környezetvé
delmi- és közlekedési szervezetek, a mi
nisztériumok és a hazai kőolajtermék 
felhasználók és forgalmazók, köztük 
az üzemanyagtöltő-állomásokkal ren

helyezett hőcserélővizsgáló állomást, 
amely korszerű műszerezéssel, számí
tógépes adatgyüjtőberendezéssel mű
ködik. Ezután a számítógéppel segí
tett tervezés, valamint a számítógépes

sainak megfelelően a programban to
vábbra is számítunk a hagyományos 3 
fő terület — komplex egyensúlyi vizs
gálatok; kinetika és katalízis; komplex- 
vegyületek előállítása, reakcióik, szer
kezetük vizsgálata — képviselőinek ak
tív részvételére. A különböző fémio
noknak az élő szervezetben, az emberi 
környezetben, és egyes ipari folyama
tokban játszott meghatározó szerepe 
alapján, azonban számítunk azon bi

delkező külföldi cégek, valamint a ma
gyarországi autógyártó (RÁBA, SU
ZUKI) cégek képviseletében mintegy 
200 szakember vett részt.

A megjelenteket Nádaty István, a 
MÓL Rt. Dunai Finomító igazgatója 
köszöntötte.

Az első előadást Sebestyén Béla, a 
MÓL Rt. Feldolgozási Ágazat vezér
igazgató-helyettese tartotta. Vázolta a 
magyar kőolaj-feldolgozóipar átszerve
zését az új részvénytársasági formá
nak megfelelően és hangsúlyozta, hogy 
alapvető feladatnak tekintik a kiala
kult versenyhelyzetben a fogyasztók 
minőségi igényeinek és a környezetvé
delmi elvárásoknak való mind telje
sebb megfelelést.

Péceli Béla, a Prodinform műszaki 
tanácsadója, a minőségnek a műszaki 
fejlődésben betöltött szerepéről be
szélt. Részletezte a minőségfejlesztés 
vezetői szintű feladatait, és rámu
tatott arra, hogy Nyugat-Európához 
való gazdasági csatlakozásunk egyik 
fontos kritériuma az ottani minőségi 
előírások meghonosítása hazánkban.

szimuláció területén folyó munkákból 
kaptak ízelítőt a résztvevő szakértők.

Nagy Iván

ológus, biokémikus, környezetvédő és 
más ipari szakemberek érdeklődésére 
és részvételére is, akik munkájuk so
rán óhatatlanul is koordinációs kémiai 
problémákkal kerülnek szembe.

Az 1992. május 25-27. között Ba- 
latonfüreden (Hotel Uni) rendezendő 
XXVII. Komplexkémiai Kollokviumon 
így szívesen látunk minden olyan ér
deklődő kémikus és nem-kémikus kol
légát, aki tájékozódni kíván a koordi
nációs kémia hazai helyzetéről és vár
ható fejlődési irányairól.

Az előadások benyújtásának határi
deje 1992. április 5. Jelentkezési lapok 
a MKE Titkárságától igényelhetők.

Dr. Sóvágó Imre 
A MKE Komplexkémiai 

Szakcsoport Elnöke

Pollák Iván István és dr. Merétei Ta
más, a Közlekedéstudományi Intézet 
szakemberei a gépkocsik kipufogógáz
emissziójára és ezzel kapcsolatosan a 
motorhajtóanyagokra vonatkozó kül
földi és hazai előírásokat ismertették. 
Előadásukból kitűnt, hogy míg a gép
kocsik károsanyag-kibocsátását korlá
tozó szabályozások Nyugat-Európában 
és az USA-ban jelentősen megszigo
rodtak, a hazai előírások hosszú ideje 
változatlanok — a gépkocsipark össze
tételére visszavezethetően. Emellett a 
hazai motorhajtóanyagok minősége fo
lyamatosan követte a nyugat-európai 
változásokat.

Ezen utóbbi állítást támasztotta alá 
a hazai motorbenzin minőségfejlesztés
ről szóló előadásában Czágler István, a 
MÓL Rt. Dunai Finomító főosztály- 
vezetője. Bemutatta, hogy a céltuda
tos és áldozatos beruházások eredmé
nyeként a hazai kőolaj-feldolgozóipar 
1992-től teljesíti az Európai Gazdasági 
Közösség motorbenzinekre vonatkozó 
minőségi előírásait, sőt egyes mutatók 
(a benzol- és kéntartalom) tekinteté
ben meg is előzi azokat. Megemlítette, 
hogy a hazai olajipar részéről a to
vábblépésre törekednek. Az összes nyi
tott kérdés tisztázása után, ezév má
sodik negyedében Budapesten és né
hány más helyen, a MÓL Rt. töltőállo
másain remélhetőleg megkezdődhet a
92-es oktánszámú ólmozott benzin he
lyett, egy 91+1 márkájú ólmozatlan 
minőség forgalmazása.

TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEKRŐL
XXVII. Komplexkémiai Kollokvium

( B a l a t o n f ü r e d ,  1 9 9 2 .  m á j u s  2 5 - 2 7 . )

BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
„A kőolaj-feldolgozóipari termékek és a környezetvédelem” 
tárgyú szakmai ankét

( S z á z h a l o m b a t t a ,  1 9 9 2 .  f e b r u á r  2 0 . )
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Hasonló kicsengésű volt dr. Fehér 
Pálnak, a MÓL Rt. Dunai Finomító 
főosztályvezetőjének, a gázolajok mi
nőségfejlesztésével foglalkozó előadása. 
Jelezte, hogy a gázolajokra vonatkozó 
európai szabvány még nem készült 
el. Kifejtette, hogy a hazai termelésű 
gázolajok az ezévben befejeződő be
ruházások eredményeként lényegében 
azonos tulajdonságúak lesznek az Eu
rópában iránymutató Németországéi
val; a hidegszűrhetőségi határhőmér
sékletbeli eltérés a két ország külön
böző éghajlati-időjárási adottságaival 
harmonizál. Utalt a továbbfejlesztési 
szándékokra, egyebek között az igen 
kis kéntartalmú, ún. városi gázolaj irá
nyába.

A visszaélések megelőzése érdeké
ben sürgette a töltőállomási és a köz
úti (gépjárműből történő) mintavétel
lel járó motorhajtóanyag hatósági mi
nőségellenőrzések mielőbbi megkezdé
sét, és a szabálysértők nyugati gyakor
lat szerinti szankcionálását.

A hargita-megyei Orvostudományi 
és Gyermekgyógyászati Társaság, a 
Romániai Magyar Gazdászok Egesü- 
lete, a Kolozsvári II. sz. Gyermekkli
nika rendezésében és az MKE Magné
zium Kutatási és Alkalmazási Szakcso
port (Társaság) közreműködésével tar
tották a ROMÁNIA II. MAGNÉZIUM 
SZIMPÓZIUM-ot 1991. május 31 — 
június 2. között Székelyudvarhelyen. 
A szervező és tudományos bizottság el
nöke Dr. Balla Árpád, a Székelyudvar
helyi kórház gyermekosztályának ve
zető főorvosa volt. Az elnökség tag
jai marosvásárhelyi és kolozsvári pro
fesszorok és Dr. K itt A. Sándor a Ma
gyar Magnézium Társaság elnöke vol
tak.

A Szimpózium nyelve román és 
magyar volt. A résztvevők száma 68 fő.

A Szimpóziumot Dr. Balla Árpád 
román és Dr. K itt A. Sándor magyar 
nyelven tartott üdvözlő beszédével nyi
tották meg. A szimpózium két szek
ció működött: agrár- és orvostudomá
nyi szekció.

Az agrárszekció elnöki tisztséget Dr. 
K itt A. Sándor és Dr. Jakab Samu

Dr. Nádati Antal, as Auto-Motor fő- 
szerkesztője a hazai személygépkocsi
állományt (kb. 2 000 000), annak 
üzemagnyag-igényét és a várható ten
denciákat mutatta be, és rávilágított 
az üzemanyagfaló és környezetkárosító 
gépkocsipark lecserélésének szükséges
ségére. Véleménye szerint a néhány 
éves fejlődés után — anyagi okokból 
— megkezdődött a korszerűtlen típu
sok ismételt vásárlása.

Az utolsó előadásban dr. Horváth 
Józtef igazgató és dr. Pergtr Józtef 
osztályvezető a MÓL Rt. részéről a 
fűtőolajokkal foglalkoztak. Ismertet
ték a most erőművekben eltüzelt ne
héz vákuum maradványok nagy kén- 
és nehézfém tartalmának csökkenté
sét, ill. a környezetbarát hasznosítá
sukat célzó, igen tőkeigényes techno
lógiai megoldási változatokat, rámu
tatva, hogy ez a kérdés most kerül na
pirendre Nyugat-Európában is.

Ezután a résztvevők megtekinthet
ték a MÓL Rt. Dunai Finomító katali

(Marosvásárhely) töltötte be. Ebben 
a szekcióban 7 előadás hangzott el, 
melyekből ötöt magyarországi előadók 
tartottak. Az előadásokon a magné
zium általános biológiai jelentőségéről 
(Kitt A .S.), a szövettenyésztésben be
töltött stimuláló szerepéről (Szőke— 
K itt—Petri), a talajok melioratív me- 
szezéséről dolomittal (Balogh) a gyógy
növényekből készült teákról (Petri— 
K itt—Bakulka), továbbá a műtrágyák 
interferenciájáról (Salantin—Kádár— 
Ulbici, Koloztvár), a kultúr növények 
magnéziumtartalmáról (Bogáéi, Buka- 
rett) szóltak. Különösen az első elő
adáshoz volt sok hozzászólás (kb. 1 
órás).

Az orvosi szekció elnöki tisztségét 
Szántag (Kolozsvár) — Bedő (Maros- 
vásárhely), Miu (Kolozsvár) — Rut- 
mac (Marosvásárhely) és Balla (Szé
kelyudvarhely) -  Lakatot (Kolozsvár) 
látták el. A szekcióban 15 előadást tar
tottak. Ezek között szó volt a magné
ziumhiány klinikai és terápiás gyakor
latáról, a gyermekkori hipomagnézie- 
miáról, a colecistomizált betegek mag
néziumhiányáról és a diabétesszel való

tikus krakkóié és folyamatos katalizá
tor regenerálásé benzinreformáló üze
meit, amelyek nagy oktánszámú mo
torbenzin komponenst termelnek, va
lamint a folyamatban lévő, ezévben be
fejeződő és a gázolajok minőségjavítá
sát is lehetővé tevő beruházásokat.

Az ankéton kitűnt, hogy a ha
zai gyártású motorhajtóanyagok minő
sége társulásunkkal egyidőben várha
tóan ki fogja egészíteni az Európai Kö
zösség integrációs követelményszintjét, 
sőt bizonyos, elsősorban környezetvé
delmi vonatkozásban meghaladja azt. 
Mindez annak tulajdonítható, hogy 
a magyar kőolaj-feldolgozóipar felké
szült egy lényegesen korszerűbb jár
műpark kiszolgálására. Mindemellett 
megoldásra és megvalósításra vár a 
nehéz kőolajtermékek környezetbarát 
hasznosítása.

Dr. R.L.

kapcsolatáról, a bronchus hiperaktivi- 
tást moduláló magnéziumkezelésről, a 
toxikus környezetben dolgozók mag
néziumhiányáról, a gyermekkori latens 
tetania és annak magnézium összefüg
géseiről, a magnéziumhiányos patká
nyok kóros szívizom elfajulásáról, ér
szűkületéről. Itt is sok hozzászólás, sőt 
egyes előadások után éles vita alakult 
ki.

A magyar előadások sikerét bizo
nyítja az, hogy K itt A . Sándort három 
helyre hívták meg előadás tartására.

A Szimpóziumot a Küküllő Szálloda 
különtermében rendezett jól sikerült 
bankett zárta.

Az Szimpóziumot a román-magyar 
barátság, az együttélés szükségessége 
és a kutatási eredmények kölcsönös 
kicserélése jellemezte. A Szimpóziu
mon a résztvevők azon óhajuknak ad
tak kifejezést, hogy évenként felváltva, 
így 1992-ben Magyarországon és az 
ezt követő évben Székelyudvarhelyen 
rendeznek magnézium-szimpóziumot. 
Reméljük ezt meg tudjuk valósítani.

A Szimpózium utáni napon kirán
dulás volt a Gyilkos tóhoz, a Békás 
szoroshoz, továbbá a mádéfalvi emék- 
mfihöz, Tamási Áron sírjához. Ezeken 
szerzett élmény még emlékezetesebbé 
tette a rendezvényt.

Dr. K itt A. Sándor

Beszámoló a Székelyudvarhelyen rendezett Magnézium 
Szimpóziumról
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UJ TECHNOLÓGIÁK_________
Új membrántechnológiák nitrogén előállítására*

Ipari nitrogén előállítása jelenleg, 
főleg levegő mélyhűtéses szétválasz
tásával történik. A becslések szerint 
azonban 1995-ig a nitrogén előállítá
sára 30%-ban a membrántechnológiát 
alkalmazzák. Ezt az egyre újabb és 
újabb típusú membránok kifejlesztése 
teszi lehetővé.

A membrán elválasztók kompakt, 
könnyű, mozgó alkatrész nélküli rend
szerek. Ideálisan használhatók távoli 
helyeken is, ahol a rendszerek megbíz
hatóságát kevés karbantartás mellett 
kell biztosítani.

Jelenleg olyan membrán elválasztó 
egységeket alkalmaznak, ahol 200 
m '/óra 99%-os nitrogént tudnak elő
állítani. Ez a méret a korábbi mo
dellek kepacitásának ötszöröse. Több 
ilyen egység összekapcsolásával előál
lítható akár 1500 ms/óra nitrogén is. 
Új membránok alkalmazásával már a

* A CHEM. ENG. 36. No. 4. 37 (1990) 
folyóiratból töm örítette C zerm ann Jánot

95-97%-os nitrogén-tisztaság 99,9%-ra 
növelhető. Ennek eredményeként szá
mos üzem áll át mélyhűtéses technoló
giáról membrántechnológiára. A nitro- 
génkihozatal (termelt nitrogén/bevitt 
nitrogén) 22%-ról közel 30%-ig nö
vekedett. A membrán technológia tér
hódításában az is szerepet játszik, 
hogy rájöttek arra, hogy sok eset
ben (gáz párna alkalmazásánál, öblí
téseknél, élelmiszerek tárolásánál stb.) 
nem szükséges a korábbi mélyhűtéses 
technológiával termeit tisztaság, ha
nem megfelel a membrán-rendszerből 
termelt olcsó gáz is.

A membrán technológia fejlesztői azt 
tűzték ki célul, hogy olyan rendszert 
dolgoznak ki, ami nagy teljesítménnyel 
képes 99,9%-os tisztaságú nitrogén 
előállítására.

A PERMA cég a Monsanto leány- 
vállalata a gáz szétválasztó membrá
nok gyártására olyan membránt fej
lesztett ki, ami összetételében homo
gén, de morfológiája asszimetrikus. A

vékony, külső 50 molekulányi vastag
ságú réteg biztosítja a gáz szelektív dif
fúzióját, a vastagabb, pórusosabb ré
teg pedig hordozza a vékonyabb réte
get.

Jelenleg már több mint 100 US 
szabadalom alkalmaz technológiájához 
PERMA membránt. Az első ipari egy
ség nyomás alatti levegőből 99,9995%- 
os nitrogént állít elő hordozó gáz
ként gázkromatográfiához laboratóri
umi célra. Nagyobb kapacitású ipari 
rendszerek kifejlesztése folyamatban 
van és a közeljövőben megvalósul.

Más cégek is rendelkeznek új poli
mer membránnal és elválasztó rend
szerrel. A Dow cég 650 féle membrán 
vizsgálata után vezette be a HP 4200- 
as membrán-rendszert, ami 99,9%-os 
nitrogént állít elő ipari méretekben. A 
Generon HP 7200-as rendszere felveszi 
a versenyt kapacitás és hatásfok terén 
a nyomáslengetéses adszorpcióé rend
szerrel is.

A múltban a nyomáslengetéses ad
szorpcióé technológiát alkalmazó cé
gek közül ma már sokan választják 
a membrántechnológiát. A Linde, az 
Union Carbid és az IMS már üze
meltet berendezéseket, amelyek nagy
üzemi méretben állítanak elő nitrogént 
97-99,995%-os tisztaságban.

Vegyipari világprognózit 1992-re

Amerikai szemmel: számukra már 
1992-ben megkezdődik a vegyipar ki
emelkedése a gazdasági pangásból, és 
ez így van a világ vezető régióira is 
(Nyugat-Európa, Japán), de ott ez 
kissé késik és csak az év második felé
ben lesz érzékelhető. A fellendülés kis
mértékű lesz, kb. 2-2,5%-os.

Tovább tart a vegyipar visszaesése 
a kelet-európai országokban 1992-ben 
is (a kisebb országokban 6%-kal, 1993- 
ban 4%-kal, de a Szovjetúnió utódálla
maiban jelentősebben: ti. 10% felett).

A nyugat-európai országok közül 
1990-ben és 91-ben Finnországban 
esett leginkább vissza a vegyipari ter
melés (2,5, ill. 7,5%-kal), míg az Egye
sült Királyságban stagnált. Ebben az 
időszakban jellegzetesen a többi or
szágban 1% körüli növekedés volt és 
csak Belgiumban és Spanyolországban 
volt 2-3%-os vegyipari növekedés re
gisztrálható. Csak az USA-ban növe
kedett 1989 óta a vegyipar temelése, 
aminek oka egyrészt a vegyitermék vi
lágkereskedelem bővülése volt és ezen 
belül az USA részaránya 14-15%-ot ért 
el (igaz, ez is relatív csökkenés az 1984. 
évi 17%-oshoz képest). A vegyipari ter
melésnövekedés még 1991-ig nem je
lentette azt, hogy az USA-ban a pro
fitok is nőttek volna (igaz, hogy 1991.

évi volumenük még mindig 24 milliárd 
dollárt tett ki, viszont 1992-re már 2 
milliárd dolláros növekedést prognosz
tizálnak profitban és 2,5%-ot a ter
melés volumenében). Az USA vegyi
termék külkereskedelmének aktív szal
dója 20 milliárd dollár volt (44 milli
árdos összes vegyitermék export mel
lett).

A vegyipari világkereskedelem 1991- 
ben már 325 milliárd USD-t tett 
ki (szemben a nyolcvanas évek első 
felének 150 milliárdjával - igaz közben 
a dollár árfolyama jelentősen csökkent 
-)•

A legjobb eredményt az USA mul
tinacionális vegyipari vállalatai tud
ták felmutatni. Kismértékben nőtt az 
USA-ban a vegyipari beruházások vo
lumene is, de az értékesítésre vetített 
arányuk még kismértékben csökkent; 
jelenleg ez a mutató 10% körüli.

A japán vegyipar 1991-ben 36 mil
liárd USD-8 összesített export-import 
külkereskedelmi forgalom mellett de
vizában nullszaldós volt, miközben a 
termelés már kismértékben kezdett 
visszaesni.

Kanadában a vegyipar 1989 óta 
évenként félmilliárd dolláros külkeres
kedelmi negatív szaldókkal zárt 14 mil
liárd USD összesített forgalom mellett.

[Forrás: CEN. 69. No 49, p. 34, 37, 41, 
45, 46, 55, 59; No 50, p. 10; No 51, p.9; 
(I991.dec.9, 16, 25).]

Nyugat-európai vezető 
vegyicégek

Az European Chemical News an
gol vegyipari folyóirat negyedévenként 
rendszeresen kiadott Chemscope (Ve
gyi gyújtópont) című, 1991 decemberi 
mellékletében rangsorolja a nyugat
európai vegyipari cégeket, de ezt nem 
tudja egyetlen paraméter mentén el
végezni, ezért számos legfontosabbnak 
vélt gazdasági mutató alapján foglal
kozik a 45-45 (e mutató szerinti) leg
jelentősebbel. Persze a tényleg vezető 
cégek a legtöbb paraméter szerint is 
szerepelnek ezeken a toplistákon, csak 
nem feltétlenül az első helyeken, de 
azért jellegzetesen legalább a középme
zőben. Eszerint a következő helyezések 
adódnak:
az éves értékesítés szerint: vezet a 

német BASF 31,2 milliárd USD-vel 
és a lista végén a svájci Lonza áll 
951 milliójával,

a profit szerint: vezet az angol ICI 
és a német Bayer évi 1,3 milliárd 
dollárral,

a kutatás-fejlesztés szerint: vezet a 
Beyer 1,8 milliárd dollárral évente,
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az 1 dolgozó által hozzáadott érték sze
rint: vezet a svájci Sandoz évi 
122 000 dollárral, az ICI a lista vége 
íelé szerepel 61 000 dollárral, 

a hozzáadott érték volumene szerint: 
első a Bayer évi 18,8 milliárd USD- 
vel,

a hozzáadott érték az értékesítés száza
lékában szerint: vezet a Ciba-Geigy 
svájci cég 70,2%-kal; itt az ICI rész
aránya 32,1%,

az 1 főre jutó évi értékesítésben: vezet 
a Shell Chemicals angol-holland cég 
600 000 dollárral; itt a Hoffmann 
La Roche Svájcból 144 000 USD-vel 
szerepel,

a befektetett vagyon évi megtérülési %- 
ában: vezet a Hoffmann La Roche 
37,4%-kal, az értékesítési volumen
ben legnagyobbak (pl. az ICI) 25% 
körüliek és a toplista végén a finn 
Kemira Oy szerepel 14,7%-kal, 

a saját tőke éves megtérülése tekinte
tében (%): vezet a holland DSM 
20,1%-kal; az értékesítés volumene 
szerint legnagyobbak itt 10-15%-kal 
szerepelnek és a toplista végén talál
ható a Ciba-Geigy 6,7%-kal, 

a befektetések éves volumene szerint: 
vezet a BASF 3 milliárd dollárral, 
az értékesítés szerinti nagyok pedig 
a középmezőnyben találhatók 700 
millióval (pl. DSM, Hüls német, 
Hoffmann La Roche).
[Forrás: ECN. Chemscope, European 

Review, p. 8 (1991.dec.)]

Fel a FÁK-b«

A Szovjetúnió utódállamainak, a 
Független Államok Közösségének ve
gyitermék piaca és vegyipara fokozta 
az amerikai vállalkozók már korábban 
megalapozott érdeklődését. Ezt kie
légítendő, foglalkozott a washingtoni 
székhelyű Plan Econ gazdaságkutató 
intézet a kialakult és befolyásolható 
ottani helyzettel és a nyugati tőkés cé
gek számára javasolható magatartás
sal.

A Szovjetúnió iparpolitikájában az 
utóbbi években csökkent az érdeklő
dés a vegyipar iránt, ami abban nyilvá
nult meg, hogy viszonylagos és összeg
szerű mértékben is kisebbek lettek az 
ipari beruházásokon belül a vegyipa
riak, minek következtében 1990-re a 
vegyipar termelési értékét 88 milli
árd dollárra becsülték, ezen belül 55 
milliárd jutott Oroszországra (közel 
1/3 rész), 20% Ukrajnára, 6% Fehér- 
Oroszországra és 5% Kazahsztánra. A 
szovjet vegyipar részaránya 1990-ben 
az iparon belül 7% volt (ez harmada a 
magyarországi részaránynak; az orosz- 
országi 55 milliárd dolláros 1990. évi 
vegyipari termelés pedig akkora, mint

ugyanebben az évben az olasz vegyipar 
termelése).

A vegyiparon belül az egyes alága- 
zatok részaránya a termelési értékben
a következőképp alakult:
gumi- és műkaucsukipar 20%
műtrágya- és növényvédőszeripar 16% 
szerves alapanyagipar és petrol
kémia 14%
műanyagok és feldolgozott ter
mékeik 11%
szervetlen tömegtermékek 10%
kémiai és szintetikus szálak 7%
gyógyszerek 6%

1990-ben a vegyitermékek 5%-át ex
portálták 4,4 milliárd USD értékben, 
ezek zömmel alapanyagok voltak (pl. 
ennek l/4-ét az ammónia és a karba- 
mid adta) és a vegyitermék import a 
fogyasztás 7%-át tette ki, nyugatról el
sősorban a műanyagok, majd rendre 
csökkentő részarányban a gyógysze
rek, szappanok, kozmetikumok, fes
tékek és színezékek révén. 1991-re a 
vegyitermékek exportja 3,1 milliárd 
USD-re esett vissza (a bekövetkezett 
alapanyag-kitermelési-, logisztikai vál
ságjelenségek hatására).

A jelentős nyugati vegyipari cégek 
egy része már több mint egy évtizede 
érdeklődik a szovjet vegyipar iránt. 
Egyesek irodát nyitottak Moszkvában, 
indult közös vegyipari-energetikai gép
gyártó vállalat is Szentpétervárott. A 
kapcsolatok révén, de az utóbbi évek 
liberálisabb érintkezési lehetőségei kö
vetkeztében is, a nyugati cégek megis
merték a szovjet ipari vezető személyi
ségeket is és megindulhatott a nyugati 
részvétel rekonstrukciós és új kiterme
lési vállalkozásokban.

Ezek az ismeretek a FÁK létrejötte 
és az iparvezetési- és döntési (még 
messze nem befejezett) decentralizá
ció következtében kiegészítésre és át
értékelésre szorulnak; ezt teszik most a 
nyugati vegyipari cégek is pl. több köz- 
társasági székhelyen képviseleti irodá
kat nyitva, de addig is, míg megbízható 
ismeretekre szert nem tesznek az új, 
mértékadó szervezeti és személyi fel
állásban: várakozó álláspontra helyez
kednek; bizonyos előrejelzés azonban 
az ezredfordulóra már felállítható:
-  a vegyitermék export volumene 2000- 

re 8,2 milliárd dollárra nőhet, min
denekelőtt azokban a termékekben, 
amik nyugaton is értékesíthetők 
(ez elérhető a nyugati beruházók 
anyagi-, technikai-, szakismereti- és 
képzési részvételével is), hiszen be
fektetéseik megtérülését csak a gyár
tott termékek értékesítése révén re
mélhetik a nyugati piacokról,

-  a nyugati érdekeltség következtében 
némileg módosul az exportált és im
portált vegyitermékszerkezet (az ex
portban vezetni fog a szerves vegyi

pari alapanyagok és a petrolkemiká- 
liák csoportja, ezután következnek 
rendre az agrokemikáliák, majd az 
anorganikák, az importon belül pe
dig várhatóan a gyógyszerek lesznek 
a vezértermékek, majd a mosósze
rek, a műanyagok és a festékek fog
nak következni).
[Forrás: CEN. 70. No 4, p. 19 (1992. 01.

Vegyipari privatizációi modell

A vegyipari mérnöki tudomány első 
USA-beli művelője (Massachusetts Ins
titute of Technology, Cambridge) ál
tal alapított és az USA-ban Boston
ban székelő és róla elnevezett Arthur 
D. Little mérnökcég németországi ta
nácsadó irodája Wiesbadenben, állami 
megbízásból foglalkozik a keletnémet 
vegyipar rekonstrukciójával annak cél
jából, hogy az a nyugat-európai vegy
iparba integrálható legyen. Tapaszta
latait azért adták közre, hogy az a 
többi kelet-európai ország vegyi cégei
nek privatizációjánál is felhasználható 
legyen. Az elemzést és a teendőket az 
alábbi négy pontba szervezték:

1. A vegyi cégek önmagukra ha
gyatva nem tehetők felelőssé a szocia
lista közvetlen állami iparirányítás mi
att bekövetkezett termelésprofilozási-, 
külkereskedelmi-, energetikai-, finan
szírozási szerkezeti hibákért, techno
lógiai elmaradásért, tőkehiányért, kör
nyezeti ártalmakért, az iparidegen tár
sadalmi terhekért (pl. fölös létszám, jó
léti és kulturális intézmények), minek 
következtében e hátrányokat nem tud
ják saját erejükből meghaladni, ami 
előfeltétele lenne a tőkés piaci ver
senygazdaságba történő integrálásuk
nak. Ezt az átmenetet az államnak 
kell a rendszerváltás után is irányí
tania és finanszíroznia, éspedig nem
csak a cég szintjén, hanem regionáli
san, mindenütt, ahol ennek így van ér
telme; pl. a vegyipari körzetekben (ma
radandó környezeti- és vízforrás árta
lom, hulladékdeponiák revitalizációja, 
ill. felszámolása, hosszútávú regionális 
foglalkoztatás-politika és az ehhez kap
csolódó átképzés).

2. Ha nem akarják a korábban ki
alakult vegyipart a versenyképtelen
ség oltárán feláldozni (végleges leállí
tás, elkótyavetyélés), óvatosan és lépé
senként kell haladni és előbb a meg
lévő vegyi cégeket át kell alakítani (új 
termelési ágak és -kultúrák honosítása, 
egyes régi termelőegységek bezárása és 
infrastruktúrájuk felhasználása, piaco
rientált vállalati vezetés és szervezet, 
döntések helyben, a profiljukba vágó 
technológia és gazdasági versenyképes
ség ismerete a számukra szóbajöhető 
piacokon, ideértve ennek perspektívá
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ját, saját finansxíroióképesség kiépí
tése, a ssociális felelősségtudat meg
változtatása, környezetvédelmi felelős
ségvállalás, a kutatás és fejlesztés fon
tosságának felismerése).

3. Óvatos haladás a részleges együtt
működés mentén más cégekkel, ide
értve a külföldieket is, párhuzamosan 
különböző együttműködési formák ki
használása és így megbecsülés szerzése 
a partnereknél.

4. Az átmeneti átalakulási periódus
ban a hazai ipart védeni kell állami esz
közökkel pl. rugalmas vámrendelkezé
sek.

Ne várják azonban a cégek és a volt 
szocialista államok mai kormányai, 
hogy a fenti feladatokat helyettük a 
külföldi fél fogja magára vállalni.

(Forrás: Cl. Europe kiadvány: p.8 
(1991. dec. 15.)

Vagyonügynökségek a volt NDK 
és Magyarország vegyiparának 

privatizációjában

A német állami vagyonügynökség 
megvétózta a Shering vételi szándé
kát az 1600 főt foglalkoztató Jena
pharm vonatkozásában, amely fogam
zásgátló tabletták gyártásával szer
zett hírt és piacot magának első
sorban kelet-európai országokban, és 
amely egyetemi kutatóhellyel is ren
delkezik. Az ajánlat 150 millió már
kát tett ki. A Shering a hozzá tartozó 
holland Organon gyógyszercég révén 
jelentős fogamzásgátló-forgalmazó cég 
a volt Nyugat-Németországban és a 
Jenapharm megvásárlásával az egysé
ges Németország vezető fogamzásgátló 
vállalatává válna. A német vagyonügy
nökség (Threuhandanstalt) ugyan pri
vatizálni szeretné a kelet-német tarto
mányok gyógyszeriparát is, de ezek kö
zül nem elsősorban az eredeti készít
ményekkel rendelkezőket, hanem azo
kat, amelyek utángyártott (generikus) 
készítményekkel rendelkeznek.

A magyar vegyipari cégek vagyo- 
nügynökségi privatizációja késik: az 
első 20 ipari cégre vonatkozó lista csak 
most lép a megvalósulás útjára a va
gyonértékelés és a cégek vezetőinek 
nem kellő felkészítése miatt. A listán 
szereplő vegyipari cégek közül a követ
kezők értek el némi eredményt:
-  A Pannonplast spontán privatizáci

óval (saját kezdeményezés) a mű- 
anyagcsövek és -csőidomok (fittin
gek) terén a Solvay-vel és a Wie- 
neberggel lépett közös vállalatra és 
a japán Furakavával a polietilén 
habok területén; jelenleg a Credit 
Suisse First Boston-bankkal keres
tet partnert lemez-, fólia- és doboz 
gyártáshoz,

mid

-  a Richter Gedeon gyógyszercég ázsi
ója ugyan némileg csökkent a szov
jet vevők fizetésképtelensége miatt, 
de a közvetítésre felkért Nomura ja
pán befektetési bank szerint mégis 
sok az érdeklődő Japánból, az USA- 
ból és Európából,

-  alakul a Borsodi Vegyi Kombinát vi- 
nil-kloridtól poli(vinil-klorid)-ig ter
jedő gyártási palettájának egyes 
közbeeső termékeire vonatkozó pri
vatizációja is, ami iránt a Rhöne Po
ulenc Franciaországból és a japán 
Mitsui érdeklődik.
[Forrás: ECN. 56. No 1473, p 4 (1991. 

május 27.)]

Müanyag-újrafeldolgozás az 
Európai Gazdasági Közösségben

Az EGK országaiban jelenleg évente
900.000 tonna műanyaghulladékot dol
goznak fel újra, ami a keletkező 
műanyaghulladék-mennyiség 6%-a. Tör
vényhozási kényszer útján célul tűz
ték ki, hogy ezt a részarányt megtíz
szerezik, aminek mentén az ezredfor
dulóra 4 millió tonnás, azaz 24%-os 
újrafeldolgozási rátát kívánnak elérni. 
Valószínű, hogy ettől a közbülső cél
tól el fognak maradni, mégis tekinté
lyes 16%-os újrafeldolgozást érnek el. 
Az okot abban kell keresni hogy egy
előre nincs átütő sikerű innováció az 
újrafeldolgozó eljárásokban és a kevert 
hulladékok feldolgozásában, így is je
lentős marad a hulladékok energianye
réssel kapcsolt égetése, melynek során 
1990-ben 1,5 millió tonnát ártalmatla
nítottak; viszont itt sem várható lé
nyeges technológiai előrehaladás úgy, 
hogy az ezredfordulóig az effajta kor
látolt hasznosítás 30%-os növekedése 
várható.

[,Forrás: ECN. 56. No 1475, p 19 (1991. 
június 10.)]

Használati érték és árverseny 
poliészter csomagolóanyagban

Az egyik legelterjedtbb csomagoló
anyag világszerte, különösen a palac
kokban és élelmiszer konténerekben: 
a polietilén-tereftalát, amelynek világ- 
termelése 1990-ben 1,5 millió tonna 
volt. 1995-re a növekedését 2,5 mil
lió tonnára prognosztizálják; a csoma
golóanyag minőségű termék ára most 
1,20-1,50 USD/kg.

Alkalmazástechnikai kísérletekhez, 
potenciális felhasználók számára, az 
USA-ban már gyártanak polietilén- 
naftalenátot 40 USD/kg-ról újabban 
már 15-re csökkenő áron, amihez jelen
leg 10 dolláros nyersanyagár tartozik.

Alternatív nyersanyagok a 2,6-diizo- 
propil-naftalin, a 2,6-dimetil-naftalin

vagy a 2-naftalin, amiből a konden
zációs prekurxort a 2,6 naftalin-dikar- 
bonsavat kell előbb oxidációval előál
lítani. A polietilén-tereftalát verseny
társaként csak akkor van a -naftale- 
nátnak reménye a sikerre, ha árát 3 
USD/kg-ra tudják mérsékelni.

Az elfogadható felár oka, hogy a 
PEN 12,5 fokkal magasabb hőmérsék
letig használható mint a PÉT, szilárd
sága 50%-kal nagyobb és az oxigén át- 
bocsátással szembeni gátlása a PET- 
ének ötszöröse, ami az oxidációra haj
lamos élelmiszereknél és üdítőitaloknál 
lényeges előny.

A PEN üreges testekké történő fel
dolgozásának módszere ugyanúgy a 
formába fúvás mint a PET-nél, de itt 
magasabb olvadáspontja és nagyobb 
viszkozitása miatt ez drágább, mint 
ahogy ez a körülmény az újrafeldolgo
zásnál is figyelembe veendő.

[.Forrd»: ECN. 56. No 1475, p 9,17 (1991. 
június 10.)]

Biogal-Pfizer közös vállalat

Újból bebizonyosodik, hogy jelentős 
külföldi cégek a magyar cégekkel előbb 
tartósabb kapcsolatot létesítenek, mi
előtt ennek tapasztalatai alapján tő
kerészesedést vállalnának mindeneke
lőtt közös vállalatok formájában. így 
volt ez a Biogal gyógyszergyár eseté
ben, amikor a Ciba-Geigy-vel alapí
tott közös vállalathoz a bizalmat sok 
év alatt a Zyma leányvállalattal szer
zett együttműködés révén nyerték el és 
most az amerikai Pfizerrel annak ku
tatási termékei értékesítésére. Megelő
zőleg a Biogal 10 évig licencben gyár
totta a Pfizer Minipress vérnyomás- 
csökkentőjét és Cefobid kefalosporin- 
ját. A biogal-Pfizer közös vállalatban 
az amerikai cég részaránya 52%-os. A 
Pfizer 1991-ben 750 millió dollárt költ 
kutatásra.

[Forrás: ECN. 56. No 1476, p 5 (1991. 
június 17.)]

A Lurgi a keleti tartományokban

A frankfurti Lurgi mémökcég kör
nyezetvédelmi ágazata (Lurgi Umwelt
beteiligungsgesellschaft =  LUB) vál
lal elsősorban érdekeltséget a kelet- 
mémet tartományok vegyi üzemei
ben, mindenekelőtt a környezetvéde
lem terén, ideértve a korábbi kör
nyezeti ártalmak felszámolását, milli
árd márkás üzletek reményében. Eb
ből a célból megvásárolta a korábbi 
Karl Marx Stadtban működő vegy
ipari berendezésgyártót (Chemnitzer 
Anlagebau =  CAB) valamint a lipcsei 
Umwelttechnik-Luftreinhaltung mérnök- 
céget, viszont 90%-os mentességet kí
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ván elérni e cégeket terhelő korábbi 
környezeti ártalmak konzekvenciái alól.

A Lurgi első nekifutásra és refe
renciaként vállalta Bunawerke Schko
pau területének ártalmatlanítását, ide
értve a sóléelektrolízis alatti higannyal 
szennyezett talajt (ez a Borsodi Vegyi 
Kombinátban is jelentős probléma), de 
ehhez csak az eljárást dolgozta ki és 
iparilag még nem valósította meg, va
lamint az acetaldehidüzem szénhidro
génnel szennyezett talaját.

A sikeres schkopaui talaj-ártalmat
lanítás után vállalni kívánja az analóg 
munkát a Leuna-, Bitterfeld- és Wolfen 
kombinátok területén.

[Forrdé: ECN. No 1476, p 6 (1991. június 
17.)]

Nyugati-Csehszlovák
kőolajvezeték

A szovjet kőolaj szállít ásóktól függő
ségük csökkentésére a Chempetrol Lit
vinov kőolaj finomító és a Kaucuk Kra- 
lupy (mfikaucsukgyár) Chempetrol Pi
peline néven, 340 km hosszú magiszt
rális kőolajvezetéket épített a Chem- 
project prágai tervezőintézet fővállal
kozásban Ingoldstadtból a bajor te
rületen kiindulva majd az észak-cseh 
iparvidékig a két felhasználó üzemig 
terjedően, az olasz kikötőkből kiin
duló Transalpin távvezetékhez csat
lakozandó. 1992-re irányozták elő az 
üzembe helyezést. Úgy látszik része
sedésüket az Adria kőolajvezetékben 
nem tartják biztonságukhoz elegendő
nek.

[Forrdé: ECN. 56. No 1476, p 6 (1991. 
június 17.)]

Sóléelektrolízis ikertermékek 
átmeneti egyensúlytalansága

A konyhasó elektrolízise során 3 
ikertermék keletkezik, amelyek közül 2 
alapvető jelentőségű: ezek a klór, mely
nek fő alkalmazási területe a szerves 
kémia (a PVC igényli a világtermelés 
27,6%-át) és a marónátron, mely álta
lános ipari alapanyag ideértve az alu
míniumipar második feldolgozási lép
csőjét a timföldipart, ha az a Bayer 
eljárás szerint dolgozik, mint hazánk
ban is. A harmadik termék, a hidro
gén, ha másként nem; energiahordo
zóként hasznosítható, noha hidrogéne- 
zésre előnyösebb felhasználni. A meg
határozó ikertermék a klór, mert azt 
nehéz tárolni (nyomás alatt, cseppfo
lyósán) és ilyen állapotban veszedel
mes: toxicitása és nagy tömege miatt. 
Az ikertermékek akkor a relatíve legol
csóbbak, ha termelésük egyensúlyban 
van (1 tonna klórra 1,125 tonna maró- 
nátron képződik), egyébként a hiány

termék, ami rendszerint a marónát
ron jelentősen megdrágul. így van ez 
most is amikor világszerte az 1989. évi 
41 millió tonna marónátron-igénnyel 
szemben 1995-ben 44,5 millió tonna 
várható, de a stagnáló illetőleg vissza
eső PVC és perhalogénezett hajtató 
anyagok miatt, a klórtermelés mel
lett, akkorra csak 43—43,5 millió tonna 
lesz nyerhető. Ez a hiány ugyan csak 
átmeneti, mert a klórigény az ez
redfordulóig újra nőni fog, de jelen
leg a korábban tonnánként 200 dollá
ros marónátron-ár már visszaesett a 
közben 350 doláros csúcsról 300 dol
lárra, mert beindult az USA Wyo
ming államában a természtes szóda
ásvány (trona) bányászatára alapozott 
FWC cégi 50.000 tonna/év kapacitású 
és a Tennaco 70.000 tonna kapaci
tású szód a kausztifikáló üzeme és épül 
1992. évi indulásra a Texas Gulfnál egy
150.000 tonnás üzem és a Bayer eljá
rásban a marónátron egyrészét szódá
val igyekeznek pótolni.

Egyelőre az egyensúlytalanság növe
kedése fenyeget még, mert a volt szoci
alista országok évi 6,265 millió tonnás 
éves klórkapacitása a gazdasági vál
ság miatt, de a környezetvédelem és 
a romló üzemelési hatásfok következ
tében is csökkenni fog.

[Forrdé: ECN. 56. No 1476, p 16 (1991. 
június 17.)]

Sóléelektrolizáló ipari 
membráncella

Az ICI által kifejlesztett FM 21 mo
nopoláris típus továbbfejlesztett FM 
2000 változatával (kapacitása 7 tonna 
Clj/nap =  2000 tonna Cl2/üzemeltetési 
év) cseréli le a kanadai PPG Beauher- 
nais-i, Quebec-i, 84 kt/év klórkapa- 
citúsú higanykatódos sóelektrolizáló 
üzemében azok környezetkárosító ha
tása miatt kifogásolható termelőberen
dezéseit. Ezen cellatípus számára ez 
az első nagyüzemi berendezés, minek 
következtében az ICI anyavállalat azt 
referenciákét kezeli, hiszen azt reméli, 
hogy a világon épülő vagy rekostruá- 
landó sóelektrolízis üzemek közül, 10 
éven belül, ez lesz az uralkodó cellatí
pus.

[Forrdé: ECN. 56. No 1477, p 25 (1991. 
június 24.)]

Az Európai Közösség 
műtrágya-alkalmazási előírásai

Az élővizek minőségének megőrzése 
érdekében a Környezetvédelmi Minisz
terek Tanácsa lényegesen vissza kí
vánja szorítani az élővizek és a ten
gerek nitrát szennyezését. A terve
zet szerint a tagországoknak fel kell

mérni azon élővíz- ill. tengerpartmenti 
területeiket, amiket a mezőgazdasági 
műtrágyázás 50 mg/liter határérték 
feletti nitráttartalom létrejöttével fe
nyeget. (Ez az ivóvízre előírt nitrát
határérték.) Ezeken a területeken az 
ezt követő 8 éven belül, le kell csök
kenteni a szervetlen, ill. szerves ere
detű hatóanyag-visszapótlás mértékét 
170 kg/hektárra évente.

A holland környezetvédelmi és me
zőgazdasági minisztérium az ezredfor
dulóig két fokozatban csökkenteni kí
vánja a növényvédőszer-felhasználást, 
éspedig 1995-ig 35%-kal és 2000-ig 
50%-kal; ez a csökkentés azonban az 
érintett környezetfajták vonatkozásá
ban eltérő mértékben történik, éspe
dig:

Környezetfajta Csökkenés %-ban az
egyes határévekben
1995 2000

Levegő 30 50
Talajvíz 40 75
Felszíni vizek 70 90

Jó lesz ezeket a körülményeket 
a kilencvenes és ezután következő 
évek magyar műtrágyaexportjánál fi
gyelembe venni!

[Forrdé: ECN. 56. No 1477, p 27 (1991. 
június 17.)]

Szennyezett talajok 
ártalmatlanítása hevítéssel

Ez a módszer a rekultiváció egyik 
lehetséges technológiai előfeltétele, a 
másik kettő a biológiai, ill. a kimo- 
sásos, de a hevítés a leghatékonyabb 
közülük. Ezen eljárásokkal az ártal
mas szennyződések fajlagos maradék 
töménysége :
biológiai 500 mg/kg talaj,
kimosásos 50 mg/kg talaj,
termikus 10 mg/kg alatt,

(az elfogadható határérték rekulti- 
válható talajokra: 20 mg/kg).

A német Ruhrkohle Ümwelttechnik 
(RUT) a ruhrvidéki szénbányák kör
nyezetvédő leányvállalata 450-600°C- 
on dolgozó szervesanyag-bontással, for
gódobban és a holland Ecotechnik 
környezetvédő cég ezután kapcsolt a 
gáz-gőz termékek levegős utóbontójá
val, mely 800-1000°C-on működik 7 
tonna/óra kitermelt talaj kapacitásra 
dolgozta ki szennyezett talajt hevítés
sel ártalmatlanító eljárását és ezt a 
bingeni felhagyott kokszolóüzmi talaj 
ártalmatlanítására próbálta ki az Eco
technik 50 tonna/óra kapacitású hol
landiai üzemében (a kitermelt talajt 
teherautóval szállította oda és ártal

mkl1003. X L V II. É V F O L Y A M . 4 . S Z Á M 183



Szemle... szemle... szemle

matlanítás után vissza). A rekultiváció 
sikeres volt.

A szennyezett talaj legnagyobb ter
helését a naftalin képezte (átlago
san 1200 mg/kg, 200-6800 határér
tékekkel) és ezt 0,05 mg/kg-ra sike
rült leszorítani. A legmakacsabban a 
fenantrén-szennyezés viselkedett (át
lag 300 mg/kg, 200-800 határértékek
kel), amit 0,6 mg/kg-ra tudtak csök
kenteni.

A bingeni üzemi területen 80.000 
tonna talajt kell ártalmatlanítani, eh
hez 24 millió márkáért kellett ártal
matlanító berendezést építeni, de a já
rulékos beruházási költségekkel, a ta
lajkiemelés és mozgatás igényeit is be
számítva összesen 40 millió DM ráfor
dításra volt szükség.

[F onát: CIT. 69. No 6, p 548 (1991. 
június)]

Karbonzzál-stagnálás

A csúcstechnikai termékek sorsát is 
a gazdasági helyzet határozza meg. A 
könnyűséget a szilárdsággal elegyítő 
csúcstechnikai anyagszerkezeti elemek, 
a karbonszálak, a repülőgépek, va
lamint űrhajók, továbbá sporteszkö
zök kifejlesztésénél és gyártásában ját
szanak jelentős szerepet. E termékek 
iránti igény a 80-as évek konjunktúrá
jában elsősorban az USA-ban, Német
országban, Japánban, Franciaország
ban és Angliában érvényesült, minek 
következtében egy évtized alatt ter
melésük 45%-kal nőtt és jelenleg a
7.000 t/éves világszükséglettel szem
ben 10.000 tonnát tesz ki. A kereslet 
azonban nem nő, mert a katonai té
ren a versengés a nagyhatalmak kö
zött a támadó haditechnika csökken
tésére váltott és a világ számos orszá
gát gazdasági stagnálás vagy vissza
esés sújtja, minek következtében sok, 
kisebb, a sportok terén számottevő or
szág a sport-csúcsteljesítmények előfel
tételét képező, a csúcstechnikát repre
zentáló sporteszköz szükségletét már 
nem tudja kellően finanszírozni; ezt 
1990-ben a karbonszál gyártók úgy ér
zékelték, hogy termékük ára 15%-kal 
csökkent.

Az első vezető világcég, amelyik 
ezt a tendenciát tartósnak ítéli és 
ebből levonja a konzekvenciát is: a 
Courtaulds, az USA-beli sacramentói 
üzemét eladta a japán Mitsubishinek. 
A többi karbonszál gyártó cég egyelőre 
nem követi ezt a példát, sőt világszerte 
több helyen épül még kb. 1.000 t/év 
kapacitású új üzem.

Erős maradt azonban a prekurzor 
akrilszál iránti igény és ezért ezen a pi
acon bennmaradt a Courtaulds és vál
lalta a most már a Mitsubishihez tar
tozó sacramentói üzem további ellátá

mkl

sát az angliai Coventryben működő ak
rilszál üzeméből, fenntartva azt, hogy 
a verseny élesedésekor ebből az üzem
ből is kiszáll, illetőleg leállítja azt. 
Nem vonatkozik ez az olyan akrilszá- 
lakra, amelyek nem szolgálnak a kar
bonszálak kiinduló anyagául, hanem 
pld. speciális textilszál-kábel rendelte
tésű minőségűek; a Courtaulds az ang
liai Grimsbyben működő üzemét e cél
ból bővíteni kívánja.

[Forrät: ECN. 57. No 1478, p 9 (1991. 
július 1.)]

Állategészségügyi vegyi termékek

Világpiacuk 1991-ben 11 milliárd 
dollár lesz, növekedése pedig évi 2-3%, 
de ennél a rátánál az európai nagy ve
gyi cégek növekedési rátája sokkal na
gyobb volt 1990-ben. (Az állategész
ségügyi termékek terén vezető svájci 
Hofmann la Roche növekedési rátája 
22,3% volt és értékesítése 905 millió 
dollár: hasonló ütemű volt a Rhone- 
Poulenc francia, a Bayer, a Hoechst 
német, a Solvay belga, a Ciba Gei- 
gy svájci, a Sanofi francia és az Akzo 
holland 1990. évi növekedési rátája, 
rendre 625, 558, 377, 292, 223, 187, ill. 
140 millió USD 1990. évi állategészség
ügyi cikk értékesítéssel.)

Nyugat-Európa az állategészségügyi 
cikkek jelentős fogyasztó piaca is; ez a 
régió jelenti a világpiac 20%-át.

A termelés 55%-át a szarvasmarha- 
és a sertéstenysztés veszi fel, ez a 
piac azonban jelenleg csökken (hat a 
jómódú emberek étrendjére a kolesz
terin veszély tudatosulása); ugyanezen 
okból nő viszont a szárnyas- és halfo
gyasztás, mégpedig jelenleg gyorsan.

Az állategészségügyi termékeken be
lül a legnagyobb súlya a vitaminoknak 
és az aminosavaknak van; tartják ma
gukat a táp-antibiotikumok és a bakté
riumölőszerek a piacon és mérsékelten 
nő a biológiai szerek és a diagnosztiku- 
mok felhasználása.

[Forrát: ECN. 57. No 1478, p 17 (1991. 
július 1.)]

Propán-bután a petrolkémiában

A petrolkémiai ipar szénhidrogéne
ket dolgoz fel; 1990-ben 200 millió ton
nát az egész világon; ebből 23 mil
lió tonna volt a kőolaj finomítás mel
léktermékeként nyert csepfolyósított 
propán-bután (PB); ez a mennyiség 
1995-re 25%-kal nőhet meg, 40 mil
lió tonnára. Ára jelenleg a nyersbenzin 
árának 90%-a, azaz 150 USD/t, ami 
azt is maga után vonja, hogy a leg
olcsóbb petrolkémiai tömegtermékek
ben (ammónia, metanol) nem verseny- 
képes nyersanyag, viszont ott, ahol ol

csón elérhető a földgáz kitermelés zsí
ros melléktermékeiből kinyert csepp
folyós kondenzátum (gazolin), még a 
nyersbenzin sem versenyképes kiindu
lóanyag (Indonézia, Közel-Kelet, Ja
pán).

A PB-gázt mindenekelőtt az olefi
nek, ill. a propilén-oxid előállításához 
használják (USA, Nyugat-Európa, Ja
pán); a vonatkozó részarányok 1990- 
ben 83%, ill. 10% voltak (a mennyisé
gek 19,1, ill. 2,3 millió tonna); 1995-re 
a következő számok várhatók: 77% és 
10%, ill. 24 és 2,8 millió tonna. Raj
tuk kívül 1995-re a bután még a leg
fontosabb komponens nyersanyagként 
éspedig 2,5 millió tonna (az összesen 
40 millió tonnás PB-gáz felhasználásá
ból a petrolkémiaában), ill. 8% a metil- 
terciér-butilészter (MTBE) ólommen
tes benzin kopogásgátló üzemanyag 
adalék gyártására és 0,7 millió tonna, 
ill. 2% részarány a maleinsav-anhidrid 
előállítására.

[Forrát: ECN. 57. No 1478, p 19 (1991. 
július 1.)]

Útmutató gyógyszerfogyasztó 
idós embereknek

Az USA időskorú lakossága vásá
rolja meg a receptre kapható gyógy
szerek 30%-át és az orvosi rendelvény 
nélkül kaphatók 70%-át, de mintegy 
fele részük nem az orvosi indikációnak 
megfelelően szedi azokat és ennek tu
lajdonítják évente 125.000 ember halá
lát.

Az Amerikai Gyógyszergyártók Szö
vetsége (PMA, Pharmaceutical Ma
nufacturers Assiciation) és az ottani 
Időskorúak Országos Tanácsa felvilgo- 
sító kampányt indított az időskorúak 
körében és arra buzdítja őket, hogy 
kezelőorvosuk fektessen fel számukra 
gyógyszer-„passzust”-t, azt mindig 
hordják magukkal és annak alapján vá
sároljanak és fogyasszák a számukra 
szükséges gyógyszereket.

[Fonát: Eur. Ch. (1991. július 8.) p 15]

Keletnémet vegyipari privatizáció

A jelentős, volt NDK vegyikombi
nátok (Leuna, Buna, Bitterfeld, Wol
fen) privatizációjának előkészítésére a 
német Vagyonügynökség (Treuhand- 
Anstalt) két neves külföldi tanácsadó 
céget kért fel (Me Kinsey, A.D. Little). 
Ezek szakvéleményét a német Vegyi- 
Papíripari Szakszervezet elnöke (Her
mann Rappe) azzal ismertette, hogy a 
kombinátok modernizáló rekonstrukci
ójában történő részvételre azzal szólí
tott fel, hogyha nem ragadják meg ezt 
a lehetőséget a német, de a külföldi 
vegyi cégek is, nem csak a német ke-
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Uj vegyipari művelet: a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 
(HPLC) II.
Az elúciós technika ipari alkalmazása

Bevezetés

Előző közleményünkben [l] utaltunk rá, hogy a ter
melő méretű HPLC alkalmazásakor a fő cél egy adott 
tisztaságú anyag lehetőleg nagy mennyiségben, gazda
ságosan, minimális költséggel való kinyerése. Komplex 
műszaki-gazdasági szemlélettel ennek kell alárendelni 
a berendezés konstrukcióját, a kolonna és a töltet mé
retezését, az eluens és a koncentrációk megválasztá
sát, az üzemeltetési paramétereket, a gazdasági ténye
zőket. A célnak megfelelően a kromatográfiás folya
mat jellemzésére más mennyiségeket használnak, mint 
analitikai munkánál: az elválasztási ciklus időtarta
mát, az időegység alatt betáplálható anyagmennyisé
get, illetve kinyert termékmennyiséget, a viszanyerés 
mértékét, a terméktisztaságot. A következőkben a fel
sorolt tényezőket és összefüggéseiket vizsgáljuk meg 
részletesebben.

Természetesen nem foglalkozunk e helyen a hagyo
mányos kisnyomású, kényszeráramlású elúciós kroma- 
tográfiával, amelyet évtizedek óta használnak ipari 
méretekben is.

Nagy átmérőjű oszlopok technológiája

A töltet kompressziója

A nagy átmérőjű és ezáltal nagy kapacitású, jó ha
tásfokú HPLC-oszlopok készítéséhez döntően fontos a 
homogén töltet előállítása és ennek működés közbeni 
stabilizálása. 3-5 cm-nél nagyobb átmérőjű oszlopok
ban a hagyományos töltési módszerekkel (száraz töl
tés, zagy-töltés), különösen kis szemcsékkel nem lehet 
kellően egyenletes töltetet készíteni [2,3] — ez csak 
az 1970-es évek közepén kidolgozott kompresszióé el
járásokkal vált lehetővé. Tulajdonképpen ez a lépés 
alapozta meg a nagyhatékonyságú folyadékkromato
gráfia ipari elválasztó módszerré fejlődését.
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Miért van szükség a töltet kompressziójára? A töl
téskor nem kellően rendeződött részecskék (1. ábra) 
az eluens súrlódása, nyíróerői hatására könnyen el
mozdulnak, így a töltet összetömörödik, az oszlop ele
jén üres térfogat keletkezik, és nagymértékben romlik 
az elválasztás hatásfoka. Ez a jelenség az analitikai 
kolonnáknál is ismert, nagyobb átmérőjű oszlopok
ban azonban fokozottan jelentkezik, két okból is: a 
kolonnafal a töltet sokkal kisebb hányadát tudja csak 
közvetlenül megtámasztani, továbbá a nagyobb töl
tetterhelés és súrlódás nagyobb hőeffektusokkal, ész
revehető hőtágulással [4] jár. A kompresszióval jelen
tősen csökkenteni lehet a rendezetlen helyek számát 
és el lehet kerülni a használat közbeni elmozdulást.

1. ábra. Tötietszerkezet a) analitikai é t b) preparatív oszlopban

A töltet komprimálásának három változata alakult 
ki (£. ábra). A Waters cég által kidolgozott sugárirá
nyú (radiális)  kompresszió [5] lényege az, hogy a tölte
tet tartalmazó műanyag (rendszerint teflon) patront 
fémházba helyezik, és a két henger közé folyadékot 
vagy inert gázt préselnek a kolonna belépő nyomá
sánál 15-20 bar-ral nagyobb nyomáson. Az aránylag 
egyszerű megoldás előnye, hogy ebben a rendszerben 
nincs mozgó alkatrész, hátránya viszont, hogy a kö
tött hosszúságú patronban a töltetet csak a gyártó 
cég tudta cserélni.
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2. ábra. A töltet tömörítésének módszerei

a) sugárirányú kompresszió; b) tengelyirányú kompresszió; e) 
vegyes kompresszió

I
Áramlási profil

3. ábra. A sugárirányú kompresszió hatástalansága nagyobb 
oszlopátméró esetén

A megoldás legnagyobb hátránya csupán a prepa- 
ratív berendezések méretének növekedésével vált nyil
vánvalóvá [6]: kb. 20 cm átmérő felett a patronfal 
mellett össsetömörödött réteg nem engedi a nyomás 
továbbterjedését, és a töltet közepe laza marad (S. 
ábra).

EYancia kutatók dolgozták ki a tengelyirányú (axi- 
ális) kompressziót [7]. Ilyenkor a kolonna falát képező 
fémhengerbe aránylag híg zagy formájában viszik be 
a töltetet, majd egy dugattyúval hosszirányban nyom
ják össze. Az egyes megoldások különböznek abban, 
hogy a kompresszió csak az oszlop elkészítése közben, 
vagy a kromatográfiás folyamat alatt is érvényesül, 
illetve hogy gyárilag elkészített patronokat alkalmaz
nak, vagy a helyszínen állítják elő az oszlopot.

mkl
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a )  b )  c )

4- ábra Dinamikus tengelyirányú kompressziót alkalmazó oszlop 
elkészítése

a) töltetzagy előállítása és beszivattyúzása; b) a zagy tömöri, 
tése; c) kész komprimált oszlop

A módszert továbbfejlesztve, a Prochrom cég ki
dolgozta a dinamikus tengelyirányú kompressziót [8] 
(4- ábra): az oszlop egyik végét maga a dugattyú al
kotja, amely állandó nyomás alatt követni képes a 
töltet kismértékű mozgását, tehát fenntartja az azo
nos rendezettségi állapotot. A töltet elhasználódása
kor vagy szükséges cseréjénél az oszlopot egyszerűen 
ki lehet tolni a hengerből, az elszennyeződött beme
neti részét el lehet távolítani, a többit pedig felszusz- 
pendálva egy következő töltet készítéséhez fel lehet 
használni. A módszer előnye, hogy az oszlopot a hely
színen, a feladatnak megfelelő töltetből lehet elkészí
teni, gyors a töltet cseréje, különösen pedig az, hogy 
a töltet mennyiségének megválasztásával tetszés sze
rinti hosszúságú oszlopot lehet készíteni.

0 4 8 12 16 20 0 4  8 12 16 20 0
Idő, min Idő, min

4  8 12 16 20
Idő, min

5. ábra Méretnövelés lipofil színezékek elválasztásában. Tődet 10 
pm -es szjérikus szüikagél, terhelés 200 pg/g, eluens CHiCXi.

Oszlopok:
a) 25 cm x  <f) 4,6 mm, eluensáram 0,4 m l/m in;
b) 23,2 cm x  0  050 mm, dinamikus tengelyirányú kompresszió, 
eluensáram 45 ml/m in;
e) 24,1 cm x  (p 150 mm, dinamikus tengelyirányú kompresszió, 
eluensáram 402 m l/m in

A két említett kompresszióé elv között egyfajta 
átmenetet képez a vegyes (annuláris) kompresszió [9] 
(2/c ábra), amelynek során kúpos testet szorítanak 
a hengerben lévő töltet közepébe, így hosszirányú és
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K ereskedelm i term elő H PL C -berendezések
1. táblázat

Gyártó
Oszlop Eluensrendszer Termelési kapacitás

átmérő,
cm

h o S 8 S ,

cm
pumpa

nyomáshatár,
bar

térfogat
áram,
1/min

g/ciklus kg/nap

Tengelyirányú kompresszió
Prochrom (F) 10-80 20-120 100; 70 1,7-50 60-6000
Varex (USA) 10-60 20-120 150 1,2-3
Amicon (USA) 10-30 50 135
Merck (D) 10-30 40 v. 60 100 0,5-1,6 pl. 150 Pl. 1,2

Sugárirányú kompresszió
Waters (USA) 15-20 60 34-70 3-5 pl. 550 0,2-15

Vegyes kompresszió
SepTech (USA) 10-30 120-180 135 3-8 1000-2000

sugárirányú erők is hatnak. A kromatográfiás oszlop 
változó keresztmetszetű, gyűrű alakú testet alkot. A 
SepTech cég (2 Columbia Street, Wakefield, R. I. 
02879, USA) által alkalmazott módszernél gyakran 
nehézséget okoz az összetömörödött töltet eltávolítása 
a kolonnából.

Jól elkészített komprimált oszlop felbontóképes
sége, pontosabban a redukált tányérmagasság [1] 
megegyezik az analitikai kolonnákéval, esetenként 
jobb is, mert kevésbé jelentkezik a fal menti gyor
sabb áramlás zavaró hatása. Ezt a hatásosságot jól il
lusztrálják a dinamikus tengelyirányú kompresszióval 
készült különböző átmérőjű oszlopok kromatogram- 
jai (5. ábra) [8]. Ilyen reprodukálhatóság mellett az 
elválasztás méretnövelése (adott esetben harmincszo
ros átmérővel 900-szoros kapacitásra) nehézség nélkül 
megvalósítható.

Egyenletes áramlási profil kialakítása
6. ábra. Sebet tégi proßok é t ceúctalakok a) dugó szerű áramlás és b) 

nem -dugótzerű áramlás esetén

Kromatográfiás oszlopok hatásos működésének fon
tos feltétele, hogy a minta dugószerűen kerüljön be 
és haladjon végig. Nagy átmérőjű oszlopoknál külön 
gondot kell arra fordítani, hogy a dugószerű áramlás a 
teljes keresztmetszeten megvalósuljon: az eluenst (és 
az elválasztandó elegyet) nem csupán középen, hanem 
egyenletesen elosztva kell bevezetni. Ellenkező eset
ben a kromatográfiás sávok széle lemarad (6. ábra), 
az egyébként jól elvált sávok átlapolnak és az osz
lop hatásfoka csökken. A dugószer fi eloszlás a kolonna 
mindkét végének megfelelő kialakításával, például a 
kolonnavégbe mart sugárirányú vájatokkal, felettük 
pedig a töltetet közvetlenül határoló porózus lapok
kal valósítható meg.

Kereskedelmi berendezések

Az 1. táblázatban összefoglaljuk a kereskedelemben 
kapható (vagy nemrég még forgalomban volt) termelő

méretű, tehát 10 cm-nél nagyobb kolonnaátmérőjű 
berendezéseket és néhány jellemző adatukat.

Leginkább tengelyirányban komprimált oszlopokat 
használnak. A Prochrom cég (BP. 9, 54250 Champig- 
neulles, Franciaország) ma már 80 cm átmérőjű di
namikusan komprimált kolonnákat is gyárt, amelyek 
legfeljebb 70 bar nyomáson, 30-50 1/min eluensáram- 
mal dolgoznak, így egy menetben 3-6 kg nyersanyagot 
tudnak feldolgozni (átlagosan 20 mg/g töltetterhelés
sel) [10]. A Varex cég (4000 Blackburn Lane, Burton- 
ville, MD 20866, USA) a Prochrom kisebb kolonná
ival állítja össze saját berendezéseit [11]. Az Amicon 
cég (Division of W. R. Grace Ac Co., 72 Cherry Hill 
Drive, Beverly, MA 01915, USA) helyszínen töltött 
oszlopokat használ, kompressziót sokáig csak a töltet 
készítése közben alkalmazott, de újabban a K-Prime 
készülékek módosításával elválasztás közben is való
sít meg kompressziót [12]. A Merck cég (Frankfurter 
Str. 250, 6100 Darmstadt 1, Németország) Prepbar 
készülékéhez gyárilag töltött és komprimálással lezárt
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kolonnatesteket szállít két különböző hosszúságban; 
a használat közben romló kompressziót a kolonnavég 
csavarjainak utánhúzásával pótolni lehet [13].

Szép karriert futott be a Waters cég (Millipore Sys
tems Division; Bedford, MA 01730, USA) Kiloprep 
készülékcsaládja, amelynek első tagjai a saját kifej
lesztési! sugárirányú kompresszióra alapozva már az
1980-as évek elején termelő berendezésként működ
tek [14]. Az utóbbi évek során azonban nyilvánvalóvá 
vált, hogy az oszlopok átmérője, azaz kapacitása to
vább nem növelhető, ezért e berendezések gyártását 
gyakorlatilag leállították.

Ipari berendezések felépítése

A kolonnák mellett a termelő méretű berendezések 
más egységeiről is szólni kell, mert jellegzetes eltérések 
tapasztalhatók az analitikai készülékektől, illetve ér
dekes mérnöki-műszaki megoldásokat tartalmaznak. 
Ipari HPLC-berendezés folyamatábráját a 7. ábrán 
mutatjuk be.

7. ábra. Ipari HPLC-berendezés folyamatábrája

1 oldószerek; S keveri; 3 eluens-pumpa; 4 beadagoló pumpa; 5 
elválasztandó elegy; 6 nyomásmérők; 7 szűró; 8 előtétkolonna; 9 
szeleprendszer visszaöblítéshez; 10 kolonna; 11 áramlásmérő; 1B 
detektor; 13 frakciószedők; 14 egyéb eluátum; IS  visszavezetés 

ismételt elválasztáshoz

Az eluensáram fenntartásához olyan pumpákra 
(rendszerint membránszivattyúkra) van szükség, ame
lyek nagy térfogati teljesítmény mellett nagy nyomást 
képesek létrehozni — áruk e két tényező szorzatával 
arányos. Az elválasztandó elegy néhány liternyi olda
tának beadagolása is hasonló nagynyomású pumpá
val lehetséges (működése alatt az eluenspumpát ki
kapcsolják). A sok és drága töltetet tartalmazó ko
lonnát rendszerint egy kiiktatható előtétkolonnával 
óvják az elválasztandó elegy szennyeződéseitől — a 
töltet élettartama igen jelentős gazdasági tényező. A 
kolonna előtt visszaöblítést (back-flush) szolgáló sze
leprendszer is van, hogy csökkenteni lehessen a cik
lusidőt és a szükséges eluens mennyiségét, végered
ményben a költségeket. Az eluens térfogatáramát a 
kolonna után, a kisnyomású oldalon mérik. A nagy 
eluátumkoncentrációk m iatt a detektort csak mellék
ágba lehet kötni, de rendszerint ott is csökkenteni kell 
az érzékenységét [3]: különlegesen rövid, kb. 0,3 mm 
optikai úthosszúságú UV-detektort, vagy még gyak
rabban törésmutató-detektort használnak. A frakció
szedők és az értéktelen eluátum gyűjtője mellett egy
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harmadik útja is van az oszlopról távozó anyagnak: 
az értékes komponensek el nem vált frakcióit gyakran 
visszavezetik az injektáló pumpához.

A ciklusokban működő ipari HPLC-berendezés 
folytonos, hosszú ideig történő üzemeltetése csak ma
gasfokú automatizálással lehetséges — így biztosít
ható az optimális paraméterek beállítása és megtar
tása, a ciklusok reprodukálhatósága. A mikroszámí
tógépre alapozott szabályozórendszer irányítja az elu- 
ensáramoltatást, az elválasztandó elegy beadagolását, 
adott esetben a kolonna átváltását vagy a visszaára- 
moltátást, továbbá a frakciószedők kapcsolását (ter
mészetesen kézi beavatkozásra is van lehetőség, ami 
hasznos például egy új elválasztás beállításakor). A 
számítógépes rendszer feladata a kromatográfiás fo
lyamat valamennyi paraméterének beállítása, ellen
őrzése, a detektorjel feldolgozása és irányításra való 
visszacsatolása. A korszerű számítógépes irányítás ru
galmas, különféle feladatokhoz az egyes paraméterek 
széles tartományban programozhatok.

Alapvető gazdasági szempontok

E helyen csak néhány fontosabb kérdést tárgyalunk, 
részletes gazdasági értékeléssel IV. közleményünkben 
foglalkozunk.

Termelési kapacitás

Ipari HPLC-rendszer termelési kapacitása adott el
választási feladat esetén az időegység alatt kinyer
hető, meghatározott tisztaságú termék mennyisége. 
Ennek alapján lehet megállapítani, hogy adott anyag- 
mennyiség feldolgozásához, tisztításához milyen mé
retű berendezés szükséges.

Termelő HPLC-berendezés kapacitását adott elvá
lasztási feladatban — a fizikai és kémiai paramétere
ken túlmenően — három mennyiségi jellemző hatá
rozza meg:
1. betáplálás (B kg elegy/h)

-  az elválasztandó elegy egy menetben beadagolt 
mennyisége és

-  a ciklusidő, azaz két beadagolás közti időtartam 
alapján,

2. a termékkomponens tisztasága (c%),
3. a termékkomponens visszanyerési foka (r%)

a komponens visszanyert mennyisége 
a komponens mennyisége a betáplált elegyben.

E három jellemző kölcsönhatásban van egymással, 
bármelyiket csak valamelyik (vagy mindkét) másik ro
vására lehet növelni — összefüggéseiket sematikusan 
a 8. ábra mutatja be [6].

Ha adott körülmények között növelik a betáplálást, 
a termékkomponenst mindaddig azonos mértékben — 
de nem feltétlenül 100%-ban — vissza lehet nyerni a 
megkívánt tisztaságban, míg a csúcsa nem kezd át
fedni a hozzá legközelebbi szennyező-csúccsal. Ennél 
nagyobb betáplálás esetén az átlapolás miatt fokoza
tosan csökken a komponens megkívánt tisztaságban
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8. ábra. Ipari HPLC-berendezés termelési kapacitása a betáplálás, a 
terméktisstasdg és a  visszanyerési fok  függvényében

visszanyerhető hányada — a berendezés termelési ka
pacitása viszont tovább nő, de egyre kisebb mérték
ben, míg egy maximumot el nem ér. Ha az előzőnél 
nagyobb terméktisztaságot kívánnak meg (c2 > ci), 
csökken a csúcsok átfedésével meghatározott betáplá- 
lási határérték (B2h < Bih), e fölött pedig gyorsab
ban csökken a visszanyerés mértéke. Az eredmény: 
kisebb betáplálásnál kisebb termelési kapacitást le
het elérni (alacsonyabban lesz a kapacitásgörbe ma
ximuma).

A termék tisztaságára, illetve a visszanyerés fokára 
megkívánt értékek természetesen függenek az elvá
lasztási feladat jellegétől, a termék értékétől, előállítá
sának nehézségeitől. Általában két nagyobb csoport
ról beszélhetünk (£. tá b lá z a t )  [6], Végtermékek eseté
ben elsődlegesek a tisztasági követelmények és meg
elégednek mérsékeltebb visszanyerési aránnyal, de az 
értékes anyagot tartalmazó szennyezett frakciókat ál
talában újra kromatografálják. Közbenső termékek
nél kisebb tisztaság is elfogadható, különösen akkor, 
ha csak a további feldolgozást nem zavaró, illetve 
későbbi műveletekben eltávolítható szennyezések ma
radnak az anyagban.

2. tá b lá z a t

A  H P L C -a n y a g k in y erés követelm ényei 
különböző technológiai fázisokban

Terméktípus Megkívánt
tisztaság,

%

Megkívánt 
visszanyerési 

fok, %
Végtermék >99 >70 (+ átmeneti 

frakciók újra kro- 
matografálása)

Közbenső termék >80 >99

Minthogy az alapvető cél a maximális nyereség, a 
termelő HPLC-rendszert nem feltétlenül a legnagyobb 
kapacitással kell működtetni, mert egyáltalán nem 
biztos, hogy ez a leggazdaságosabb üzemmód (pl. 
a visszanyerési fok jelentős csökkenése nagyértékfi 
anyagoknál nem engedhető meg, vagy más esetben 
esetleg nem éri meg a legnagyobb szelektivitással 
dolgozni, ha ehhez túl drága eluensekre van szükség).

Ipari méretű elválasztásnál egyszerű esetben is a 
leg k iseb b  fa j la g o s  t i s z t í t á s i  k ö lts é g e t  kell célul kitűzni, 
illetve még általánosabban olyan körülmények között 
kell a kromatográfiás elválasztást végezni, hogy a 
termék g y á r tá s i  k ö lts é g e  legyen m in im á l i s  (ehhez 
például tekintetbe kell venni a nyersanyag árát, mint 
az önköltség egyik legjelentősebb tényezőjét, vagy 
akár a kromatográfiás tisztítás lehetőségeit figyelembe 
véve kell módosítani az anyag előállításának egész 
folyamatát) [15].

A  tö l te t  t íp u s a  é s  s z e m c s e m é r e te

Az ipari méretű HPLC gazdaságosságát alapvetően 
befolyásolja a töltet minősége, közelebbről
1. a szemcseméret és -alak megválasztása,
2. adszorbens vagy kémiailag kötött, elsősorban fordí

tott fázisú töltet használata.
A termelő HPLC-ben korábban, és részben még 

ma is az 50-70 (100) /rni-es szabálytalan (irreguláris) 
tölteteket használták. A nehezebb elválasztási felada
tokhoz egyre jobban terjed azonban a finomszemcsés, 
10-20 ^tm-es töltetek alkalmazása, amelyek korábbi 
magas ára jelentősen csökkent az utóbbi években. Az 
50-70 f i m - e s  töltetek (S . tá b lá z a t )  jóval olcsóbbak, és 
velük kisebb az oszlopok nyomásesése, amihez a szük
séges nagy térfogati teljesítményű pumpák korábbi 
konstrukciói is alkalmasak voltak. A nagyobb szem
csemérettel azonban romlik a kolonna hatékonysága, 
nő a tányérmagasság, ezért hosszabb oszlopra van 
szükség. A finomszemcsés töltetekkel [16] rövidebb 
oszlop elegendő, és a kevesebb, bár drágább töltet 
teljes ára csak mérsékelten nő. A rövidebb oszlophoz 
kevesebb eluens szükséges, és a rövidebb ciklusidő mi
att a berendezés termelési kapacitása is nagyobb lesz. 
Hátrányos viszont, hogy megnő a kolonna nyomáse
sése, bár ezt a korszerű, ám drága pumpák nagy tér
fogati teljesítménnyel is képesek legyőzni. A kolonna 
nyomásesése magasabb töltetárral ugyan, de jelen
tősen csökkenthető szabályos (szférikus) töltetek al
kalmazásával, különösen szűk szemcsefrakciókkal [6], 
egyidejűleg megnő a töltet mechanikai stabilitása és 
élettartama is.

Fontos választási lehetőség az alkalmazandó töl
tet típusának eldöntése ( \.  tá b lá za t) . Korábban ala
csony áruk miatt az adszorpcióé elválasztásra alkal
mas szilikagél-töleteket tartották ipari méretekben 
használhatónak — ma már a jóval drágább fordított 
fázisú töltetek is gazdaságosak, mert olcsóbb eluens- 
sel működnek (a töltet árkülönbsége megtérül az ol
dószeren) [17]. A fordított fázisú töltetek további elő
nye, hogy könnyebben és többször regenerálhatók, így 
hosszabb élettartamúak.

A z  e lu e n s  m e g v á la s z tá s a

Az ipari méretű HPLC gazdaságosságának döntő 
tényezője az eluensként használt oldószerek regenerá
lása. Az adszorpcióé kromatográfiához szükséges oldó
szerek nemcsak drágábbak, de regenerálásuk is költsé-

mkl1*92. X L V II . É V F O L Y A M . 6 . S Z A m 189



A tö lte t  szem csem éretének m egválasztása
S. táblázat

50-70 /im-es töltet 10-20 nm-es töltet
előnyök hátrányok előnyök hátrányok

olcsó

Ap kisebb
—♦ az eluensáram 

nagyobb lehet

H tányérmagasság nagyobb 
—» hosszabb oszlop kell

H kisebb
—+ elég rövidebb oszlop 

kevesebb töltet

kevesebb eluens szükséges 
rövidebb ciklusidő 

—* nagyobb termelési 
kapacitás

drága, de a kisebb 
mennyiség miatt 
nem arányosan

Ap nagyobb
—► drága pumpa 

kell

szabályos (szfériki 
Ap csökken
mechanikailag stabilabb 
töltet

as) szemcsék 
drágább

4■ táblázat
A  tö lte ttíp u s  és az eluens m egválasztásán ak  néhány szem p ontja

Töltet Eluens-oldószer
előny hátrány előny hátrány

adszort
olcsó

>ens
drága (hexán, diklór-metán, 

kloroform, tetrahidrofurán, 
aceto-nitril) 

költséges regenerálás 
(keverékek)

fordított
hosszabb élettartam

(könnyebben regenerálható)

fázisú
drága olcsó (víz, metanol) viszkozitás miatt Ap nagyobb

gesebb, főleg azért, mert keverékeiket, gyakran terner 
elegyeket kell használni. Az oldószerekkel kapcsolat
ban fontos követelmény, hogy igen tiszták, jó minő
ségűek legyenek (még ha drágábbak is), mert min
den nem illékony szennyezésük az elválasztott értékes 
anyagokban dúsul fel, illetve miattuk a töltet is hama
rabb tönkremehet. Az eluens-oldószerek megválasztá
sakor lényeges szempont lehet a forrpont (eltávolítha- 
tóság a termékek károsodása nélkül) és a viszkozitás 
(kolonna-nyomásesés) is.

Optimálás

Az előző gondolatmenetekből nyilvánvaló, hogy a 
termelő HPLC megvalósítása (mint tulajdonképpen 
bármely technológiai rendszeré) igen sok paraméter 
célszerű megválasztását, optimálását kívánja meg. Ez 
az optimálás alapvetően fontos, mert nagyértékü be
rendezéssel és rendszerint drága anyagokkal dolgoz
nak, így minden veszteség sokba kerül.

A teljes rendszert egyetlen célparaméterre (rend
szerint minimális költségek, esetleg maximális terme-

mkl

lési kapacitás vagy például minimális oldószerfelhasz
nálás) optimálják, de a sok változó miatt több szin
ten, mindig bizonyos paramétercsoportok figyelembe
vételével. Az optimálás céljának kitűzése után számba 
kell venni azokat a változókat, amelyeket befolyásolni 
lehet [15] — ezek négy különböző adatcsoportot je
lentenek: geometriai, fizikai, kémiai és üzemeltetési 
változókat. Ezt követően meg kell határozni a vál
tozók közti kapcsolatokat és korlátozó feltételeiket (a 
maximum-, illetve minimum-határokat). Ezek alapján 
lehet kidolgozni az optimálási algoritmust.

Példaként bemutatjuk, hogy egy anyagpár elválasz
tásában a maximális kapacitás meghatározásához az 
optimálás célszerűen a következő három, esetenként 
egymással is összefüggő szinten történhet [18]:
1. a kromatográfiás rendszer kiválasztása, ami három 

tényező együttes optimumának meghatározását je
lenti:
-  a szelektivitás,
-  a második komponens retenciós faktora (ne 

legyen kb. 10-nél nagyobb),
-  q,, a töltet telítési kapacitása;

2. a kolonna méretezése
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-  optimumának meghatározása (függ Ap maxi
mális értékétől),

-  a szükséges kolonnahatásosság meghatározása;
3. az üzemeltetési paraméterek megválasztása

-  az eluens optimális áramlási sebessége (és ebből 
következően a ciklusidő),

-  az optimális beadagolási mennyiség (a termék 
megkívánt tisztasága és visszanyerési foka alap
ján).

Jól optimált termelő HPLC-rendszer igen gazdasá
gosan működhet — erről néhány példát sorozatunk 
IV. közleményében mutatunk be.

A  kézirat beérkezett: 1991. jan . 25.

JELÖLÉSEK

B  betáplálás
Bh betáplálás a csúcsátfedés határán
Bopt a termelési kapacitás maximumához tartozó

betáplálás
c a termékkomponens tisztasága
dp a töltet szemcsemérete
H  tányérmagasság 
fcíj retenciós faktor
L oszlophossz
Ap az oszlop nyomásesése
P  termelési kapacitás
q, a töltet telítési kapacitása

r  a termékkomponens visszanyerési foka
a  szelektivitás
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Gunther Snatzke 
(1928-1992)

Günther Snatzke professzor a bochumi Ruhr egye
tem szerkezeti kémiai tanszékének vezetője, a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem díszdoktora 1992. 
január 14-én elhunyt. 1928-ban Hartbergben (Auszt
ria) született, 1953-ban doktorált Grazban. 1972-től 
volt a bochumi egyetem professzora, előzőleg 1960-ig 
a hamburgi egyetemen, 1965-től rendkívüli egyetemi 
tanárként Bonnban tevékenykedett. A spektroszkó
pia, sztereokémia és a természetes anyagok szerkezet
felderítésének nemzetközi tekintélyű, kiemelkedő tu
dósa, a CD spektroszkópia világszerte ismert egyik 
legkiválóbb szakértője, a CD spektrumok kvalitatív 
MO-elméletének kidolgozója volt. A legelsők között, 
dacolva gyanakvással, rosszallással, nem ritkán el
lenséges gáncsoskodással, bürokratikus akadályokkal 
és financiális nehézségekkel, épített ki gyümölcsöző 
tudományos együttműködést az egykori kommunista 
tömb országainak kutatóival, de kapcsolatai behá
lózták szinte az egész világot. Rendkívüli nyelvte
hetsége, szívélyes, természetes, megnyerő és segítő
kész egyénisége, hihetetlen munkabírása és a kivéte
les személyiségből áradó varázs áthidalt mindenfaj

ta  földrajzi, műveltség- és felfogásbeli különbözőséget, 
s avatta őt a tudománnyal foglalkozók világközössé
gének egyik nagy összekovácsolójává. Gazdag tudá
sát, kifogyhatatlan tetterejét és példátlan szervező- 
készségét válogatás nélkül állította minden méltó tu
dományos cél, s elsősorban a jobban ráutalt orszá
gok és kutatók szolgálatába. Különösen kedves volt 
számára azonban Magyarország és magyar kollégái. 
Nagyszerűen megtanulta nyelvünket, ha csak szerét 
ejthette, világkörüli utazásai során mindig útba ej
tette hazánkat, tanfolyamok tartásával, előadásaival 
újabb s újabb híveket toborozva szűkebb szakterüle
tén a kiroptikai-spektroszkópiának. Több tucat ma
gyar ösztöndíjast, vendégkutatót hívott meg tanszé
kére hossz ab b-rövidebb tanulmányutakra, előadások 
tartására. Tanítványok egész hada, közös közlemé
nyek hosszú sora őrzi és dokumentálja mindazt, amit 
a magyar kémiai kutatásért, a magyar kutatókért ön
zetlenül, baráti vonzalomból tett, s amelyért méltán 
őrizzük meg emlékét, megkülönböztetett tisztelettel 
és hálával.

S.P.
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A zsíralkoholgyártás története Magyarországon

Bevezetés

A zsírkémiai, másnéven oleokémiai ipar nyersanya
gai a természetes növényi olajok és állati eredetű zsi
radékok. Ezek — ellentétben a készletekből rendszere
sen származó széntől, kőolajtól és földgáztól — a ter
mészetben újra képződnek és ezért nevezik őket megú
juló (renewable, erneubare) nyersanyagoknak. Kémiai 
szerkezetüket tekintve ezek trigliceridek, melyeknél a 
glicerinvázhoz különböző hosszúságú, de mindig pá
ros szénatomszámú zsírsavak kapcsolódnak. Az ipari 
feldolgozás szempontjából legjelentősebbek a kókusz- 
és pálma-magolajokban található a C12-es szénatom
számú laurinsav, illetve a napraforgó- és pálmaolaj, 
valamint a faggyú Cig-as szénatomszámú zsírsava, a 
sztearinsav. Ez utóbbiban telítetlen zsírsavak pl. olaj
sav is nagyobb mennyiségben előfordulnak.

Azon anyagokat, melyek a savakat jellemző karboxil- 
csoport helyett hidroxil-gyököket tartalmaznak, zsír
alkoholoknak nevezzük, amennyiben a molekuláikban 
lévő szénatomok száma 8 és 22 között van.

Zsíralkohol-gyártási eljárások

A zsíralkoholok természetes zsiradékok hidrogéne- 
zésével, vagy petrolkémiai eljárásokkal állíthatók elő
[l]. Előbbieket természetes zsíralkoholoknak nevezik.

Zsiradék nyersanyagokból eredetileg úgy állítottak 
elő zsíralkoholt, hogy a triglicerideket előbb metilész- 
terré alakították át, majd ezt követte a hidrogénezés 
művelete:

CHa-O-CO-R
C H 2 -O -C O -R + 3  C H 3 O H  — ► 3 R -C O -O C H 3  +  glicerin 
C H 2 -O -C O -R

R-CO-OCH3 + H2 — ► R-CH2OH + CH3OH

A zsíralkohol-termékek egyenes láncú, a nyersa
nyag zsírsav összetételének megfelelő, páros széna
tomszámú elegyekből állnak.

A hidrogénezési eljárásoknak az alábbi két módo
zata ismeretes:

a) A szuszpendált katalitikus eljárás, amelynél a ka
talizátor a nyersanyagban elkeverve áramlik át a 
reakciótérben és ezt a termékből el kell távolítani, 
pl. szűréssel.

b) A fix katalizátorágyas eljárás, melynél a nyersanyag 
nagy hidrogénfelesleg mellett áramlik át a reakció
térben elhelyezett katalizátorágyon. Amennyiben a 
katalizátor aktivitása egy adott határérték alá csök
ken, új, aktív katalizátor beépítésére van szükség.
Hidrogénezéssel a paraffinszénhidrogének oxidáci

ójával előállított ún. szintetikus zsírsavak is alkoho
lokká hidrogénezhetők.

* D-8000 München 40 Rümannstrasse 8

mkl

HAIDEG GER  ERNŐ*

A szintetikus eljárások egyik típusa Ziegler nevéhez 
fűződik. Mint ismeretes ez etilénből indul ki és 
közbenső alumíniumvegyületen keresztül képződik a 
zsír alkohol:

/ ( C H j -CH j Ix-CHj -CHj
Ai-(CH3-CH ,),+r»CH 3=CH 2 — A l-ÍC H j-C H jR -C H ^C H , -*

/O R
Al^-OR —» A1(0R)3+H20  — Al(OH)3+3ROH 

\ ) R
x + y + zj=n

Az így keletkezett zsíralkoholok egyenes láncúak, 
mind páros, mind páratlan szénatomszámú elegyek
ből állnak, lánchosszúságuk azonban a technológiai 
paraméterek változtatásával korlátozott mértékben 
befolyásolható.

Szintetikus úton oxo-eljárással is lehet zsíralkoho
lokat előállítani, amelynek során a telítetlen paraffin
szénhidrogének szén-monoxiddal és hidrogénnel lép
nek reakcióba:

R-CH=CH + CO +  H: 

R=alkil C8 -  C12

'R-CH-CH2OH
c h 3

'R-CH2-CH2-CH2OH

Az oxo-zsíralkoholok egyenletesen elosztott lánc- 
hosszúságúak, döntően egyenesláncúak, de bizonyos 
mennyiségben elágazó komponenseket is tartalmaz
nak. Néhány fizikai sajátságtól eltekintve nagyjából 
azonos tulajdonságokkal rendelkeznek.

A zsíralkoholgyártás műszaki, gazdasági 
fejlődésének időrendi áttekintése

1928: A Deutsche Hydrierwerke AG (Dehydag, Rodle
ben) a hidrogénezéssel végzett zsíralkohol előállí
tására szabadalmi bejelentéseket tettek [2].

1931: A Dehydag-nál kezdetét vette a zsíralkoholok 
gyártása kókusz-butilészter hidrogénezésével [3].

1932: A fix katalizátoros technológiával termelt mennyi
ség elérte az évi 600 tonnát. A hidrogénezési eljá
rás know-how-ját eladták a Procter and Gamble 
és a Du Pont cégeknek. A Dehydag-ot a Henkel 
konszern felvásárolta [3].

1939: A hidrogénező üzem kapacitását 5000 t/évre bőví
tették. Kezdetét vette a szintetikus zsírsavészterek 
felhasználása nyersanyagként [3].

1948: A Henkel konszern Düsseldorfban 2400 t/év ka
pacitású, fix katalizátorágyas hidrogénező üzemet 
épített, amelyben növényi olajok butilészterét hid
rogénezték [3].

1950: A Henkel újabb hidrogénező egységet helyezett 
üzembe, amelyet 4 év múlva a harmadik üzem 
felépítése követett [3].

1958: A Henkel zsíralkoholgyártási kapacitása elérte a 
3200 t/évet [3].
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1961:

1960:

1962:

1963:

1966:

1968:

1969:

1978:

1980:

1981:

1982:

1988:

A Conoco felépítette ax első Ziegler-eljárás alapján 
mákodé zsíralkoholgyárat [4].
A Henkel időközben a metilészter nyersanyagokra 
egy szelektív hidrogénesö eljárást dolgozott ki, 
amellyel telítetlen alkoholokat lehetett előállítani 
[5], Az eljárás előnye, hogy faggyú nyersanyagból 
mosóhatás szempontjából előnyösebb zsíralkohol- 
szulfátot lehet előállítani.
A hamburgi Condea cég Ziegler-eljárás alapján 
működő zsíralkoholgyárat helyez Szembe [6].
Az angliai Whitehaven-ben a Marchon cég 5000 
t/év teljesítményű zsíralkoholgyárat létesített, 
amelynek know-how-ja a Dehydag rodlebeni gyá
rából kilépett szakemberektől származik. A Mar
chon céget a 70-es évek elején az Albright and Wil
son felvásárolta [7j.
A Szovjetunióban (Sebekino, Volga-Donszk) egy- 
egy 5000 t/év  teljesítményű, szuszpendált kata
lizátoros Szemet építettek, amelyeket a Marchon 
know-how-ja alapján a Const. John Brown Ltd 
szállított. Az Szem nyersanyaga szintetikus zsír- 
savmetilészter [7].
A Henkel zsíralkoholgyártási kapacitása 45000 
t/év [3],
A romániai Ploestiben a Lurgitól vásárolt 3000 t- 
ás természetes zsiradékokat feldolgozó gyárat he
lyeztek Szembe és néhány év múlva saját terve
zésben Bukarest környékén fentivel azonos gyárat 
építettek [7].
A Henkel zsíralkoholgyártási kapacitását 100 000 
t-ra növelte [3].
A Düsseldorfban és a franciaországi Bousenben 
lévő Henkel gyárak kapacitása elérte a 120 000 
tonnát [3].
A Condea „Ziegler üzemeinek” kapacitása 75 000 
tonna. További zsíralkohol termelésének növelé
sére a Condea a Lurgi által szállított 35 000 t/év  
teljesítményű hidrogénező egységet helyez Szembe, 
amelynek a nyersanyaga szabad zsírsav. A Lurgi 
által szabadalmaztatott reaktorban a keletkezett 
zsíralkohol egy része visszaáramlik a zsírsav nyers
anyag belépési helyére. így priméren nem agresszív 
zsírsav-zsíralkoholészter keletkezik, mely másodla
gos reakcióban alakul át zsíralkohollá. A Condea 
a természetes zsíralkoholtechnológia kiválasztását 
azzal indokolta, hogy az Szem beruházási költsége 
csupán a fele, a gyártás energiaszükséglete pedig 
csak 17%-a a Ziegler-eljárásénak [6].
A Procter and Gamble a Cincinattiban és Sacra- 
mentoban lévő hidrogénező Szemeinek kapacitását 
megkétszerezte [8].
A Henkel 400 millió márkás nagyságrendű beru
házás keretében újabb zsíralkoholgyárat épít [9]. 
A dániai Haldor Topsoe A /S az Aarchus Oelfab- 
rik know-how-ja felhasználásával kettő, egyenként 
5000 t/év teljesítményű zsíralkoholgyárat szállít 
Indiába metilészter nyersanyagok hidrogénezésére 
[12] .

A Lurgi, mint joint venture partner a manilai 
United Coconut Chemicals számára 30 000 t/év  
kapacitású zsíralkoholgyár tervezését kezdte el 
[15].
A belga Petrofina csoporthoz tartozó Oleofina 
30 000 tonnás zsíralkoholgyárat épít 36 millió US$ 
értékben, amelyben kókuszzsír-metilésztert hidro
géneznek általuk kidolgozott speciális katalizátor 
felhasználásával. A hidrogénezés alacsonyabb hő
mérsékleten, 200°C-on és kisebb 100 bar nyomá
son megy végbe és így a beruházási és termelési 
költségek 10-20%-kal kisebbek és a termékeknek 
jobb a stabilitása [16, 17, 18, 19].

Az Uhde 15 000 t/év  teljesítményű zsíralkoholgyá
rat épít kókusz és faggyú nyersanyagok feldolgozá
sára a Henkel licenc alapján 18 millió $-os költség
gel a kínai Dalainban [20], és az amerikai Bechtel 
cég 10 000 tonnás gyár tervezésére kapott meg
bízást, amely Jiangmenben — Guangzhou mellett 
— kerül felépítésre [2l].
A Henkel a New Japan Chemical és a dél
koreai Lucky Ltd, valamint a Harrison Malay
sian Plantation-nal közös vállalkozásban Malaysi
ában pálmaolaj feldolgozására komplexumot épít, 
amelynek keretében 30 000 tonnás zsíralkoholgyár 
üzembehelyezésére is sor került 1991. második fe
lében.
A tervezést a Fluor Daniel (USA) cég végezte. A 
Henkel új rendszerű reaktortípusa és különleges ka
talizátora lehetővé teszi, hogy a triglicerid zsírada
lékokat közvetlenül hidrogénezzék. A Henkel így 
több mint 250 000 t/év gyártási kapacitással ren
delkezik [17, 18, 19].
A Sherex Chemical (USA) a Schering leányválla
lata megbízta a Lurgit 60 000 t/év  teljesítményű 
gyár szállításával. Az építési költség 50 millió $ és 
az üzembehelyezésre 1991-ben került sor [20]. 

1989: A Henkel Cinncinatiban 25 000 t/év  teljesítményű 
zsíralkoholgyár építését kezdte el, amelyet 1991- 
ben helyeztek üzembe. A zsíralkoholból előállított 
termékek a közelben lévő Hoechst-Celanese tex
tilgyárának segédanyagszükségletét fogják kielégí
teni [21, 22, 23],

Jelenleg a legnagyobb természetes zsíralkoholgyártó 
cégek az alábbiak:

Európában: a Henkel, Condea és Oleofina, 
Észak-Amerikában: a Henkel és a Procter and 
Gamble, míg 
Japánban: a Kao Soap.

A világ jelenlegi évi zsíralkoholtermelése 920 000 
tonnára becsülhető. Az 1985. és 1990. évi termelésről 
és az évi álagos növekedésről az alábbi adatok nyúja- 
nak felvilágosítást [25]:

Régió 1985 1990 Évi átlagos 
ezer tonna növekedés, %-ban

Nyugat-Európa 240 280 2,5
Észak-Amerika 390 460 2,6
Távol-Kelet 130 180 4,7

összesen: 760 920

A termelés növekedése az ezt megelőző időszakban 
sokkal rohamosabb volt, mert pl. az 1970 és 1982 
közötti álagos évi növekedés elérte a 7%-ot [24].

A természetes és szintetikus zsíralkoholgyárak ter
melési kapacitása közel egyenlően oszlik meg az 1985- 
ös és 1990-es években az 1. táblázat szerint.

Távol-Keleten és Európában az elmúlt esztendők
ben csak olyan gyárak épültek, melyekben természe
tes zsíralkoholokat lehet előállítani. Ez az irányzat 
kisebb részben a hidrogénezéssel előállított termékek 
jobb minőségének, mint a gyártás gazdaságosságának 
tulajdonítható. Ezért valószínű, hogy a „holt verseny” 
tovább tart a jövőben is.
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A „Forst Sullivan Ltd” tanulmánya sserint (Markt 
der Oleochemikalien) 1993-ig a zsiralkoholfogyasstás 
12%-os növekedésére lehet ssámitani [25].

1. táblázat
A  zs ír  a lk o h o l-g y á rtá s  k a p a c itá sá n a k  a lak u lá sa

1985 1990
Zsíralkohol kapaci- típus sze- kapaci- típus sze-
típus tás, kt rinti meg- tás, kt rinti meg-

oszlás, % oszlás, %

Természetes 470 43 670 50
Szintetikus 630 57 670 50

összesen: 1100 1340

A különbölő isíralkoholfajták sokféleségét bizo
nyítja a Henkel cég „Fettgrundstoffe, Sparte Orga
nische Produkte H.-Abt. Dehydag Produkte” kiadvá
nyában felsorolt termékeik, amelyből a S. táblázat ad 
ízelítőt.

A táblázatban szereplő anyagok hidrogénezési mű
velettel előállított termékek, melyeket desz illádéval 
választanak szét, vagyis állítanak elő. A nyersanya
gok minden esetben különböző növényi olajok vagy 
állati zsiradékok. A zsíralkoholok felhasználásának el
terjedése annak is tulajdonítható, hogy azokat igen 
széleskörűen lehet felhasználni, mint pl: szulfátok, 
poli(glikol-éterek), alkil-szulfoszukcinátok, alkil(éter- 
foszfátok), vinil-éterek, poli(vinil-éterek), zsíraminok, 
alkil-kloridok, alkil-merkaptánok, aldehidek, viasz
éterek stb. Ezen termékek gyártása kisebb mennyi
ségekben is igen gazdaságos, azért is mert végermék 
lévén, a vegyipari alapanyagoknál magasabb áron ér
tékesíthetők.

A hidrogénezési technológia fejlődése

Amint már említettem, az 1928-ban kidolgozott 
zsíralkoholgyártási eljárás fix katalizátorágyas tech
nológia volt, amelyben butilésztert hidrogéneztek. 
Ezt követte a metil-észer felhasználása, majd olyan 
cinkkel modifikált réz-kromit katalizátortípusokat fej
lesztettek ki, amelyek szelektív hatásúak voltak és így 
magasabb értékű telítetlen zsíralkoholokat tudtak elő
állítani.

A nyersanyagbázis további kiszélesítését jelentette 
az a Henkel által kidolgozott hidrogénező eljárás [3], 
amely lehetővé tette di- és oligomer zsírsavészterek
nek nyersanyagként való felhasználását. A katalizátor 
cink-kromit és báriummal aktivált réz-kromit volt, 
és a viszkózusabb nyersanyagok által okozott aktivi
táscsökkentés kiküszöbölésére oldószereket, leginkább 
1-4 szénatomszámú alifás alkoholokat használtak.

Az Oleofina olyan katalizátort fejlesztett ki, mely
nek hatására a hidrogénezés a szokványosnál 100 bár
ral kisebb nyomáson és kisebb hőmérsékleten megy 
végbe.

A Henkel-nek sikerült szelektív hatású katalizátort 
kifejlesztenie, mely lehetővé teszi, hogy a trigliceridek

mid

redukciójánál zsíralkoholok mellett glicerin is kelet
kezzék. Az eddig használaos katalizátorok ugyanis a 
nyersanyag glicerid-vázát izo-propilalkohollá és vízzé 
hidrogénezik. Ennek révén az átészterezés gyártási lé
pése feleslegessé válik és a nyers zsiradékok közvetle
nül hidrogénezhetők. Ez a gyártási költség jelentős 
csökkenését eredményezi.

t

13
f

1. ábra. Lurgi-eljár á t hidrogénező reaktora

1 nyersanyag-betáplálás; t  katalizátor-paszta adagolás; 3 hid
rogén-betáplálás; 4 irányító csövek; 5 belső reaktorcső; 6 hid- 

rogén-fúvóka; 7 termék- és hidrogén-kilépés

Az utóbbi két katalizátortípusról irodalmi adatok 
nem állnak rendelkezésre.

A hidrogénezés szuszpendált katalizátoros válto
zata az USA-ban (Procter and Gamble) valósult meg 
először, ahol is észternyersanyagokat dolgoztak fel.

A Lurgi a 70-es évek végén olyan reaktortípust fej
lesztett ki [27], amelyben szabad zsírsavakat lehet 
hidrogénezni anélkül, hogy a katalizátor károsodást 
szenvedne ( l .  á b r a ) .  A nyersanyagot (1 )  és a katali
zátorpasztát (S) a hidrogénnel (5) együtt a reaktor 
alsó részén vezetik be, majd az oldalt elhelyezett irá
nyító csöveken (4) keresztül áramoltatják felfelé, mi
közben a hidrogénezés végbemegy. A nagy mennyiség
ben alkalmazott hidrogén, amely a fogyasztásnak 10-  
50-szerese, mamutszivattyú hatást fejt ki, amelynek 
eredményeképpen a keletkezett zsíralkohol nagy ré
sze a központosán elhelyezett belső reaktorcsövön (5) 
keresztül visszaáramlik a reaktor alsó részébe, ahol 
a belépő zsírsavval reagálva zsíralkohol-zsírsavészter 
keletkezik. A recirkulálás nagyságára jellemző, hogy a 
visszaáramlott anyagmennyiség százszorosa a betáp
lált nyersanyagnak. Az intenzív keveredés elősegítése 
céljából a hidrogén több fúvókán (6) keresztül áram-
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Z síra lk o h o l-te rm ék ek  v á la sz ték a  és ö ssze té te le  (H enkel)
£ . tá b lá z a t

HD-OCENOL Egyenértékű, egyenes láncú
( 8  fajta) páros szénatomszámú, telített

és telítetlen zsír alkoholok.
(2 fajta) Mint fent
LÓRÓL (főpárlat) Egyenértékű, egyenes láncú
( 8  fajta) páros szénatomszámú, telített

zsír alkoholok.
LÓRÓL REIN Mint fent
(7 fajta)
LÓRÓL CHEMISCH Mint fent
REIN ( 6  fajta)
STENOL Mint fent
(7 fajta)

lik a reaktorba. A zsíralkohol a hidrogénnel együtt a 
reaktor tetején (7) távozik.

A Henkel 1976-ban (AS 26 13 226) „Verfahren zur 
kontinuierlichen Herstellung von Fettalkoholen” c., a 
Német Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott bejelenté
sének egyetlen igénypontjában a 3 és 30 tf% közötti 
inertgáztartalmú hidrogén használatát javasolja. A 
Péti Nitrogénmflvekben már 1961-ben 1 0  tf% körüli 
nitrogéntartalmú hidrogénnel történt a hidrogénezés 
[28, 29, 30].

A zsíralkoholok előállítását célzó hidrogénezési el
járás az elmúlt évtizedekben alapvetően nem válto
zott. A fejlődés egyrészt arra irányult, hogy minél 
több, vagyis más vegyi kötésben lévő nyersanyagot 
(butilészter, metilészter, szabad zsírsav, di- és oligo
mer zsírsavészterek, triglicerid) lehessen felhasználni. 
A fejlődés másik iránya a hidrogénezési eljárás fino
mítását célozta, azzal, hogy kisebb gyártási költség 
mellett jobb minőségű termékeket igyekeztek előál
lítani. Az optimális reakciókörülmények között jobb 
zsíralkohol-konverziót értek el úgy, hogy a meílékre- 
akciókat (pl. paraffinképződés), visszaszorították.

Zsíralkoholgyártás Magyarországon

1955-ben az Élelmiszeripari Minisztérium Növényo
lajipari Igazgatósága megbízta a Budapesti Műszaki 
Egyetem Kémiai Technológiai Tanszékét zsíralkoho
lok előállítását célzó hidrogénezési kísérletek elvég
zésére. A kísérletek célja annak megállapítása volt, 
vajon sikerül-e zsíralkoholokat és azokból olyan zsír- 
alkoholszulfátokat előállítani, amelyek a hazai mosó
szeripar igényeinek megfelelnek.

Számos szakaszos autoklávkísérlettel sikerült olyan 
műszaki paramétereket kimérni (nyomás, hőmérsék
let, reakcióidő, katalizátor-minőség és mennyiség), 
amelyek alkalmazása esetén a kókuszzsír és naprafor
góolaj nyersanyagokból a kívánt minőségnek megfe-

A termékek összetétele változik max. 85%, min. 15% 
oleil- és max. 75%, min. 8 % cetilalkohol között. Kis- 
menyiségű laurilalkohol jelenléte mellett.
Oleilalhol-tartalom min. 97%.
A laurilalkohol-t art alom 44 és 80%, a mirisztilalko- 
hol 14 és 50% között változik, míg a cetil- és sztea- 
rilalkohol 0 és 13% között ingadozik.
A termékek hexilalkoholtól sztearilalkoholig az egye
di alkoholokat tartalmazzák 94, ill. 98%-os tisztaságban.
A termékekben a definiált, egyedi zsíralkohoLkon- 
centráció min 99,7%.
A termékek sztearilalkohol mellett arahid-(C=20) és 
behenilalkoholokat (C=22) tartalmaznak különböző 
mennyiségben.

lelő, kis elszappanosítási számú, kis paraffintartalmú 
zsíralkoholok keletkeztek. A szakaszos jellegű kísérle
tek már 1956-ban egyértelműen pozitív eredménnyel 
befejeződtek [28].

1957-ben az egykori Nagynyomású Kísérleti Inté
zetben (NAKI), szintén a Nővényolajipari Igazgató
ság megbízása alapján folyamatos jellegű hidrogéne
zési kísérletek kezdődtek el 2 0 0  ml-es reaktorral ellá
tott berendezésben. A kísérletek eredményes befejezé
sét követően [29] 1958-ban a technológiai paraméte
rek pontos kimérésére és jelentősebb anyagmennyiség 
előállítására került sor 30 liter térfogatú reaktorral 
ellátott hidrogénező berendezésben, A hidrogénezési 
kísérletekhez pálmamagolajat és faggyút használtak 
és ezek glicerinváza a hidrogénezési körülmények ha
tására izopropilalkohollá és vízzé alakult át. A NAKI- 
ban egyébként kidolgozták a hidrogénezésnél felhasz
nált rézkromit, Adkins-típusú katalizátor előállításá
nak technológiáját is.

A kísérletek eredményei és a termék iránt meg
nyilvánult érdeklődés következtében a Péti Nitrogén- 
művek zsíralkoholgyár felépítését határozta el. Ebben 
a döntésben közrejátszott az a szempont is, hogy a 
NAKI pétfürdői telepén a Varga-féle eljárás üzemesí- 
tésére a kísérletek befejezését követően 1955-től olyan 
hidrogénező egység állt rendelkezésre, melyet kiegé
szítő beruházással fel lehetett használni zsíralkohol- 
gyártásra. így a hatósági (Országos Tervhivatal, Ne
hézipari Minisztérium) engedélyezést követően meg
állapodás jött létre az érdekelt felek között, amely 
szerint a NAKI szolgáltatja a zsíralkoholgyár ba
sic design-ját a generáltervező VEGYTERV számára, 
míg Péti Nitrogénművek irányítja a beruházást.

A 3000 t/év kapacitású egység üzembehelyezésére 
(mely kezdetben a hidrogénező és katalizátorgyártó 
egységből állt) 1961-ben került sor. A gyár egy év 
múlva egészült ki elszappanosító és szakaszos desztil
láló berendezéssel, amelyre azért volt szükség, hogy 
az alkoholokat az át nem alakult és a hidrogénezést
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követően elszappanosított zsiradékoktól, víztől, izo- 
propilalkoholtól elkülönítse. A hidrogénezés az alábbi 
technológiai körülmények között ment végbe:
Hőmérséklet, °C 290-310
Nyomás, bar 300
Térsebesség, kg/l h 1,5
Gáz-folyadék arány, Nm3/h  2-5
Katalizátor (rézkromit), 5% 1,5

Az optimális reakcióparaméterek a két nyersanyag 
esetében kismértékben eltérőek voltak.

A hidrogénező üzem a szoszpendált katalitikus el
járásoknak megfelelően az alábbiak szerint működött 
(2. ábra):

£  ábra. A  P i t i  Nitrogénmüveknél m egválónk ztiralkoholgydrtó ize m  
folyamatábrája

1 kónuszos tartály; t  nagynyomású szivattyú; 3  csókemence; 
4 reaktor; 5  meleg leválasztó; 0 hűtó; 7 hideg leválasztó; 8 
keringető szivattyú; 9 cseppfogó; 10 nagynyomású kompresszor

A katalizátort kónuszos tartályban (i) keverték az 
olajba, melyet nagynyomású szivattyú (2) szállított 
egy csőcsatlakozáshoz, ahol az keveredett a nagynyo
máson érkező hidrogéngázzal. Ezt követően az anyag 
csőkemencében ($) felmelegedett, majd a 600 liter tér
fogatú reaktorba (^) áramlott, ahol a hidrogénezés 
végbement. A termék nagyobb forrási hőmérsékletű 
komponensei a katalizátorral együtt a meleg szepa
rátor (5) alsó részébe leülepedtek, majd az expan
zió után a termékből a katalizátort kiszűrték. A me
leg szeparátor fejterméke hűtőn (6) keresztül a hideg 
szeparátorba (7) áramlott, ahol a könnyű zsíralko
holok leülepedtek. Ezt a terméket expanzió után a 
szűrt nehézalkoholokkal összekeverték, majd elszap
panosítási követően vákuumdesztilláció segítségével a 
zsíralkoholokat elkülönítették. A hideg szeparátorból 
kilépő hidrogéngázt keringető szivattyú (5) nagynyo
mású cseppfogóba (9) szállította, ahol az keveredett a 
nagynyomású kompresszor (10) által sűrített ún. friss 
hidrogéngázzal. Az üzemet és a gyártási eljárást szá
mos tanulmányban részletesen ismertettük [30,31,32].

A zsíralkohol üzem, melyben legnagyobbrészt kó
kusz- és pálmaolajat kisebb mértékben faggyút dol
goztak fel, kb. 3 évig volt üzemben, mely időszak
ban a termelés a teljes hazai zsíralkoholszükségletet 
fedezte. A maximálisan gyártott mennyiség az üzem
vitel egyik esztendejében a 2000 tonnát megközelí
tette. A termékek minősége a felületaktív anyagok 
gyártására megfeleltek és az üzemvitel gyakorlatilag 
zavartalan volt. Egy esetben azonban az előmelegítő 
kemencében keletkezett tömítetlenség m iatt robbanás
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következett be, mely elenyésző kárt okozott és pár na
pig tartó javítás után a gyár tovább üzemelt. A terme
lést 3 évi üzemeltetés után — a gyártás gazdaságtalan 
voltára való hivatkozással — a Péti Nitrogénművek új 
vezetősége leállította és az üzem néhány berendezését 
a Nitrogénmüvek más üzemegységeibe építette be.

Következtetések

Az 1964-ben megjelent „Eine Fabrik zur Fettalko
holherstellung in Ungarn” c. szakközlemény [30] az 
alábbiakkal fejeződik be:

„A katalitikus hidrogénezéssel előállított zsíralko
holok világtermelése 60 000-65 000 tonnára becsül
hető. A hidrogénező üzemek Száma egyre nő. Magyar- 
ország is a zsíralkoholt termelő országok közé tartozik. 
Az itt felépített gyár évi kapacitása évi 3000 tonna.”

A hidrogénezéssel termelt zsíralkoholok gyártása a 
világban azóta megtízszereződött és ezzel szemben 
Magyarországon ezt a gyártást — érvelve annak gaz
daságtalan voltával — leállították. A gyártás meg
szüntetésének nem a mesterséges árak alapján kimu
tato tt gazdaságtalanság volt a valódi oka, hanem az a 
tény, hogy ez a gyártási profil nem volt beilleszthető 
az akkori iparpolitikai vezetők egyoldalúan nitrogéni
pari és petrolkémiai elképzeléseibe. Ha a péti zsíralko- 
holgyártás az eredeti terveknek megfelelően kiegészült 
volna egy átész terez ő üzemrésszel, bizonyos mértékig 
hazai nyersanyagbázison (faggyú) nyugvó oleokémiai 
iparágnak lett volna bázisa és lehetővé tette volna egy 
perspektivikus iparág megteremtését. A magyar zsír- 
alkoholgyártásnak a jó eredmények ellenére is viszon
tagságos története, egyik szomorú és jellegzetes pél
dája annak, hogy az egyéni kezdeményezés a múltban 
milyen elbánásban részesült.

Végezetül szükséges és méltányos megemlékezni 
azokról, akiknek munkája lehetővé tette az annaki
dején világszínvonalnak megfelelő igényes technológia 
kidolgozását és a hazai know-how, a hazai tervezés és 
hazai beruházás révén a gyár felépítését.

Az eljárás kidolgozása csoportmunka eredménye 
volt, amelyben a NAKI dolgozóinak, Péter István
nak, Hódossy Lajosnak, Zalai Andrásnak és Károlyi 
Józsefnek kimagasló szerepük volt. A gyár termelé
sét Metzing József irányította. A Péti Nitrogénművek 
akkori vezetőségének Ilinszky Istvánnak és Hidegkuthy 
Károlynak önzetlen támogatása és vezetői morálja al
kotásra alkalmas légkört teremtettek, amely lehetővé 
tette ennek az üzemnek a felépítését.

A  kézirat beérkezett: 1991. máj. 27.
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Innovációs világverseny

Az utóbbi idóben általában világ
szerte elfogadják Joteph A . Schumpe
ter amerikai közgazdásznak azt az el
méletét, hogy a világ gazdaságát alap
vetően az innovációk viszik előre. Ilyen 
innovációkat tudományos műszaki át
törések idéznek elő (pl. összetett réz
fémoxid kerámiák szupravezetése a pá
rolgó cseppfolyós nitrogénnel előállít
ható kb. —180 fokos hőmérsékleten) 
vagy gazdasági korszakváltások, mint 
amilyet most már jól felismerhetően a 
hetvenes években a kőolaj-ár robbanás 
és a nyolcvanasokban a környezetvé
delem fontosságának állampolgári tu
data idézett elő. Ilyenkor világszerte 
lázas kutatás-fejlesztés kezdődik, ami 
néhány év múlva műszakilag és gazda
ságilag hasznosítható eredményre ve
zethet, csakhát más dolog ezt a múlt 
elemzéséből megállapítani és más a 
napi újdonságként megjelenő számta
lan tudományos és technikai hírből ki
szűrni azt a részt, ami feltehetőleg 10 
év múlva egyes cégek sorsának alakulá
sát meg fogja határozni. (Ez jelenleg a 
szupravezetésre is vonatkozik még.) A 
müncheni IFO Gazdaságkutató Intézet 
Fernst nevű kutatója tanulmányában a 
következő megfontolás alapján szűrte 
ki azokat a jelenlegi innovációkat, me
lyek feltehetőleg a kilencvenes évek kö

zepén a világ ipari forgalmának 40%-át 
fogják előidézni.

A kiválasztás alapját azok a nem
zetközi szabadalmi bejelentések képez
ték, melyek legalább 2 országban egy
idejűleg futnak. Jelenleg 400 000 ilyen 
új bejelentést tartanak számon. Ezek 
közül a technika dinamikus tartomá
nyába azok tartoznak, amely terüle
ten a bejelentések száma az utóbbi két 
évben megkétszereződött. Ennek alap
ján húzó iparágakat és ezen belül húzó 
cégeket állapított meg a szerző, kü
lönös figyelemmel az NSzK cégekre. 
Ebben a rangsorolásban 32% súllyal, 
lényeges előnnyel vezet a vegyipar, a 
második a gépkocsiipar 15%-os résza
ránnyal. A vezető fejlett ipari orszá
gok között a különbség elenyésző (USA 
27,1%, Japán 25,7, NSzK 23,5%). E 
két vezető húzó iparágat követi a bio
technika, az orvostechnika és az elekt
ronika. A vegyiparon belül a műanya
gok és a gyógyszerek vezetnek, de je
lentős a vegyipar része az új szerkezeti 
anyag innovációkban is.

Az egyes húzó technológiák terén a 
vezető világcégek a következők:
-  műanyagok: Bayer, Hoechst, BASF

(NszK), Shell (holland-angol)
-  gyógyszerek: Hoechst, Bayer, BASF

(NSzK)
-  gépkocsik: Bosch, Daimler-Benz, Alf

red Tévés (NSzK), Honda (Japán)

-  biotechnika: H oechst, Behringwerke, 
Boehringer M annheim  (NSzK), Ab
b ott (USA)

-  információs technika: Canon, Tokyo 
Shibaura, H itachi (Japán), Siemens 
(NSzK )

-  szerkezeti anyagok: Bayer, BA SF, 
Hoechst (N SzK ), D ow (USA)

-  elektronika: Siem ens, Daimler-Benz, 
Heidenhain (N SzK ), Olympus O pti
cal (U SA ), H itachi (Japán)

-  orvosi technika: Olympus Optical, 
A bbott (U SA ), Boehringer Mann
heim , Behringwerke, Siemens (N SzK ), 
Fuji (Japán)

Az 1987-ben és 1988-ban nemzetkö
zileg bejelentett innovációk alapján a 
világon a leginkább kilátásos 15 cég a 
következő (zárójelben a bejelentett in
novációk száma):
-  az NSzK-ból: Bayer (150), Hoechst 

(113), BASF (111), Siemens (82), 
Bosch (77), Henkel (58)

-  Japánból: Canon (77), Hitachi (76), 
Tokyo Shibaura Electric (71), M it
subishi Electric (70), Honda M otor 
(66), Fuji Photo F ilm  (64)

-  Svájcból: C iba-G eigy (66)
-  az USA-ból: D uP ont de Nemours 

(56)
-  Hollandiából: P hilips (55)

[Forrás: Wiwo. 44. No.9., 144. (1990. 
febr. 23.)]

S. Gy.
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Beszámolók az ACHEMA '91-röl I

Hagyományainknak megfelelően (a hagyományos késéssel) adjuk közre az 1991. évi ACHEMA-ról, a világ 
kémiai technológusainak e nagy seregszemléjéről készült beszámolóinkat.

Sajnos beszámolóink nem teljeskörüek, mivel a hazai látogatók nagy száma ellenére nem sikerült közleményt 
kapni néhány nagyon fontos területről. Ezért ahhoz a megoldáshoz folyamodtunk, hogy munkatársaink 
segítségével a rendelkezésre álló irodalom felhasználásával, fordításban közlünk beszámolókat, amelyek ennek 
következtében szerkezetükben, jellegükben némely területen sajnos színvonalukban is eltérnek az önálló 
közleményektől. Arra törekedünk, hogy a közlemény-sorozatban áttekintést adjunk arról a fejlődési irányról, 
ami a kiállítás tükrében a kémiai technológia és a vegyipari műveletek egyes területeiről megítélhető. 
Olvasóinkra bízzuk annak megítélését, hogy célkitűzésünk mennyiben sikerült.

Általános áttekintés

Látogatottság és kiállítók

Az 1991. évi ACHEMA volumenében, látogatott
ságában minden tekintetben felülmúlta az 1988. évit. 
Ezt igazolják az 1. és 2. táblázatok, amelyek a kiállítók 
szakmai és földrajzi megoszlását mutatják be.

Az 1. táblázat szerint 8%-kal nőtt a kiállítók száma. 
A legnagyobb méretű növekedés a biztonság- és üzem
technikában (24,1%), az üzemépítésben (18,4%) és a 
laboratóriumi eszközök területén (14,5%) következett 
be. Csupán a kutatás, innováció, valamint a kiállítás 
kiemelt témaköre terén tapasztalható némi visszae
sés. Megnövekedett a kiállítási terület is és elérte a 
145 ezer m2-t.

A földrajzi megoszlásra vonatkozó adatokból (2. 
táblázat) a következő érdekességek tűnnek ki:

-  Az országok 1988. évi részvételéhez viszonyítva
1991-ben nem érkeztek kiállítók a következő orszá
gokból: Luxemburg, Görögország, Bulgária, Romá
nia, Malayzia, Törökország és természetesen meg
szűnése miatt az NDK-ból.

-  A kiállítók 70%-a, tehát döntő többsége a kiállító 
országból, a Német Szövetségi Köztársaságból ér
kezett, szemléltetve, hogy ez az alkalom elsősorban 
a német ipar kiállítása volt. A kiállítók száma sem
miképpen sem reprezenálta az országok vegyipará
nak, vagy innovációjának potenciáját, mert például 
az USA-ból csak 95, Japánból 30 kiállító vett részt. 
Nem kisebbíti ez a német vegyipart, amely dr. 
Heinz Reisenhubernek, az NSZK kutatási minisze
rének a megnyitó alkalmából tartott tájékoztatón 
elhangzott információja szerint forgalmának 6,1%- 
át fordítja kutatásra és a német kutatók 20%-a en
nek az iparágnak a részére dolgozik.

-  Magyarország 14 kiállítójával megelőzte valamennyi 
volt KGST országot, amiből megint nem lehet 
messzemenő következtetést levonni az országok 
vegyipara közötti különbségre. Említésre méltó vi
szont az a tény, hogy a magyar kiállítók között már 
magánvállalkozók is szerepeltek.

* 1113. Budapest, Tas Vezér u. 20.
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1. táblázat
Az 1991. év i A C H E M A  kiállító inak  szám a  

szakm ai b ontásban

Szakmai terület ACHEMA ACHEMA
’91 ’88 %

Kutatás 96 131 73,0
Biotechnológia 
Irodalom, információ, okta-

65 — —

tási segédeszközök 99 92 107,6
Laboratórium-technika 621 542 114,5
Uzemépítészet 218 1 84 118,4
Mechanikai eljárások 
Hőhatással működő

424 400 106,0

eljárások
Szivattyúk, kompresszorok

357 354 100,8

és szerelvények 
Csomagolás és raktár-

617 578 106,7

technika
Biztonságtechnika és

196 191 102,6

munkavédelem 36 29 124,1
Mérés és szabályozás 365 345 105,7
Szerkezeti anyagok 223 205 108,7
Anyagvizsgálat 36 32 112,5
Atomtechnika - 10 -
Kiemelt téma 20 22 90,9

Összesen: 3373 3115 108,2

Nőtt a látogatók száma is: a félidőben kiadott je
lentés szerint a növekedés 20%-os. A növekvő lét
szám nagyfokú zsúfoltsághoz vezetett a frankfurti és 
a környék városaiban fellelhető szálláshelyekhez vi
szonyítva. Ezért többek szálláshely hiányában kény
telenek voltak otthon maradni. Örvendetesen nőtt a 
látogatók száma a volt NDK területéről (ami termé
szetes), a Kínai Népköztársaságból és a Szovjetuni
óból. Becslések szerint Magyarországról mintegy 300 
fő vett részt különféle kötelékben és minőségben a ki
állításon és annak rendezvényein.
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2. táblázat
A z 1991. évi A C H E M A  kiállítóinak  

m egoszlása  országok szerint

Régió ACHEMA ’91 ACHEMA ’88

Ny ugat-Európa 2893 2641
Német Szövetségi 
Köztársaság 2306 2074
Nagy-Britania 152 144
Svájc 149 153
Franciaország 139 133
Hollandia 60 58
Ausztria 46 39
Belgium 40 37
Luxemburg - 2
Lichtenstein 1 1
Dél-Európa 128 118
Olaszország 99 93
Spanyolország 25 20
Jugoszlávia 1 2
Monaco 1 1
Görögország - 1
Portugália 2 1
Észak-Európa 67 74
Dánia 27 26
Svédország 25 26
Finnország 11 19
Norvégia 4 3
Kelet-Európa 28 46
Magyarország 14 15
NDK - 11
Cseh és Szlovák 
Köztársaság 7 9
Lengyelország 4 5
Szovjetunió 3 3
Bulgária - 2
Románia - 1
Észak-Amerika 99 80
USA 95 76
Kanada 4 4
Egyéb országok 43 56
Japán 30 35
Kínai Köztársaság 4 4
Izrael 4 3
Brazília 2 -

Ausztrália 1 6
India 1 3
Tajvan 1 1
Malayzia - 1
Törökország - 3

Összesen: 3258 3015

A kiállításhoz kapcsolódó kongresszus is rekordot 
döntött: mintegy 700 előadás hangzott el különböző 
formában (plenáris, panel-vita, szekció-előadás). Té
májuk közül számát és színvonalát tekintve a kör
nyezetvédelem és a biotechnológia emelkedett ki.

A panel-viták érdekes társadalompolitikához kapcso
lódó kérdéssel foglalkoztak, mint a géntechnológia, 
műanyag újrafeldolgozás, stb.

Az eddigi hagyományoknak megfelelően az ACHE
MA alatt tartotta ülését a GDCH (Gesellschaft 
Deutsches Chemiker), a GVC-VDI (Gessellschaft Ver
fahrenstechnik und Chemieingenieurwesen) és tartot
ták meg az ISSA-t (International Symposium of the 
International Social Association).

A vegyészmérnökök IV. világkongrasszusát az 
ACHEMA-hoz időben csatlakoztatva Karlsruhe-ban 
tartották „Stratégia 2000” témakörben.

Tartalom és forma

A kérdés úgy tehető fel: mi jellemezte tartalmilag 
az 1991. évi ACHEMA kiállítást.

Sokféle okból nehéz válaszolni a feltett kérdésre. A 
leglényegesebb akadály nem az időkorlát, hanem az 
értékelés kritériumainak definiálatlansága, illetve an
nak szubjektív volta. Nem nehéz belátni, hogy egy 
olyan óriás méretű szakmai kiállításon, amelyen a vi
lág minden tájáról több mint 3000 kiállító vesz részt, 
nem létezik olyan egzakt mérőeszköz, amely alkalmas 
lenne a tartalmi arányok, vagy a tematikai elmoz
dulások akár kvalitatív értékelésére, illetve mérésére. 
Ezért az értékelés csak szubjektív lehet.

Egyértelműen megállapítható — és ez nem újdon
ság —, hogy az 1991. évi ACHEMA-n való részvétel 
nem a kereskedelmi forgalom, tehát a vásár, hanem 
a kapcsolattartás céljait szolgálta. Kimondva, kimon- 
hatatlanul a részvétel mind a kiállítók, mind a látoga
tók részéről elsősorban rangot jelentett. Ezért vettek 
részt a kiállításon tömegével olyan cégek is, amelyek
nek semmi új mondanivalójuk sem volt, sőt ki sem ál
lítottak jelentős objektumokat, de meg tudták fizetni 
a borsos árakat. Ez a jelenség fehigította a látnivalók 
tartalm át és megnehezítette az újdonságok, haladó 
megoldások kiszűrését. Ennek megkönnyítésére a ki
állítás rendezősége az eddigi szokásoknak megfelelően 
„ Neuentwicklungen” címmel kiadványt adott közre a 
legjellemzőbb objektumokról, de ez inkább szolgálta a 
kereskedelmi propaganda, mint a műszaki specifikáció 
célkitűzéseit.

A beszámolót készítő szubjektív véleménye szerint 
a kiállítás tartalmilag az alábbi jellegzetességeket 
mutatta:
1. Nem változtak lényegében a fő tartalm i irányok. 

Az 1991. évi kiállításon is az alábbi három szakmai 
terület kapott hangsúlyt:
-  vegyipari műveletek,
-  környezetvédelem,
-  biotechnológia.
Ezt a három főirányt hirdette meg a rendezőség 
a kiállítás és a hozzá kapcsolódó kongresszus fő 
témájaként is. A korábbi kiállításokhoz viszonyítva 
az egyes főirányokon belül az alábbi elmozdulásokat 
lehetett megfigyelni:

a) A művelet-technikában fontosságának megfelelő 
helyet kapott a kristályosítás, intenzitásában
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fejlődtek a mechanikai elválasztó berendezések. 
Kiszélesedett és változatosabban jelent meg a 
reaktor-technika.

b) A környezetvédelemben a hangsúly az úgyneve
zett tiszta technológiák felé tolódott el a korábbi 
szennyezők megsemmisítésére, vagy elválasztá
sára vonatkozó irányvonallal szemben. Egyé- 
relmű volt a környezetvédelem integrálódása a 
technológiába.

c) A biotechnológiában előtérbe került a gazdasá
gosság és a realitás. Mindez ráirányította a fi
gyelmet a technológiai részletkérdésekre, az in- 
tenzifikálásra, valamint az anyag- és az energia
takarékosságra.

2. Köztudott, hogy a kiállítás elsősorban az alapműve
letek és nem a technológiák kiállítása. Ez utóbbiak 
1991-ben visszafogottabban jelentek meg, számuk 
és arányuk lecsökkent az eddigiekhez viszonyítva. 
Néhány érdekes tartalm i jellemző:
-  Előtérbe kerültek a szervetlen kémiai-technológiai 

eljárások és anyagok. Jelentős súlyt kaptak az 
ipari gázok, hiszen a kiállítás úgynevezett kie
melt, külön témája is ebből a körből került ki 
(hidrogén, mint energiaforrás).

-  A korábbiakhoz képest kevesebb „ blickfangos” 
romantikus technológiát állítottak ki. Néhány 
korábbi „ hobby-technológia” (pl. a szén kémiai 
feldolgozása, szerves elektrokémiai szintézisek, 
többcélú eljárások, stb.) ezen a kiállításon nem 
kaptak feltűnő helyet.

-  Új tématerületként jelentkeztek a gazdaság-ku
tatók és a konzulting cégek magasszintű szolgál
tatásaikat ajánlva a műszaki tervezésben és az 
informatikában.

3. Új színfoltként jelent meg a politika. Jelentős kiál
lítási területet foglalt el a Treuhand, a volt NDK 
vegyipara privatizációját elősegítő szervezet. A né
met újraegyesítés közvetve olyan tematikai befo
lyással is jelentkezett, hogy a korábbinál nagyobb 
súlyt kaptak a volt kelet-német vegyipar technoló
giai rekonstrukciójánál számításba jöhető technoló
giák (pl. szén elgázosítás).

4. Jól tükrözte az 1991. évi kiállítás a kémiai-tech
nológia fejlődését, világ tendenciáját, amelyet Rei- 
senhuber úr, az NSZK kutatási minisztere a követ
kezőkkel jellemzett: „ A jövő vegyipara jobban mint 
bármikor környezetbarát, kellemes hatású, a termé
szetet nem károsító, hanem attól tanuló vegyipar 
lesz, amelynek jövőbeni profilját a biotechnológia 
és a mikroelektronika határozza meg.”

5. Nemcsak volumenében, hanem szolgáltatásának 
színvonalában is fejlődött a rendezvény. Ezt szem
léltetik az alábbiak:

-  A látogatóknak (jó pénzért) fejlett, számítógé
pes, három nyelvű információrendszer (Compas) 
állt rendelkezésre, ami lehetővé tette a legszű
kebb specializáció szerinti cégkiválasztást, s ez
által megkönnyítették a szűk szakmai területek 
iránt érdeklődők tájékozódását.

-  Fejlődött a kiállítástechnika, elsősorban a gépé
szeti kiállítóknál, amit a mozgó modellek szá
mának növekedése, a szabadtéri kiállítási terü
let nagysága és néhány működő modell szemlélte
tett. Fejlődött a cégpropaganda, ami a rendelke
zésre bocsátott információs anyag és dokumentá
ciók volumenével és színvonalával volt mérhető.

Biotechnológiai eljárások és készülékek

Az ACHEMA — mint ismeretes — elsősorban a 
vegyipar szakkiállítása annak összes (vagy majdnem 
összes) vonzatával együtt, vagyis jól megfér a nagy
nyomású reaktor és lemezhőcserélő mellett az érzé
kelők és szerelvények hada, software-ek és mikropro
cesszorok óriási kínálata, környezetvédelmi készülékek 
és eljárások tömkelegé.

Biotechnológiai szempontból is nagyon széles volt a 
kiállítás által felölelt terület, a fejlődés pedig szemmel 
láthatólag nem állt meg az elmúlt három év folyamán, 
sőt! A fejlődést nem csak új készülékek vagy eljárások 
számának növekedésében, hanem a cégek számának 
gyarapodásában is le lehetett mérni.

Fermentáció

A fejlődés a fermentorok és a fermentáció terén 
többirányú. A mikroprocesszoros szabályozás ma már

* Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Budapest
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természetesnek vehető, a folyamatos fermentáció mel
lett megjelent a szilárd fázisú fermentáció; az anyagát
vitelt és oxigénellátást javító technikai trükkök, in
situ extrakciós fermentáció és szennyvízfeldolgozó — 
lebontó fermentáció az előrehaladás jelei.

Néhány példa a fentiekre (természetesen korántsem 
teljes gyűjteményként, inkább szemelvényekként).

Az emelősugár-reaktor (Hubstrahl-reaktor) álló hen
geres tartály, melyben tálcasor foglal helyet, középen 
rúdra felfűzve. A tálcák perforáltak, egymástól való 
távolságuk 50 mm. A tálcák teljes felülete 12 mm-es 
furatokkal van könnyítve, a furatosztás 30 mm. Az 
egész tálcasort 100 mm lökettel fel-le mozgatják, 0,8-  
1 Hz frekvenciával. A fel-le mozgatás folytán minden 
furat úgy működik, mintha fúvóka lenne, elemi kis cel
lákat képezve. A reaktor — nagyságától függően — 
sok-sok ilyen elemi cellából áll össze. Amikor a tálca
sor felfelé mozog, a folyadék lefelé áramlik a furato
kon, ami egyrészt a folyadék hosszirányú mozgását se
gíti elő, másrészt keresztirányú keverést eredményez,
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a tálca alsó felén. Amikor a tálcasor lefelé mosog, as 
áramlás iránya megfordul, a másodlagos kis keresstör- 
vények pedig a tálcák felső felén képződnek (1. ábra). 
Ennek eredményeképpen a légbuborékok szétaprózód
nak, ugyanígy az összeállt szilárd részek is. A felületek 
így nagy mértékben megnőnek, a határfelületeken a 
reakciók „remekül” lejátszódnak (£. ábra).

1. ábra. Áram lási viszonyok a tálcák mozgása közben

1 a  tálcák  m ozgásiránya; 2  keresztáram lás; 3 hosszirányú 
áram lás

2. ábra. Buborékok és agglomerátumok a szennyvízben

1 légbuborékok és agglom erátum ok hagyom ányos készülékben; 
2  légbuborékok és agglom erátum ok B IO B O R  reakorban

3. ábra A  berendezés kapcsolási rajza

1 B IO B O R  reak to r, lökethossz 80-100 m m , frekvencia 0 ,5 -  
1 Hz; 2  habtörő; S  szedim entációs készülék; 4 szennyvíz 
be táp lá lása; 5 iszap  e ltávo lítás; 6 t is z tí to tt  víz kilépés; 7 gáz 

kilépés; 8  bioszuszpenzió; 9 levegő belépés; 10  recirkuláció;

A zárt reaktorban a nyomás megemelhető, ami az 
anyagcsere további javulását hozza magával. Ugyan
csak befolyásolható a HSR-technika a mozgatás frek
venciájával, hőmérséklettel, időtartammal A teljes 
berendezés kapcsolási terve a S. ábrán látható. A re
aktorból kilépő folyadék habtörőn keresztül jut a sze
dimentációs tartályba, ahonnan a tiszta folyadék felül 
eltávozik, a keletkezett iszap egy részét visszavezetik, 
másik felét elvezetik. A reaktor levegőellátását komp
resszor biztosítja. A reaktort elsősorban nagy terhe
lésű ipari szennyvizek és nagyterhelésű folyamatvizek 
kezelésére használják.

-  nagy anyagcsere forgalom mellett kisebb térfogat,
-  a zárt kivitel miatt szagmentes üzem,
-  könnyen illeszthető meglevő rendszerekhez,
-  a betáplált oxigén nagyfokú kihasználása,
-  a hagyományos berendezésekhez képest az iszap

képződés 70%-kal kisebb, ami annak köszönhető, 
hogy a baktériumok a szerves anyag jelentős részét 
szén-dioxiddá alakítják,

-  az oxigénellátás 600-2000 mg/1 helyett 2000-15000 
mg/1 is lehet.
A berendezést a Babcock-Borsig Aktiengesellschaft 

(Berlin, NSZK) fejlesztette ki BIOBOR néven.

Kaszkád fermentor

A biokémiai és kémiai reakciók lebonyolításában 
jelentős szerepe van a tiszta folyadék (L) és gáz 
(G) rendszerek mellett a kisviszkozitású, hetero
gén gáz-folyadék rendszereknek, melyekben cseppek 
és részecskék diszpergálhatók (aeroszolok, emulziók, 
szuszpenziók stb.). Felhasználásuk kiterjedt az élel
miszeriparban, biotechnológiában, környezetvédelem
ben, vegyiparban stb. A diszpergálás, fluidizálás, át- 
keverés a jobb hőátadással, megnövekedett határfelü
letekkel (ennélfogva jobb anyagátvitellel), kisebb igé
nyelt térfogattal párosul. Ilyen a keverős tartályok ka
rakterisztikája.

Másik oldalról célként kell kitűzni a hosszabb re
akcióidő biztosítását, nagyobb szelektivitást, termelé
kenységet, nagyobb koncentrációt az anyagátvitel ki
netikája érdekében — ilyen a csőreaktorok karakte
risztikája.

A két karakterisztika ellentmond egymásnak, és 
csak az ún. kaszkád fermentorban sikerült őket opti
málisan összehangolni. A kaszkád fermentor (4- ábra) 
magas, hengeres vagy hasáb formájú készülék, amit 
belül álló tányérok szeletekre osztanak. A tányérok 
felváltva a készülék fala mellett vagy a készülék ten
gelyében engedik át az áramló közeget, ezzel függő
leges örvénylésbe hozva azt. A két tányér közé eső 
kamra tulajdonképpen keverős készülék (mozgó al
katrész nélkül), és ilyen egységekből épül fel a kellő 
tartózkodási időt biztosító „sokkamrás” egység. A 4 -  

ábrán bemutatott készülék 300 mm belső átmérőjű, 
a tányérosztás 100 mm. Az ideális tányérszám 10 és 
20 közé esik, de lehet több is. A terelőtányérok szol
gálhatnak rögzítettágyas fermentáció esetén a bioka
talizátorok vagy mikroorganizmusok tartására, és a 
hőfokszabályozás céljából a hőcserélő felület megna- 
gyobbítására is. A készülék lehet asszimmetrikus meg
oldású is (5. ábra).

A készülékben az áramlás több tényező hatására 
keletkezik. Ilyen a gázlift, amit az alul beáramló gáz- 
buborékok hoznak létre. A felfelé törő gáz magával 
ragadja a folyadék és szilárd részecskéket, egyben elő
segíti a kamrákon belüli örvénylést. Szükség esetén 
„segéd” terelők is beépíthetők, és inert gáz is hasz
nálható.

A leírt b erend ezés előnyei:
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I  äbra. B L E N K E -K A S K A D E  bioreaUor

1 folyadék-belépés; t  gás-belépés; 3 folyadék-kilépés; 4 gáz
kilépés

A másik áramlást segítő tényező a folyadéknál 
könnyebb részek felhajtó ereje (pl. hab, mikrobahor
dozó, rögzített biokatalizátorok). Harmadik a sugár- 
hatás, vagyis az injektált gázáram impulzusa felfelé 
áramlásba hozza a folyadékot. Egyúttal az összeta
padásra hajlamos részek diszpergálását is elősegíti a 
belépő levegő vagy gázsugár. Ugyanígy növelik a fel
felé áramlást azok a szűkületek, és az ezekben fellépő 
sugárhatás, amit a tányérok szélén és közepén kikép
zett nyílások nyújtanak.

Ezek az áramlást előidéző és segítő tényezők kombi- 
nálhatók, akár a különböző fázisok ellenárama is meg
valósítható.

A készüléket kísérleti üzemi méretben különböző ál
landó mennyiségek mellett vizsgálták, mérve a terelők

mkl

5. ábra. B L E N K E  bioreaktor asszim m etrikus elrendezésed

számának hatását, a tartózkodási idő befolyásolását, 
az anyagátviteli értékeket, és elkészítették az egész 
készülék matematikai modelljét.

A készüléket a hohenheimi egyetem élelmiszertech
nológiai tanszéke fejlesztette ki, d r. H . B le n k e ,  a stutt
garti egyetem professzorának közreműködésével, a ké
szülék is az ő nevét viseli; BLENKE-KASKADE. 
(Univerzität Hohenheim, Institut für Lebensmittel
technologie, Stuttgart, NSZK). A készüléket szaba
dalom védi.

I n - s i t u  e x tr a k c ió

Extracelluláris fermentációs termékek termelését 
gyakran gátolja a fermentlében koncentrálódó ter
mék. Ha a koncentráció a fermentlében eléri a mikro
organizmusok tűréshatárát, a fermentáció és a terme
lés leáll, veszteség képződik. Ha a képződő terméket el 
tudjuk távolítani a mikroorganizmusok köréből, azok 
tovább termelnek, a termék-kinyerés megnő. Ennek 
egyik módszere az ún. in-situ extrakció, amivel a fer
mentáció produktivitása remekül megjavítható, emel
hető (6 .  á b ra ) . Technikai kivitele azt jelenti, hogy a 
fermentorba folyamatosan olyan oldószert vezetnek, 
ami a terméket szelektíven oldja, és amit a mikroor
ganizmusok károsodás nélkül elviselnek.

3
1

2 5
^F erm en to r

6. ábra. In-situ  eztrakciós fermentáció folyam atábrája

1 szubeztrát bevezetés; felvezetés; 3 gáz kilépés; 4  termék; 5 ol
dószer visszavezetés
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Az in-situ extrakció — sokoldalú használhatósága 
és egyszerű készülékmegoldása ellenére — nem tudott 
a fermentációs technikába betörni. Ennek okai: egy
részt az oldószer kiválasztásának nehézségei, mivel az 
oldószer a mikroorganizmusokat károsítja, másrészt 
fellépnek hidrodinamikai problémák is a fermentor- 
ban. Nagy sejtsűrűség esetén gyors szedimentáció és 
csomóképződés lép fel.

A müncheni Műszaki Egyetem ( Technische Univer
sität München, NSZK) húszliteres fermentorral vég
zett kísérletei szerint a hőtfirő Clostiridium Ther- 
mohydrosulfuricum (anaerob) etanolt termelt. Oldó
szerként oleilalkoholt használtak, amit előzőleg rázó
kultúrában végzett kísérletekkel választottak ki. Az 
oleilalkohol zárt körben cirkulált, az etanolt reextrak- 
cióval, vízzel nyerték ki az oldószerből. Az eddigi vizs
gálatok azt mutatták, hogy a termelés a fermentorban 
a fent említett problémák ellenére megnőtt, és az eljá
rás alkalmas akár batch, akár folyamatos fermentáció 
esetén, és a fermentáció termelékenységét jelentősen 
növeli (7. ábraJ. A kísérletek során több használható 
oldószert is találtak, így etilbutanolt, dodekanolt, he- 
xadekánt, amiket a választott mikroorganizmus káro
sodás nélkül elviselt.

7. ábra. A termékkinyerés növekedése folyam atos fermentációval, 
in-situ extrakcióval kombinálva

Hidegerjesztés örvény áramreaktorban

A kereskedelem az automobilizmus előrehaladásá
val egyre több alkoholmentes sört igényel a gyártók
tól. Az ismert, hogy szabályozott fermentációs viszo
nyok között alkoholmentes („szegény”) sör állítható 
elő, amikor is az élesztő aktivitást a hőmérséklettel és 
a tartózkodási idővel szabályozzák.

Ez az ún. hidegerjesztéses eljárás csak szakaszos 
üzemben valósult meg.

A jülichi kutatóközpont Biotechnológiai Intézete 
[Forschungszentrum Jülich, Institut für Biotechnolo
gie, Jülich, NSZK) először 2 literes laboratóriumi, 
majd 50 literes kísérleti üzemi fermentorban végzett 
kísérleteket a Beck sörgyár részére, melynek kereté
ben az élesztőt porózus üveggömböcskékre telepítet
ték és örvényáramú fermentorban használták. A nyert

sör alkoholtartalma reprodukálhatóan 0,04-0,35% kö
zött tartható. Az elvégzett vizsgálatok szerint a folya
matos fermentációval készült sör élvezeti értéke sem
mivel sem rosszabb, vagy gyengébb a hagyományos 
eljárással készült sörénél. Az eljárás kidolgozását az 
tette lehetővé, hogy már korábban kísérleteket foly
tattak a hordozóra telepített mikroorganizmusok ta
nulmányozására.

A hordozót a Schott gyár állította elő, ezek pórusos 
üveggömböcskék, amik a mikroorganizmusok részére 
kis térfogatban nagy felületet biztosítanak. Az eljárás 
egyszerűsített vázlatát m utatja a 8. ábra.

CO2

8. ábra Alkoholszegény sörgyártás folyamatábrája

1 sörcefre; 2  mozgóágyas bioreaktor; S kész sör

A reaktort üzembeállítás előtt hővel és vegyszerek
kel sterilezik. A cefrét nagy koncentrációjú élesztővel 
beoltják. A kolóniaképződést, az üveggömbök bete
lepítését az élesztővel 30°C-on végzik, így optimális 
viszonyokat biztosíthatnak az élesztő részére. A fejlő
dést az üveggömbökön elektronmikroszkóppal ellen
őrzik. A teljes kolónia kifejlődéséhez négy hét volt 
szükséges. A termelés 0-4°C hőmérsékleten, 1-5 órás 
tartózkodási idő alatt lezajlik.

Répa

1 Durva aprítás
3

Élesztő----- - Szilárd fázisú 
fermentáció

^  -  co2

|Durva elválasztás |  Élesztő vissza-
Szilard Folyadék vezetes

i_______ 1
Gőz — —1 Gőz kezelés 1 Finom elválasztás ) —

—I Desztilláció fr-»- Moslék

Pulp Etanol

9. ábra. Szilárdfázisú ferm entáció folyamatábrája
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S z ilá rd , f á z i s ú  f e r m e n t o r  b e re n d e zé s  a lk o h o lg y á r tá s ra

A cukortartalmú mezőgazdasági nyersanyagokból 
történő etanoltermelés szokványos formái az alábbi 
hátrányokkal járnak:
-  a cukorlé-nyerésnek a beruházási- és energiaigénye 

nagy;
-  a termékfeldolgozás energiaigénye jelentős;
-  sok moslék képződik a gyártás folyamán (1 0 - 1 2  1 / 1  

1  etanol).
A fenti tényezők csökkentésére dolgoztak ki szilárd 

fázisú fermentációs eljárást és berendezést. Gazdasá
gosságát az egyszerű és energiaszegény technológia és 
a csökkentett mennyiségű hulladék teszi lehetővé. Az 
eljárás főbb lépései:
-  durva aprítás,
-  bolygatott fermentáció, víz hozzáadása nélkül,
-  a szilárd anyag elválasztása fermentáció után (9 .  

á b ra ) .

A cukorrépa és cukorköles felhasználásával, Saccha
romyces cerevisiae élesztővel végrehajtott kísérletek
ben megközelítették az elméleti alko'holtermelés 90%- 
át ( 1 0 .  á b ra ) . A nyersanyagot 6  mm-es darabokra ap
rították, az erjesztést 30°C-on, 5,0-6,0 pH között, ki
logrammonként 3 g (szárazanyag) élesztő beoltással 
végezték, 24 óra hosszú erjesztési idővel. A fermentá
ciót ferde dobfermentorban, a durva elválasztást csi
gapréssel, az élesztő elválasztását tányéros szepará
torral hajtották végre, innen az élesztőt visszavezet
ték a fermentorba. Az egyenletes erjesztés érdekében 
a masszát kíméletesen keverték, tíz percenként 5 má
sodpercig. Keverőelemként lapátokat és csigát hasz
náltak. Az elválasztást szolgáló csigaprés 0,7 mm-es 
furatokkal volt ellátva, a szilárd fázis szárazanyag- 
tartalm a 35%-nál több, a folyadékfázisé 4%-nál keve
sebb lett. Az innen elválasztott léből a tányéros szepa
rátorban 18%-nál nagyobb száraznyagtartalmú élesz
tőszuszpenziót nyertek, amit minden további kezelés 
nélkül használtak fel újra. A tiszta léből hagyományos 
desztilláló kolonnán nyerték az alkoholt. A szilárd fá
zisból gőzzel lehet a maradék alkoholt kinyerni.

* 10 90%
-•?; a
-IV
•£ 6 QJ
c  4O ^
i  2o
LjJ 0

C
- . X  ,

10

•  Dobreaktor 

o Erjesztési teszt

20
Fermentációs idő, h

10. ábra. S zü á rd fá zx sú  fe r m e n tá c ió  e re d m é n ye

30

A szokványos szubmerz fermentációval összehason
lítva az eljárás jó alkoholkihoz at alt eredményezett, 
alacsonyabb energiafelhasználás és kisebb moslék kép
ződés mellett.

Az eljárást az I n s i t u t  f ü r  T e c h n o lo g ie , B u n d e s 
fo r s c h u n g s a n s ta l t  f ü r  L a n d w ir t s c h a f t  (Braunschweig- 
Völkerode, NSZK) fejlesztette ki. Hozzá kell azonban
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fűzni, hogy ferdetengelyű, időszakosan kevert szilárd
fázisú fermentációt 1990 őszén, Grazban is bemutat
tak, kicsit más keverési időmegoszlással. Ez termé
szetesen azt mutatja, hogy a fejlődés egyik iránya a 
szilárd fázisú fermentáció felé mutat.

F o r g ó tá n y é r o s  b io re a k to r

Nagyterhelésű, szilárd részeket tartalmazó szenny
vizeket nem lehet jól kezelni olyan fermentorban, 
melyben a baktériumok hordozóra (fix vagy lebegő) 
vannak telepítve, mert dugulás és emiatt üzemzavar 
keletkezhet. E nehézség elhárítására fejlesztett ki D . I .  
D ie te r  L o m p e  egy új forgótányéros bioreaktort. Eny
hén ferdére beállított reaktorban lassan forgó ten
gelyre tárcsákat szereltek. A sok tárcsa textilszerű 
anyagra felhordott porózus műanyagból készül, a bak
tériumok ezekbe a pórusokba telepíthetők. A tárcsa- 
csomag teljesen bemerül a szennyvízbe. A képződő 
biogáz a reaktor felső részén, az iszap a legalsó ré
szén, a kezelt víz a felső vég alsó részén vezethető el. 
A reaktor jól műszerezett, köpenyffitésfi, a pH-t sósav 
adagolással állítják be ( 1 1 .  á b ra ) . Az anaerob fermen
tációs kísérletek sikerrel folytak, következő lépésként 
azt tervezik, hogy a reaktort nitráttartalmú szenny
vizek nitrátmentesítésére próbálják ki.

11. ábm. Foryótdnyéroi reaJdor vágata

1 szubsztrát bevezetés; B sósav adagolás; 3 mintavétel: 4 
tengely; 5 iszapelvezetés; 6 lejtésszög 12,8°; 7 forgó tányérok; 8 

tiszta víz elvezetés; 9 gázkilépés

A n a e r o b  b io re a k to r

A szervesanyaggal erősen szennyezett szennyvíz 
anaerob viszonyok között tisztítható jól. A aerob el
járással szemben ennek előnye, hogy nincs levegőz- 
tetési költség, kevés a többletiszap, biogázt lehet 
nyerni, nagy jelentősége van a nagy mikroorganizmus
koncentrációnak, amit nem ülepítéssel és iszapvissza
vezetéssel (az anaerob baktériumok nehezen ülepít
hető pelyheket képeznek), hanem poliuretán hab ré
szecskékre telepített baktériumokkal érnek el. A bio- 
reaktor körülbelül a feléig van megtöltve poliuretán- 
hab darabokkal, a szennyvizet felülről vezetik be. A 
gázbuborékok fel tudnak törni a reaktor felső részébe, 
az iszap lefelé húzódik a reaktor aljába. A félüzemi
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kísérletek azt mutatták, hogy két, 1  m3-es fermentor- 
ban kilenc óra alatt a lebontható biológiai anyagok 
95%-a lebomlott, 10 g/1 biológiai oxigénigény mellett. 
Ac eljárást abban as esetben tartják előnyösnek, ha 
nagyobb fermentor elhelyezésére nincs elegendő hely, 
és szilárd anyagot nem, vagy kis mennybégben tartal
mazó szennyvbet kívánnak kezelni. A félüzemi vizsgá- 
latokat a H e r b e r t  U m w e lt te c h n ik  (Berlin, NSZK) vé-. 
gezte, a készülékeket ők üzemeltették. A két bioreak
tor sorba volt kapcsolva, dugulást nem tapasztaltak.

A  fe r m e n t á c ió s  te c h n ik a  fe j le s z té s e

A fermentációs technika fejlesztése a környezetvé
delem szempontjából b  nagyon fontos, mert — hogy 
csak egyet említsünk — biológiai úton előállított nö
vényvédőszer fejlesztése még csak a kezdetén tart. Fo
lyamatban van olyan baktériumok kutatása, melyek 
segítségével a dioxin vagy a klórozott szénhidrogének 
lebonthatók, szennyezett talajok megtbztíthatók. A 
Business Communications Co. szerint a bioreaktorok 
termelése jelentős felfutásban van, és az 1989. évi 39 
millió dollárról 1995-re 116 millió dollárra nő a reak
torok piaca (szokványos reaktorok), 2000-re pedig 177 
milliós forgalmat várnak. Ez évi 15% növekedést je
lent. A különlegesebb bioreaktorok forgalma, elsősor- 
ban az állati sejt reaktoroké, 2 0 % növekedést mutat, 
míg a jelenleg még kb piaci forgalmú membránreak
torok forgalma 25%-kal nő évente.

A membránok jelentősége a fermentorépítésben 
nőttön nő. Vannak már bioreaktorok, melyeknek fala 
vékony poliamid fólia. Nehézséget a helyben sterilezés 
okoz. Épülnek bioreaktorok membrán csövek beépíté
sével b. Az így készülő reaktorok bebő tere gyakor- 
lailag két részre van bontva, melyek dialízis vagy pó
rusmembrán segítségével vannak elválasztva. A bebő 
rész a membránon keresztül kapja a mikroorganiz
musok fenntartásához szükséges tápanyagokat a kübő 
térből. Mindkét tér levegőztető és keverő berendezés
sel van febzerelve. A fermentorok előnye, hogy folya
matos üzemben nagy sejtsürűséget lehet bennük el
érni. A nagy mobúlyú termékek benn maradnak a 
fermentorban, a kb mobúlyú termék elvezethető és 
külön sejtelválasztás nélkül előkészíthető a további 
műveletekre.

Az állati sejtek tenyésztése és fenntartása a fermen
torban sokkal több nehézséget jelent, mint a gombák 
vagy baktériumok esetében. Az állati, ebősorban az 
emlősállatok sejtjei a környezetükkel szemben jelentős 
igényeket támasztanak, ezért a levegőztető rendszer és 
a szabályozás komoly szerepet kap. A sejtek szilárd 
alapot igényelnek, erre a mikrokarrier vagy a. memb
rán felülete szolgál. A mikrokarrier glikoprotein vagy 
pórusos üveg lehet. E megoldással a sejtek vbszatart- 
hatók a reaktorban, és a nyíróerőktől b  jobban védve 
vannak.

A levegőztető rendszert úgy alakítják ki, hogy bu
borékmentes legyen az ellátás, a habképződést b  meg
akadályozva. A levegőztetés céljára ebősorban kb pó- 
rusméretfi membráncsövek (polipropilénből vagy szi
likonból) alkalmasak, erősített kivitelben. A csövek

felületén gáz — folyadék réteg alakul ki, az oxigén 
és szén-dioxid gázcsere tulajdonképpen itt zajlik le. 
Jó példa erre egy szennyvíz tisztítására használt, rög
zített mikroorganizmusokkal működő reaktor, amely
ben a levegőztető gyergyákat és a töltetet úgy épí
tették be, hogy a szennyvíz lépcsőzetesen jusson a 
reaktorban feljebb és feljebb. A rögzített mikroorga- 
nbmusok a szennyező anyagokat lebontják. A folya
dék benntartózkodási ideje a szennyező anyagtól, an
nak koncentrációjától és a kívánt tisztítási foktól függ. 
Nagy szennyezőanyag tartalom esetén hasznosabb ör
vényáramú reaktort használni, de ez a módszer még 
kutatási stádiumban van ( l g .  á b ra ) .

Szubsztrát
Tisztítás, előkezelés, 
aprítás, feltárás 
analízis

pH-beállítás — 
Tápsó adagolás 
P, N stb. forrás

Táptalaj előkészítés H20
Cefrézés

Sterilezés

Energia ---------
Levegőztetés —  
Mérés, szabályozás

Szűrés -----------
Útépítés ----------

Fermentáció

Biomassza vagy 
tápoldat 

elválasztás

Termelő törzs elszaporitás
1

----- Oltóanyag

C02 és egyéb gázok 
Hőelvonás

—-  Biomassza
v a g y -------------------

—“ Tápoldat

IS . ábra. Biotechnológiai műveletek egyszerűsített folyamatábrája  
( műveleti sorrend)

A feldolgozás optimalizálása

A bioszintézissel nem értek véget gondjaink. A ter
méket a sejtekből vagy fermentorléből el kell válasz
tani, kbebb-nagyobb mértékben megtisztítani, besű
ríteni. A termékek feldolgozása (down stream pro
cessing) a termékelőállítás költségeinek 20-50%-át is 
kiteheti, nagytisztaságú termék (gyógyszer) esetén 
90%-ot is elérhet. Mindenütt a világon keresik azokat 
az elválasztási módszereket és eszközöket, melyekkel 
ezek a költségek csökkenthetők. A durvább elválasz
tás eszközei továbbra is a különböző centrifugák és 
szeparátorok, a finomabbak a membránszűrők, az ext- 
rakció és a különféle kromatográfiás eljárások.
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13. ábra. N égj/kam rít is  kétkamrát, hűthető szeparátor fejrésze

1 termék bevezetés; 2 termék elvezetés; 3 kiadó járókerék; 4 köpeny: gyűrűs; 5 ház alsórész hűtőközeg bevezetés: 6 ház alsórész 
hűtőközeg kilépés; 7 sisak hűtőközeg bevezetés: 8 sisak hűtőközeg kilépés; 9 járókerék hűtőközeg belépés: 10 járókerék hűtőközeg 

kilépés; 11 I. kam ra; I S  II. kamra; I S  III. kamra; 14 IV. kamra; 15 sisak; 16 ház alsórész; 17  választólemez

Szeparátorok

A biotechnológia a maga érzékeny anyagaival ke
mény feladat elé állította a szeparátor-konstruktőrö
ket. Egyik oldalon a szeparátort gőzzel sterilezhetővé 
kell tenni, másik oldalon viszont hötenünk kell a ter
mék hőérzékenysége miatt. A bekerülő anyag csekély 
fajsúlykülönbségű folyadékok keveréke, ami a jó és 
pontos, éles elválasztást különösen nehézzé teszi. A 
problémák megoldására a legkülönbözőbb megoldá
sok láttak napvilágot; ezek közül a négykamrás, hűt
hető szeparátor vázlatát kívánjuk bemutatni, mint 
jellegzetes példát a probléma megoldására. A szepa
rátort a Westfalia Separator AG  (Oelde, NSZK) fej
lesztette ki (IS. ábra).

A szeparátor forgórész fordulatszáma 161,6 s_1 
(9700 f/min), maximális teljesítőképessége 700 1/h, de 
ez utóbbi a bevitt anyagtól és az elérni kívánt tiszta
ságtól függ. A szeparátort 0,75 kW-os motor hajtja. A 
gép súlya mindössze 130 kg. Az összehasonlítás ked
véért a kétkamrás változatot is bemutatjuk.

Szűrés

A klasszikus elválasztási módszerek közé tartozik 
a szűrés, ami biotechnológiai és környezetvédelmi 
területeken mint mikro- és ultraszűrés, esetleg mint 
reverz ozmózis kerül előtérbe.

Különleges megoldású és valószínűleg egyelőre az 
egyetlen a világon a Maschinenfabrik Andritz AG 
(Graz, Ausztria) által bemutatott folyamatos üzemű 
szalagprés, vékonyréteg szűrésre, ipari célokra (nem 
steril!). A szűrő modulokból van összeállítva, így 
mindig az adott célra állítható össze. Elsősorban 
nyomásra érzékeny és nyírást nem tűrő anyagok 
elválasztására ajánlják.

A ma már világszerte térthódított spirál modulok 
és kapilláris membránszűrők mellett újra feltűnt a sík

mkl

lapokat tartalmazó szűrőegység, igaz, hogy a célja 
már pervaporáció és gázelválasztás, beleértve az ol
dószer visszanyerést, vagy benzingőzt tartálytelepe
ken és a távozó levegőből a petrolkémai iparban. A 
membránmodul membránlapokból, tárcsákból és tö
mítésekből áll, az egész nyomásálló hengerbe foglalva. 
A membránlapok kettősek, „zsebek”, külső szélükön 
össze vannak hegesztve. A két lap között a permeátum 
elvezetésére szövet vagy gyapjú található. A „zseb” 
köralakú, de két átellenes oldalán szegmens formájú 
rész le van vágva belőle.

A tárcsák, „zsebek” központi csőre vannak felfűzve, 
ami megfelelő ritmusban perforált, és elvezeti a per- 
meátumot. A cső fogja össze egyúttal a membráncso
magot is.

A szűrendő folyadék az egyik fedőlapon lép be a 
készülékbe, és kőrülfolyja a zsebeket. A zsebek lehet
nek párhuzamosan, sorba vagy vegyesen kapcsolva, a 
kitűzött cél és kapacitás szerint (ÍJ. ábra). A szűrési 
maradék a készülék másik végén lévő csonkon hagyja 
el a készüléket, a permeátum pedig a cső egyik, vagy 
akár mindkét végén is, ami kisebb nyomásvesztesé
get eredményez. Felhasználási területei: mikroszűrés- 
ben zsírtalanító fürdők tisztítására, ultraszűrőként a 
savó sótalanítására és fehérje kinyerésre, reverz ozmó
zissal tengervíz sótalanítására és szerves szennyezőa
nyagok eltávolítására, pervaporációval butanol kinye
résére a fermentorléből stb. A készüléket a GKSS- 
Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Geesthacht, 
NSZK) fejlesztette ki.

A műanyag membránszűrők nagy hátránya — mint 
közismert —, hogy nehezen sterilezhetők, vegyi ha
tásokra kényesek. Már az előző ACHEMA-n feltűnt 
kerámia membránszűrő, ezek kínálata tovább nőtt, 
részben francia cégek részéről (S .C .T . Département 
Membranes Céramiques, Bazet, Franciaország) akik 
mikro- és ultraszűrési célokra kínálnak 0,005 m2-től
3,8 m2-ig terjedő szűrő felületű kerámiaszűrőket, rész-
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ben NSZK cégek részéről, akik üveg membránokat ál
lítanak elő. Köztudott jelenség a membrán szűrőtech- 
nikában a „fouling” (magyarul dugulás), amit elsősor
ban a membránra adszorbeálódó anyagok, pl. protein 
okoz, a pórusok eltömésével. A polimerekkel összeha
sonlítva a kerámia és üveg membrán eltömődési haj
lama csekély; további előnyük, hogy a kemény anyag 
jóvoltából a pórusméret a nyomás hatására nem vál
tozik, a pórusméret szabatosabb, az anyag jól sterilez- 
hető, hosszú élettartamú. Várható, hogy az üveg és ke
rámia membránszfirők rohamosan előre fognak törni, 
nem csak a biotechnológiában, hanem a vegyiparban 
és az élelmiszeriparban is, valamint a vízkezelésben.

14. ábra. Gázelválasztásra szolgáló membránmodul

1 membrán; £ membráncsomag; 3  betáplálás; 4 permeátum; 5 
kilépés; 6 nyom ástartó köpeny

Érdekes szűrésjavító megoldásra bukkantak A .  
B r o r s ,  W -D . D c c k w e r  és K .- H .  K r o n e r  a G B F  G e 
s e l l s c h a f t  f ü r  B io te c h n o lo g is c h e  F o r s c h u n g  m b H  (Bra
unschweig, NSZK) kutatói. Abból kiindulva, hogy 
az elektroforézis szuszpenziók esetében jól haszno
sítható, megpróbálták a membránszűrőre merőleges 
elektromos mezővel a szűrést befolyásolni. Az ered
mény az lett, hogy megnőtt a szűrési teljesítmény, 
és csökkent a fouling. A kísérleteket házilag készí
tett szűrőmodulban végezték, és mérték az elektro
mos térerő hatását. A kísérleti készülék lehetővé tette 
az elektromos térerő szinte tetszőleges növelését, ami 
a készülék méretcsökkenését vonja maga után. Határt 
szab a leírt technikának az elektrolízis veszélye, illetve 
fellépése.

A mérések szerint a 10 kV/m  térerősség kétszere
sére emelte a szűrt anyagmennyiséget. Ezt úgy tudták 
tovább fokozni, hogy az elektromos mezőt nem folya
matosan alkalmazták, hanem 1 0  s bekapcsolt állapot 
után 1 0  s szünet következett, pulzált.

A különböző technológiai műveletek során gyakran 
kerül a technológus abba a helyzetbe, hogy folyadék
folyadék diszperziót szétválasszon. Ilyen elegyek kép
ződnek többek között heteroazeotrop vegyületek kon
denzációja esetén, olajbalesetek esetén, ha az olajat 
megkísérlik a víz tetejéről leszivatni stb. A cél az, 
hogy az apró cseppek nagyobb cseppekké álljanak 
össze, amivel már lehet valamit kezdeni. A fáziselvá
lasztás centrifugával vagy elektromos tér felhasználá
sával vagy nem hatékony, vagy iparilag nem megold
ható. A müncheni Műszaki Egyetemen (T e c h n is c h e

U n iv e r s i tä t , München, NSZK) tapasztalták, hogy ros
tágy felhasználásával „rá lehet venni” a cseppecskéket 
arra, hogy nagyobb cseppekbe gyűljenek össze, és így 
elválaszthatók legyenek (1 5 . á b ra ) . A rostágy külön
böző alapanyagokból készülhet. Célja kettős: egyrészt 
a diszpergált cseppeket felfogja, másrészt a rostokon 
„fennakadt” cseppeket összevezeti és nagyobb csep
pekké alakítja, ezek azután jobban süllyednek vagy 
úsznak fel, és könnyebben elválaszthatók. A rostágyat 
külön mosni vagy tisztítani nem kell, mert az összeállt 
fázis folyamatosan leválik a rostról, ha már a megfe
lelő cseppnagyságot elérte. A leválasztó komoly elő
nyökkel rendelkezik: elkészítése nem drága, üzemelte
tési költsége elhanyagolható, helyigénye csekély, nincs 
mozgó alkatrésze, nincs külön felfutási ideje, folyama
tos üzemű, az üzemi nyomás tetszés szerint megvá
lasztható, használható gyúlékony vagy agresszív kö
zegek esetén is, szilárdanyag szűrő eléje kapcsolható 
stb. A rostok alapanyagát persze a közegnek megfele
lően kell kiválasztani.
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IS . ábra. Rostbetéte» fáztset választó készülék

1 folyadékelegy belépés; S nehéz fázis; S  könnyű fázis; 4 könnyű 
fázis kilépés: 5 nehéz fázis kilépés

Szintén szfiréstechnikai kérdés — ezért kerül ide —, 
a nagyon erős szagú, elsősorban szerves anyagokkal 
terhelt levegő tisztítása „bioszűréssel” . Alkalmazásá
nak fő területe egyrészt a növényi és állati termékeket 
feldolgozó mezőgazdaság üzemei, esetleg oldószert al
kalmazó üzemek, valamint a vegyipar.

A tisztítás előtt a levegőt előkészítik, vagyis hűtik, 
nedvesítik, portalanítják és zsírtalanítják a bioszűrő 
előtt. A levegő belép egy hengeres nedvesítő készü
lékbe, tangenciálisan, itt egyrészt perdületet kap, ami 
a benntartózkodási időt megnöveli, másrészt a szilárd 
anyagok kicsapódnak a falra, mint egy ciklonban, har
madrészt a több szórófejen át bevezetett mosóvíz ki
mossa a port, és nedvesíti a levegőt, ami a szűrőréteg 
kiszáradását akadályozza meg. A telített és a portala- 
nított levegő belép a bioszfirőbe, annak az alján kikép
zett elosztókamrában eloszlik a szűrőrétegen, majd 
felül távozik. A nagyértékű, szerves szfirőanyagon a 
levegőben levő szagos részek adszorbeálódnak, a szű
rőrétegre telepített mikroorganizmusok pedig feldol
gozzák ezeket veszélytelen szén-dioxiddá, vízzé és bio
masszává. A mikroorganizmusokat a levegőben talál
ható és lebontható anyagok szerint választják ki (1 6 .



ábra). A készüléket a Kessler és Luch GmbH (Giessen, 
NSZK) fejlesztette ki. A készülék előnyei — többek 
között —, hogy természetes szürőanyaggal dolgozik, 
nincs szükség vegyszerek adagolására, így kifejezetten 
környezetbarát, a szerves alkotórészeket ártalmatlan 
anyagokká bontja le, kevés az energiafogyasztása és 
olcsó a szürőanyaga.

16. ábra. rBiovar" bioszüró biológiai levegószürésre

1 szennyezett levegő; £ nedvesítés, zsír- és porleválasztás; S 
konténer; 4 levegőeloeztó rendszer; í  szűrőanyag; 6 tisz ta  levegő

17. ábra. Bioszüró gázszűrési célokra, H ?S és C5j eltávolításra

1 tápanyagok; £ friss szűrőanyag; 5 tisztíto tt gáz; \  kén-hidro
génnel szennyezett gáz; 5 használt szűrőanyag; 6 szulfáttar
talm ú oldat; 7kén; ádigitális szabályozóegység; Slevegő; 10 mo

tor; 11 szűrőréteg

Hasonló a kén-hidrogén és a szén-kéneg gőzök eltá
volítására készült bioszüró, csak még kevesebbet árul 
el titkaiból (17. ábra). A szűrőtöltet itt is mikroorga
nizmusokkal készül, amik a gázból a ^ S - t  és a CS2-t

mkl

kénné vagy szulfáttá alakítják. A szűrőbe felül lép be 
a friss szűrőanyag, valamint a mikroorganizmusok ré
szére szükséges tápanyagok. A készülék alján lép be a 
gáz, és itt hagyja el a készüléket az elhasználódott szű
rőtöltet, valamint a szulfáttartalmú oldat. A szűrt gáz 
a készülék tetején lép ki. Az oxigénadagolás automati
kus szabályozásával az eljárás biogáz vagy szennyvíz
ből kilépő gázok kéntelenítésére alkalmas, a tömegára
mok megfelelő beállításával 95% tisztítási hatásfok is 
elérhető. A készüléket az Apparatebau Biersdorf Wal
ter Krämer GmbH (Rain am Lech, NSZK) fejlesztette 
ki, sajnos, semmit sem árultak el (érthető okokból) a 
mikroorganizmusokról és létfeltételeikről.

Különleges, nyomás alatt működő folyamatos szű
rőt fejlesztett a Maschinenfabrik Andritz (Graz, Auszt
ria). A készülék fekvő henger, melynek belsejében 
húsz, szűrőanyaggal bevont tárcsa forog. A henger al
jában keverők tartják mozgásban a szűrendő anyagot, 
a szilárd anyag a szűrőtárcsák felületére tapad, ahon
nan leválasztják és sűrített levegővel a készülékből ki
nyomják (18. ábra). A készülék teljesítménye külön
böző anyagokra 500-1500 kg/m2h, ellentétben a ha
gyományos vákuumdobszűrők 250-600 kg/m2h telje
sítményével, ugyanakkor a maradék nedvesség is 50- 
80%-a a hagyományosnak. A készülék előnyei: alacso
nyabb üzemköltség a kisebb nedvességtartalom követ
keztében, nagy teljesítmény, rövid szűrési út, könnyű 
szerelhetőség, bejárható készülékbelső stb. A szűrőt 
elsősorban az ércfeldolgozásban ajánlják, de alkalmas 
pl. kukoricakeményítő szűrésére is. A legkisebb készü
lék 12 m2 szűrőfelületű, 10 t súlyú, a legnagyobb 120 
m2-es, 30 t súlyú.

18. ábra. H B F  (hyperbarfilter) szúró

1 szűrő; £ szuszpenzió szivattyú; S légsűrítő szűréshez; 4 
légsűrítő a szűrt anyag eltávolításhoz; 5 légtartály; 6 szűrt 
folyadék leválasztó; 7 szilárd anyag kihordó berendezés; 8 

szilárd anyag kiadó

A környezetvédelmi előírások szigorodásával egyre 
nagyobb teret hódítanak a távozó levegő és gáz tisztí
tását szolgáló berendezések. Ezekből csak kettőt sze
retnék bemutatni; ezek közül az első akár füstgázra, 
akár porral terhelt gázra alkalmas. A hengeres készü
lékbe a tisztítandó gáz tangeciálisan lép be, a kapott 
perdülettől a por és szilárd anyag egy része leválik. 
Ezután turbulens folyadékágyon halad át a gáz a ro
tációs mosótérbe, ahol a finoman porlasztott mosófo
lyadékkal találkozik. A spirálisan felfelé haladó gázt 
a beépített gyorsan forgó kerék felgyorsítja; a kerék 
által szétoszlatott mosófolyadékkal együtt a szilárd 
részek a centrifugális erő hatására a falhoz vándorol-
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nak, és lefolynak. A korábban említett perdület hatá
sára kiváló siilárd vagy aeroszol részeket a mosófolya
dék magával ragadja a folyadékgyűjtő részbe. A tisztí
to tt gáz cseppleválasztón keresztül lép ki a készülék
ből. Egyszerű felépítése folytán a készülék üzembiz
tos, * 0 8  nagyobb szárazanyag terhelés esetén is dugu
lásmentes. A szórókerék fordulatszámát, a mosófolya
dék mennyiségét és minőségét mindig az adott célnak 
megfelelően választják meg. A mosófolyadékot cirku
láltatják, szükség esetén egy ülepítő tartályon keresz
tül, ahol a szilárd részek kiválasztódnak. Szükség ese
tén a készülék aljából a kivált szilárd anyagot csigával 
kihordják. A párolgásból és a kihordásból származó 
mosófolyadékveszteséget automatikusan pótolják.

19. ábra. E n fokoza tú  m otó

A készülék lehet egyfokozatú ( 1 9 .  á b ra ) , amelyben 
csak egy porlasztókerék van beépítve, vagy kétfoko
zatú (2 0 . á b ra ), erősebben szennyezett levegő vagy 
gáz részére. Füstgáz esetén a készülék elé hfitőegysé- 
get építenek. A készülék készül fekvő változatban is 
( 2 1 .  á b ra ) . A készülék méretsora tizenhat tagú, 170 
m3/h  teljesítménytől 51 000 m3 /h-ig, mindegyik egy- 
vagy kétfokozatú kivitelben. A készülék anyaga le
het szénacél, saválló acél, zománc, alumínium stb. az 
igénynek megfelelően. Különleges esetben a szóróke
rék készülhet titánból vagy cirkóniumból is. Előnyei 
a készüléknek, többek között, az egyenletes hatásfok 
változó gázmennyiség esetén is, a kis helyigény, habzó 
anyagok, tenzidek is jól leválaszthatók vele, nyomá
sesése csekély stb. A készülékcsalád a T R E M A  cég 
(Bayreuth, NSZK) gyártmánya.

Szerves oldószerek gőzeit tudja a levegőből ki
választani a G K S S - F o r s c h u n g s z e n t r a m  G e e s th a c h t  
G m b H  (Geesthacht, NSZK) által kifejlesztett készü
lékcsoport membránok segítségével. A módszert ben
zin tartálypark esetére vonatkoztatva mutatjuk be. 
(Közbevetőleg: az NSZK 1989 március 1 . óta az im-

missziós előírásokat jelentősen megszigorította a rák
keltő és szerves anyagokra vonatkozóan!). Az eljárás 
beceneve VRU (Vapor Recovery Unit). A tartálypark 
és a töltőhelyek kvázi-zárt vezetékrendszerrel össze 
vannak kötve. A töltéskor, a tartályok „légzésekor” 
és ürítésekor képződő gázokat egy gáztárolóba veze
tik. Ha a tároló töltöttsége egy meghatározott szin
tet elér, a visszanyerő berendezést üzembe helyezik 
(2 2 . á b ra ) . A gáztárolóból jövő gázt lángcsapdán ve
zetik át, majd folyadékgyűrűs szivattyúval leválasztón 
keresztül mosótoronyba nyomják. A folyadékgyűrűs 
szivattyúk folyadéka és a mosótorony mosófolyadéka 
egyaránt a benzin. A mosótoronyban a benzingőzök 
java abszorbeálódik. A benzint visszavezetik a tároló 
tartályokba. A mosótornyot elhagyó gázkeverék össze
tétele megfelel a hőmérséklet, a benzin abszorpciós ké
pessége és a nyomás által szabott feltételeknek. Ezt a 
gázkeveréket vezetik a membránmodulokba. A memb
ránmodulok segítségével a betáplálást (feed) szétvá
lasztják egy szénhidrogénben szegény (retentat) és 
egy szénhidrogénben gazdag (permeátum) áramra. A 
permeátum oldalon ugyancsak folyadék gyűrűs váku
umszivattyú segítségével vákuumot állítanak elő, ami
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SÍ. ábra. FekvS elrendezésű m otó

SO. ábra Kétfokozatú m otó



i 2. dóra. Benzingőzök elválasztására alkalmas membránszürő 
berendezés folyamatábrája

1 lángzár; 2 folyadékgyűrűs szivattyú a gázok részére; S folya
dékválasztó; 4 folyadéklevezetó; 5 gázmosó; 6 membránmodu
lok; 7 folyadékgyürfis vákuumszivattyúk; 8 hőcserélő; 9 nyo

m ástartó  szelep; 10 gázm otor generátorral; 11 katalizátor

a membránok jó működéséhez szükséges. A permeá- 
tumot visszavezetik a gáztartályba.

A német előírásoknak megfelelő koncentrációt (150 
m g/m 3, benzol esetén 5 mg/m3) a membrán alkal
mazásával nem lehet elérni, ezért kiegészítő megol
dásra van szükség. A 22. ábrán gázmotort használnak 
a hozzákapcsolt generátorral, a membránt pedig úgy 
választják ki, hogy a kilépő elegy megfeleljen a motor
nak. A motor után katalizátor biztosítja a környezet 
védelmét. Más megoldás lehet aktívszén adszorber, 
vagy molekulaszűrő, esetleg katalizátor. A gázmotor 
100 g/m 3 szénhidrogén tartalmat igényel.

SS. ábra. Különböző szerves gőzök folyadékárama kompozit 
m em bránon keresztül

Nagynyomású extrakció

Elsősorban szelektivitása m iatt kap egyre nagyobb 
szerepet a nagynyomású extrakció, főleg olyan anya
gok kinyerésére, amelyek oldószerekre érzékenyek, 
vagy a termék nem tartalmazhat oldószer nyomokat 
sem. A szuperkritikus extrakció oldószere széndioxid, 
kíméletes, oldószermentes, inert atmoszférát biztosít. 
Üzemi hőmérséklete közel van a szén-dioxid kritikus 
hőmérsékletéhez (32°C) üzemi nyomása 70-325 bar. 
Szilárd anyagok félfolyamatosan, folyadékok folyama
tosan extrahálhatók vele. A szén-dioxiddal elsősorban 
nagyértékű növényi hatóanyagokat nyernek ki, pl. a 
gyógyszeripar számára.

Kromatográfia

Számos vállalat kínál különböző kromatográfiás ké
szülékeket, oszlopokat és szivattyúkat, analitikai cé
loktól az ipari felhasználásig a legkülönbözőbb töl
tetekkel, méretekkel, célokkal. Ügy tűnik, adott el
választási problémára testre szabott megoldást lehet 
találni (hordozóanyag pórusméret, kémiai szerkezet, 
felület, oldószer-kombináció stb.). Mai szemmel nézve 
a leginkább reményre jogosít az affin kromatográfia, 
amit például olyan proteinek kiválasztására használ
nak, melyek nagy mennyiségű anyagban kis százalék
ban találhatók.

Még egy szűrőről szeretnék beszámolni, nem annyira 
biotechnológiai vonatkozása, mint szellemes megol
dása miatt. A Hans Huber GmbH (Berching, NSZK) 
szennyvízelvezető csatornák vizének durva szűrésére 
alakította ki forgókosaras szűrőjét. A szűrő kosara 
párhuzamos körgyűrűkből épül fel. A kosár tenge
lyében kihordó csiga található, ami a kosár által ki
szűrt szilárd részeket a csiga végén levő présbe továb
bítja. A prés egyrészt tömöríti a hulladékot, másrészt 
lecsökkenti a víztartalmát. A kosár csekély energia
felhasználással forgatható. Az egész kosarat csigástól 
35°-os szögben a csatornába merítik. A víz átfolyik 
a kosár 3-7 mm széles hézagain, a szilárd részek pe
dig fennakadnak, és a csiga kihordja őket. A kosár 
kiképzése elősegíti az úszó és szálas anyagok jobb ki
választását is. A szűrő működtetéséhez nem kell külön 
szivattyú, és nem tömődik el. A ROTAMAT néven 
forgalomba hozott készüléket nem csak szennyvízre, 
hanem üzemi vízből a nyersanyag visszanyerésére is 
kínálják.

A molekulaszűrő nemcsak benzinre, hanem egyéb 
szénhidrogének elválasztására is alkalmas. A 23. ábra 
m utatja a különböző szénhidrogének áramlását a 
membránon.

A konkrét helyi viszonyok felderítésére az egyik sza
badalomvásárló cég konténer vizsgálóállomást épített, 
ami természetesen megfelel a tűzrendészeti előírások
nak. El van látva mintavételi csapokkal, hűtőagre- 
gáttal, mérőműszerekkel. Segítségével az adott üzem 
részére legalkalmasabb membrán és berendezés kivá
lasztható.

mkl

Szenzorok, szabályozástechnika

A korszerű fermentorok és a feldolgozás berende
zései ma már csak számítógéppel vezérelve, azonnali 
beavatkozást biztosítva, ha kell, képzelhetők el. A 
gyógyszeripar olyan érzékeny nyersnyagokkal és mik
roorganizmusokkal dolgozik, hogy a folyamat kézben 
tartása komputer nélkül elképzelhetetlen és megold
hatatlan. Az ACHEMA sok fermentort kínált kompu
terrel együtt, de folyamatszabályozásra alkalmas be
rendezésekben sem volt hiány. Az eredmény nemcsak
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£4 ábra. M intavevő szűrőegység 

1 membrán; í  mintavevő saválló acélból

üzembiztonságban, hanem a termelékenység jelentős 
növekedésében (30%-nál is több) is lemérhető.

A szabályozás alapfeltétele a jól érzékelhető jel, 
aminek alapján a komputer be tud avatkozni. A köz
ismert Ingold érzékelők mellett feltűnt egy mintavevő 
cső, membránnal kombinálva. A mintavevő lényegé
ben polipropilén membrán cső, ami egy belső „kivivő” 
csőre van húzva (24- ábra). A mintakivivő cső belső 
átmérője 1 mm, a folyadékkal találkozó részén három,
1,5 mm átmérőjű süllyesztéssel a minta átengedésére. 
A külső rész akár a 19, akár a 25 mm-es szokványos 
csonkokhoz csatlakoztatható. A mikroszürőt kivéve az 
egész szerkezet saválló acélból készül. A finom kivitel 
folytán a holttér minimális, kevesebb, mint 1 ml, a 
visszakeveredés is kizárt.

A mintavevő akár a készülék oldalán, akár a tetején 
felszerelhető, helyben vagy autoklávban sterilezhető.

A fermentorból a vett minta átszivárog a membrá
non, és kis készülék esetén perisztaltikus szivattyúval, 
nagyobbak esetén a belső túlnyomás folytán mehet 
tovább; akár mikro-HPLC, akár frakciószedő, akár 
FIA, akár bioszenzor lehet a következő állomás. A 
csatlakozó mágnesszelep vagy a szivattyú segítségé
vel megoldható, hogy a vett minta mennyiségét, az 
intervallumokat a mintavételek között és az automa
tikus filtrát visszatáplálást szabályozzák. A mintave
vőt elsősorban enzimelőállítás, primer és szekunder 
metabolitok és biológiailag aktív proteinek termelé
sében használják, legyen bár ezek forrása baktérium, 
gomba, élesztő vagy emlős sejt.

A mintavétel mennyisége 0,5-1,5 ml/min, ami ele
gendő a legkülönbözőbb on-line analízisekhez, így 
15-nél több komponens is mérhető. A próbák so
rán folyamatos fermentáció alatt sem tapasztaltak 
dugulást (1000 óránál hosszabb időn át). A min
tavevőt az abc Biotechnologie/Bioverfahrenstechnik 
GmbH (Puchheim, NSZK) gyártja (abc: advanced bi
otechnology corporation).

Ugyancsak membránt használ oldatok koncentráci
ójának mérésére az Universität Bayreuth (Bayreuth, 
NSZK) készüléke. (Elképesztő a membránok előretö
rése és alkalmazhatóságuk sokfélesége!) Kihasználva 
a reverz ozmózis céljára kifejlesztett membránok ked
vező tulajdonságait, a mérendő oldatot egyik oldalára 
vezetik, a másik oldalon pedig mérik az ozmózis nyo
mást (25. ábra). A belső nyomást elektronikus úton 
mérik, biztosítva egyben egy szabályzórúddal a be
avatkozás lehetőségét. A mérendő oldat összetételé
től és koncentrációjától függően jellegzetes nyomás
görbék állíthatók elő, amik komputerrel vagy mikrop
rocesszorral értékelhetők ki, előzetes hitelesítés után. 
A módszer kitűnik a hagyományos koncentrációmé
rőkhöz képest igen rövid mérésidejével, és nagy ér
zékenységével, hiszen a koncentráció 10—4, 10~5 M 
esetén is mérhető. A készülék érzékenysége és szelek
tivitása kémiai reakciókkal kombinálva tovább növel
hető. A készülék mindenütt használható, ahol kon
centrációt kell mérni, ellenőrizni, beállítani vagy sza
bályozni, a vegyipar, a környezetvédelem, a gyógy
szeripar avagy a laboratóriumok területén. Érzékel
hetők vele káros anyagok, kis mólsúlyú metabolitok, 
kis molekulák koncentrációja enzimatikus lebontás fo
lyamán, alkoholtartalom stb.

£5. ábra Ozmózis szenzor vezérléssel

1 mérendő folyadék belépés; £  mérendő folyadék kilépés; 3 
védősíita; 4 membrán; 5 ozmózis kamra; 6 tömítés; 7 szabályzó 

hajtás; 8 fémrúd; 9 nyomás felvevő; 10 szabályozás; 11 író

mkl1092. X L V II. É V F O L Y A M . 5. SZÁ M 2 1 1



Biológiai szenzorként már régebben ismertek halak, 
vagy vizibolhák (Daphnia teszt), melyek segítségével 
már nagyon kis toxikus anyag megjelenése a vizek
ben a lehető leggyorsabban kimutatható, és veszély 
vagy havária esetben a szükséges intézkedések meg
tehetők. Ezek sorába új tag lépett, és ezek az algák. 
Felfedezték, hogy az algák nagyon érzékenyen reagál
nak környezetük megváltozására. Közismert, hogy ha 
szennyvízből vagy műtrágyából foszfát és nitrát kerül 
a vízbe, az algák rohamosan szaporodnak, „virágzik” 
az alga, (a magyar tavak egyik nagy gondja!). Más 
a helyzet, ha a vízbe olyan anyag, pl. herbicid kerül, 
ami az algák életkörülményeit rontja. Sok herbicid gá
tolja a fotoszintézist, és ez lehetővé teszi másodpercek 
alatt a káros hatás kinutatását. Ennek alapján fej
lesztették ki az alga-toximétert, mert rátaláltak arra 
a jelenségre, hogy a károsított algák erősebben fluo
reszkálnak, ami a klorofill molekuláknak köszönhető. 
A zöld növények a fotoszintézishez szükséges energiát 
(fényt) a klorofill segítségével szerzik be, bár ennek 
egy részét meleg és flureszcencia formájában visszasu
gározzák. A flureszcencia mértéke a? algák fiziológiai 
állapotától függ. Az egészséges és érintetlen algák ke
vesebb, a sérült és elhaló algák több fényt sugároznak 
ki. Erre a jelenségre épült fel az alga-toximéter.

A felhasznált algafajta (Scenedesmus subspicatus) 
a készülékben a tenyésztő automatában él és szapo
rodik. Innen egy adagoló készülékkel adagolnak belő
lük a reakciótérbe, ahol a bevezetett vízzel kevered
nek. Szabott idejű sötétség után energiagazdag villa
nófénnyel megvilágítják őket, és mérik a flureszecen- 
cia erősséget. Öblítés és tisztítás után a műveletet 15 
percenként megismétlik, így kvázi-folyamatos mérés 
hajtható végre. A mérést és kiértékelést naponta két
szer egy kontrollherbiciddel (Monuron) ellenőrzik, így 
küszöbölve ki az esetleges hibákat. Az ellenőrző mé
rés és a vízzel mért mérés közötti különbség adja a 
mérgezettségi fokot. Adott érték túllépése riasztóje
let ad. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy 
a herbicidek nagyon gyorsan, és ppb nagyságrendben 
is kimutathatók.

A készülék kb. irodaszekrény méretű, csak elektro
mos áram csatlakozást igényel, és felhasználható fel
színi vizek, talajvízellenőrző kutak, ivóvízellátás ellen
őrzésére, vagy szennyvizekre is.

A membránok és membrántechnika előretörése mel
lett feltűnő volt az ózon térhódítása mind a víz-, 
mind a szennyvízkezelésben, mind a steriltechniká
ban. Az ózon sterilező hatása a bomláskor szabaddá 
váló oxigénatom nagy reakcióképességében rejlik, és 
ezt használják fel a különböző berendezésekben, eset
leg UV-fénnyel kombinálva ( WEDECO GmbH, Her
ford, NSZK). Sajátságos, hogy bár az első ózon előál

lító berendezést már 1857-ben leírták ( W. Siemens), 
használható és szériában gyártott generátorok csak a 
hatvanas években kerültek elő, laboratóriumi célra; 
ipari felhasználásra csak az utóbbi évek hoztak ered
ményt. A generátorokkal párhuzamosan pedig megje
lentek az ellenőrző műszerek, melyek akár 200 g/m 3 
értékig is mérnek (pl. Fischer Labor und Verfahrens
technik, Meckenheim, NSZK; Fachhochschule Wiesba
den, NSZK; Ozonia AG, Dübendorf, Schweiz; Univer- 
sität-GH-Paderborn, Paderborn, NSZK; stb.). Bár az 
ózon hamar bomlik,és így a környezetben kárt nem 
okoz, olyan helyen, ahol élőlényekkel kerülhet közvet
len kapcsolatba, gondoskodni kell katalitikus vagy ter
mikus úton az ózon lebontásáról, mert már néhány 
ppm mérgező.

Modern vízkezelésbe az ózon a klórral végrehajtott 
előoxidáció, flokkulálás és szűrés után lép be, mint 
utóoxidáns, utána aktívszén szűrés, pH beállítás 
és klór-dioxidos kezelés következik. A megvalósított 
kapacitás: 500-2500 m3/h .

Csak egy példát szeretnék bemutatni víz csírátlaní
tására (26. ábra), a paderborni egyetem „gyűjtemé
nyéből” . Az ózont oxigénből állítják elő elektromos 
kisüléssel, a gázt egy abszorberbe, majd innen a keze
lendő vízáramba, egy csőreaktorba vezetik be. A ke
zelt vízben lévő, addig ellenálló anyagok biológiailag 
bonthatóvá válnak az ózonkezelés hatására. Az üzem 
folyamatos, melléktermék nincs. Elsősorban hűtővíz
körökben, úszómedencék vizének kezelésére, ivó- és 
szennyvízre kínálják.

26. ábra. Ózonozó berendezés kapcsolási rajza

1 tiszta víz; 2 oxigén; S ózongenerátor; 4 abszorber; 5 csőreaktor; 
6 nem bomló anyagokat tartalm azó víz belépés; 7 kezelt, 
bontható anyagokat tartalm azó víz kilépés; 8 oxigén reflux; 9 

szárító

A fenti, korántsem teljes beszámoló végén meg kell 
még említeni, hogy a szennyvízkezelésben a fizikai, ké
miai és biológiai módszerek kombinációja látszik leg
járhatóbb (és leggazdaságosabb) útnak, a tapasztal
tak legalábbis erre mutatnak. A környezetvédelemben 
komoly ellenfél az olajjal szennyezett víz és föld re
generálásának problémaköre, valamint a savas esők 
okozta károk ellensúlyozása és védelem, elsősorban 
mészkő zúzalék és mésztej szabályozott adagolásával. 
De ez már más témakör...

A kézirat beérkezett: 1991. október 29.
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Adszorpció
NÉMETH JENŐ

Az 1991. évi ACHEMA kiállításon adszorpciós el
járás és készülék fejlesztést, ilL újdonságot szinte ki
zárólag a légtisztasággal kapcsolatban lehetett csak 
látni. Úgy tfinik, hogy a membrán-technika előretö
résével az adszorpciós folyadék-tisztítás és szeparálás 
egyre inkább teret veszít. Az Amerikai Egyesült Állar 
mokban és Németországban kiadott környezetvédelmi 
rendeletek lényegesen szigorították a levegőbe kerülő 
oldószer-koncentrációk küszöbértékét. Ennek követ
keztében a fejlesztések technológiai célja igen gyak
ran e küszöbértékek biztosítása volt és csak másod
lagos szempontként jelent meg a gazdaságosság és az 
energiatakarékosság.

Az adszorpciós légtisztítás korszerűsítése

A d s z o r b e n a e k

A mikropórusú aktív szenek és széntartalmú mole
kula-sziták fizikai adszorpciója igen bonyolult, ezért 
a mikropórusok telítődése elméletileg még nem tisz
tázott. Mivel a gázadszorpció ilyen adszorbensekkel 
különböző izoterma-egyenletekkel (Langmuir, BET, 
Dubinyin-Raduskevics, Dubinyin-Asztahov) írható le 
és magyarázható, nem célszerű egyetlen adszorbátum 
alapján következtetni az adszorbens pórusszerkeze
tére és a mikropórusok feltöltődésére, hanem célszerű 
több gáz és gőz adszorpcióját elemezni ugyanazon az 
adszorbensen, állapította meg H a rd e n  és K la n k .

K . - P .  R o e th e  és A .  R o e th e  előadása paraffinok fi
nom tisztítására vonatkozott. Az eddigi gyakorlat sze
rinti óleum raffinálásnál hátrányt jelent a savgyanta- 
kiválás és olajos, sótartalmú szennyvizek keletkezése. 
A szerzők szerint ezek a hátrányok kiküszöbölhetők, 
ha kovasavgél az adszorbens és szuperkritikus álla
potú C 0 2 a deszorpciós közeg. További előnyt jelent, 
hogy a szuperkritikus állapotú C 0 2 miatt az adszor- 
ber térfogata nagy mértékben csökkenthető a folyé
kony szerves oldószerekhez, mint deszorpciós közeg
hez tartozó adszorber-térfogathoz képest.

Az adszorbenseket gyártó cégek ismertetői a klasszi
kus formulák mellett új megoldásokat is tartalmaznak 
az adszorpciós kapacitás növelés, az áramlási nyomás
veszteség csökkentés, vagy az akalmazási lehetőség te
rületén. Például az Acticarbone (C E C A  a .A . ,  Paris- 
La Defense, Franciaország) vagy a CARBO ( S c h u 
m a c h e r  U m w e lt -  u n d  T r e n n te c h n ik  G m b H . Carlsheim, 
Németország) oxidáló vagy redukáló atmoszférában is 
alkalmazható szűrésre, szagtalanításra. Az 1982. évi 
ACHEMA-n újdonságot jelentő szénszálas K és KF 
szűrőlap ( T o y o b o  C o . L td .  Osaka, Japán) alkalmazása 
is bővült. A porszerű és a granulált aktív szén mellett 
harmadik megjelenési alakot jelentő sima, vagy hul
lámos lemezkialakítás (2-8 Pa nyomásveszteséggel és 
0,5-10 nm mikropórusokkal) az oldószer-vissz any érés

* MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Veszprém

mellett ózon eliminálásra, gépkocsik légszfirőjeként 
vagy szagtalanító cipőbetétként is felhasználható. A 
Carbopack ( C h e m a te c  A G .  M a c h in e n -  u n d  A p p a r a te 
bau, Möhlin, Svájc) szénszállal bevont oszloptöltelék 
és a felületi szénréteg miatt a szétválasztási hatásfo
kot lehet jelentősen javítani.

1. ábra. Adezorberu pórtizclotzidéok

A  Siliporite molekulaszita 0,3 nm; B  Siliporite 0,4 nm; C 
Siliporite 1 nm; D  aktivált aluminium; E  szilikagél

R e l a t í v  n e d v e s s é g ,  %
£ ábra. Vízgőz izotermái £5° C-on

1 szilikagél; £  aktivált alumínium; 3 Siliporite 1 nm; 4 Siliporite 
0,4 nm; 5 Siliporite 0,3 nm

A SILIPORITE ( C E C A  S . A . ,  Paris-La Défense, 
Franciaország) molekulaszitát a nagy adszorpciós ka
pacitás és kis áramlási nyomásveszteség mellett kis
mérvű kopás, és reprodukálható minőség jellemzik. 
A póruseloszlásokat és a víz adszorpciós izotermákat 
az 1. és £. á b rá k  szemléltetik. Az ábrákon a SILIPO
RITE mellett összehasonlításul az aktivált alumínium 
és szilikagél görbéi is fel vannak tüntetve. A SILIPO
RITE egyéb jellemzőit az 1. tá b lá z a t tartalmazza.
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S ilip o rite  je llem ző  a d a ta i
1. táblázat

Megnevezés Kristály szerkezet Összetétel

Siliporite 3 Á ( 0,3 nm) A Alumínium-szilikát Na-K
Siliporite 4 A ( 0,4 nm) A Alumínium-szilikát Na
Siliporite 5 Á ( 0,5 nm) A Alumínium-szilikát Na-Ca
Siliporite 10 Á ( 1 nm) X Alumínium-szilikát Na

A telítődött SILIPORITE regenerálására a 200- 
300°C-ú termikus regenerálást ajánlja a gyártó válla
lat. A molekula-síitán visszamaradó nedvesség mér
téke természetesen függ a regenerálást végső közeg 
vízgőz-tartalmától, ahogyan es a S. ábrán látható.

3. ábra. Sdxporite maradó víztartalma a terrmkus regenerálót után

Adszorberek

Az egy- és többtestes adszorpciós berendezése
ket változatlanul a megbízható és stabil üzemvitel 
jellemzi, helyszükségletük azonban viszonylag nagy. 
A teljesen folyamatos üzemeltetés ezért állandóan 
visszatérő fejlesztési célkitűzés [1- 2].

4- ábra Foryórotorot adszorpció folyamatvázlata

1 oldóezertartalmú levegő; S ventillátor; 3 előszűrő; 4 tiszta 
levegő; 5 ventillátor; 6 kalorifer; 7 TS forgó adszorber; 8 

kondenzátor; 9 oldószer tartalm ú levegő; 10 visszanyert oldószer

A Cerasorb (Janetschek+Scheuchl GmbH. Gröben- 
sell, Németország) olyan kerámiatest, amelyben méh- 
sejtszerfien l x l  mm-es üregek vannak kiképezve. A 
homlokfelület szabad keresztmetszete eléri a 65%-ot. 
A kerámia belső üregei higroszkópikusak és széles tar
tományban képesek a levegő vízgőztartalmát meg
kötni, ugyanakkor nagy az adszorbens mechanikai szi
lárdsága és korrózióállósága. További előny, hogy a 
kerámia kémiailag semleges és nem gyúlékony. A cég
nek van magyarországi képviselete is.

Egyéb műveletekhez hasonlóan (pl. kristályosítás) 
az adszorpció területén is terjed az ún. „méretre sza
bás” . A PolyadR FB (Chematur, KarLskoga, Svéd
ország) olyan polimer abszorbens, amelyik szabályos 
gömbalakú és összetételét a levegőben lévő szennye
zőanyag megkötéséhez optimalizálták. Pl. egy fluidi- 
zált rétegű adszorbens a 25 000 m3/h  levegőáramban 
lévő kb. 7 kg/h sztirolt 40 mg/m3 érték alá tudja 
csökkenteni. A Fattinger-Biosorbens (Ottó Luft- und 
Klimatechnik GmbH. Weiterstadt, Németország) mé
retre szabását az jellemzi, hogy a belső, porózus mag 
hidrofil, míg a magot körülvevő vékony aktívszén-be- 
vonat hidrofób. Az aktívszén-bevonat nemcsak az ol
dószereket köti meg, hanem katalizátorként is hat, a 
mérgező gócokat biológiailag lebontható anyagokká 
alakítja át és így védi a belső porózus magra felvitt 
mikroorganizmusokat.

mkl

A kiállításon bemutatott folyamatos üzemű adszor
berek többsége nagy forgó korong, amelyek palástja 
zárt, a homlokfelületek meghatározott részén pedig 
különböző gázáramok haladnak át (lásd a ^-5. áb
rát). A 4■ ábrán látható TS rotor adszorbense a K 
típusú szűrőlap ( Toyobo Co. Ltd. Osaka, Japán). A 
rotor felső részén az adszorpció, alsó részén a forró 
levegős deszorpció megy végbe. A 5. ábra adszorbere 
(Kroftanlagen AG. Heidelberg, Németország) ugyan
csak forgó korong, de a kerámiaszálas sejtszerkezetet 
szilikagél tölti ki. A 72% térkitöltésű szilikagélt sza
badalommal védett módon rögzítik a sejtfalakhoz. A 
2 nm pórusú aktív szilikagéllel folyamatosan — 70°C 
harmatpont érhető el. A regeneráló levegő hőmérsék
lete 70-140°C között változhat. A Scheurusorb (Jo- 
netschek + Scheuchl GmbH. Grőbenzell, Németor
szág) forgó rotorjában aktív szén helyezkedik el. A 
homlokfelület kb. 270°-os szegmensén áramlik át az 
oldószer tartalm ú levegő és kb. 90°-os szegmensén 
a regeneráló közeg, ami vagy inertgáz, vagy vízgőz. 
A regeneráló közeg további kezelése a konkrét viszo
nyoktól függ. Az oldószert kondenzáltatni lehet, ter
mikusán vagy katalitikusán el lehet égetni. Ez utóbbi 
megoldást pl. nagy gőznyomású hűtőközegeknél cél
szerű választani. A folyamatos üzem miatt a beren
dezés egységkapacitása nagy, eléri a 10 000 m3/h-t.
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5. ábra. Folyamatos üzem ű adszorpció kapcsolási vázlata

1 szűri; £ forgó adszorber; 3 ventillátor; 4 fojtószelep; 5 
tisztított levegó 4500 m*/h; 6 regeneráló levegő 1450 m’ /h; 7 
szűrő; 8 biztonsági termosztát; 9 kalorifer; 10 max. kapcsolóé 
termosztát; 11 Unom szabályozós termosztát; l t  szabályozó 
termosztát; 13 ventillátor; 1\ fojtószelep; 15 hajtómű; 16 

szabályozó fokozat; 17 alapjel; 18 kapcsolószekrény

Kombinált eljárások

Egészségügyi és környezetvédelmi szempontból az 
oldószertartalmú gázokat tisztítani kelL Az egyes el
járások két nagy csoportba sorolhatók, aszerint hogy 
az oldószert visszanyerik vagy megsemmisítik. Az 
első csoporthoz tartozó műveletek a gazdaságosságra 
utaló koncentráció-határok feltüntetésével a követke
zők:
-  adszorpció, 1-25 g/m 3,
-  membrán szeparáció, nagyobb mint 20 g/m3,
-  direkt kondenzáció, ha a koncentráció nagyobb 

mint 25 g/m3,
-  indirekt kondenzáció 50 g/m3-nél nagyobb koncent

rációnál,
-  abszorbció, 1-50 g /m 3.

A második csoport műveletei hasonló bontásban:
-  bioszűrő/mosó, 0,2-3 g/m 3,
-  regeneratív termikus oxidáció, 2 g/m 3,
-  katalitikus égetés, 3-10 g/m 3,
-  termikus égetés, ha a koncentráció nagyobb min 10

g/m3,
-  reaktorok, célszerűen 50 g/m 3-nél kisebb koncent

rációnál.

A kombinált eljárások az előző műveletek külön
böző összkapcsolását jelentik.

Az előzőekben említett Scheurusorb regeneráló 
közegének utókezelése tulajdonképpen már eljárás
kombináció. Hasonlóan eljárás-kombináció az ab
szorpció-adszorpció és adszorpció-biológiai tisztítás 
kapcsolata (J anetschek + Scheuchl GmbH. Grőben- 
zell, Németország). Az első esetben a vízoldható kom
ponensek, pl. az alkoholok moshatók ki gázból, míg 
a második esetben a szakaszos üzemű adszorpció ol
dószer-tároló egységet jelent, ahonnan az oldószer a 
biológiai lebontáshoz szükséges koncentrációban ve- 

18 zethető a bioreaktorba.
Az aktívszenes adszorpciót követő vákuumos rege

nerálás egyidejű indirekt fűtéssel ( TTS Schtra AG. 
Uster, Svájc) akkor előnyös, ha az adszorbátumot hí
gítás nélkül lehet visszavezetni a folyamatba. További 
előny, hogy az aktívszén pórusszerkezete kevésbé ká
rosodik az alacsony 40-80°C-ú regenerálás során.

Az indirekt kondenzált at ásr a a gyógyszeriparban 
használatos kamrás szárító lehet példa, ahol az oldal
falak hütöttek (Hermann Waldner GmbH. Wangen im 
Allgäu, Németország).

6. ábra M embrános oldószer-visszanyerés

a) nyomásos üzem: 1 tisztítandó levegő; S  10 bar-oe kompresszor; 
3 kondenzátor; 4 retentát; 5 oldószer; 6 permeát
b) vákuumos üzem: 1 tisztítandó levegő; £ 2 bar-os kompresszor; 
3 kondenzátor; 4 retentát; 5 oldószer; 6 perm eát; 7 0,2 bar-os 
vákuum szivattyú

A nagynyomású, ill. vákuumos membrán-szétvá
lasztás szintén kombinálódik a kondenzációval (6. a és 
b ábra). Az oldószertartalmú levegőt az első esetben 
10 bar-os kompresszor nyomja a kondenzátorra és 
a membrános készülékre. A retentát oldószermentes, 
míg az oldószerben dúsíott permeát visszacirkulál. A 
második esetben 2 bar-os fúvó és 0,2 bar-os vákuum 
szivattyú végzi a közegek áramoltatását. A membrán 
szelektivitástól függetlenül az oldószer dúsulása a 
permeátban csak a P6e/Pk»' —10-20 nyomásviszonynál 
gazdaságos.

Az oldószerek égetéses megsemmisítésére egyedi, ill. 
kombinált kapcsolásban több kiállító m utatott meg
oldást (Basatec AG., Worb, Svájc; LTG Lufttechnis- 
che GmbH. Stuttgart, Németország; Johnson Matt- 
hey GmbH. Sulzbach/Taunus, Németország; Calo-
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rt'c GmbH. Gräfelfing, Németország), ezek tárgyalása 
azonban meghaladná a beszámoló eredeti tárgykö
rét. A hazai tervezőmérnökök számára azonban hasz
nos lehet az a kiállítási tapaszalat, miszerint az oldó
szer visszanyerés akkor gazdaságos, ha az üzemeltetési 
költségek kisebbek, mint az oldószer-égetés megsem
misítésének a kölségei.

Fejlesztési újdonságok

A 7. ábrán látható oldószer-visszanyerés elve egy
szerű, de műszaki megvalósítása komoly tapasztalatot 
igényel. A vivógáz nitrogén. Az elszívott részáramok 
hűtőgéppel és cseppfolyós nitrogénnel hűtött konden
zációs rendszeren haladnak át (AGA Gas GmbH. 
Hamburg, Németország). Az oldószer a kondenzáto
rok hőmérsékleteinek mértékében kondensálódik. A 
nyomokban oldószert tartalmazó nitrogén zárt gáz- 
körben visszacirkulál. A nyomás- és áramlási viszo
nyok beállítására a rendszerbe több helyen lehet pót
lólagos nitrogént bevezetni. A szabadalmaztatott sza
bályozást mikroprocesszor végzi és az emissziós küszö
bérték betartása mellett ellenőrzi a gyulladás- vagy 
robbanásveszélyt is. A 95-99,9% tisztaságú nitrogént 
kéttestes, nyomáslengetéses berendezésben lehet elő
állítani 40 m3/h-tól 1500 m3/h  egységkapacitással. A 
8 bar nyomású levegőből az oxigént szénalapú mole
kulaszita (CMS) köti meg. A berendezés energiaigé
nye 0 ,3-0,7 kWh/m3, ami lényegesen kedvezőbb, mint 
a hútéses levegő-cseppfolyósítás 2 kW h/m3 energiai
génye.

7. ábra. H ité le t oldószer -visszanyerés kapcsolási vázlata

A  zsilipea kamra; B  cseppfolyós nitrogén; C  hűtógép; D  sín; E  
kondenzátorok; F  ventillátorok; G  oldószer; T IC  hőmérők; V  

szelepek

Igen szellemes és energiafelhasználás szempontjából 
korszerű a 8. ábrán látható Recusorb zárt hurokrend
szere (Rekuperator KG Dr. -Ing. Schack Co. Düssel
dorf, Németország). A folyamatábra több újdonságot 
is tartalmaz, amelyek előnyei sokrétűen kamatoztat
hatók. Az oldószer tartalmú gáz az aktív szénen átha
ladva elválasztódik. Ha a kilépő gázkoncentráció eléri 
a környezetvédelmileg előírt küszöbértéket (Techni
cal Direction for Prevention of Air Pollution), akkor 
a regenerált második adszorber lép működésbe és a 
telepített adszorbens kerül regenerálásra. A regene-

mkl

8. ábra Adszorpciói oldószer-visszanyerés folyamatábrája

1 oldószertartalmú levegő; 8 ventillátor; 3 adszorberek; 4 
tisz títo tt levegő; 5 kondenzátor; 6 hőszivattyú; 7 kalorifer; 8 
ventillátor; 9 hőtároló réteg; 10 molekulaszita; 11 vízmentes 

oldószer

rálás több lépésből áll. Először nitrogén áramlik át 
az adszorberen. Ha az oxigén-koncentráció lecsökkent 
arra az értékre, amikor már nincs robbanásveszély, 
akkor kezdődik a tényleges deszorpció. A zárt rend
szerben levő nitrogén felmelegszik a kaloriferben és 
átáramlik a telített aktív szén rétegen felülről-lefelé. 
Mivel a levegőben a környezeti feltételeknek megfe
lelően nemcsak oldószergőz volt, hanem vízpára is, a 
víz adszorbeálódott bizonyos mértékig. A meleg nit
rogén áram először ezt az aktív szénen kevésbé kötött 
vizet deszorbeálja és viszi magával a taktikailag szük
séges harmadik adszorberre. Ebben az adszorberben 
alul olyan szelektív molekulaszita található, amelyik 
a vizet adszorbeálja, de az oldószert nem. A moleku
laszita réteg fölött hőtároló réteg helyezkedik el. A 
nitrogén áramból a vízgőz tehát a molekulaszitán ad- 
szorbeálódik és száraz nitrogén cirkulál tobább. Ha a 
víz deszorpciója befejeződött, akkor kezdődik az ak
tív szénen megkötött oldószer deszorpciója a meleg 
és száraz nitrogén- árammal. Ekkor azonban műkö
désbe lép a kondenzátor is, amelyben az oldószer kon- 
denzálódik és tisztán elvezethető. A deszorpció során 
az aktív szén fokozatosan felmelegszik. Ha a konden
zátorban már nics oldószerkondenzáció, akkor leáll a 
fűtés és hűtés, de a nitrogén tovább cirkulál. Mivel 
a kondenzáció miatt a hőtároló réteg hideg marad, a 
folytatandó gázcirkuláció során olyan mértékben me
legszik, amilyen mértékben az aktív szén réteg hül. 
Természetesen a molekulaszita is melegszik és fokoza
tosan deszorbeálódik. A molekulaszitáról a nitrogén
áramba kerülő vízgőzt a lehűlő aktív szén kezdi újból 
adszorbeálni, ennek következtében az ismétlődő oldó
szer adszorpció telítődését nem zavarja a különben 
párhuzamosan megkötődő vízgőz adszorpciója.

Az energia-felhasználás tovább javítható, ha az 
ismétlődő fűtés-hűtés fázisait hőszivattyú kapcsolja 
zárt rendszerbe.

Különböző oldószerek adszorpciójakor, különösen 
akkor, ha vízgőzzel történik a deszorpció, fennáll a
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A dszorpcióé gáztisz itás cirkulációs flu idizált réteggel
2. táblázat

Megnevezés Nyers gáz Tisztított gáz Szeparációs hatásfok, %
Szemcsék, mg/Nm3 2,0 1,5 -

HC1, mg/Nm3 10,0 < 1,5 >85
S 0 2, mg/Nm3 5,0 < 0,6 >88
Hg, Mg/Nm3 1200 <10 >99
PCDD +  PCDF, ng/Nm3 6 0,01 >99

9. ábra. H urkot gázvezetésü adtzorber direkt kondenzdltatáesal

1 oldószer tarta lm ú levegő; S  tisz títo tt levegő; 3 regeneráló gáz 
a hurkos cirkulációból; 4 mosó; 5 kondenzátor; 6 kalorifer; 7 
folyadék tartá ly  hűtéssel; 8 fűtő; 9 szivattyú; 10 hőszivattyú; 11 

ventillátor; I S  taktikai adszorber

savképződés és a készülék-korrózió veszélye. A direkt 
kondenzációs Recusorb rendszerrel ez a veszély kikü
szöbölhető (9. ábra). A cirkuláló gázban levő oldószer
gőz ekkor mosótoronyba kerül, ahol a kb. — 10°C-ra le
hűtött mosófolyadékba közvetlenül kondenzálódik. A 
mosófolyadék célszerűen maga a visszenyert oldószer. 
A hűtő és fűtő egység itt is összekapcsolható energia- 
takarékos hőszivattyúval.

Ha igen nagy térfogatáramról van szó (50 000-  
500 000 m3/h) és szűkös az alapterület a többtestes 
adszorpciós telep elhelyezésére, akkor a 10. ábra sze
rinti SEMIKONTI adszorpciós rendszert előnyös vá
lasztani. Az aktív szén ebben az esetben két perforált 
falú henger közötti körgyűrűben helyezkedik el. A telí
tődés után a szén az adszorber alatti edénybe surran, 
majd az adszorber felülről friss szénnel feltöltődik. A 
telített aktív szén deszorpciója az előzőekben ismer
tetett zárt hurokrendszerben megy végbe. A regene
rált aktív szén mechanikus úton kerül az adszorber 
feletti adagoló bunkerbe. Az 1980 óta üzemelő beren
dezés tapasztalata alapján a szénkopás ciklusonként 
kb. 0,02%.

Szabadalmi bejelentéssel védett a kompresszióból, 
kondenzációból és nyomáslengetéses adszorpcióból 
álló rendszer (Silica Verfahrenstechnik GmbH. Berlin, 
Németország). Az oldószertartalmú levegőt 6-10 bar 
nyomásra komprimálják ennél a rendszernél. A nyo
móoldalra kapcsolt kondenzátorban az oldószer kivá
lik, majd elvezetődik. A kondenzáció után a levegő-

I3
20

1 *

10. ábra A  Sem ikonti rendszerű adtzorbció vázlata

1 oldószertartalmú levegő; S  tisz títo tt levegő; 3 friss adszorbens 
bevezetése; 4 te líte tt adszorbens tartály

ben maradt oldószergőz egy nyomáslengetéses adszor- 
berbe jut, ahol az adszorbensen megkötődik.

A nyomáslengetéses adszorpcióhoz rendszerint két 
adszorber tartozik, amíg az egyik telítődik, a má
sik regenerálódik. A regenerálás a tisztított gáz egy 
részének kisebb nyomáson történő visszavezetésével 
megy végbe. Az oldószeres részáram visszajut a komp
resszor szívó vezetékébe. A néhány perces ciklusidő
vel, a visszavezetett részáram mértékével és a nyo
más (légköri vagy vákuum) nagyságával szabályoz
ható az adszorpció. A stabil működés mellett elő
nye a rendszernek a klasszikus adszorpciós oldószer
visszanyeréshez képest a kis beruházási és üzemelte
tési költség, valamint a mérsékelt helyszükséglet.

Az új rendszer elsősorban a nem robbanásveszélyes 
oldószerek visszanyerésére alkalmazható. A komp
resszió miatt membrán-elválasztást is előnyösen lehet 
a rendszerhez kapcsolni.

Nyomáslengetéses adszorpcióval működik az új 
DWO típusú oxigéndúsító rendszer (Linde AG. Höll
riegelskreuth bei München, Németország) is. A mé
retsor 200 Nm3/h-tól 3000 Nm3/h-ig terjed, miköz
ben a termék oxigéntartalma 95%. A szelektív mo
lekulaszita miatt az oxigéndúsítás energiaszükséglete 
alacsony, kb. 0,3 kW h/kg oxigén.
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A fluidizált réteg újabb változata, a cirkulációs flu- 
idizált réteg folyamatos üzemű adszorpciót tesz lehe
tővé (Lurgi AG. PVankfurt am Main, Németország). 
Az égető üzemekből távozó dibenzo-dioxint és furán 
származékokat aktivált koksszal lehet folyamatosan 
megkötni az előírt 0,1 ng TE /m 3 értékhatárig. Ad- 
ditívek adagolása javítja az adszorpciót. A cirkuláló 
szilárd fázis egy részét folyamatos cserével kell felújí
tani.

11. ábra Adszorpcióé rekeszekben küakuló áramlás
a súly terhelésnél; b súlyterhelés nélkül; c kúpos pálcás oldalfal
nál és speciális edényfenéknél; d hagyományos gömbvas szerke

zetnél

A cirkuláló fluidizáló réteg előnyei a következők: be
szabályozható a tartózkodási idő; a gáz és szemcsék

ellenárama m iatt kedvezően nagy a felületi diffúzió; a 
szemcsecirkuláció megfelelően pufferolja az esetlege
sen jelentkező nagy koncentráció csúcsokat; nem ala
kulnak ki nagy hőmérsékletű holt terek és igen nagy 
az üzemvitel flexibilitása. A tisztítás elérhető mérté
két példaképpen a 2. táblázat tünteti fel.

A gáztisztítás és oldószer-visszanyerés új kombiná
ciója az adszorpció és membrán szeparáció összekap
csolása (Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und 
Bioverfahrenstechnik, Stuttgart, Németország). Az ol
dószert akív szén köti meg a váltakozva üzemelő két 
testes adszorberben. A forró regeneráló áram a memb
rános szétválasztóra jut. A permeátból a hűtőben ki
csapódik az oldószer, amíg a maradékot vákuum szi
vattyú szívja le és cirkuláltatja vissza a regeneráló 
körbe.

Befejezésül egy új szagtalanító egység érdemel em
lítést. Az ismert Neutraman gáz-folyadék mosóhoz 
kifejlesztettek egy gáz-szilárd szagtalanítót (Sankyo 
Kogyo Co. Ltd. Tokyo, Japán). A fekvő készülékben 
függőlegesen álló rekeszekben van az adszorbens. A 
modulegységek 900 m3/h-tól 7 200 m3/h  kapacitá
súak. A berendezés tetszés szerint bővíthető, a reke
szek cseréje a fedél nyitásával egyszerű. Szellemes a 
rekeszek kialakítása is (11. ábra). A rétegek súllyal 
terhelése és a kúpos oldal-rácsozat alkalmazása egyen
letessé teszi a gázáramlást.

A kézirat beérkezett: 1991. augusztus 7.

IRODALOM

[1] Németh J.: MKL. 1£, 293 (1986)
[2] Németh J MKL. U, 246 (1989)

Szemle . . .  Szemle . . .  Szemle . . .

Olefin-kapacitások a 90-as évek 
elején

Az olefin-kapacitások a 90-es évek 
elején jobban bővülnek, mint az amúgy 
ugyancsak észrevehetően bővülő igény, 
mindenek előtt az etilén és a propilén 
terén. A világ etilénigénye 1995-ig évi 
3,9-4,6%-kal nő mindenek előtt azért, 
mert az igény 50-60%-át kitevő polie
tilének fogyasztása évi 4%-kal fog nőni; 
ezen belül a lineáris kissfirfiségfi 9,5%- 
kal, a nagysfirfiségűé 4,5%-kal, viszont 
a kissfirűségűé csak évi 1%-kal. Fékezi 
a polietilén fő alkalmazási területének, 
a csomagolásnak (amely az igény 60%- 
át teszi ki) növekedését a megtelő hul
ladék depóniák várható kimerülése, fi
gyelemmel a polietilén-fóliák nagyon 
lassú lebomlására. Ennek ellenére nő a

polietilén fajták részaránya a felhasz
nálásban az 1990. évi 53,6%-ról 1995- 
re 56,3%-ra; a többi fontos etilén to- 
vábbfeldolgozási terület közül a PVC 
és a sztirol megtartja részarányát, az 
etilén-oxid és etilén-glikol részaránya a 
felhasználásban pedig csökken.

A világ 1990. évi etilén-kapacitása 
58,3 millió tonna volt, ami 1995-ig, a 
már épülő és tervbevett 50 új pirolí- 
zisüzemet figyelembe véve, 80,2 mil
lió tonnára fog nőni. Az igényt meg
haladó kapacitás-építés következtében 
annak kihasználása 85%-ra fog csök
kenni. Az egyes fő termelő régiókban 
eltérő lesz a kapacitás-növekmény; az 
1990., illetőleg 1995. évi várható kapa
citások millió tonna/évben a követke
zők lesznek: Nyugat-Európa 15,7, ill.

19,7; USA 17,6, ill. 22,2; Japán 5,6, ill. 
7,1.

Növekszik a pirolízis üzemekben az 
import nyersanyagok aránya és eze
ken belül nő a cseppfolyósított illé
kony szénhidrogéneké, eredjenek azok 
akár a földgáz-kitermelés kondenzátu- 
maiból (gazolin), akár az üzemanyag 
ellátás miatt a kőolaj feldolgozó üze
mekben épülő új szelektív katalitikus 
krakküzemek melléktermékeként kép
ződő PB gázból. Utóbbi körülmény 
egyébként arra is enged következtetni, 
hogy a világszerte épülő polipropilén
üzemek sem fognak nyersanyag hiány
ban szenvedni.

[Forrás-. HP. 70 No 2, p 25 (1991. febr.)
ECN, 56. no. 1462, p 31 (1991. márc.

11.)]
S. Gy.
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i4  magyar vegyipar
Megemlékezés Proszt János születésének 100. 
évfordulóiról

1992. feburár 6-án volt Proszt Já
nos születésének 100. évfordulója. Az 
évforduló alkalmából koszorúzással és 
emléküléssel emlékeztek meg Proszt 
János egyetemi tanárról, a Magyar Tu
dományos Akadémia levelezi tagjáról.

Proszt János a Pázmány Péter Tu
dományegyetemen szerzett vegyész dip
lomát. Itt készítette el, a III. számú 
Kémiai Intézetben doktori disszertáci
óját is, 1913-ban. 1924-ben választot
ták meg a Soproni Bányász- és Er
dőmérnöki Főiskola Vegytani Tanszéke 
vezetőjének egyetemi rendkívüli, majd 
1927-ben egyetemi rendes tanárként. 
24 évig dolgozott Sopronban, majd 
1948-ban került a Budapesti Műszaki 
Egyetemre és 1963-ig, nyugdíjazásáig 
a Szervetlen Kémia Tanszék vezetője 
volt. 1953-ban Kossuth-díjat kapott, 
1956-ban a Magyar Tudományos Aka

démia levelező tagjának választották. 
Elismert és sikeres oktatási tevékeny
sége és tudományos munkája mellett 
aktívan résztvett a hazai kémiai élet
ben is. Dolgozott a Magyar Kémiku
sok Egyesületében, lelkesen vett részt 
a Várpalotán létesült Magyar Vegyé
szeti Múzeum szervezésében.

1992. február 6-án a Farkasréti te
mető tudósparcellájában lévő sírjánál 
Riffy József, a BME Szervetlen Ké
mia Tanszékének vezetője tartott rövid 
megemlékezést, majd a Budapesti Mű
szaki Egyetem Szervetlen Kémia Tan
széke, a Vegyészmérnöki Kar, a Ma
gyar Tudományos Akadémia Kémiai 
Tudományok Osztálya és a Magyar 
Kémikusok Egyesülete képviselői he
lyezték el koszorújukat. Délután a Bu
dapesti Műszaki Egyetemen nagy ér
deklődés mellett került sorra az em

BEMUTATJUK VÁLLALATAINKAT
POLICHEM Kft

A POLICHEM Kft magyar-amerikai 
vegyesvállalat, 50-50%-os tulajdoni ré
szesedéssel. Magyar tudajdonos a Vegy
iek, az amerikai az East-European In
vestment ASSOC. A társaság 1990- 
ben alakult. A cég a VEGYTEK ke
reskedelmi tevékenységének teljeskörű 
folytatója. A vegyianyagok nagykeres
kedelmét önálló export-import tevé
kenység egészíti ki.

A POLICHEM Kft kapcsolatban áll 
számos belföldi vegyipari anyagot elő
állító és felhasználó iparággal, kapcso
latai vannak vegyipari, gumi- és műa
nyagipari, festékipari, textilipari, kon
zervipari és egyéb területeken működő 
kisebb és nagyobb vállalattal, vállalko
zásokkal, kis- és nagykereskedőkkel és 
mezőgazdasági szervezetekkl.

A POLICHEM Kft mintegy hate
zer cikket forgalmaz, amelynek mint
egy 50%-át importból szerzi be. Éves 
forgalma mintegy 6 milliárd Ft.

A POLICHEM Kft kereskedelmi te
vékenységét jelenleg négy üzletág ke
retében folytatja. Ezek az üzletágak a 
vegyipari üzletág, a műanyagipari üz
letág, festék- és ipari segédanyag üzle
tág és folyamatban a kiskereskedelmi 
üzletág kialakítása.

Az üzletágak önállóan tevékenyked
nek, nemcsak a belföldi kereskedelem, 
hanem az export-import területén is.

A POLICHEM Kft céljául tűzte ki, 
hogy szolgáltatásaival nyerje meg ve
vőkörét, megtartva hagyományos régi 
üzleti partnereit és újabbakat hódítson 
meg. Énnek érdekében működtet mű
szaki és kereskedelmi vevőszolgálatot, 
amely személyesen és telefonon ad fel
világosítást a forgalmazott termékek
ről, azok műszaki tulajdonságairól és 
felhasználásukról.

A vállalat a forgalmazott cikkek 
minőségét állandóan felügyeli, saját 
minőségellenőrző szervezet áll e célra 
rendelkezésre.

A POLICHEM Kft kialakította pi
ackutató hálózatát, üzletkötői állan
dóan járják az országot, felmérik a 
régi és az új potenciális vevők igányeit, 
ápolják a személyes kapcsolatokat.

A POLICHEM Kft vállalja a nála 
vásárolt áruk házhoz szállítását, azon
kívül megbízásra vállalkozik kizáróla
gos export-, illetve importügy letek le
bonyolítására.

Üzletágainak tevékenységi köre az 
alábbiakat öleli fel:

Vegyipari üzletág

Profiljába tartozik a szervetlen vegy
ipari alapanyagok, savak, lúgok és sók 
(borátok, fluoridok, foszfátok, nitrá
tok, nitritek, szulfidok), higany, kén,

lékülés. Az ülés elnöke Szabó Zoltán 
akadémikus volt. Megnyitó szavai után 
az alábbi előadások, megemlékezések 
hangzottak el:

Szabadváry Ferenc: Megemlékezés 
Proszt Jánosról

Vorsatz Brúnó: Kémia Sopronban
Nagy József. Szilíciumorganikus ve- 

gyületek kutatása a Szervetlen Kémia 
Tanszéken

Rédey László (Argonne National La
boratory, Chicago, USA): Elektroké
miai kutatások a Szervetlen Kémia 
Tanszéken

Riffy József: A Szervetlen Kémia 
Tanszék oktatási tevékenysége

Valamennyi előadó meleg szavakkal 
méltatta Proszt János életútját, okta
tási és tudományos munkáját. Szemé
lyes élmények felelevenítésével idézték 
fel Proszt akadémikus emberi tulajdon
ságait, színes egyéniségét. Az emlékü
lés Szabó Zoltán akadémikus zárszavá
val ért véget.

Dr. Hencsei Pál

citromsav, borkősav, szorbinsav és 
egyéb tartósítószerek, tisztítóanyagok, 
háztartásvegyi és kozmetikai anyagok, 
élelmiszer- és cukrászipari adalékok, 
aromák, szerves vegyitermékek, mint 
pl. metanol, butanol és egyéb töb
bértékű alkoholok, formaldehid, ace- 
ton, szerves savak, szerves oldószerek, 
terpentin, benzol, toluol, xilol, tri- és 
perklóretilén stb. forgalmazása.

Műanyag- és Gumiipari Üzletág

Forgalmaz hőre lágyuló és hőre 
keményedő műanyag-alapanyagot, se
gédanyagot, töltőanyagot, lágyítót, szí
nezőanyagokat és mesterkeveréket, mű
anyag és félkész termékeket, lemezeket, 
rudakat, csöveket, fóliákat és hegesztő
pálcákat. A gumiipari és egyéb gumi
feldolgozók részére a gumiipari alap- és 
segédanyagokat, természetes és szinte
tikus kaucsukokat, latexeket és külön
féle vulkanizáló anyagokat értékesít.

Festékipari Üzletág

A legszélesebb cikkelemszámmal dol
gozik. Főbb területei: az ásványőr
lemények, szűrési segédanyagok, pig
mentek, porcelán-, üveg- és kerá
miafestékek, epoxi- és lakkgyanták, 
speciális ragasztó- és tömítőanyagok, 
LOCTITE-ok, Diamant kittek, lakkok 
és zománcok, autólakk, korróziógátló 
anyagok, oldószerek, higítók, homlok
zatképző és bevonati rendszerek, disz
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perziós falfestékek (kül- és beltéri), 
freongázok, kormok és építőipari se
gédanyagok, galvántechnikai anyagok, 
elektronikai és híradástechnikai speci
ális tisztító- és kenóanyagok, nyom
tatott áramkörhöz alaplemezek, szita
nyomó festékek és adalékok értékesí
tése.

Kiskereskedelmi Üzletág

A Belvárosban (1054 Budapest, 
Báthori u. 4., tel.: 111-3833) már mű
ködő mintaboltjuk folyamatosan bő
víti áruválasztékát. A tervek között 
szerepel több kiskereskedelmi üzletben 
való részvétel, illetve raktáráruház nyi
tása.

A POLICHEM Kft célja a partne
rek megnyerése és megtartása kedvező 
árakkal és előnyös fizetési feltételek
kel, valamint jószínvonalú szolgáltatás 
sok nyújtásával.

Vancsayné Grxicza Anna

A jelenleg kialakult vállalati struk
túrákban lakótelep, óvoda, bölcsőde, 
karbantartó műhely tartozik a termelő 
céghez. Ezeket a befektető a vagyon
ban nem értékeli, célszerűbb már előbb 
leválasztani.

Igen élesen felmerült a hozzászólá
sokban az, hogy a kutatás-fejlesztési 
tapasztalatot, az értelmiségi réteget a 
befektetők nem értékelik. Nem volt a 
privatizációnak állami stratégiája, nem 
a recesszió és a túltermelés idején kel
lett volna ezt végrehajtani, mikoris fil
lérekért adjuk oda a nagy értékű vál
lalatokat (Festékipari Kutató Intézet, 
Borsodchem).

Néhány adat a MGK kiadványából: 
Átalakult vállalatok:

könyvszerinti átértékelt 
Év db vagyon, vagyon,

mrd Ft mrd Ft
1990 27 26 41
1991 189 316 418

Az összes vállalat száma kb. 1880, 
ezek felénél 1991-ben megindult az át
alakulás vagy a privatizáció. A tartó
san állami tulajdonban maradó válla
latok számát 100-150-re becsülik, 500 
mrd Ft vagyonnal.

Privatizációs bevételek:

1991 430 mrd Ft 
(80-90%-a külföldről)

1992 25 mrd Ft
(Állami Számvevőszék) 

(tervezett) 37 mrd Ft (költségvetés)

A külföldi m űködötöké beáram
lása 1991 első 10 hónapjában elérte az 
1 milliárd dollárt.

Külföldi résztvételű vegyesvállala
tok száma:

1989 1 349 db
1990 5 693 db
1991 I.-III.né. 4 098 db +  800 db

100%-ban külföldi cég

Az összes átalakult vállatban a 
külföldi tőke részaránya 9%, a vegyes 
vállalatokban az átlagos részesedés 
40%, de csak az ipar vegyes vállalatait 
nézve ez 18,7%.

Fizetésképtelen vállalatok (nagy ösz- 
szeggel tartósan fizetésképtelenek, ezért

Átalakulás és privatizáció a vegyiparban

1992. máracius 25-én a Magyar Amennyiben a befektető rögtön az
K ém ikusok Egyesületének évi ak
tíva ülésén a vegyipari privatizáció volt 
az egyik napirendi pont. A vitaindító 
előadást Csunderlik Ferenc (Állami Va
gyonügynökség) tartotta. Áz előadást, 
majd az azt követő hozzászólásokat az 
alábbiakban mutatjuk be, hozzáfűzve 
a hazai vegyipari vállalatok átalakulá
sának és privatizációjának — jelen is
mereteink szerinti — állását.

A folyamat a vállalati előkészítő 
munkával kezdődik, ezt követi az át
alakulás állami vállalatból valamilyen 
társasággá. Ebben a fázisban általá
ban még nem lép be a befektető, csak 
a következő, privatizációs fázisban. Az 
előadó felhívta a figyelmet a teljes fo
lyamat általános problémáira. Nagyon 
lényeges és meghatározza a vállalat 
szem pontjából a privatizáció sikerét, 
hogy milyenek a folyamat első lépései: 
sajnos a jelen helyzetben az alapfelté
tel, a sikeres vállalat nehezen valósul
hat meg, de az átalakulás jó előkészí
tése meghatározza a privatizáció sike
rét. Az átalakulásnál az állami válla
latnak nem az ÁVU-vel kell „szemben” 
állnia, hanem olyan vagyonértékelést, 
statégiát kell kialakítania, mely a be
fektetővel szemben arányos pozíciót 
biztosít. Később már jogilag igen nehéz 
pl. a vagyonértékben változtatni. A 
vagyonértékelésnél nyugaton a szo
kás az, hogy az alaptőke (jegyzett 
tőke) viszonylag kicsi és a tartaléktőke 
nagy. Nálunk a kibocsátott jegyzett tő
két a vállalatok minél magasabbra ér
tékelik, ez védi a hitelezőket, de ne
hezíti a privatizációt. Külön probléma 
az ingatlan értékelése. Ha a jegyzett 
tőke és a tartaléktőke együtt pl. 500 
MFt és ezen belül a jegyzett tőke 100 
MFt és megállapodás szerint az önkor
mányzat 20% tőkerészre tart igényt, 
igen nehezen veszi tudomásul (és jelen
leg is folynak ilyen perek), hogy csak 
20 MFt értékű részvényt kap. További 
gondot jelenthet az, hogy egy-egy vál
lalat több önkormányzati területen he
lyezkedik el. Gyakran az ÁVU-t szeret
nék megbízni a képviselettel, ami szin
tén nem szabályos.

mkl

átalakulásnál belép, lehetőseget kap 
arra, hogy viszonylag kis jegyzett tő
kerésszel, az akkor még kisebbségi 
részvénytulajdonát alaptőke-emeléssel 
többségi tulajdonná alakítsa és így 
hozzájusson a tartaléktőke feletti ren
delkezés jogához. Ez önmagában nem 
baj, csak a vállalatok jelentős része 
nincs tisztában ezzel a lehetőséggel.

A jelenlegi felfogás szerint az át
alakulást követő egy éven belül nem 
adnak dolgozói tulajdonba alaptőkét, 
azért mert a befektetők nem veszik jó 
néven, ha más tulajdonosokkal kell osz
tozkodnak. Előnyös a dolgozók szem
pontjából, ha az alaptőke nagy, mert 
ha ebből pl. 10%-ot kapnak és eb
ből csak 20%-ot kell befizetniük, a 
80% kedvezmény jelentős összeget te
het ki. Persze ehhez is az kell, hogy a 
vállalat rendelkezzék elegendő forgóa
lappal, hogy hitelezni tudja a dolgo
zóknak a részletfizetési kedvezményt. 
Másrészt egy nyereséges vállalatnál a 
dolgozó a részvénypiacon a megvásá
rolt részvényt jelentős árfolyamnyere
séggel tudja eladni.

A Munkavállalói Részvénytulajdo
nosi Program (MRP) még nem került 
a parlament elé, de a tervezet alapján 
ebben a bankoknak lesz nagy szerepe, 
mivel ők adják hozzá a kölcsönt.

A kérdésekre adott válaszokból ki
derült, hogy a hazai vegyipar átala
kulásában és privatizációjában rossz 
példa nincs. Alapvető gond, hogy a ha
zai vegyipar piacvesztésben van, nem 
igazán alkalmas a helyzet a privatizá
cióra: a külföldi kivár és töredék pén
zen megkapja a céget. Nagyon lénye
ges szempont lesz a befektetők szá
mára a vállalat környezetvédelmi hely
zete: gyakran előfordul, hogy vesztes 
pozícióból kell tárgyalni, mivel a be
fektető erre vonatkozó kérdéseire a vál
lalat nem felkészült, a befektető 10-20 
éves állami garanciát kér arra, hogy a 
jelenlegi törvények nem változnak meg 
úgy, hogy pl. talajcserére, vagy jelen
tős, légszennyezést csökkentő beruhá
zásokra lesz szükség.
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a bankok váltó leszámítolási tilalmi 1990 november: 283 db A továbbiakban néhány hazai cég
listáján szerepelnek). 1991 november: 722 db jelenlegi (1922 március) átalakulási

helyzetét mutatjuk be.

Név Átalakulás napja Alaptóke Tulajdonos

Chinoin Rt már régóta Rt 
1991. február 22

EGIS Rt 
Alkaloida Rt

1991. december 31. 
1991. október 1.

Richter Rt 
Re anal
Borsodchem Rt (a BVK utóda) 

Miskolci Mfianyagfeldolgozó Rt 
Szekszárdi Gemencplast Rt

1991. december 31. 
még nem

1989. június

kb. 11 mrd Ft 40% Sanofi
60 ÁVÜ

5,45 mrd Ft 100% ÁVÜ
4,3 mrd Ft 100% ÁVÜ

100% ÁVÜ

520 MFt 100% Borsodchem

Északmagyarországi Vegyiművek több részletben Kft-k váltak ki belőle, az alapcég maradt állami vállalat és év 
elejével csődöt jelentett.
Porán Kft 600 MFt 66% Greiner

34% ÉMV
Interned Kft 180 MFt 100% ÉMV
Sagrochem Kft 100% ÉMV
Nitrokémia (még nem, de infrastrukturális és nem alaptevékenységű részeit Kft formájában már leválasztotta
(Nitrochem Kft, Hunor Kft)

Tiszai Vegyi Kombinát Rt 1991. december 31. 100% ÁVÜ
A TVK az elmúlt években több részét privatizálta;
AKZO-VK Rt 1990. május 1. 37 M HFL 51% AKZO

49% TVK
Tiszatextil Kft 
Tiszachem Kft

Budalakk (maradt állami vállalat, több Kft-re bomlott) 
Szivárvány 
Éta 
Titán
Budalakk-Haering 
Dunalakk (Albertfalva)
Festékipari Kutató Kft

Budalakk Kereskdelmi és Festékgyártó Kft 
MÓL Rt 1991. október 1.

100% dolgozóké 
Bank +  Chemol +  
+ dolgozóké 
100% Budalakk
100% ÁVÜ

A cég számos, az OKGT-ben még meglévő, de nem szorosan a bányászati és feldolgozási-értékesítési tevékenység
hez tartozó, főleg gépészeti vállalatot nem integrált magába, ezek egy része MÓL Rt tulajdonú Rt vagy Kft, más 
részük állami vállalat (AKG, BKG, DKG, KV, K W ) maradt.

Vegyipari Szövetkezetek. (Az Rt-vé való átalakulást — komoly vagyonértékelési gondok mellett — 
a szövetkezetekre érvényes szabályok szerint az év folyamán végzik el.)

Pannonplast Műanyagipari Rt 1991. június 1. közel 100% ÁVÜ +
+ önkormányzat

(előzetesen a Pannonplast azonos piacú tevékenységeit előbb profitcentrumokká, majd pedig Kft-ké alakította: 
PoliFoam Kft, Pannonpipe Kft, Recyclen Kft stb.)

Chemolimpex Rt 1991. január 1. 750 Mft 100% ÁVÜ

Dr. Körtvilyessy Gyula

1092. X L V I I . É V F O L Y A M .  S. S Z Á M mkl 221



A magyar vegyipar

A VEGYIPARI VÁLLALATOK 1991. ÉVI 
JELLEMZŐ GAZDASÁGI ADATAI I.

ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Rt.

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 6 369,4 132,4
2. Hozzáadott érték MFt 1 881,4 156,7
3. Tiszta jövedelem MFt 1 459,5 231,9
4. Nettó árbevétel MFt 6 280,6 130,3
5. Belföldi értékesítés MFt 3 294,6 147,0
6. Export árbevétel MFt 2 986,0 115,7
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 50,8 77,2
8. Energiahányad % 3,9 121,9
9. Vállalati saját vagyon MFt 5 935,1* 195,0

10. Állóeszközök nettó
értéke (átlag) MFt 2 240,4 121,8

11. Beruházások pénzügyi
teljesítése MFt ' 425,7 166,9

12. Összes foglalkoztatottak
létszáma fő 2 198 102,6

13. Átlagos műszakszám 1,59 100,0
14. Eredmény MFt 160,3 104,2

* A vállalat évközben Rt-vé alakulása új vagyonérték 
m egállapítását te tte  szükségessé, ez okozza a vállalati sa ját 
vagyon jelentős mértékű növekedését.

BUDAPESTI VEGYIMŰVEK

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 4 882 80
2. Hozzáadott érték MFt 961 131
3. Tiszta jövedelem MFt 445 150
4. Nettó árbevétel MFt 4 887 79
5. Belföldi értékesítés MFt 4 409 77
6. Export árbevétel MFt 478 102
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 62,7 87
8. Energiahányad % 11,9 150
9. Vállalati saját vagyon MFt 1 937 105

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 1 019 101
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 123 84
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fő 1 268 87
13. Átlagos mfiszakszám 1,5 100
14. Eredmény MFt 201 113

CHINOIN Rt.

Megnevezés M.e. 1991. évi Index, %
tény 91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 13 133,9 122,5
2. Hozzáadott érték MFt 5 765,6 158,0

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

3. Tiszta jövedelem MFt 2 170,6 400,8
4. Nettó árbevétel MFt 14 055,6 121,8
5. Belföldi értékesítés MFt 6 256,9 144,5
6. Export árbevétel MFt 7 798,7 108,1
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 31,7 83,0
8. Energiahányad % 4,4 97,8
9. Vállalati saját vagyon MFt 10 325,3 156,9

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 5 580,9 110,6
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 1 156,6 215,0
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma (átlagos) fő 3 736 89,4
13. Átlagos múszakszám 1,2 100,0
14. Eredmény MFt 2 288,8 289,9

EGIS Gyógyszergyár

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 12 954 129,0
2. Hozzáadott érték MFt 5 439 141,7
3. Tiszta jövedelem MFt 3 707 146,0
4. Nettó árbevétel MFt 11 777 109,0
5. Belföldi értékesítés MFt 6 296 152,1
6. Export árbevétel MFt 5 481 85,5
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 37,8 92,0
8. Energiahányad % 3,5 97,2
9. Vállalati saját vagyon MFt 6 771 111,1

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 3 863 97,4
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 503 165,4
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fő 4 008 99,1
13. Átlagos műszakszám
14. Eredmény MFt

1,4 
1 802

100,0
320,1

EGYESÜLT VEGYIMŰVEK

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 2 558,3 91,8
2. Hozzáadott érték MFt 391,1 116,7
3. Tiszta jövedelem MFt 46,4 162,6
4. Nettó árbevétel MFt 2 703,6 90,1
5. Belföldi értékesítés MFt 2 570,0 99,5
6. Export árbevétel MFt 133,6 37,9
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 64,6 88,4
8. Energiahányad % 8,3 159,5
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Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

9. Vállalati saját vagyon MFt 865,0 103,7
10. Állóeszközök nettó értéke MFt 470,7 119,8
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 125,3 321,3
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fó 542 92,6
13. Átlagos múszakszám 1,35 92,5
14. Eredmény MFt 97,2 128,1

FORTE Fotokémiai Ipar

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, %
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 1 679 120,6
2. Hozzáadott érték MFt 376 120,2
3. Tiszta jövedelem MFt 173 142,4
4. Nettó árbevétel MFt 1 896 131,4
5. Belföldi értékesítés MFt 886 117,0
6. Export árbevétel MFt 1 010 147,2
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 54,1 88,3
8. Energiahányad % 4,5 109,8
9. Vállalati saját vagyon MFt 1 303 101,3

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 606 95,8
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 17,7 -
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fö 706 77,9
13. Átlagos műszakszám 1,2 98
14. Eredmény MFt 35 124,0

GRABOPLAST Rt.

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

1. Bruttó termelési érték MFt 4 411
2. Hozzáadott érték MFt 1 184
3. Tiszta jövedelem MFt 233
4. Nettó árbevétel MFt 4 697
5. Belföldi értékesítés MFt 3 196
6. Export árbevétel MFt 1 501
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 60
8. Energiahányad % 5
9. Vállalati saját vagyon MFt 2 226

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 1 270
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 210
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fó 1 699
13. Átlagos mfiszakszám 2,1
14. Eredmény MFt 233

GYÓGYNÖVÉNY KUTATÓ INTÉZET Rt.

Megnevezés M.e. 1991. évi Index, % 
tény 91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 82 146,6
2. Hozzáadott érték MFt 29 85,6
3. Tiszta jövedelem MFt 2 17,9
4. Nettó árbevétel MFt 98 161,0
5. Belföldi értékesítés MFt 95 156,2
6. Export árbevétel MFt 3 -

7. Anyaghányad (energia
nélkül) % 17 212,5

8. Energiahányad % 9 100,0
9. Vállalati saját vagyon MFt 148 129,6

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 116 155,0
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 15 363,8
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma (átlagos) fö 89 76,7
13. Eredmény MFt 5 257,7

MAGYAR VISCOSAGYÁR

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 5 686 130,1
2. Hozzáadott érték MFt 1 487 176,4
3. Tiszta jövedelem MFt 815 298,5
4. Nettó árbevétel MFt 6 090 126,0
5. Belföldi értékesítés MFt 3 666 111,2
6. Export árbevétel MFt 2 424 118,0
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 47,9 102,6
8. Energiahányad % 12,8 118,5
9. Vállalati saját vagyon MFt 3 872 98,1

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 3 670 177,2
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 942 17,4
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma (átlagos) fö 2 446 97,8
13. Átlagos műszakszám 1,7 113,3
14. Eredmény MFt 43 -

MÜSZÉNTERMELŐ VÁLLALAT

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 214,5 70,9
2. Hozzáadott érték MFt 74,7 77,2
3. Tiszta jövedelem MFt 70,6 76,6
4. Nettó árbevétel MFt 179,1 67,4
5. Belföldi értékesítés MFt 179,1 67,4
6. Export árbevétel MFt - -

7. Anyaghányad (energia 
nélkül) % 42 74,3

8. Energiahányad % 10 161,3
9. Vállalati saját vagyon MFt 151,6 107,4

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 63,1 93,1
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Megnevezés M.e. 1991. évi Index, %
tény 91/90

11. Beruházások pénzügyi 
teljesítése

12. Összes foglalkoztatottak 
létszáma

13. Átlagos müszakszám
14. Eredmény

MFt

fö

MFt

265
1,3

0,057

83,3
100
0,24

NITROIL Rt.

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 597,060 115,29
2. Hozzáadott érték MFt 181,620 114,88
3. Tiszta jövedelem MFt 10,345 73,35
4. Nettó árbevétel MFt 585,033 112,36
5. Belföldi értékesítés MFt 169,925 57,19
6. Export árbevétel MFt .415,108 185,66
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 53,28 90,60
8. Energiahányad % 7,74 120,47
9. Vállalati saját vagyon MFt 340,803 136,42

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 315,802 186,71
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 119,341 359,45
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fó 257 97,35
13. Átlagos müszakszám 1,52 98,70
14. Eredmény MFt 21,233 41,02

Megnevezés M.e. 1991. évi Index, %
tény 91/90

13. Átlagos műszakszám
14. Eredmény MFt

1,6
31,8

94,1
17,3

REANAL FINOMVEGYSZERGYÁR

Megnevezés M.e. 1991. évi Index, % 
tény 91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 1 132,4 89,1
2. Hozzáadott érték MFt 478,1 103,6
3. Tiszta jövedelem MFt 51,6 225,3
4. Nettó árbevétel MFt 1 745,6 85,8
5. Belföldi értékesítés MFt 1 558,5 93,8
6. Export árbevétel MFt 187,1 49,3
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 49,8 88,5
8. Energiahányad % 3,1 163,2
9. Vállalati saját vagyon MFt 1 098,3 108,4

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 29,5 101,5
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 67,6 105,1
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fő 639 97,3
13. Átlagos műszakszám 1 100,0
14. Eredmény MFt 30,8 21,0

TISZAI VEGYI KOMBINÁT Rt.

PANNONPLAST MŰANYAGIPARI Rt.

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 3 727,0 74,5
2. Hozzáadott érték MFt 1 134,3 80,8
3. Tiszta jövedelem MFt 578,6 73,1
4. Nettó árbevétel MFt 4 056,5 75,1
5. Belföldi értékesítés MFt 2 984,5 71,0
6. Export árbevétel MFt 1 072,0 89,3
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 47,2 94,4
8. Energiahányad % 6,3 150,0
9. Vállalati saját vagyon MFt 4 160,3 157,0

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 3 076,4 204,6
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 212,4 88,8
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fő 1 468 82,1

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 36 130 109,6
2. Hozzáadott érték MFt 8 498 116,3
3. Tiszta jövedelem MFt 455 45,2
4. Nettó árbevétel MFt 36 135 108,3
5. Belföldi értékesítés MFt 18 377 91,8
6. Export árbevétel MFt 17 758 133,1
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 22,0 85,3
8. Energiahányad % 49,1 118,0
9. Vállalati saját vagyon MFt 16 703 106,7

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 10 721 105,9
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 1 774 79,6
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fő 6 013 92,0
13. Átlagos műszakszám 1,51 99,3
14. Eredmény MFt 1 194 49,2
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HÍREK a  v e g y ip a r b ó l

Környezetvédelem a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt 
Dorogi Fióktelepében

A Richter G edeon V egyészeti 
G yárt R t D orogi Fióktelepe 1992. 
február 20-án kölcsönös tájékozódást 
célzó megbeszélést tartott a környezet- 
védelmi helyzetéről. Ezen a Győri Kör
nyezetvédelmi Felügyelőség munkatá- 
rasai, a Tatai Környezetvédelmi Tá- 
saság, Dorog város polgármestere és 
Környezetvédelmi Egyesületének szak
értői, a Gyár vezetői és környezetvéde
lemmel foglalkozó munkatársai, vala
mint a problémák megoldásában részt
vevő kutatóintézetek, így a Vízügyi 
Tudományos Kutató Intézet és a Szer
ves Vegyipari Kutató Intézet Rt mun
katársai vettek részt.

A résztvevőknek előzetesen szétkül
dött anyag igen részletesen és önkri
tikusan tárgyalta a dorogi telep kör
nyezetvédelmi tevékenységét 1967-91- 
ig. Ebben szó esett a levegőtisztaság 
védelemről, a hulladék helyzetéről, a 
szennyvíztisztító működéséről és a víz
minőség védelmére hozott intézkedé
sekről. Ez utóbbi országos jelentőségű 
kérdés, hiszen a Bős-Nagymarosi víz
lépcső alapvetően befolyásolja a Duna

Vállalati hírek
M egrekedtek a Taurus tárgya

lásai. Egyelőre megrekedt a Taurus 
Gumiipari Vállalat privatizációja, mi
vel a Goodyearrel és a Michelin
nel folytatott tdigyaiáöok exeu iuéiiy - 
telenül végződtek — mondta Palotás 
László, a vállalat vezérigazgatója. A 
befektetőkkel folytatott megbeszélések 
folyamán egyértelművé vált, hogy a 
Taurus egészben nem privatizálható. 
Miután az eredeti privatizációs elkép
zelés, hogy a Taurus közös vállalato
kat hoz létre a külföldi befektetőkkel, 
8 ezzel egy időben vagy ezt követően 
gazdasági társasággá alakul át, meghi
úsult, új stratégiát kellett kidolgozni.

Egyes gyáregységeket adnak el, de a 
légrugók és a vízszigetelő fólia gyártá
sára például már vannak konkrét ve
vők, s az év közepén várhatóan meg
valósul e részlegek privatizálása.

A megmaradt egységekben a jövő
ben a világpiacon jól eladható termé
kekre összpontosítanak. A gazdaság
talan termékek gyártását meg fogják 
szüntetni.

* Magy. Kém. Lapja, 47, 14 (1992)

dorogi szakaszán a vízzel kapcsolatos 
teendőket.

Néhány adat a tanulmányból:
A környezetvédelmi beruházások 

szennyvízkezelésre fordított része 1970- 
1991-ig 340 MFt-ot tett ki. Ebben csa
tornarendszer építés, központi szenny
vízkezelő létrehozása és annak műsze
rezése a nagyobb tételek. A levegő
tisztaságvédelmi beruházások összege
122,5 MFt, ezen belül több tétellel fon
tos szerep jutott a szaghatás megszün
tetésének, így a katalitikus égetőnek, 
adszorbereknek és általában az oldó
szerkibocsátás csökkentésének. A hul
ladékkezelésre fordított beruházások 
összege (1982-91-ig) 404 MFt, ebben a 
szennyvízkezelő iszaptározók építése és 
mint nagy tétel a Dorogi Égetőműhöz 
való Richter hozzájárulás a meghatá
rozó.

A Gyár az elmúlt 1-2 évben a 
VITUKI-val és a SZEVIKI-vel együtt
működve Magyarországon újszerűnek 
tekinthető módon és szemlélettel köze
lítette meg a szennyvízhelyzetének ob
jektív felmérését és értékelését. A tech-

A Taurus az 1991-es esztendőt je
lentős veszteséggel zárta. A vállalat 
likviditási problémákkal küzd, ezért a 
privatizációs bevételeket a pénzügyi 
terhek csökkentesére kívánj ax lelhasz
nálni. A vállalat rövid lejáratú hitelei 
az 1990-ről 1991-re 35 százalékkal nö
vekedtek, ezek kamatterhei pedig 800 
millió forinttal nőttek. Tavalyi árbevé
telük 16 milliárd forint volt, szemben 
az 1990-es 18,2 milliárddal. Konverti
bilis exportbevételüket 1991-ben 100 
millió forinttal tudták növelni az előző 
évhez képest, ez a növekedés azonban 
nem kompenzálta a belföldi kereslet- 
csökkenés miatti kiesést (MTI).

A M agyar Regula ’92 című mfl- 
szer-automatika kiállítás élénk érdek
lődés mellett zajlott. A kiállítók ka
talógusában több mint 150 magyar 
és külföldi cég szerepelt. A tájéko
zódás és kapcsolattartást elősegítő és 
évente rendszeresen visszatérő kiállítá
son meglepő műszaki újdonságok rend
szerint nincsenek, ezeket a nagy nem
zetközi eseményekre tartogatják, de 
sok tanulsággal szolgálnak az ilyen ki
állítások is, az üzleti forgalmat, mint 
elsődleges célt nem említve.

nológiák helyi szennyvizeit, a bioló
giai szennyvízkezelő áramait, sőt még a 
Dunát is HPLC, ill. GC módszerekkel 
vizsgálva felderítette azokat a primer 
forrásokat, melyek jellemző szennyezé
sei nem bomlanak le a szennyvíztisz
títóban és így közvetve vagy közvet
lenül hozzájárulnak a kifolyó szenny
víz viszonylagos magas KOI-jához. En
nek kifejezetten kémiai okai vannak, 
hiszen a tisztító pl. a szokásos oldósze
reket már első fokozatában gyorsan és 
tökéletesen elbontja. Ebből kiindulva 
az elkövetkező években lehetséges lesz 
a helyi kezelések fejlesztésével és/vagy 
új módszerek bevezetésével a KOI to
vábbi csökkentése. Figyelemre méltó, 
hogy míg a termelési érték 1975 óra 
a hatszorosára nőtt, a vízfelhasználás 
csak kb. 2,5-szeresére, miközben a ki
bocsátott szennyvíz mennyisége nem 
változott, KOI-ja pedig csökkent.

A hulladékok eliminálását a már 
végleges működési engedéllyel ren
delkező Dorogi Égetőmű* biztosítani 
fogja rövid időn belül. Az eddig fel
halmozott szennyvíziszap felhasználá
sát pedig valószínűleg sikerül a Ta
tai Egyesület közreműködésével ta
lajjavító adalékként megoldani; most 
folynak a méretnövelési munkák.

Az igen aktív és pozitív szemlé
letű megbeszélést követően a résztve
vők megtekintették a dorogi Égetőmű 
Vállalatot.

Dr. Körtvélycssy Gyula

Az egyik örvendetes jelenség a sok 
új magyar kisvállalkozás jelenléte. Az 
már kevésbé jó jel, hogy ezek nagyrésze 
import eszközöket kínál, ill. hírneves 
cégeket képvisel és ma nehezen látható 
még át, hogy tevékenységük mennyi 
hazai szellemi terméket tud ezen az 
úton hasznosítani.

A másik jelenségről — a műszeri
pari cégek összeolvadásáról — már ér
keztek hírek a külföldi szaksajtóból, 
de a kiállításon személyes benyomáso
kat is lehetett szerezni. Számos nem
zetközi hírnévnek örvendő cég egye
sült, vagy került megvásárlásra ha
sonló profilú cég által. Ez az irány
zat további példákkal szolgált legu
tóbb is. A már régebben egyesült 
ASEA-BROWN OVERI cégekből ala
kult ABB konszern magába olvasz
totta a Taylor és a Kent műszergyára
kat, utóbbinak Tieghi részével együtt. 
Másik példa a Mannesmann által ré
gebben megvásárolt Hartmann und 
Braun cég újításai, a Sensykon és a 
VDO megszerzése. Ezek közül a Sensy
kon maga is nemrégen alakult több jó- 
nevű vállalatból.

Célszerű fokozott figyelemmel kí
sérni ezeket az összevonásokat, mert 
a gazdasági erők kényszerpályára fog
ják terelni a beolvasztott vállalatok
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gyártási és fejlesztési politikáját. A 
konszernek vezetői feltehetőleg azon
nal megkezdik a profiltisztítást, a raci
onalizálást és ezek következményeként 
számos gyártmány meg fog szűnni. 
A hazai alkalmazóknak, így a vegyi
parnak, nem közömbös, hogy maradó, 
vagy eltfinő típusú műszereket, rend
szereket vásárol-e. Az alkatrészután
pótlást, szoftverkövetést elvben garan
tálni kell bizonyos ideig, de nem árt az
óvatosság. „  .

N . I

Á talaku lt a CAOLA. A CAOLA 
Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vál
lalat 1992. január hó 1-vel részvénytár
sasággá alakult. Az Rt alapító vagyona
1,8 miliárd Ft, amely az alábbi gyá
regységek bevonásával jött létre:

ALFA Gyáregység, ELIDA Gyá
regység, BIP Gyáregység, mindhárom 
Budapesten, valamint a Zalaegerszegi 
Gyáregység. Az Rt tulajdonosai:
az Állami Vagyonügynökség 92 %-kal, 
önkormányzatok 8%-kal.

Az Rt Igazgatósága:
Dr. Nagy Lajos György elnök, egye

temi tanár, Dr. Gedeon Tihamér vezér- 
igazgató, Becker Livia vegyészmérnök, 
Dr. Köves Péter jogtanácsos, Dr. Sugár 
Dezsöné vezérigazgatóhelyettes.

Dr.Gedeon Tihamér, az Rt vezér- 
igazgatója, az 1992. március hó 27- 
én tartott sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy az intézkedésre azt követően ke
rült sor, hogy a Colgate-Palmolive cég
gel folytatott, hosszantartó tárgylá- 
sok még az elmúlt év végén megsza
kadtak. Az átalakulás tulajdonképpen 
közbenső állapot és a végcél a mi
nél előbbi privatizáció. A vezérigaz
gató szerint a privatizáció azért olyan 
fontos, hogy ennek segítségével a ko
rábbi állami monopol vállalat minél 
előbb át tudjon állni a piacgazdálko
dásra. Ennek hiánya már az elmúlt év
ben is nehéz helyzetbe hozta a vál
lalatot, amelyet sikerült átvészelni. A 
vállalat a hazai piacnak jelenleg még 
mindig 40%-át birtokolja és ezt a ré
szarányt továbbra is szeretnék megtar
tani. 1991-ben az előző évhez képest 
mérsékelt, 33 MFt-os nyereséget értek 
el, de az is eredménynek számít, hogy 
talpon maradtak, mondta a vezérigaz
gató.

A vállalat a jövőben is a közép- és 
kiskeresetfiek igényeit kívánja kielégí
teni. E területen 1992-ben szeretnék 
10%-kal növelni a forgalmat.

A sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy 
a vállalat feladatai a közeljövőben az 
alábbiak:
-  a kereskedelmi taktika megváltozta

tása partnerváltoztatás nélkül. To
vábbra is a régi partnerekkel kíván
nak dolgozni, de olyan kereskedelmi 
hálózat kiépítését tervezik, amely el-

mkl

kíséri a cég termékeit egészen a fel
használóig;

-  a világszínvonalat elérő csomagolás
kifejlesztése;

-  a termékpaletta szűkítése, a jelen
legi 800-ról 250 termékre.
A vállalat 70 kutatója, együttmű

ködve a BME több tanszékével, inten
zív kutatómunkát folytat. A fejlesztés 
stratégiája a hazai adottságok maxi
mális kihasználása. Ennek érdelméen 
fejlesztik ki a HÉVÍZ gyártmánycsa
ládot, valamint több hazai gyógynö
vény felhasználásával készülő termé
küket „magyar lehetőséget a magyar 
fogyasztóknak* jelszóval. A privatizá
ciótól — amelyre kiterjedt tárgyalá
sok folynak — azt várják, hogy va
lódi tulajdonos álljon a vállalat mö
gött, amely képes megszüntetni a tech
nológiai elmaradottságot és amely sa
ját termékeivel nem elsorvasztani, ha
nem kielégíteni képes és hajlandó a je
lenlegi gyártmánypalettát.

Sz. G.
A Richter G edeon Vegyészeti

G yár Rt. 1992. március 1-től 25%-os 
átlagbérfejlesztést hajt végre. A gazda
sági vezetés úgy határozott, hogy ki
használja az adómentesen végrehajt
ható 28%-os lehetőséget. Budapesten 
19,9 MFt-os keretet különítettek el a 
differenciált emelésre a fenti összeg le
hetőségéből, keret áll a dorogiak ren
delkezésére is.

Átszervezik a kutatás-fejlesztést, a 
hatékonyság fokozása és az eredmé
nyek gyorsabb hasznosítása érdekében. 
Több nyugdíjkorhatárt elért vezető 
nyugdíjba megy. Szevezetileg külön vá- 
lasztják az originális kémiai kutatást a 
reprodukciós kutatástól és a fejlesztés
től. Fokozatosan feloldják a merev hi- 
erarhikus felépítést, mátrix jellegű irá
nyítást vezetnek be, majd végül pro
ject managen rendszert. Az átalaku
lás időpontja 1992.május 1. A teljes 
szervezeti egység vezetésére dr.Schön 
István kapott megbízást. Az originá
lis kutatásért dr. Lőw Miklós, a fej
lesztésért dr. Greiner István lesz a fe
lelős. Dr.Görög Sándor fogja irányítani 
az önálló analitikai kutatási főosztályt. 
Az eddig a most megszűnő fejlesz
tési főmérnökség szervezetében mű
ködő növényvédőszer osztály a keres
kedelmi igazgatósághoz, az állatgyó
gyászati osztály pedig a gyártmányfej
lesztési főosztályhoz kerül.

A B udapesti Vegyim űvek 201
MFt nyereséget ért el 1991-ben. Az 
1992. évi terv 3,6 mrd Ft, a nyereség 
csak a költségek visszafogásával és a 
létszám csökkentésével lehetséges. Ál
talános béremelésre most nincs lehe
tőség, az igazgatóság személyre szóló 
javaslatokat vár. Befejezte munkáját 
az Illatos úti telepen történt robba

nás körülményeit kivizsgáló vállalati 
bizottság. A rendkívüli esemény okai: 
utasítás figyelmen kívül hagyása, az 
ellenőrzés és a dokumentálás hiánya, 
valaint más gondatlanságok. Közvet
len személyi felelősség nem volt meg
állapítható és nem lehetett meghatá
rozni, hogy a gyártásba mikor került 
az idegen anyag. Intézkedések: összes 
hordós anyag újra való feliratozása és 
kontroll elemzése, a raktári készletben 
lévő 3-amino-benzo-trifluorid kontroll 
elemzése. Betáplálás előtt közvetle
nül az anyagokat analizálni kell, az 
üzemvezetőknek felül kell vizsgálniuk 
a műveleti utasításokat, szabályozni a 
közbenső termékek jelölését és táro
lási helyeit, dokumentáltatni a belső 
anyagforgalmat. Utasításban kell sza
bályozni a gyárba visszaszállított ter
mékek kezelési, tárolási és feldolgozási 
módját. Minden technológiában lehe
tőség szerint csökkenteni kell a hor
dós alapanyagok és közbenső termékek 
számát. Ezek csomagolását úgy kell ki
alakítani, hogy a színek eltérése is je
lezze a feliraton kívül az anyagok kü
lönbözőségét. A robbanás okairól, kö
rülményeiről és tanulságairól rendkí
vüli oktatást tartanak a gyárban.

K. Gy.
A Budalakk Festék- és M figyan- 

tagyár gyáregységei 1991. október 1- 
től részben egyszemélyes Kft, részben 
vegyesvállalat, részben önálló Kft for
mában működnek.

Egyszemélyes Kft-k:
Budalakk Kereskedelmi és Festék- 

gyártó Kft, Budapest
Elsősorban ipari festékeket gyárt. 

Ismertebb típusok: Resakril szuper, 
Akramin szuper, Adhezor, Fortamin, 
Katepox, Epodur, Rezisztán parkett
lakk.

Budalakk „Szivárvány* Kft, Győr 
Főbb termékek: Rezisztán zománc, 

nitrolakkok, útjelző festékek, Neolux 
késtapasz.

Budalakk „Titán" Kft, Szeged 
Főbb termékek: Diszperzit falfesté

kek, Consolan festékcsalád, Standolit, 
Budakitt, Budafix.

Budalakk „Éta" Kft, Pusztavám 
Ismertebb termékek: Xylamon -  Xy- 

ladekor favédő termékcsalád, kittek, 
tapaszok.

Vegyesvállalat:
Budalakk -  Haering Kft, Budapest 
Termékek: Héra festékcsalád, Trinát 

festékcsalád, Neolux festékcsalád.
Önálló Kft-k:
Dunalakk Kft, Budapest 
Ismertebb termékek: porlakkok, Szi- 

laplaszt.
Festékipari Kutató Kft, Budapest

Banai Endréné
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BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
XXIII. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam

Nem is az 1992. január 29-31. között 
rendezett téli tanfolyam volt az újdon
ság Szegeden, hiszen itt már a 23. alka
lommal került megrendezésre, hanem 
az, hogy a rendezők bizonyos szem
pontból jelen esetben a biomolekulák 
elválasztását és ezen a területen megje
lent új módszereket, eljárásokat kíván
ták áttekinteni. így MBE Biokémiai 
Analitikai Szakosztály képviselőinek a 
részvételével került sor a tanfolyam 
megrendezésére. Az első nap délelőtt- 
jének előadói Dr. Szepesy László és Dr. 
Kremmer Tibor egyrészt a „Biopolim- 
rek elválasztásának korszerű módsze
reiről”, másrészt Dr. Kremmer Tibor 
hasonlóan általánosan „Az elválasztás
technikai módszerek alkalmazása a bi
okémiában” címmel tartott nagy ér
deklődésre számot tartó előadást.

Délután Dr. Biacs Péter „Elválasz
tás-technikák az élelmiszervizsgálatok
ban” címmel szintén magasszínvonalú 
összefoglaló referátummal adott ké

pet az élelmiszervizsgálatok legfonto
sabb részleteiről. Ehhez kapcsolódtak 
ugyancsak az első nap délutánján a 
rövidebb előadások az Onkopatológiai 
Intézetből, egyrészt „HPLC módsze
rek alkalmazása a szérum glükoprote- 
idek vizsgálatában” (Boldizsár Mari
ann) és „A tiazofutin hatásmechaniz
mus vizsgálatában” (Paulik Edit), va
lamint a Compu Drug Kémiai Kft ré
széről „Eluex egy szakértői rendszer 
folyadékkromatográfiás eluens rediktá- 
lására” (Jánosi Éva és Csizmadia Fe
renc).

A második napon Dr. Nyiredy Sza
bolcs didaktikailag nagyszerűen felépí
tett referátumban tekintette át „Kor
szerű kromatográfiás eljárások a ter
mészetes eredetű anyagok kutatásá
ban” címmel az OPLC és az ahhoz 
kapcsolható módszerek hasznát a ter
mészetes anyagok elválasztásában.

Délután Dr. őrsi Ferenc előadása 
a „Vitaminok meghatározása HPLC-

vel” címen tekintette át a címben je
lölt területet. Ezt követte Dr. Leiszt- 
ner László „Kromatográfiás módszerek 
validálása” című áttekintése, valamint 
Dr. Pásztor József „Kapilláris elektro- 
forézis jelene és jövője” című előadása.

Pénteken délelőtt a tanfolyam záró 
aktusaként tartotta meg Dr. Tyihák 
Ernő „Túlnyomásos rétegkromatográ- 
fia új eredményei” címmel referátu
mát, amit mindig nagy érdeklődés 
kísér a tanfolyamon. Ezt igen jól 
egészítette ki Dr. Mincsovics Emil 
„Minta tisztítás és elválasztás OPLC- 
vel” című előadása.

A tanfolyam sok szempontból hasz- 
hos volt, amit nemcsak a kiváló előa
dóknak köszönhettünk, hanem annak 
is, hogy jelentős számú kiállító jelent 
meg a tanfolyamon. Itt szeretném fel
sorolni az Eurotech (Nagypál György) 
nagyméretű bemutatóját; a Labinform 
Kft. (Vonberg István); a Laboratóriumi 
Műszergyár Rt. (Nánási József)-, a Re- 
anal (Dr. Gráf Lászlóné)-, Serva (Kleer 
Zsuzsa)-, Aktivit Kft. (Dr. Gáspár Ist
ván); Shimazu (Káldor Márton) és nem 
utolsó sorban a Compu Drug kiállítá
sát (Jánosi Éva).
Dr. Matkovics Béla és Dr. Aczél Attila

HÍREK ren d ezvén yekrő l
Vegyészkonferencia ’1992

1992. július 6. és 8. között ke
rül megrendezésre az ezévi Vegyész
konferencia Szombathelyen az Analiti
kai Szakosztály szervezésében analiti
kai tárgykörben.

A konferencia felöleli az analitika 
teljes tárgykörét és egyben otthon ad 
a soronkövetkező Dunántúli Analitikai 
Konferenciának (DÁK), a Kromatog
ráfiás Vándorgyűlésnek és a Kemomet- 
riai Szemináriumnak. Külön szekció

ban szerepel a klinikai analízis és az 
agro-, valamint az élelmiszeranalitika.

A konferencián meghívott plená
ris előadások, bejelentett előadások és 
poszterek szerepelnek az alábbi szekci
ókban:

Agro- és élelmiszeranalitika 
Automatikus elemzés 
Elektroanalitika 
Érc- és kőzetanalitika

Fémanalitika 
Klinikai elemzés 
Környezetvédelem 
Kromatográfia 
Radioanalitika 
Szerves analitika 
Termoanalitika 
Tömegspektrometria
A I  X  _  _  • _ 1 í. s

i i . n u m o i c u o i a  m e j e  a i d U  d l l d i i  l l K ü l

tárgyú kiállítás is lesz. A konferencia 
Szervező Bizottságának elnöke:

Dr. Görög Sándor (Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Rt.)

A tudományos program szervezési 
bizottságának elnöke:

Dr. Horvay György (BME Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszék)

XV. Kémia Tanári Konferencia

1992. augusztus 2J. és 26. között 
rendezik meg a XV. Kémia Tanári <
Konferenciát az MKE Kémia Tanári t
Szakosztály, az Oktatási Bizottság és i
a Somogy megyei Pedagógiai Intézet 1
szervezésében Kaposvárott a Pannon 1
Agrártudományi Egyetem Kaposvári '
Karán. c

A konferencián meghívott plenáris 
előadások, bejelentett előadások, posz
terek, video és számítógépes prog
ramok, valamint kísérleti bemutatók 
lesznek. A szervezőbizottság szívesen 
fogad beszámolókat a kísérleti tanter
vek tanítási tapasztalatairól is. A ren
dező intézmény profiljának megfele

lően a tudományos programban előa
dások és laboratóriumi bemutatók sze
repelnek az élő környezet és a kémia 
kapcsolatairól.

A konferencia szervezési kérdéseivel 
a MKE Kémia Tanári Szakosztályának 
kollektívája foglalkozik, a tanácskozás 
szakmai programját az Egyesület Ok
tatási Bizottsága koordinálja.
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Egyesületi élet

MKE hírek

Az Egyesület Intéző Bizottsága
1992. március 4-én tarto tta  soronkö- 
vetkező ülését. A napirend az 1992. 
március 25-én m egtartott aktíva érte
kezlet programjának előkészítése volt. 
(A z aktíva értekezletről külön híra
nyagban közlünk részletes beszámo
lót.)

Az egyebek között Gálost György 
ügyvezető főtitkár ism ertette Dr. Pun
gor Ernő, a Magyar K ém iai Folyói
rat főszerkesztője írásbeli beszám oló
já t, amely az előző IB ülés végén ér
kezett meg. Ebből kiem elendő, hogy 
a lap költségeinek csökkentésére saját 
erőből oldják meg a sokszorosítást.

Az EB megtárgyalta azt a levélterve
zetet, mellyel a Német K ém ikus Egye
sü lettel létesítendő kapcsolat, együtt
működés indulna meg.

D öntött az EB arról, hogy az Ifjú
sági Csoport kérésére tám ogatja 1 fő 
kiutazását az Európai Ifjú Kémikusok  
Amszterdamban sorrakerülő összejöve
telére.

Az EB megtárgyalta annak a pályá
zatnak a fő szem pontjait, am ellyel az 
Egyesület költségvetési tám ogatásból 
kíván részesülni, kihangsúlyozva azo
kat a rendezvényeket, am elyek a kör
nyezetvédelm i információcserét, a ké
m ia oktatását szolgálják.

Felvetődött az MKE klubjának felú
jítása , melynek programja az új vegyi
pari vállalkozások bem utatkozása és az 
Egyesület munkájába való bekapcsoló
dási lehetősége lehetne.

Aktíva értekezlet. Egyesületünk  
március 25-én rendezte szokásos éves 
aktíva értekezletét.

A  résztvevőket Dr. Náray-Szabó Gá
bor, az Egyesület elnöke üdvözölte. 
Bevezető szavaiban jelezte , hogy az 
állandó változásban lévő gazdasági 
helyzet az Egyesület tevékenységének  
rendszerében is változásokat eredmé
nyez. Annak érdekében, hogy az előt
tünk lévő átmeneti időszakban is Egye
sületünk megőrizze tagságát, az érdek- 
védelm i képviseletet erősíteni kell.

Első napirendi pontként az ak
tíva értekezlet előadása a sokakat 
érintő, pillanatnyilag egyik legizgalma
sabb kérdésről, a vegyipari privatizá
ció helyzetéről igyekezett információt 
és tájékoztatást adni. Csundcrlik Fe
renc, az Állam i Vagyonügynökség főta
nácsosa a kötetlen beszélgetés formájá
ban a privatizáció, ezen belül a vegyi
par helyzetéről adott tájékoztatást, il

letve erről a témakörről cseréltek véle
m ényt a résztvevők.

Az előadó bevezetésként összefog
la lta  azokat az elveket, melyeknek a si
keres privatizációhoz érvényesülni kell. 
Ezek közül kiemelendő, hogy a befek
tetővel szemben jól felkészült vállalat 
szám íthat a sikeres privatizációra, a 
m agántulajdonba kerülés kedvező po
zíciókat eredményezhet a vállalat szá
mára.

A beszélgetések során nyilvánvalóvá 
vált, hogy ez az elv nehezen tud érvé
nyesülni, m ivel a rossz gazdasági hely
zet m iatt a vállalatok nagy része kény
szerpályán van és nem választhat a le
hetőségekből. M egfogalm azódott az az 
igény, hogy a privatizáció szem pontjá
ból kedvezőbb pozíció elérése érdeké
ben a már befolyt összegekből a cégek 
feljavítására jelentősebb figyelmet kel
lene fordítani.

Az előadó aláhúzta, hogy az Á V Ü  
ezt az elvet igyekszik bizonyos ese
tekben követni a jövőben sorrakerülő 
programok során.

A  beszélgetés közben több konkrét 
vállalati helyzetről, problémáról szá
moltak be a résztvevők. A m egnyug
tató  megoldás azonban még kevés eset
ben született m eg. (Az előadást részle
teiben jelen számunk 220. oldalán kö
zöljük.)

Második napirendi pontként került 
sor az Egyesület 1991. évi tevékenysé
géről és az 1992. évi tervekről szóló be
számolókra Dr. Kálmán Alajos alelnök 
elnökletével.

Dr.Harsányt László főtitkár foly
tatva az értekezlet első részében kiala
kult beszélgetési formát, röviden össze
foglalta azokat a tevékenységeket, me
lyekre a jövőben több figyelmet kell 
fordítani. Ezek közül elsősorban meg
em lítendő az érdekvédelem keretében 
az állásbörze megszervezése.

A nemzetközi rendezvényeknek fo
kozottabban van jelentőségük hírünk 
terjesztése érdekében. A főtitkár ki
hangsúlyozta, hogy az egyesületi lapok 
kiadását folytatni kell. Az Egyesület 
elsősorban a Középiskolai Kém iai La
pok tám ogatását tartja fontosnak.

Az Egyesület igyekszik az átmeneti 
időszakban is fenntartani az egyesületi 
élet kereteit, tudom ásul véve a kisebb 
aktivitást.

A  hozzászólásokból kiemelendő az 
a vélemény, hogy az új vállalkozások 
tisztelik a társadalmi szervezetet, de 
megkívánják, hogy a jogi tagdíjként
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jelentkező befektetés haszna legalább 
erkölcsileg jelentkezzen.

Az Egyesület vezetői jelezték, hogy 
folyam atban van az átalakult és új vál
lalkozások felkeresése a jogi tagság ér
dekében és a tevékenységek szervezésé
nél fokozottan figyelmet fordítanak az 
em lített igények kielégítésére.

Gálost György ügyvezető főtitkár 
foglalta össze a szakosztályok elmúlt 
évi és ezévi tevékenységét. A  havi köz
lem ényekből folyam atosan követhető 
a szakosztályok többé-kevésbé rend
szeres tevékenysége. A  rendezvények 
csökkenő száma is je lz i az aktivitás 
csökkenését. 1994-ben várható a ren
dezvények számának növekedése. A  jö
vőben több hangsúlyt kell fektetni a 
központi szakosztályok koordináló sze
repére. Ennek eredményeként a nem
zetközi rendezvények szám a növeked
hetne, melynek az Egyesület önfenn
tartó képességében is jelentősége van.

Az önfenntartást 1991-ben sikerült 
m egvalósítani és 1992-ben is van re
mény erre a következő forrásokból: a 
tagdíjbevétel a költségek 23-30%-át fe
dezi. A  rendezvényekhez, az oktatási 
programokhoz, a lapkiadáshoz a Me
cenatúra, a Pro K ultúra, a Vegyész 
és m ás alapítványok pályázatán in
dult az egyesület b íztató  jelekkel. A  
M TESZ központi tám ogatásának meg
szűnésével pályázni lehet költségvetési 
tám ogatásra, m elyből az Egyesület re
m énnyel számít részesülni több prog
ramja alapján is. Az egyik említésre 
m éltó program a K ém ia Tanári Szak
osztály és az O ktatási Bizottság által 
szervezett alternatív oktatási program 
kidolgozásának kezdeményezése és a 
program végrehajtásában való részvé
tel. A  másik az Euroenvironment ’92 
nagyrendezvény, m elyről lapunk más 
helyén már beszám oltunk.

A  hozzászólások és beszélgetések 
alapján összefoglalóan elmondható, hogy 
az aktívák m egfogalm azták azt az 
igényt, hogy az Egyesület aktívan 
vegyen részt a válságkezelő progra
m okban, érdekképviseleti feladatok
ban, m ivel egyes régiókban fokozottan 
jelentkeznek a válságok a munkahelyek 
m egszűnésével és átalakulásával.

Felvetődött az a kérdés, van-e ipar- 
politika, foglalkoztatáspolitika annak 
ellenére is, hogy az Egyesület meg
fogalm azta és tovább ította  a vegyi
par átalakulásának koncepcióját (lásd 
1991. 11. szám).

Az értekezlet azzal a gondolattal 
zárult, hogy a szóbakerült kérdések, 
problémák m egoldásában, kezelésében 
az egyesületi tevékenység pozitívumo
kat tud adni, ha igazodik a változó igé
nyekhez és kihívásokhoz, melyekre a 
vezetőség minden tudásával felkészülni 
igyekszik a jövőben is.

Banai Endréní
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A biotechnológiai folyamatok mérésének és szabályozásának új 
irányvonalai*

A sejttömeg bioszintézisére elsődleges és másodla
gos metabolitokra, fehérjék ipari és diagnosztikai al
kalmazására felhasznált enzimekre, valamint gyógyá
szati célokra használt fehérjékre, több enzim együttes 
hatására van szükség. A sejtek teljes biológiai poten
ciáljának elérésére a sejtszaporulat és a termékképző
dés optimális környezeti feltételeit kell a bioreaktor
ban fenntartani, legalábbis a legfontosabb kulcspara
méterek tekintetében.

Egy bizonyos enzim aktivitását több tápközeg- 
komponens koncentrációja szabályozza. Jólismert a 
szénvegyületek (pl. glukóz), nitrogén-vegyületek (pl. 
ammónia), foszfátok, valamint a szubsztrátumok ál
tal előidézett enzimindukció enzimszabályozó hatása. 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy nagy koncentrá
ciók repressziót vagy gátlást idéznek elő, kis koncent
rációk csökkentik a szaporodást és a termékképződés 
sebességét.

Az optimális koncentrációs tartomány időnként 
rendkívül szűk. Több lehetőség áll fenn a kulcskom
ponensek koncentrációjának szabályozására: gyakran 
alkalmaznak gyenge oldhatóságú komponenseket (pl. 
földimogyoró lisztet), vagy olyan szubsztrátumokat 
(pl. laktóz), amelyeket a mikroorganizmusok csak las
san képesek fogyasztani. Mindazonáltal, a törzs javí
tásával a kulcskomponensek optimális koncentrációja 
változhat. Az ilyen jellegű rugalmas művelet csak a 
folyamatszabályozásra alkalmas gyors in situ vagy on
line folyamatelemzés segítségével végezhető el.

A limitáló komponens koncentrációjának szabályo- 
sása különösképpen nehéz az alacsony koncentrációs 
szintre való tekintettel. Ebben az esetben, a kulcs
komponens koncentrációját matematikai modell segít
ségével a mérhető komponensekből számítják ki.

A következőkben új in situ és on-line mérési tech
nikákat fogunk ismertetni a folyamatszabályozásban 
való felhasználásra a tápközeg-komponensek gyors 
demzésére és a sejt tulajdonságainak jellemzésére irá
nyuló munkához.

* A IUPAC Kongresszusán 1991. aug. 21-én e lh an g zo tt elóa- 
lás. Sa jtó  a lá  rendezte  Dr. B iac t P éter, Központi Élelm iszeripari 
f u ta tó  In tézet, B udapest

** Institu t für Technische Chemie, Universität Hannover 
Németország)

SC HÜG ERL ,  KARL**

Kis molekulasúlyú tápközeg komponensek on-line 
mérése

Az in situ technikák az oldott oxigén (PO2), az ol
dott C 02/p C 0 2), a hidrogén ion (pH), valamint a 
redox potenciál [1] mérésére korlátozódnak. A többi 
táptalaj-komponens koncentrációját ex situ, vagyis a 
reaktoron kívül mérik. Miután a legtöbb bioreaktor 
szakaszos működtetésű, az on-line analízishez a reak
torból aszeptikus mintavételre van szükség.

A legáltalánosabb on-line mintavételi rendszerek 
cross-flow szűrő modulokat alkalmaznak, amelyek 
egy közegrecirkulációs spirálba vannak integrálva (pl. 
BIOPEM, B. Braun Diessel Biotech, Melsungen) 
[2], csöves in situ szűrőkkel (pl. In situFilter, ABC 
Bioverfahrenstechnik; Biotechnologie, Puchheim) [3]. 
Ellentétben az in situ csöves szűrőkkel, a cross- 
flow modulok nem használhatók nyírásra érzékeny 
sejtek (pl. állati), olyan mikroorganizmusok, amelyek 
gyorsan változtatják metabolizmusukat korlátozott 
oxigéntartalmú feltételek között (pl. S. cerevisiae), és 
rekombináns mikroorganizmusok tenyésztésére.

A legtöbb klasszikus analitikai módszer ex situ ana
lízisben alkalmazható. A legfőbb problémát az on
line minta kondicionálás, kalibráció és a vakpróba
mérések okozzák. A folyamatos lég-szegmentált áram- 
lású elemző (CFA) a vegyiparban népszerű (Tech- 
nicon System of Bran + Lübbe, Skalar Analytica). 
Mindazonáltal, a húslé táptalaj mintavétele esetében 
háromnapos használat után általában lebomlik a vizs
gálórendszerben fellépő fehérje-kicsapódás és sejtsza
porulat következtében.

Ezt a technikát az is nehezíti, hogy nagy mennyi
ségű reagensre és mintákra, valamint hosszú vizsgálati 
időre van szükség [4],

Folytonos működésű analizátor (FIA) hordozó áram
lást használ fel, amelybe a mintából kis mennyiséget 
injektálnak [5j. Ez a tápközeg nagyméretű hígulását 
okozza és csökkenti a sejtszaporulat valószínűségét a 
vizsgálóműszerben. A minta a reagenssel olyan ter
méket képez, amelynek koncentrációs csúcsmagassá
gát a detektorban mérik. A technika kismennyiségfi 
reagenst és mintát használ fel rövid reakcióidő mel
lett, és rendkívül sokoldalú, amely jellemzők növelik 
népszerűségét.
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A nagynyomású folyadékkromatográfía (HPLC) 
standard technika a vegyiparban [6]. Mindazonáltal, 
ritkán alkalmazzák a biotechnológiában on-line folya
matszabályozásra. Amennyiben tiszta vegyszerekkel 
és gázmentesített oldószerekkel végzik a munkát, úgy 
stabil, hosszú időtartamú mérés végezhető [7].

Olcsó tömegspektrométerek (MS) váltak népsze
rűvé a tenyészetek elhasznált gáz összetételének vizs
gálatában. Legújabban, az oldott gázt és illó kompo
nenseket is on-line vizsgálják [8]. A teljesen automa
tizált analizáló rendszerek lehetővé teszik a real-time 
elem csatlakozását és a nem-mérhető változók értéke
lését (pl. sejtkoncentráció) [9].

A prekurzorok és tápanyagkomponensek koncent
rációinak on-line mérése bioreaktorokban lehetővé 
tette a másodlagos metabolitok in vivo bioszintézi
sét termelődésük alatt a tápközeg-összetétel függvé
nyében [10], valamint a sejtszabályozás és a reaktor- 
szabályozás közötti dinamikus viszony értékelését.

Mindezek a fejlett folyamatszabályozás reális dina
mikus modellje kifejlesztésének előfeltételei a sejtre
aktor rendszerben.

Minta
Kalibráció
Puffer

Puffer
Reagens

0,6 ml/min 
0,6 ml/min
2 ml/min

2 ml/min 
0,05 ml/min

Vakérték

37° C
f\AAAJ i -Q ~ r ° etekt(ir

1. ábra Turbidimetrikus immunvizsgálati folytonos működésű 
analizátor

A m in táb an  lévő an tigén  (A g) és a reagensben lévő an tites t 
(A b) A g-A b komplexet fo rm ál, amely aggregálódik és szórja  
a  fényt a detektorban. A z A g koncentrációt az extinkcióból 
szám ítják  ki

Immunovizsgálatokat és HPLC-t alkalmaznak a 
speciális fehérjekoncentráció mérésére a tápközegben.

Minta
Reagens
Kalibráció

Puffer
5 l>

Oszlop

i ^ £ r -Detektor

£ ábra Heterogén kompetitiv immunvizsgálati folytonos működé tű  
analizátor

Az A b immobilizálva van a  hordozó felszínén egy oszlopban. A 
jelzetlen  Ag a m in tában  és a fluoreszcencia érdekében festékkel 
je lze tt Ag a reagensben versenyeznek az A b kötődési helyeiért. 
M iu tán  az A b-A g kom plex k ialakult, az oszlopot kiöblítik, a 
kom plex kiszorul és a je lz e tt  Ag frakciót m érik a de tek to rban

Nagy molekulasúlyú tápközeg-komponensek 
on-line vizsgálata

A biopolimer koncentráció on-line mérését terme
lődésük alatt még ritkán végzik. Az extracelluláris 
enzimaktivitás on-line vizsgálatára általában modell 
szubsztrátumokat használnak, s amelyeket egy ter
mékké konvertálnak, amelyek koncentrációját CFA 
vagy FIA rendszerrel mérik [ 11].

mkl

S. ábra. Homogén kompetitiv immunvizsgdlati folytonos működésű 
analizátor, amely a jelzett Ab és a jelzett Ag közötti energiaátadáson 

alapul

Fluoreszcencia érdekében festékkel je lz e tt A b  az I. reagensben 
és fluoreszcencia érdekében festékkel je lz e t t  A g a II. reagensben 
A b-A g  kom plexet a lkotnak, amely fuoreszkáló  fényt bocsát 
ki az UV fénnyel m űködő de tek to rb an . A m intában lévő 
jelzetlen  Ag versenyez az A b kötési helye iért a  jelzett Ag-vel, de 
nem  bocsá t ki fluoreszcenciát. M inél n agyobb  a fluoreszcencia 
in tenzitás, annál kisebb az Ag koncentráció  a  m intában

ábra Átlagos pullulanáz koncentráció on line (T IA ) és off line 
(referencia vizsgálat) mérés alapján C. thermosulfurogenes tenyésztés 

alatt

Idő, h

5. ábra Korreláció a turbidimetrikus idő folytonos működésű 
analizátor (FIA) és ELISA között az IgG meghatározásnál szimulált 

fermentációban

On-line fehérje-mérést turbidimetrikus immuno
vizsgálatokkal dolgozták ki (1. ábra), valamint kifej
lesztették a homogén (2. ábra) és heterogén kompeti
tiv immunovizsgálatokat is (S. ábra) [12 és 13]. A 4-> 
5. és 6. ábrák három példát mutatnak be a pullulanáz 
enzim az IgG monoklon antitest és az Antithrombin 
III on-line vizsgálatára.

A turbidimetrikus immunovizsgálatok válaszadási 
ideje (néhány perc) elég kevés ahhoz, hogy a termelési 
folyamat szabályozható legyen. Gyorsabb mérésekre 
van szükség azonban a fehérje-kinyerés és a tisztí
tási folyamatok szabályozására. A legutóbbi években, 
szupergyors HPLC technikákat (néhány másodper
ces analízisidővel) fejlesztettek ki fehérjeanalízis cél-
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6. ábra A T  IIT term elS  tejtek tényé Betétének tám vlálá ta

Az AT III ó ránkén t kerül m eghatározásra  tu rb id im etrikus vizs
g á la tta l (TIA) és E LISA  referenciával. Az on-line v izsgálatnál 
m egado tt értékek há ro m  mérés á tlag érték é t m u ta tják , m íg az 
ELISA  adatok  két v izsgálat á tlagából szárm aznak

jaira [14]. Ezek a technikák azonban nem kerültek al
kalmazásra folyamatszabályozásnál.

A biopolimerek tömegspektrometriás elemzése 
mindeddig nem volt lehetséges a nagy polimer- 
tömegek miatt. Különböző ionizációs technikákat fej
lesztettek ki az utóbbi időben, amelyek kibővítették 
a tömegspektrométer biopolimerekhez történő alkal
mazását.

Atomrészecske gyorsító, tömegspektrometriával 
(FABMS), semleges atomú biopolimer ionokat termel
nek gyakorlatilag 10 kDa nagyságig [15]. A folyadék- 
ionpár tömegspektrometria (LSIMS) ionenergiát (pl. 
Cs ion) használ ionizációra [16]. Elektronsugár tö
megspektrometria (ESMS) nagyfeszültségű mezőt hasz
nál töltött folyadékcseppek diszperziójának előidézé
sére. A többpólusú fehérje-ionok deszorbeálnak a fo
lyadékfelszínről és kimutathatók [17] („Ionspray” és 
athermospray” [18]) olyan variánsok, ahol a gáz és a 
hő segíti az ion elpárologtatási folyamatot [16].

Mind a mai napig nem ismerünk tömegspektromet
riás on-line biopolimer vizsgálatot. Ezek az új ionizá
ciós technikák s jövőben szélesebbé teszik a tömeg- 
spektromeria alkalmazását a biopolimereknél.

A sejtek koncentrációjának és biológiai 
állapotának értékelése

A mikroorganizmusok és állati sejtek koncentrá
ciója fontos állapotváltozások. A sejtkoncentráció 
(biomassza-koncentráció) in situ meghatározásának 
legáltalánosabb módjai mikroorganizmus kultúrában 
a transzmittált fény mérése (turbidimetria) (Bon
nier Technology Group, EUR-Control, Models MEX 
2/OD-10/5 és MEX 3/RD-10/5), valamint a szórt 
fény mérése (nefelometria) [19]. Ezek a módszerek 
azonban nem eléggé szelektívek. Nem tudnak különb
séget tenni szilárd részecskék, élettelen és élő sejtek 
között.

A szuszpenziók dielektromos áteresztése érzékeny 
a részecskék elektromos tulajdonságaira. Ilymódon, 
lehet különbséget tenni sejtek és szuszpendált szi
lárd részecskék között a kultúrában, mivel különböző

elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ABER 
INSTRUMENTS cég BUGMETER műszere ezt az el
vet használja fel. Nipkow és mtsai [20] megvizsgálták 
ezt a műszert és megállapították, hogy érzékenysége 
túlságosan csekély az alacsony sejtkoncentrációkhoz, 
és nagy sejtkoncentrációk esetén a sejtkultúra vezető- 
képessége túl nagy volt a megfelelő méréshez. Kalori
metrikus vagy fluorimetrikus módszerek alkalmazha
tók az élő sejtek koncentrációjának mérésére.

Metabolisztikusan aktív mikroorganizmusok olyan 
hőt képeznek, ami egyenesen arányos az elfogyasztott 
oxigénnel [21]. Ha kalorimétert használunk a sejtkul
túránál, a sejttömeg koncentrációja megbecsülhető a 
sejtek által termelt hő segítségével jól definiált te
nyésztési feltételek esetén [22]. Egy hőfluxus kalori- 
méter, amelyet a Ciba Geigy Ag, Basel cég fejlesztett 
ki és a Mettler Instruments hozott forgalomba „Reac
tion calorimeter RC1” néven, a piacon kapható.

NADH és NADPH az élő sejtekben gerjeszthető UV 
fénnyel és a indukált fluoreszcencia mérhető megfe
lelő detektorokkal 460 nm-nél. Erre két műszer kap
ható a piacon: a Biochem Technology Fluoro Me
asure és Dr. W. Ingold Fluorsensor műszere. Ezen 
NA D/P/H fluoreszenciának nagy szerepe van a te
nyészetek vizsgálata, tanulmányozása és szabályozása 
eszközeként [23], [24], [25]. Zabriskie és Humphrey flu
oreszcenciát használtak az élő sejttömeg-koncentráció 
mérésére [26], A következő viszonyt állapították meg 
az I j  fluoreszcencia-intenzitás és az X sejttömeg- 
koncentráció között:

X- [«-*•/, Y ' \
ahol a és 6 kontansok, amelyek jellemzőek a bioló
giai rendszerre és a reaktorra. Néhány speciális ese- 
ben lineáris viszony áll fenn X  és I j  között (pl. 
Zymomonas mobilis-nél nem-limitált szaporodási fel
tételek mellett [27], Methylomonas mucosa-nál [28] 
és Pseudomonas putida-nál [29]). Miután a kultúra 
fluoreszcenciáját több olyan tápközeg-komponens is 
befolyásolja, amelyek fluoreszcenciára képesek, vala
mint a sejtek biológiai állapotának változásai, ame
lyek komoly hatást gyakorolnak a sejtekben a NADH 
poolra, a fluoreszcencia használata a biomassza kon
centráció on-line mérésére meglehetősen nehéz prob
léma, amelynek megoldása negymértékű tapasztala
tot igényel [30].

Az immobilizált sejtek biológiai állapotának meg
határozása nehéz. Megfigyelhető volt fluoreszcencia 
segítségével az élő immobilizált sejtkoncentráció nö
vekedése, kvalitatív módon [31].

A sejtek biológiai állapotának in situ meghatáro
zása rendkívül nehéz feladat. Különböző technikákat 
alkalmaznak a sejt állapotára vonatkozó információ- 
szerzés bővítésére, pl.
-  anyagmérleg,
-  fluorimetria,
-  mikrokalorimetria és
-  ezek kombinációja.

Ezeknél a technikáknál a legfőbb problémát a mért 
jelek interpretációja okozza.
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A CO2 termelési sebesség aránya az O2 felvé
teli arányhoz, amit légzési kvóciensnek neveznek, 
vagyis RQ, az anyagmérleg módszerek legáltaláno
sabb technikája. RQ<1 oxidativ és RQ>1  oxidatív- 
fermentatív metabolizmust jelez. Több kutatócsoport 
alkalmazta az RQ-szabályozást a sütőipari élesztő 
gyártásban (pl. [32], [33]). Az intracelluláris NADH- 
nak köszönhető fluoreszcencia-intenzitás segítségével 
az aerob-anaerob átalakulás, az oldott oxigén kon
centráció hatása, a hígulási sebesség, a szubsztrátum- 
koncentráció, a diauxikus szaporodás, a szinkron kul
túra, a glükolitikus oszcilláció, a metabolisztikus el
mozdulások stb. vizsgálhatók. A [19] 5. táblázatában 
mindezen vizsgálatok összefoglalásra kerültek.

A gyors válaszadás jellege használható fel folyamat- 
szabályozásra a C 0 2 termelési sebesség és a légzési 
kvóciens kombinálásával [34],

Az intracelluláris enzimkvantitás on-line meghatá
rozása nehéz feladat. Mindazonáltal, példákat közöl
tek a penicilin G amidáz aktivitás meghatározásává 
kapcsolatban, összekapcsolva az E. coli-val CFA 35 
és béta-galaktozidáz aktivitást E. coli-ban FIA 36 
segítségével.

Off-line módszereket használnak az intracellulá
ris kulcskomponensek (DNA, RNA, fehérjék, lipidek) 
meghatározására egy lézer áramlásos citométer alkal
mazásával végzett festés után (pl. [37] és [38]). Kü
lönbséget lehet tenni a plazmid-mentes és plazmid- 
hordozó sejtek között, feltéve, ha a plazmid egy an
tibiotikumokra rezisztens gént tartalmaz és a sejtet 
antibiotikumok jelenlétében tenyésztik [39], [40], [41],
[42] . Előnyös feltételek mellett, a génszerkezet figyel
hető meg a sejtméret és a fehérjetartalom mérésével 
kvázi on-line módon áramlásos citométer segítségével
[43] .

Számos különböző atom használható az intracellu
láris pH mérésére a Nukleáris Mágneses Rezonancia 
Spektroszkópia (NMR) segítségével, ide értve a követ
kezőket:

*H és 13C [44], 14N és 15N [45], 19F [46] és 31P [47]. 
Mindazonáltal, majdnem valamennyi kutató 31P-t 
használt mérésre.

Az intracelluláris pH mérések in vivo 31P NMR 
használatával általánossá váltak és ezt alkalmazták a 
metabolisztikus folyamatok tanulmányozására külön
böző organizmusokban (pl. [48]). NMR mérések órá
kat, napokat igényelnek. El kell látni a sejteket táp
anyagokkal, beleértve az oxigént, a vizsgálatok alatt. 
Speciális mini-reaktorokat használtak erre a célra [49]. 
Mindazonáltal, laboratóriumi technikaként továbbra 
is alkalmazzák, amelyet alapkutatási célokra használ
nak.

Folyamatszabályozás

A biofolyamatok optimáhs működtetése érdekében 
azokat figyelni és szabályozni kell. In situ és on-line fi
gyelik a folyamat kontroll- és állapotváltozóit, ilymó- 
don kísérik a rendszer működését. Ezek a figyelt vál
tozók kerülnek felhasználásra a kontroli-változók op

timális szintjének fenntartására. A bioreaktor-rend- 
szereket a következők szerint ellenőrzik [50]:
-  alacsony-szintű ellenőrzés:

-  folyamat-szabályozás (pl. szakaszos üzem szabá
lyozása),

-  egyszeres-visszacsatolás szabályozás a környezeti 
változók vonatkozásában (pl. hőmérséklet-, pH- 
vagy keverő fordulatszám szabályozás),

-  fejlett folyamatszabályozás:
-  előtáplálás szabályozása (mielőtt zavar lép fel, 

korrigáló szabályozó műveletet végeznek a várt 
hatás megelőzésére) ,

-  adaptív szabályozás (ha a folyamat jellemzői az 
idő folyamán változnak, az üzemelési feltételek 
változtatást igényelhetnek. Ide tartoznak a sza
bályozó paraméterek, valamint állítópontok).

-  optimalizálás és magas-szintű szabályozás: konstans 
beállást optimalizálnak az alacsony-szintű szabá
lyozásra és folyamatos működésű bioreaktoroknál, 
a szakaszos művelet profiloptimalizálása (pl. sütői
pari élesztő termelés),

-  adaptív optimalizáció és szabályozás: a bioreakto
rok optimális üzemelési feltételeinek meghatáro
zása, amely lehet ismeretlen vagy változhat az idő
során.
A biológiai rendszerek nagyfokú komplexitása mi

att, egyszerűsítés nélkül nincs mód a modellezésre.
Továbbá, a sejttenyésztés és a termékképzés nem 

determinisztikus folyamatok. Gyakran az is előfordul, 
hogy fontos szabályozó változók nem mérhetők on
line módon. Ezért minden esetben állapotbecslésre 
és adaptív ellenőrzésre van szükség az optimális 
folyamat működtetéséhez.

Fejlett szabályozási technikát dolgoztak ki, és azo
kat részlegesen fel is használják a laboratóriumok
ban. Mindazonáltal, még nem eléggé megbízhatóak 
a bioechnológiai termelési folyamatokban való alkal
mazásra. Várható azonban, hogy megbízhatóságuk az 
elkövetkező évek során javulni fog és fokozatosan az 
ipari gyakorlatban is bevezetést nyernek.

Következtetések

Várható, hogy az on-line folyamatellenőrzés kibő
vítésre kerül további tápközeg-komponensekre a FIA 
rendszerekbe integrált bioszenzorok felhasználásával. 
Intracelluláris komponenseket nem durva módszerek
kel lehet majd elemezni, hanem NADH fluoreszcenci
ával, valamint on-line sejt szétbontással és az intracel
luláris enzimaktivitások CFA vagy FIA elemzésével.

Az analitikai műszereket megfelelő szoftver segítsé
gével teszik érzékenyebbé és az on-line folyamatelem
zés a mérések ismeretein alapuló értékelése segítségé
vel kiegészül.

Az off-line technikák, így az áramlásos citomeriás 
mérések felgyorsításra kerülnek és on-line módon 
lesznek működtethetők. Első sikeres megoldásról már 
a szakirodalom beszámolt [51], Az NMR módszereket 
csak az alapkutatásokban fogják alkalmazni, a magas 
költséget és sok időt igénylő mérések m iatt. Fejlett
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szabályozó technikát fognak alkalmazni nemcsak a 
laboratóriumokban, de a termelésben is, ha azok 
megbízhatósága tovább fog javulni.

A kézirat beérkezett: 1991. okt. 17.
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Energiahordozók újratermelődő nyersanyagokból*

Bevezetés

Mivel a növényi anyag energiatartalma a foto
szintetikus úton átalakult napenergián alapul, az 
energiahordozók előállítása újratermelődő nyersanya
gokból indirekt út a napenergia hasznosítására. A 
fotoszintézis-hatásfok [1] szerint pl. 4,3% cukorrépára, 
3,8% cukornádra és 1,7% búzára. A növények maxi
málisan lehetséges felületspecifikus energiahozama a 
fűtőértékből és az átlagos termésből számítva cukor
répánál az évente besugárzott napenergia kb. 0 ,8%-a 
és a búzánál kb. 0,6% (lásd a [2]-t). Az évente gyár
tott biomasszában tárolt energia kb. 10-szer nagyobb, 
mint a globális energiaigény [1,3]. A mezőgazdasági 
termékek egy soránál az Európai Gazdasági Közös
ségen belül az önellátói fokot messze túllépik. Ez a 
mutatószám pl. 1984/85-ben búzára 145% és cukorra 
132% volt [4]. Tekintve az állandóan növekvő termés
hozamokat, a közel azonos belföldi fogyasztásnál ab
ból lehet kiindulni, hogy az Európai Gazdasági Kö
zösségen belül távlatilag 5-10 miihó ha-t lehet ren
delkezésre bocsájtani speciális nyersanyag- és energi
anövények célzott termesztésére anélkül, hogy veszé
lyeztetnék a saját ellátást, vagy a harmadik világba 
irányuló szükséges élelmiszerszállításokat [5]. A mező- 
gazdasági termőterület 10-20%-os részével az NSZK- 
ban kb. 6-12 millió t kŐ6zénegyenérték bruttó ener
giahozam állna rendelkezésre a növényekben tárolt 
napenergia formájában. Járulékosan még több mint 6 
miihó t kőszénegyenértékű növényi és állati hulladék 
eredetű potenciállal lehet számolni [6]. Összevéve ma
ximálisan 18 miihó t kőszénegyenértékű bruttó ener
giahozam adódik és ez megfelel az NSZK 1986. évi 385 
millió t kőszénegyenértékű primér energiatermelése 
5%-ának [7], Energiahordozó nyerésére biomasszából 
energetikai előbefektetést kell végezni a mezőgazda- 
sági termelési eljárásokban és a nyersanyag átalakítá
sánál. Ezen energiabefektetést szembeállítják az elő
állított fő- és melléktermékek energiatartalmával és 
megvizsgálják, hogy az adott eljárással lehetséges-e a 
fosszilis forrásokból származó primér energiát a növé
nyekben tárolt napenergiával helyettesíteni.

Eljárások és energiamérlegek

A potenciálisan rendelkezésre álló termőterületet ki 
lehet használni az olyan energiahordozók nyerésére, 
mint a fa, biogáz, metanol, etanol és repceolaj. A kö
vetkezőkben néhány példát mutatunk be, amelyeknél 
az energiamérleg áll az előtérben. A bemenő teljesít
mény meghatározására a kontroll tér határait annyira

* Chemie Ingenieur Technik, 61. l.sy. p. 9—15. (1989)
** GEA Wiegand GmBH, Ettlingen
*** Kasseler Str. 3, 3583 Wabern-Viedermöllrich
Fordíto tta és sajtó alá rendezte: Bukosza Iitvánné

mkl
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kiterjesztettük, hogy a mezőgazdasági termelési eljá
rás, a nyersanyagszállítás és az átalakító berendezés 
mellett a segédanyagok (pl. műtrágya) előállításáéra 
szolgáló folyamatokat is tartalmazza. Az 1. táblázat
ban felsoroltuk az inputokat a cukorrépa termeszté
sére, szedésére és szállításáéra a [8,9] alapulvételé
vel. A mezőgazdasági gépek közvetlen üzemanyagfel
használásán kívül számításba vettük a vetőmagelőké
szítés, növényvédőszerek és műtrágyák előállításának 
energiafelhasználását is.

C u k o r-

1. ábra. K om binált cukor- és etanol-nyerés alapfolyamat-ábrája

Az etanolt cukorrépából az 1. ábrán bemutatott 
folyamatábra alapján állítják elő. Az energiabevi
tel ezen konverziós eljárásnál a következőkből adó
dik össze: tüzelőanyagigény szorozva a fűtőértékkel, 
a vásárolt elektromos energia, amelyet 35%-nak fel
vett erőműhatásfokkal tüzelőanyag-energiára számí
tunk át és a megfelelő energia-felhasználások a szüksé
ges segédanyagok előállítására. Az energiaszámításnál 
elhanyagoltuk az emberi munkaerőre és a berendezés 
építésére vonatkozó nehezen megfogható tételeket. Ez 
utóbbi tételek durva becslése azt mutatja, hogy en
nek nincs döntő hatása az eredményre, mivel kevesebb 
mint a berendezés élettartama alatt termelt egész eta- 
nolmennyiség fűtőértékének 1%-a. Az energia-output 
meghatározása a fő és melléktermékek felhasználása 
szerint igazodik és elvileg két különböző módon tör
ténhet:
-  mint az az energiaérték, ami a termék kémiai 

átalakulásánál szabadul fel (reakciótétel) vagy,
-  mint az igényelt energiamennyiség foszilis tüzelő

anyagokból azon termékek előállítására, amelye
ket a biomasszából nyert termékekkel helyettesí
tettek (helyettesítés tétel). Az első szerint az újra
termelődő nyersanyagokból előállított energiahor
dozókra az energia-outputot a ffitőértékkel tesszük
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1. táblázat
C ukorrépa term esztése , -szedése, -szá llítása  kom plex fo lyam atának  energia-bevitele

Megnevezés Felhasználás Energiaérték Energia-input

Műtrágyák:
Nitrogén, N 180,0 kg/ha 74,0 MJ/kg 13,32 G J/ha
Foszfát, P2O5 140,0 kg/ha 14,0 MJ/kg 1,96 G J/ha
Kálium, K20 240,0 kg/ha 9,0 MJ/kg 2,16 G J/ha
Vetőmag 5,5 kg/ha 98,0 MJ/kg 0,54 G J/ha
Üzemanyag:
Dízelolaj 155,0 1/ha 35,7 MJ/1 5,53 G J/ha
Kenőolaj 4,7 1/ha 35,7 MJ/1 0,17 G J/ha
Növényvédőszer 5,0 kg/ha 115,0 MJ/kg 0,58 G J/ha

Közbenső összeg 24,26 G J/ha
Üzemanyag levélgyűjtéshez 60,0 1/h a 35,7 MJ/1 2,14 G J/ha
Szállítás (50 km) 50,0 t/h a 2,0 M J/t km 5,00 G J/ha

Összesen: 31,40 G J/ha

azonossá. A második módszer szerint, mint pl. a 
benzin fűtőértékekvivalens helyettesítése etanollal, 
az energia-output az etanol-fűtőértékből és a ben
zingyártásnál megtakarított energiából áll. A bi
omassza feldolgozásánál képződő melléktermékek 
gyakran felhasználhatók takarmányként, ekkor az 
energia-output megfelel a reakciótétel szerint a ké
rődzők által átalakítható energiának [10], A szubsz
titúció tétel szerint az energia-input a helyettesítő 
takarmányra az 1. táblázatban feltüntetettel ha
sonló módon határozható meg. A melléktermék fel- 
használásánál trágyaként az output egyenlő az ek
vivalens műtrágyamennyiség előállítására szolgáló 
energiafelhasználással.
Mivel a szubsztitúciótétel az adott referenciater

mékektől függően különböző eredményekhez vezet
het, először bemutatunk néhány példát, anjelyeknél 
az outputot a reakciótétel határozza meg és csak a 
melléktermékek pl. trágyaként való felhasználására 
használjuk a másik módszert.

Etanol

A keményítő, vagy cukortartalmú növényekből fer
mentációs etanolt lehet előállítani, amelyet mint Bra
zíliában vagy az USA-ban karburátor-üzemanyagként 
vagy benzinadalékként lehetne felhasználni [ 11]. Az 
etanol ipari előállítására csaknem kizárólag élesztőket 
alkalmaznak, amelyek anaerob körülmények között a 
cukrot etanollá és szén-dioxiddá alakítják át; az al
koholhozam ipari berendezésekben kb. 90%, ill. 0,46 
kg etanol/kg glükóz. A fermentálás előtt szükséges a 
nyersanyag előkészítése erjesztésre alkalmas anyaggá 
[12]. E célból a cukorrépát mechanikusan aprítják és 
ellenáramban vezetett vízzel, extrakcióval szacharóz 
oldatot nyernek, amely ezt követően még tisztítható, 
besűríthető és tárolható az alkohol-berendezés egész 
éves üzemeléséhez. A cukorrépával ellentétben a búza 
tárolható; őrlés valamint liszt- és korpafrakcióra szét

választás után a a keményítőt enzimatikusan kismole- 
kulájú alkotóira bontják. Az etanoltartalmat a folyto
nos fermentációban az élesztő anyagcsere termékkon
centrációtól függő befolyása limitálja és ez kb. 7 tf%. 
Az etanolt több nyomásfokozat és rektifikáló kolonna 
összekapcsolásával dúsítják [13], bevonva egy azeot- 
rop rektifikációt is, mivel a benzinnel való keveréshez 
oldásközvetítő alkalmazása nélkül, vízmentes etanol 
szükséges. A rektifikálásnál kieső cefrét takarmánnyá 
lehet feldolgozni, vagy biogáz nyerésésre felhasználni 
[14].

2. táblázat

Cukorrépa és répalevél m axim álisan  
haszn osítható  en ergiatarta lm a a [10] szerint

Szárazanyag Fűtőérték, Cukorrépa Répalevél
összetétele M J/kg (23,2% sz.a.) (17,8% sz.a.)

Nyers hamu - 8,1% 26,9%
Nyers protein 24,2 5,8% 13,8%
Nyers zsír 36,6 0,4% 1,7%
Nyers rost
nitrogénmentes 20,9-16,3 5,3% 12,3%
Extrakt anyagok 17,0 80,4% 45,3%

A 2. ábra cukorrépából etanol nyerése input/output 
mérleg eredményét m utatja. A választott ábrázo
lási forma Sankey-diagramhoz hasonló, ahol a nyű
ként szimbolizált enrgiaáramok szélessége az energi
amennyiség mértéke. Az energiamennyiségek a me
zőgazdasági termelőterületre vonatkoznak, ami által 
adva van az egységes összehasonlítási alap a külön
böző nyersanyagokra és energiahordozókra. A balol
dalon az input-tételek vannak felsorolva a különböző 
folyamatszakaszokra, a jobboldalon a reakciótétel sze
rint meghatározott output az alkoholra és a mellék- 
termékekre. A diagram felső részén lévő függőleges 
nyű a növényekben tárolt napenergiát mutatja; ez a
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mennyiség definíciószerűen nem input-rész, sokkal in
kább a reakciótétel szerint meghatározott maximális 
érték, amelyet a nyersanyag [10]-ben megadott össze
tételéből és a hozzátartozó fűtőértékekből számítot
tunk ki (lásd a 2. táblázatot).

A nö vényben  t á r o l t  n a p e n e rg ia

5,0 G J /h a

e s  a r a t a s
C u k o r r é p a R é p a le v é l

26,A G J / h a ) 50,A t / h a -369 G J / t  =186,0 G J/h a A0,3 t / h a -2 5 3  G J/t
S záU itás L =102.0 G J /h a

19,1 G J /h a

M echanikus a p r ítá s , e x tr a k c ió  
M echanikus sze le tv 'iz te le n ité s,-—. — t  Mechanikus szetetvizteleni
L e t i s z t í t á s  é s  - b e p é r l é se lő á l l í tá s  r —  ----- . :  ■ .. r ----- r_ , _-------- * Hm - ps xurulpH ig - é s  s u r u l e  
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2. ábra. Energiadiagram etanolnyeréere cukorrépából

Az inputrész meghatározását etanolnyerésre cukor
répából a [15]-ben, ill. búzából a [l6 ]-ban részletesen 
követhetjük. A tanulmányokban lévő eljárás-sémák 
megfelelnek a technika mai állásának ipari berende
zéseknél, és a csekély előállítási költségek szempontja 
alapján ajánlották etanol nyerésére meglévő cukor
gyárakkal kombinálva.

A 2. és S. ábrákban bemutatott diagramok szerint 
etanol nyerésekor cukorrépából, ill. búzából az output 
nagyobb mint az input. Ha a búzaszalmát tüzelőa
nyagként használják fel [17], úgy outputja kb. kétszer 
olyan nagy, mint az etanolé, és az energiamérleg jelen
tősen javul a szalmának trágyaként való hasznosításá
val szemben. A cukorrépából történő etalonnyerésnél 
is el lehetne érni az energiamérleg javulását répalevél
ből és sajtolt szeletekből való biogáz termeléssel [18].

A S. táblázatban felsoroljuk az etanol-előállítási 
költségeket cukorrépából vagy búzából és bemutat
juk a nyersanyagköltségek hatását. Mindkét eset
ben az etanol-berendezés meglévő cukorgyárakhoz 
van kapcsolva, amiből a cukorrépánál jelentős meg
takarítás adódik a komplett új berendezéssel szem
ben [15]. Az EGK megbízásából az etanol felhasz
nálásáról karburátor-üzemanyag-komponensként ta
nulmányt készítettek [19], amely szerint az etanol
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S. ábra. Energiadiagram etanolnyeréere búzából

eladási árát lényegében a nyersolajár és a kitű
zött piaci részarány határozza meg. Az EGK-n be
lül az etanol alkalmazására karburátor-üzemanyag- 
komponensként 2,9-3,lx lO 6 m3 maximális piaci vo
lumen adódik. Az etanol áraránya a szuperbenzinhez 
a piaci részarány függvényében 1,2-0,6. 17 $/hordó 
nyersolajárra a szuperbenzin költségek kb. 184 $/t 
lennének és azonos súlyra vonatkozó áraknál 13,6 
ECU/hl (kb. 0,28 DM) etanol-eladási árhoz vezet
nének. Azonban az etanol előállítási költségei még 
az 500 m3/nap  kapacitású nagyipari berendezések
ben is jelentősen a jelenleg lehetséges aladási ár fe
lett vannak. Agrárszakértők véleménye szerint [20] az 
etanolelőállítás megkezdése feleslegben lévő újrater
melődő nyersanyagokból már gazdaságos, ha a szük
séges támogatás az alkoholelőállításhoz kisebb, mint 
a feleslegek exportszubvenciója. Ezen szempont alap
ján az etanol-termelés távlati gazdasági perspektíváit 
az olajár változása mellett az élelmiszerszektorra gya
korolt fejlesztés is befolyásolja. Míg a [19] szerint az 
etanolgyártás cukorrépából és búzából legkorábban 
2000-től lenne gazdaságos, a francia kormány már 
most elhatározott egy adócsökkentést az etanolra, 
hogy ezzel annak előállítását korábban lehetővé tegye 
[21]-

Repceolaj

Dízelüzemanyag helyettesítésésre a növényi olajok 
alkalmasságát vizsgálták [22]. A Német Szövetségi 
Köztársaság klímaviszonyai között a repce bizonyult 
olyan alkalmas olajnövénynek, melynek vetésterülete 
1986-ban az egész szántóterület kb. 4,2%-át tette ki. 
A repcemag olajtartalma kb. 40%; ebből sajtolással 
75-80%-ot és extrakcióval kb. 98%-ot lehet kinyerni.
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C ukorrépából és búzából g y á rto tt etanol előállítási költségeinek b ecslése (m ellékterm ék
variánsok: száraz cefre takarm ányként vagy v itá lis  kötőanyagként em beri táplálkozásra)

3. táblázat

Nyersanyag: Cukorrépa Búza

kb. C-ár B-ár Takarmány Vitális kötőanyag

Berendezés-kapacitás 190 m3/nap 190 m3/nap 85 m3/nap 85 m3/nap

Nyersanyagköltség 40,5 DM /t 79,7 DM /t 440 DM /t 470 DM/t
DM/1 DM/1 DM/1 DM/1

Nyersanyag 0,42 0,82 1,19 1,38
Szubsztrát-előállítás 0,34 0,34
Konverzió 0,27 0,27 0,61 0,95
Melléktermékek - 0,21 - 0,21 -0 ,34 -0,97

Etanol-előállítás 0,82 1,22 1,46 1,36

Az olaj kinyerésére a repcemagot tisztítják és mecha
nikusan aprítják. Előpréselés után vagy közvetlenül 
hexán oldószerrel történik az extrakció. Az extrak- 
toldatból ás a darából az oldószert leválasztják. Ezt 
követően a nyers repceolajat finomítani lehet. A rész
leges finomításnál a nyálkaanyagokat — amelyek víz 
hatására megduzzadnak és olajban oldhatatlanná vál
nak — leválasztják és a szabad zsírsavakat semlege
sítik vagy desztillálással eltávolítják. A teljes finomí
tásnál a színezőanyagokat adszorpcióval és a szaga
nyagokat desztillálással vonják ki az olajból [23],
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4 ábra. Encrgiadiagram olajnyerétre repcébíl

A 4- ábra a részben finomított repceolaj input/out- 
put mérlegét mutatja. Az energiainputot főleg iro
dalmi adatok alapján határoztuk meg [24, 25]. Az 
energiakülönbség 28,7-94,1 G J/ha, amennyiben a 
szalmát trágyaként vagy tüzelőanyagként hasznosít
ják. A repceolaj fűtőértéke 37,2 M J/kg ill. 35,4 MJ/1 
[22] és megfelel a dízelüzemanyag fötőértékének (35,9 
MJ/1).

A repceolajnak kb. azonos a gyúlékonysága, mint a 
dízelolajnak, de vizkozitása 10-szer nagyobb. A direkt 
beporlasztású dízelmotorokban a repceolajjal végzett 
kísérleteknél káros maradékok képződtek; az előkam- 
rás motoroknál a növényolajok viselkedése lényege
sen jobb volt [22], A [26] szerint a repceolaj alkalma
zása speciális dízelmotorokban (Elsbett-konstrukció) 
problémamentesen lehetséges; ezt m utatták a 100 000 
km feletti járatási tesztek. A részben finomított rep
ceolaj üzemanyagként örvénykamrás dízelmotorokban 
éppen olyan jól bevált, mint a teljesen finomított olaj, 
ezt kísérletileg is bizonyították [27].

Ahhoz, hogy a repceolaj közvetlen beporlasztású dí
zelmotorokhoz is használható legyen, az átészterezés 
kínál lehetőséget. Ennél a glicerint 3 molekula egy
szerű alkohollal helyettesítik, mint metanol, vagy eta
nol. A repceolaj metil- vagy etilésztere kb. azonos viz- 
kozitású, mint a dízelüzemanyag [22]. A repceolaj me- 
tilészterével lehetséges a közvetlen beporlasztású mo
torok zavarmentes üzemeltetése [28].

A repceolaj előállítási költsége, 950 DM /t vetőmag
ár és 0,70 DM/1 dízelolaj ára mellett (kőolajadó nél
kül), a [29] szerint 2,04 DM/1 étolajminőségre és 1,90 
DM/1 részben finomított olajra. A költségek nagy 
mértékben függnek a terméshozamtól és az aratási 
mennyiség 2-ről 4 t/ha-ra  való megkettőzése esetén 
[30] szerint, különböző körülmények feltételezésével 
2,40-3,07 DM/kg-ról akár 1,34-0,95 DM/kg-ra csök
kenhetnek.

Biogáz

Szerves anyagok anaerob erjesztésekor metán és 
szén-dioxid képződik baktériumok hatására, többlép-
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esős folyamatban. A metán (kb. 50-70 tf%), szén
dioxid (kb. 50-30 tf%) és víz mellett a biogáz kis- 
mennyiségö kén-hidrogént és hidrogént is tartalmaz
[31] . Az alkalmazott szubsztrátumtól és az anaerob 
lebomlási foktól függően kirothasztott iszap válik 
le, amelyet a mezőgazdasági biogáz-berendezéseknél 
gyakran talajjavítóként, ill. trágyaként felhasználnak
[32] . Ipari berendezésekben a szennyvízterhelést után- 
kapcsolt aerob lépcsővel a megengedett határérték alá 
lehet csökkenteni a szennyvízbefogadóba vezetés cél
jából. Ha az iszap nem alkalmas mezőgazdasági terü
letre való kihordásra, akkor deponálni kell.

Az EGK megbízásából [32] az NSZK-ban 97 biogáz- 
berendezést építettek (1983. évi állapot), amelyek el
sőrendű célkitűzése az ipari területen a környezet- 
szennyezés csökkentése, a mezőgazdaságban az ener
gianyerés volt. Szubsztrátumként biogáz előállítására 
a mezőgazdaságban főleg állati ürüléket használnak. 
Növényeket célzottan biogáz nyerésére jelenleg alig 
termelnek. Ennek ellenére az itt vizsgált szempon
tok alapján példaként fű-silótakarmányból történő 
metán-nyerést választottuk energiamérleg elkészíté- 
sésre, mivel a hulladékanyagok jelenlegi alkalmazását 
inkább megsemmisítési területhez kell sorolni.

Termesztés és
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5. ábra. Energiadiagram biogáz nyerésén  fűből

Az 5. ábra a fű-silótakarmányból történő biogáz
nyerés energiadiagramját mutatja a [33, 34] alapján. 
A friss fű közbenső tárolásásra a silózást alkalmaz
ták, mint kis energiaigényű konzerváló eljárást. A si
lózásnál tejsavas erjedés megy végbe, amelynél a fű 
eredeti szárazanyagának 30%-a a veszteség. A metán
hozam az elméletileg lehetséges érték kb. 70%-a. A 10 
G J/ha  folyamatenergia (lásd 5. ábra) a szivattyúkhoz, 
a szubsztrátum felmelegítéséhez és a hőveszteség kie- 
gyenlítéséshez szükséges. Összevéve 369 G J/ha nettó 
energiahozam adódik ebben a példában.

mkl

7 14 3 4 68 140 275 m3« 550
Max .fe ld o lg o z á s i k a p a c itá s  (nyersan yag  te r ü le t ) —

6. ábra B iogáz gyártási költségei a feldolgozási kapacitás és az 
energia-input árszintjének függvényében; (fű-silótakarmány S0 t/h a  

term esztési sűrűség 10%); a [35] szerint

A biogáz-nyerés költségeit a [35]-ben megbecsül
ték különböző mezőgazdasági nyersanyagokra is. A
6. ábra a biogáz gyártási költségeit mutatja fű- 
silótakarmányból, a berendezésméret és az energi
aár függvényében. Eszerint optimális termőterület- 
méretnél (2000-3000 ha; 10% termesztési sűrűség) 
a biogáz gyártási költsége azonos az energiaárral, 
amennyiben az olajegyenérték 1,27 DM/1. Ettől az 
egyensúlyi ártól kezdve lehetséges a gazdaságos bio
gázgyártás. A [35] szerint kisebb, 0,96 DM/1 olaje
gyenértékár adódik a cukorrépalevélre, amelyre más 
felhasználási lehetőség nincs.

Fa

Az ún. gyorsan növő fafajták telepítése további 
lehetőséget jelent biomasszából való energianyerésre 
[36]. A fa tüzelőanyagként való közvetlen felhaszná
lása mellett lehetséges az elgázosítás [34] és a me
tanol-gyártás [38] gázalakú, ill. folyékony energiahor
dozó előállításásra. A gyorsan növő fafajták termesz
tési és vágási eljárásai még csak kisérleti és kipróbálási 
stádiumban vannak, valószínűleg elérhető az évi 13 t 
száraz faanyaghozam-átlagérték [35]. Ez a hozam 263 
G J/ha bruttóenergiának felel meg és ezzel a búzának 
és a cukorrépának a hozama között van (lásd a 2. és 
S. ábra).

Égetés

A [11] szerint a friss faforgács víztartalma kb. 62%, 
de a maximális határérték 45% a közvetlen elégetésre 
vándorrostélyú kazánban [40], így előszárítás lenne 
szükséges, ami a fatárolhatósági okok miatt is célszerű 
lehet. A vízelpárologtatás 4,2 G J /t fajlagos energia- 
ráfordításával [ 11] a 60%-ról 15% víztartalomra való 
szárításnál 72 G J/ha további energiainputtal kell szá
molni. A teljes input kb. 80 G J/ha-ra növekedhet és 
159 G J/ha nettó energiahozamhoz vezet. Összehason
lítva a kb. 90% kazánhatásfokú olaj- vagy gáztüzelő 
berendezést és 15% víztartalmú fa 81-85% hatásfokú 
elégetését, a hatékonyságkülönbség tekintetbevételé-
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vel 143-150 G J/ha  adódik az előszárított faforgács 
elégetésénél. A költségadatok a rövid vágásfordulójú 
ültetvények faforgácsára 40 és 190 DM között vannak 
egy t szárazanyagra vonatkoztatva [ 11]. A fa kéntar
talma az olajjal és a szénnel ellentétben csekély, kb. 
0,01% [36] és a szárazanyag fűtőértéke átlagosan 18,8 
MJ/kg [37], A [ 11] szerint a fa tüzelőanyagként fel
használva — a kazánhatásfokban és a beruházási költ
ségekben mutatkozó különbségek figyelembevételével 
— a fűtőolajjal szemben gazdaságilag konkurrencia- 
képes, ha 1 tonna száraz faanyag költsége az 1 tonna 
fűtőolaj értékének 20-25%-a.

Metanol előállítás

A metanol előállítása csaknem kizárólag a szintézis
gáz katalitikus átalakításával történik; a szintézisgáz 
túlnyomóan földgázbontásból származik [41]. A meta
nol gyártására nem fejlesztettek ki fermentációs folya
matokat, bár elméletileg lehetséges lenne [42]. A me
tanolt az újra termelődő nyersanyagok bázisán ezért 
szintén szintézisgáz-úton lehet előállítani, ha eltekin
tünk a fa elszenesítésekor melléktermékként képződő 
metanoltól.

Szintézisgázt újratermelődő nyersanyagok bázisán 
gyártani lehetne biogázból és a fa vagy szalma parci
ális oxidációjával. Részletes költségbecslések és ener
giamérlegek a fából nyert metanolra [ll,39]-ben jelen
tek meg. A fa átalakulásának energiamérlegét meta
nollá a [39]-ben írták le kalorikus hatásfok alapján, 
amelyet a termelt energiahordozó hányadosaként de
finiáltak, viszonyítva a kiindulási anyag ffitőértéke és 
az idegen energia összegéhez. Ennek 88%-nak kellene 
lennie a fából való metanolnyeréshez szükséges járulé
kos folyamatenergiával számolva és 50%-nak anélkül. 
Az utóbbi esetben a metanolhozam 475 kg 1 száraz fa
anyagra számolva, ami a berendezés energiaellátását 
is magába foglalja [39].

Hektáronként és évente 13 t száraz faanyag hozam
szintre alapozva, a rövid vágásfordulójú ültetvényben 
az energiainput 8,5 G J/ha a fatermelésre és további 
kb. 72 G J/ha, ha abból indulunk ki, hogy a gázo
sítás előtt szárítás is van 60% víztartalomról 15%- 
ra. 19,9 MJ/kg metanol fűtőértékkel számolva, az 
energia-output 123 G J/ha és a nettó energiahozam 
43 GJ/ha.

1000 t/nap  kapacitású metanolberendezéseben a 
feldolgozási költség 1 t metanolra 184 DM, ami a 
150 DM/t faárral együtt közel 500 DM/t gyártási 
költséghez vezetne [39]. A [11] szerint a metanol 
gyártási költsége 30% nedvességtartalmú faforgácsból 
100 DM/t ár mellett, azonos berendezés-kapacitásnál 
800 DM/t. A földgázból történő metanol-előállítással 
szemben a fanyersanyag európai körülmények között 
nem jelent gazdaságos alternatívát, nemcsak a na
gyobb előállítási költségek miatt, hanem a szükséges 
kb. 80 000 ha termesztési terület miatt is az 1000 
t/nap  nagyipari berendezés ellátására. A metanol ke
verési értéke karburátor-üzemanyaghoz [19] szerint 
1986-ban átlagosan a 172 $ /t szuperbenzin ár kb 32%- 
a, ami csupán 105 DM /t metanol-árnak felel meg.

Összehasonlítás a fosszilis eredetű 
energiahordozókkal

Az energiamérleg összehasonlítása energiahordozók 
nyerésére biomasszából és fosszilis nyersanyagokból 
nem problémamentes, mivel pl. az outputot, a búzá
ból való etanolnyerésnél melléktermékként kieső szá
raz cefrét, mint szabaddá vált energiát határozzák 
meg a kérődzők emésztésénél. Ezen energiatétel azon
ban nem olyan mérték, ami helyettesíthető lenne 
fosszilis tüzelőanyaggal. Ezért az olyan összehasonlí
tási bázis kijelölésénél, amely az energiaérték problé
máját közelítőleg számításba veszi, az outputot a bi
omasszából való energianyerésnél többé nem úgy te
kintik, mint a kémiai reakcióknál szabaddá vált hőt, 
hanem a fosszilis energiahordozók helyettesítési lehe
tőségére tekintettel újra meghatározzák. Az output 
meghatározására szolgáló eljárásmódot helyettesítési 
egyenérték formájában a 4• táblázat mutatja.

A benzinelőállításnál megtakarított folyamatener
giát 4,7 MJ/ etanolnak vették fel [43] és a repceo
lajra valamint a metanolra is ezt alkalmazták, mivel 
ezeket szintén használják dízel- ill. karburátorüzema
nyagok komponenseként. A takarmányoknál főleg az 
importált extrahált szójadarát lehetne helyettesíteni, 
amelynek előállítására a 4,3 G J/t megfelelhet a fosszi
lis tüzelőanyag-igénynek [43, 44],

A melléktermék takarmányként való felhasználásá
nál a helyettesítő tétel kisebb energia-outputot ad, 
mint az a termikus energia, amely a kémiai lebomlás
sal válna szabaddá. A fa és a szalma tüzelőanyagként 
való alkalmazásánál tekintetbe kell venni a kazán
hatásfok valószínű romlását, összehasonlítva a fosszi
lis prímér energiahordozókkal. A nemesített energia- 
hordozók, mint a benzin vagy dízelolaj helyettesítése 
az újratermelődő nyersanyagokból származó energi
ahordozókkal a helyettesítési tétel szerint nagyobb 
energia-outputot ad, mint a ffitőérték, mivel tekin
tetbe kell venni a folyamatenergia-megtakarítást is a 
benzin/dízelolaj előállításnál.

7. ábra. HelyettesíthetS prím ér energia energiahordozók nyerésével 
ÚjratermelódS nyersanyag okból (cukorrépalevél m in t takarmány vagy 

trágya; búzaszalma m in t tüzelóanyag vagy trágya)

A 7. ábra a helyettesítési ekvivalensek grafikus 
szembeállítását m utatja az újratermelődő nyersanya-
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O utputm eghatározás a h e lyettesítésn él
4- táblázat

A termék felhasználása Helyettesítendő anyagok Enrgiaekvivalens a helyettesítésnél

Tüzelőanyag
Üzemanyag

Trágya
Takarmány

Fosszilis tüzelőanyagok 
Karburátor- vagy 
dízel üzemanyag 
Műtrágya
Takarmánynövények

Ffitőérték, hatásfok különbségek számításba vétele 
A bioüzemanyag fűtőértéke és a megtakarított folyamat- 
energia a benzin-dízel-üzemanyag elállításra 
Műtrágyák előállításánál felhasznált energia 
Fosszilis energiahordozók felhasználása takarmánynövények 
mezőgazdasági termeléséhez

gokból történő energianyerés kiválasztott példáira. 
A felületspecifikus energiaadat az NSZK átlagos ter
méshozamán alapul búzára, cukorrépára és repcére. 
A fánál a gyorsa növő fafajták termesztésére érvé
nyes hozamot jelölték meg, ami kb. kétszer annyi, 
mint a jelenleg szokványos hozamok a hagyományos 
erdőgazdaságban. A 7. ábra szerint a fa vagy búza 
közvetlen elégetésével érik el a legnagyobb értéket 
a tüzelőanyag-energia helyettesítésére, feltéve ha szi
lárd tüzelőanyagot lehet használni. Folyékony ener
giahordozók nyerésénél újratermelődő nyersanyagok
ból, a cukorrépából történő etalonelőállítás és a fából 
történő metanol-előállítás mutatja a legjobb energi
amérleget. A búzából való etanolnyerésnél adódik a 
legkisebb szubsztitúciós ekvivalens, de ezt meg lehet 
sokszorozni szalmaelégetéssel kombinálva. Az energia
outputnak az energia-inputhoz való viszonylag ked
vező aránya a repceolajnak dízel-üzemanyagként tör
ténő felhasználásánál (lásd a 6. ábrát), az alacsony 
területhozam miatt nem vezet megfelelően magas 
szubsztitúciós ekvivalenshez.

Az összes vizsgált példánál energianyerésre újrater
melődő nyersanyagokból pozitív a hatás a szubszti
túciós ekvivalensre, vagyis a növényben tárolt nape
nergia indirekt hasznosítása kevesebb energiát igényel 
fosszilis tüzelőanyagok formájában, mint amennyit a 
termékekkel helyettesíteni lehet, ezért a fosszilis tüze
lőanyagra vonatkoztatva használni lehetne az „ener
gianyerés” fogalmát is.

A közvetlen összehasonlítás a fosszilis energiahor
dozók nyerésével itt csak akkor látszik ésszerűnek, ha 
ugyanazt a terméket állítják elő; ezt itt megkíséreljük 
az etanol példáján. Az etanol szintetikus előállítása 
etilénből a [45] szerint *5,0 MJ-1 energiát igényel. A 
benzin vagy gázolaj magas hőmérsékletű pirolízisénél 
az etilénen kívül propilén és egy sor egyéb mellékter
mék képződik. A krakkolás teljes energiaigényéből az 
etilénre eső rész kiszámításáshoz különböző módsze
reket lehet alkalmazni, amelyek pl. a piaci árhoz vagy 
a termék fűtőértékéhez igazodnak. Az utóbbi mód
szer szerint a [45] alapján az etanoltérfogatra vonat
koztatott érték 2,3 MJ/1, 97%-os vagy 0,495 kg eti
lén /1 alkohol hozamnál. Járulékosan még meg kell ha
tározni a vegyipari benzin, ill. gázolaj előállításához 
szükséges energia-inputot. Mivel ezen nyersanyagok 
kőolajfrakciók, közelítőleg érvényes a fűtőérték 13%- 
ának megfelelő energiaigény, amelyet [8] szerint a kő
olajból nyert dízel-üzemanyagra adtunk meg. Ezzel 
az etanol-szintézis teljes inputja 10,1 MJ/1, ha mint

rrikl

az újratermelődő nyersanyagoknál, a kiindulási anyag 
energiatartalma az inputba nincs beszámítva.

Alapvető különbség a cukorrépából vagy búzából 
való etanolnyeréssel szemben az, hogy a nyersolaj kor
látozott mértékben áll rendelkezésre. Ezért ha az eti
lén fűtőértékét mint a [45]-ben, az inputhoz hozzáad
juk, akkor az 33,5 MJ/l-re növekszik. Cukorrépából 
való etanol-előállításnál az input a fosszilis tüzelőa
nyagokból 20,8 MJ/1, ami a fotoszintetikusán átvál
tozott 58,9 MJ/1 napenergiával együtt összesen 79,7 
MJ/1 értéknek felel meg (lásd a 8. ábrát).

A cukorrépából történő etanolnyerés termékeivel 
fosszilis tüzelőanyag-energiát 36,4 MJ/1 értékig lehet 
helyettesíteni. Az összesen bevitt energiával osztva 
ebből 46% hatásfok adódik, ami az etanol-szintézisnél 
kb. 64%-ra megy fel. A hatásfokok összehasonlításá
nál azonban figyelembe kell venni, hogy a cukorrépá
ból történő alkohol előállításnál a regeneratív ener
giarész az összesen felhasználandó mennyiség 74%-a 
és az etanol-szintézisnél nem használnak regeneratív 
energiaforrást.

Következtetések

A napenergia közvetlen hasznosításásnál fotofe- 
szültséges áramelőállításra a kereskedelmi napelemek 
hatásfoka 12-15% [48] és ezzel egyértelműen meg
haladja azon fotoszintézis hatásfokot, amelyet min
den, az újratermelődő nyersanyagokból való energia- 
hordozó előállítására szolgáló folyamatnál eléje so
rolnak. A fotofeszültséges áramelőállítás költsége 300 
kW-os berendezésre a [49] szerint 3,57 DM/kWh 30 
TDM/kW fajlagos beruházási költség mellett. Bár az 
új előállítási eljárások révén a napelemek beruházási 
költségeinek jelentős csökkenése várható [48], a foto- 
feszültség 2000-ig nem hoz érezhető hozzájárulást a 
Német Szövetségi Köztársaság energiaigényének fede
zéséhez [50,51].

A legkedvezőbb esetben a rendelkezésre álló terü
let az újratermelődő nyersanyagok termesztésére az 
NSZK mezőgazdasági területének kb. 20%-ára tehető. 
Ha a fát a rövid vágásfordulójú ültetvényekből tüzelő
anyagként használjuk fel, kb. 6,9 millió t kőszénegye
nértékű prímér energiát lehetne helyettesíteni. Cukor
répából való etalonnyerésnél, vagy fából való meta
nolnyerésnél a helyettesíthető mennyiség kb. 3,9 mil
lió t kőszénégyenértékre csökken. További lehetősé
get jelentenek a mezőgazdaságból és erdőgazdaságból
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származó hulladékanyagok, amelyeket a különböző ta
nulmányok 5-10 millió t kőszénegyenértékként adnak 
meg [51]. A biomasszából nyert energiahordozók gaz
daságossága a mai energiaárak mellett csak kivéte
les esetekben jut érvényre. Viszont az energiahordo
zók előállitása újratermelődő nyersanyagokból a Né
met Szövetségi Köztársaságban az új piacok megnyi
tásával a mezőgazdaság számára ésszerű alternatíva 
lehetne a túltermelés vagy a termőterületek kihasz
nálatlanságának elkerülésére.

A  k é z ir a t beérkeze tt: 1991. feb r. 25.
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A lengyel vegyipar helyzete és fejlődési irányai

A lengyel vegyipar helyzete

A lengyel vegyipar fontos és pontosan megha
tározott szerepet tölt be Lengyelország gazdasági
társadalmi működésében. Termékeinek csak kb. 25%- 
a kerül közvetlenül piacra, de mégis lényeges a lakos
ság közvetlen ellátásában. A vegyi termékek 60%-a 
köztitermékként jelentkezik az ország iparának többi 
ágazata számára. A lengyel vegyipar termékeinek csak 
a maradék 15%-a kerül kivitelre, az ország összexport
jának jelentős hányadát képezve.

A lengyel vegyipart 270 állami (ezidáig) vállalat 
és kb. 10 ezer szövetkezeti és magánvállalat alkotja. 
Az iparághoz 21 tudományos kutató intézet és 17 
tervezőiroda tartozik. A vegyipar Lengyelországban 
jelenleg összesen 300 ezer főt foglalkoztat, részesedése 
az ország teljes ipari termeléséből aránylag kicsi, kb. 
9%-ot tesz ki. Ez az egyik legalacsonyabb részarány 
az európai államok között. A kelet- és nyugat- 
európai országokban (a volt Szovjetunió kivételével) 
ez a részarány magasabb, átlagosan 15-20% között 
mozog. A lengyel vegyipar részesedése a népgazdaság 
egészéből egyéb mutatók tekintetében a következők 
szerint alakul:
-  állóeszközérték kb. 10%,
-  beruházási ráfordítások kb. 9%,
-  foglalkoztatott létszám kb. 7%,
-  kivitel kb. 11%,
-  behozatal kb. 16%.

A lengyel vegyipar termelő potenciálja nem egyen
letes megoszlású. Fejlődésében eddig főleg a szervet
len (nehéz vegyipar) termékek előállítására irányult. 
Egyes termelési területeken ez a potenciál igen je
lentős, még világviszonylatban is. Lengyelország ren
delkezik a világ területének 0 ,2%-ával, népességének 
0,8%-ával, viszont az 1987. évben a fekete kőszénből a 
világtermelés 6%-át, kénből 9,1%-át, kénsavból 2,4%- 
át, kalcinált szódából 3,4%-át, nitrogén műtrágyákból 
1,7%-át állította elő.

Az ún. feldolgozó vegyipar (könnyű vegyipar) Len
gyelországban kevésbé fejlett. Számos gyógyszergyár, 
színezék-gyár, növényvédőszer-üzem, műanyaggyár, 
valamint festék- és lakkgyár működik az országban, 
de ezek együttes kapacitása csak egyes területeken el
égíti ki a hazai szükségletet, ill. tesz lehetővé kisebb 
mennyiségű exportot. Ez utóbbi a gyógyszerekre és 
a festék- és lakkiparra vonatkozik. A többi területen 
viszont, (tehát a kisvolumenű vegyi termékeknél) kie
gészítő importra van szükség: pl. műanyagok, növény
védőszerek, színezékek, fotóvegyszerek, egyes gyógy
szerek és egyebek.

A lengyel vegyipar jelenlegi színvonala differenciált. 
Több üzem modern, nyugati cégektől vásárolt techno-

* A Lengyel Köztársaság Ipari Minisztériuma, Iparpolitikai 
Főosztály, Vegyipari és Könnyűipari Fejlesztési Csoport veze
tője, Varsó
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lógiák, berendezések alapján működik. Különösen a 
60-as és 70-es években vásároltak. Ilyen pl. mint am
mónia gyár Wloclawekben, Policében, a szén-diszulfid 
üzem Grzybówban, az oxoalkohol gyár Kedzierzyn- 
ben, az antibiotikum gyár Tarchominben stb. Sajnos 
mára ezek a technológiák nagymértékben elavultak.

Több üzemet építettek és építenek saját kutatási 
eredmények, kidolgozott saját technológiák alapján. 
Ilyenek pl. a kénbányák, kénsavgyárak, foszforsav- 
gyárak, a metanol, kaprolaktám, dián, metil-terc- 
butiléter, politrioxán és mások. Ezek többnyire világ- 
színvonalon üzemelnek. Lengyelországban az alapvető 
vegyipari termékek előállítása 1989. évben (melynek 
adatait átlagosnak lehet tekinteni), az alábbiak sze
rint alakult:
-  kőolajfeldolgozás 15,2 millió t
-  benzin 4,4 millió t
-  dízelolaj 4,9 millió t
-  kén 4,9 millió t
-  kősó 4,7 millió t
-  kalcinált szóda 1005 kt
-  marónátron 452 kt
-  nitrogén-műtrágyák (N-re szám.) 1643 kt
-  kénsav 3,116 kt
-  foszforműtrágyák (P2C>5-re szám.) 945 kt
-  etilén 322 kt
-  propilén 202 kt
-  metanol 162 kt
-  műanyagok 723 kt
-  műszálak 238 kt
-  szintetikus kaucsuk 125 kt
-  gépkocsi gumiabroncs köpeny 7840 e.db
-  mosószerek 379 kt

1. táblázat
A lengyel vegyipar szerkezete term elési érték  

szerinti m egoszlásban  az 1989. évben

Ágazat Értékesített termelés 
milliárd zlotyban

Százalékos
részarány

Vegyipar összesen 11906,9 100,0
ebből:
-  kőolajfeldolgozás 3408,3 28,4
-  műtrágyaipar 1433,1 11,9
-  műanyagipar 1238,6 10,3
-  szerves vegyipar 903,2 7,5
-  gumiipar 817,9 6,8
-  háztarási vegyipar 796,8 6,6
-  vegyiszálgyártás 658,4 5,5
-  vegyipari nyers

anyag bányászat 610,8 5,1
-  festék- és lakkipar 534,7 4,5
-  szervetlen vegyipar 424,8 3,5
-  egyéb vegyipari 

termelés 1170,3 9,9
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A lengyel vegyipar termelésének értékbeli és száza
lékos megoszlását 1989. évben az 1. táblázat mutatja.

Lengyelországban az 1990. évben a vegyipari ter
melés volumenében „törés" állt be, hasonlóan a többi 
iparághoz. Abban az évben a vegyipari termelés az 
előző évhez viszonyítva mintegy 26%-kal esett vissza.

Ennek ellenére a hazai vegyiparban számos beru
házási vállalkozás van folyamatban, melyek célja egy
részt a már meglévő gyártó berendezések modernizá
lása, másrészt új üzemek létesítése.

Példaként felsorolok néhány jelenleg folyó beruhá
zást, amelynek célja a hazai vegyipari termelő poten
ciál bővítése.
-  Kénbánya építés (Ősiek),
-  Metil-terc-butiléter üzem építése (Plock),
-  Kumoloe fenol üzem bővítése (Plock),
-  Ammónia üzem átépítése (Kedzierzyn),
-  Karbamid üzem átépítése (Pulawy),
-  Cellulóz szál üzem átépítése (Tomoszów Mazowi

ecki),
-  Festék- és lakkgyár építésének befejezése (Gdansk- 

Kack),
-  Gumiabroncs köpeny üzem építése (Olsztyn),
-  A „Polfa” vállalatoknál több gyógyszer szintézésé- 

nek megvalósítása és egyszer használatos orvosi esz
közöket előállító üzem létesítése.
Az ország vegyiparának rendkívül fontos kérdése az 

ökológia hatása a környezetre. A lengyel vegyipar ré
szesedése az ország teljes szennyeződés-kibocsátásából 
nem jelentős, amit az alábbi adatok mutatnak:
-  a légszennyeződésből kb. 8%,
-  a vízszennyeződésből kb. 7%,
-  a szilárd hulladékból kb. 11%.

A szennyezőanyag-kibocsátás ebben az iparágban 
gyakran többszörös dózisban jelentkezik az egyes te
lephelyeken, számottevő ökológiai veszélyt jelent a 
környező lakosságnak. Az utóbbi években számos kez
deményezés indult a szennyezőanyag-kibocsátás csök
kentésére. Egyrészt több üzemet bezártak: „Celvis- 
koza” Jelenia Góra-ban (viszkóz szál), szóda üzem 
Krakkóban (kalcinált szóda és származékai), „Haj- 
duki” Vegyi Művek Chorzówban (kokszipari kátrány 
és nátrium-fenolátok feldolgozása), Foszforműtrágya 
Gyár Ubocze-ben (kénsav), Nitrogénművek Kedzi- 
erzynben (tömény salétromsav) és mások, másrészt 
korszerűsítő beruházásokat indítottak az ökológiai 
viszonyok radikális javítása végett: pl. új biológiai 
szennyvíztisztítómű Pulawy-ban, szennyvíztisztító és 
hulladékégető Jaworzno-ban, a policéi kénsavgyár át
építése és sok más.

Vegyipari nyersanyagok

Lengyelország összehasonlítva más európai orszá
gokkal, a vegyipar viszonylatában előnyös nyersanyag- 
ipari háttérrel rendelkezik. Bár manapság a vegyipar 
fejlődése szempontjából ez nem döntő, de elősegíti a 
további ésszerű fejlesztéseket. Az alábbiakban átte

kintést adok a legfontosabb hazai és import nyersa
nyagokról.

Kín

A világon Lengyelország rendelkezik ezen nyersa
nyag egyik leggazdagabb feltárt készletével. Az or
szágban a kén 11 telepe ismert, ezekből 4 áll kiterme
lés alatt. A teljes kénkészletet 910 millió t-ra becsülik, 
amiből 540 millió t található a művelt telepeken. A 
kénére kitermelése, melyet földalatti kiolvasztásos és 
külszíni fejtéses módszerekkel végeznek, főleg a Visz
tulától keletre elhelyezkedő Machów és Jeziorko te
lepeken folyik. A Visztulától nyugatra lévő Grzybów 
telepen a kénkészlet közel van a kimerüléshez és ez 
a bánya néhány év múlva befejezi a termelést. Sze
repét átveszi majd a közeli lelőhelyen jelenleg épülő 
„Ősiek” kénbánya. A hazai kénipar lényeges kérdése a 
földalatti kénkiolvasztásnál felhasznált hőenergiafor
rás racionalizálása. Eddig erre a célra a kőszén mellett 
nagy mennyiségű (kb. 300 millió m3) földgázt éget
nek el évente, ami értékes vegyipari nyersanyag. Az 
„Ősiek" bánya beüzemelésével, melyet a „Polaniec” 
kőszénalapú hőerőmű fog táplálni hővel, jelentős po
zitív változás áll be a kénkitermelés hőenergia-ellátási 
módjában.

A jelenleg kb. 50 miihó t évesen kitermelt kén
mennyiség kb. 70%-a exportra kerül.

Kősó

Lengyelország gyakorlatilag kimeríthetetlen kősó
készlettel rendelkezik. A feltárt 21 telepen (ebből 9 
művelt) kb. 75 milliárd t kősó rejlik (ebből a müveit 
telepeken kb. 6 milliárd t). Ez a készlet a jelenlegi 
kitermelési szint mellett közel kétezer évre elegendő. 
A sót száraz alakban (kősó) termelik ki Klodawa-ban 
az ország egyedüli ilyen típusú bányájában, míg ned
ves módszerrel, sóoldat formájában hozzák felszínre 
Kujawia néhány bányájában és a Wieliczka, Bochnia 
környéki telepeken. A só és a felhasználásával előállí
tott kalcinált szóda, klór Lengyelország hagyományos 
exportcikkei évek óta.

Kálisó

Lengyelországban jelentős kálisó készlet található 
Gdansk körzetében, de a kősónál sokkal kisebb 
mennyiségben (tengeri seifet is beleértve). Ezidáig 
nem kezdték el és nem tervezik ezen telepek kiter
melését. A szovjet és német import a jellemző.

Barit

Ebből a nyersanyagból közepesek a készleteink, 
amelyek fellelhetők a Swietokrzyskie hegységében 
(ahol nem termelik ki) és Délsziléziában Boguszów 
környékén, ahol baritbánya és finomító üzem műkö
dik. A barithoz fluorit társul, de eddig nem nyerték 
ki mint külön haszonásványt.
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Kőszén

A vállalati hőerőműveken kívül a szenet nem hasz
nálják közvetlen nyersanyagként a lengyel vegyipar
ban. Mivel jelentős kokszolható szénkészletünk van, 
amiből koksz készül, a keletkező melléktermékek 
(kokszgáz, kátrány és nyersbenzol) több értékes vegyi 
termék nyersanyagát képezik. A legfontosabb koksz
kémiai féltermékek a benzol, xilol, fenol, antracén. 
Lengyelországban 1989-ben 33,6 millió t kokszolható 
szenet bányásztak ki, amelynek többségét feldolgoz
ták (egy része exportra megy) néhány kokszolómfiben
17,1 millió t kokszot és megfelelő mennyiségű koksz
kémiai féltermékeket nyerve.

Földgáz

A vegyipar számára az egyik legértékesebb, legha
tékonyabban felhasználható nyersanyag. Főleg ammó
nia, metanol, széndiszulfid és más termékek előállítá
sához használják. A lengyel vegyipar kb. 4 milliárd m3 
földgázt használ fel évente. Ezenkívül más célokra is, 
főleg fűtésre használják még az országban. A teljes 
földgázfelhasználás Lengyelországban jelenleg kb. 12 
milliárd m3-t tesz ki évente, aminek csak kb. 1/3-a 
származik a hazai kitermelésből. A többi a volt Szov
jetunióból érkezik. Komoly az aggodalom az Oroszor
szágból a következő évek során behozható gázmennyi
ség esetleges csökkenése, visszaesése miatt. Ebben a 
helyzetben felvetődik a hazai gázvezetékrendszer rá
kapcsolásának szükségessége a nyugat-európai veze
tékrendszerre.

Kőolaj

Minden ország energetikai mérlegének egyik legfon
tosabb energiahordozója. Az összenergiafelhasználási 
struktúrát tekintve Lengyelországnak van a világon 
az egyik legalacsonyabb folyékony tüzelő(üzem)anyag 
felhasználási mutatója. Lengyelország kb. 17 millió t 
éves kőolajfinomítási kapacitással rendelkezik, főleg 
Plockban, Gdanskban és Czechowiceben. Ez a kapa
citás évek óta nincs kihasználva a korlátozott import 
miatt. A kőolaj ezidáig csővezetéken érkezett az or
szágba Oroszországból Plock városába és Gdanskba. 
Jelenleg a csökkenő orosz szállítások következtében 
növekszik a tengeri úton szállított arab kőolaj vásár
lása. Korlátot jelenthet az Északi Kikötő kőolaj foga
dási képessége, melynek bővítését előirányozták.

A kőolajfeldolgozás „mélységét” (vagyis az egy 
tonna kőolaj finomításából nyert fehéráru mennyisé
gét) tekintve Lengyelország Európa legmagasabb mu
tatóval rendelkező országai közé tartozik. Ennek elle
nére az 1 lakosra jutó folyékony tüzelő(üzem)anyag 
mennyiség mutatója az egyik legalacsonyabb.

Foszforércek

Ez az anyag mindenféle foszforvegyület, főleg mű
trágyák gyártásához szükséges, amelynek Lengyelor
szág európai szinten jelentős gyártója. Lengyelország

mkl

az 50-es és 60-as években Annapol környékén kiter
melt foszforérceket a Visztula mellett, de tekintettel 
az alacsony hatóanyagtartalomra, a bányászat gaz
daságtalanná vált és azt leállították. 1989-ben ezen 
ércek importja 3318 kt volt. Most Oroszországból 
(apatit), Marokkóból, a Közel-Keletről és az USA- 
ból importálunk. A tárgyalt ágazat kiegészítő anyaga 
az elemi foszfor, mely szintén Oroszországból érkezik 
(max. 17 ezer t/év). Ebből állítjuk elő a foszforsavat, 
amelyet speciális foszforvegyületek gyártásához hasz
nálunk.

A vegyipar fejlődése 2000-ig

Az Ipari Minisztérium kialakította az iparfejlesztési 
és szerkezetátalakítási elképzeléseit. Az egyes ágaza
tok fejlesztésének alapvető kritériuma a gazdaságos
ság, hatékonyság és versenyképesség. A vegyipar terü
letén az elsőbbséget élvező fejlesztéseket a következők 
szerint csoportosították.

A vegyipar fejlődésének petrolkémiai bázisa

A petrolkémiai bázis fejletlen, melyet bővíteni szük
séges. Az energiamérlegben a kőszén és a barnaszén 
aránya az egyik legnagyobb Európában. Ezen állapot 
egyik negatív következménye (többek között) a tragi
kus ökológiai helyzet, melyet a kéntartalmú szén nagy 
mennyiségének elégetése okoz.

A lengyel petrolkémiai bázis jelenleg viszonylag 
korlátozott lehetőségekkel rendelkezik, behatárolva az 
előállított etilén és propilén mennyiségén keresztül az 
egyéb területek fejlődési lehetőségeit. A jelenlegi el
képzelések szerint a petrolkémia területén a következő 
beruházásokat, illetve fejlesztéseket preferálják:

-  3 Mt/év kapacitású olajfinomíó blokk (Gdansk),
-  6 Mt/év kapacitású olajfinomító blokk (Blachownia 

vagy Oswiecim),
-  250 kt/év etilén (valamint egyéb féltermékek) ka

pacitású pirolízis üzem (Plock és Blachownia),
-  polietilén és polipropilén gyár (Plock és Blachow

nia),
-  a kedzierzyni oxoalkohol gyár bővítése,
-  ftálsavanhidrid és maleinsavanhidrid üzem építése 

(Kedzierzyn).

A jelzett fejlesztési program előzetes beruházási 
költségeit kb. 2 milliárd USD-re becsülik, ugyanakkor
-  a programból adódóan — kb. 2,7 milliárd USD 
értékű éves termelésiérték-növekedéssel számolnak. A 
fenti program megvalósulása után az első 10 év során 
a termelés kb. 1/3-át exporálják (a felveendő külföldi 
hitelek visszafizetése céljából), ami hozzávetőlegesen 
az alábbi termékek exportját jelentené:

-  polietilén 200 kt,
-  polipropilén 40 kt,
-  oxoalkoholok 50 kt.
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Egészségügyi és háztartásvegyipari termékek

Ezen a területen a gyógyszeripart, háztartásvegy
ipart, csomagolóipart és élelmiszeripart érintő beru
házások indítását irányozták elő, mint pl. gyógysze
rek szintézisére, gyártására, vérkészítmények, infúziós 
folyadékok, steril gyógyszeripari csomagolóanyagok, 
vatta, tamponok, vér levételére és konzerválásához 
szükséges edények, valamint kozmetikumok előállítá
sára szolgáló üzemek. Ezek a beruházások több vállal- 
latnál valósulnak meg, melyek többek között: a krak
kói, kutnói, tarchomini, grodziski mazowiecki, pozmá- 
nyi, lowiczi, starogard gdanski és lublimi „Polfa” vál
lalatok, a sieradzi „Terpol” és a Vegyiművek Oswie- 
cimben továbbá számos „Pollena” vállalatnál.

A fent tárgyalt beruházási tömb (mintegy 32 beru
házás összesen) megvalósításának külföldi tőkeigénye 
kb. 180 millió USD.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari rendeltetésű vegyi 
termékek

A tervezett beruházások elsősorban a műtrágyák és 
a növényvédőszerek gyártásának bővítését célozzák. 
Ezen belül a legfontosabb fejlesztési elképzelések a 
kövekezők:
-  a pulawy-i Nitrogénművekben karbamid, melamin 

és kaprolaktám gyártásának korszerűsítése és bőví
tése,

-  a tarnówi Nitrogénművekben nitrogén műtrágya 
gyártó komplexum építése,

-  a jaworznói „Organika-Azot” Vegyiművekben káli- 
um-hidroxid gyártás (elektrolízises eljárással) kor
szerűsítése és bővítése (növényvédőszer előállítás 
végett),

-  a jaworznói „Organika-Azot” Vegyiművekben aréz- 
oxiklorid gyártás bővítése és korszerűsítése (kizáró
lag növényvédőszer előállításához),

-  a jaworznói „Organika-Azot” Vegyiművekben a 
brómfenvinfosz (herbicid) gyártásának beindítása 
a meglévő klórfenvinfosz berendezéseinek felhasz
nálásával,

-  az „ Organika-Sarzyna” Vegyiművekben az MCPA 
gyártásának beindítása,

-  a zarówi Délsziléziai Vegyiművekben a mancozeb 
(peszticid) üzem felépítése.
Valamennyi fejlesztésnél külföldi hitel igénybevéte

lével számolnak. A műtrágyagyártás területén ezt elő

zetesen 130 M USD-re, a növényvédőszereknél pedig 
20 M USD-re becsülik. Az előállítandó termékek (me
lanin, kaprolaktám, korszerű peszticidek) jelentős ré
szét exportálni szándékozzák.

A lakásépítésnél, a gépiparban és a könnyűiparban 
használt vegyipari termékek

Ezen a területen tervezett fontosabb beruházások:
-  az oswiecimi Vegyiművekben sztirol,polisztirol és 

ABS kopolimerek, valamint a „Blachownia” Ve
gyiművekben féltermékek előállítása (főleg koksz
kémiai benzol, etilbenzol),

-  a jasloi „Erg”-ben habosított padlóburkolók gyár
tásának megvalósítása,

-  a jasloi „Erg”-ben nyomásálló és normál kivitelű 
építőipari PVC csövek és különböző idomok gyárá
nak létesítése,

-  személygépkocsikhoz, motorkerékpárokhoz és ke
rékpárokhoz szükséges gumiabroncsok gyártásának 
bővítése a Stomil debicai és poznáni gyárában,

-  a Stomil olsztyni gyárában acélbetétes tehergép
jármű gumiabroncsok gyártásának beindítása (ter
vezett évi kapacitás 300 e db),

-  a Stilon Gorzów wielkopolski gyárában műszaki 
poliamid selyem gyártásának megvalósítása,

-  a torunyi „Elena” Gyárban a poliészter-szálak 
gyártásának korszerűsítése (beleértve a texturálást 
is),

-  a torunyi „Elena” Gyárban a DMT gyártás bőví
tése,

-  a scecini „ Wiskord” és a wroclawi „ Viscoplast” üze
mekben a textúráit polipropilén selyem gyártásá
nak beindítása.
Ennél a csoportnál is jelentős külföldi tőke bevoná

sával számolnak, értékét 250 M USD-re becsülik.
Az elkövetkező években a lengyel vegyipar fejlesz

tési elképzelései a külföldi partnerekkel részben már 
folyamatban lévő tárgyalások eredményének függvé
nyében fognak megvalósulni. Ezektől függ az egyes 
beruházásoknál a források aránya is. Az együttműkö
dés előnyben részesített formájának a vegyesvállalati 
megoldásokat tartják.

A felvázolt általános program devizaszükségletét 
összesen 3 milliárd USD-re becsülik, ami a visszafi
zetés érdekében a lengyel vegyipari export jelentős 
növekedését teszi szükségessé.

A kézirat beérkezett: 1991. május 16.
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Szuperkritikus extrakció növényi anyagok kinyerésére II.
Olajextrakció növényi magvakból szuperkritikus állapotú szén-dioxiddal

ILLÉS VENDEL* 
O T T Ó  ANTAL*

Természetes növényi anyagok kinyerésének újabb 
módszere — a hagyományos folyadék-extrakció mel
lett — a szuperkritikus állapotú (komprimált) gá
zokkal végzett extrakció. Ezen a téren igen intenzív 
kutató-fejlesztő munka bontakozott ki az elmúlt 10-  
15 évben. Itt most — a teljesség igénye nélkül — né
hány átfogó munkára utalunk:

Williams [1], Brunner u. Peter [2], Paulatis et al 3], 
Ely u. Baker [4], Larson u. King [5], Eckert et al 6 , 
McHugh u. Krukonis [7], Brunner [8, 9], Quirin 10 , 
Stahl u. Quirin [11], Eggers et al [12], Liste t al 13 , 
Fattory et al [14], Brennecke u. Eckert [15]. A hazai 
szakirodalomban korábban barnaszenek exrakciójáról 
[23], újabban növényi anyagok kinyeréséről jelent meg 
közlemény [24, 25].

Számos oldószert próbáltak ki természetes növényi 
anyagok szuperkritikus extrakciójára. Leginkább ja
vasolt oldószer a szén-dioxid oldásnövelő kísérő anyag
gal (Schleppmittel) együtt vagy szén-dioxid-propán 
keverék [2, 8-11, 16, 17, 22, 25],

Dolgozatunkban növényi magvakból (repcemagból, 
szójamagból, napraforgómagból, szőlőmagból és ku
koricacsírából) szuperkritikus állapotú szén-dioxiddal 
végzett olajextrakciós kísérleteink eredményeit ismer
tetjük.

Ahogy azt az I. rész befejező részében is említet
tük, jelenleg és a közeljövőben is a szén-dioxid oldó
szerrel végzett szuperkritikus extrakció nem verseny- 
képes a hexános extrakcióval nagy tömegű növényolaj 
kinyerésére. Ezért vizsgálatainkat elsősorban modell 
értékűnek tekintjük. Ezen a viszonylag egyszerű kvázi 
háromkomponensfi rendszeren tanulmányozható leg
könnyebben a paraméterek hatása az extrakcióra, ké
szíthetők modellek az extrakció leírására és szerezhe
tők meg a műveleti tapasztalatok.

Kísérleti módszer

A kísérleteket dinamikus rendszerű (átáramlásos) 
nagynyomású extrakciós berendezésen végeztük, mely
nek elvi kapcsolását az 1. ábra szemlélteti.

A Hl hűtőben a kb. — 10°C-ra lehűtött cseppfolyós szén
dioxidot az MSz membránszivattyú csőspirálon keresztül 
a PE pufferedénybe nyomja. A szén-dioxid a csőspirálban 
elpárolog és a mérés hőmérsékletére melegszik fel.

A pufferedény a szén-dioxid (oldószer) szuperkritikus 
állapotának stabilizására szolgál.

A pufferedényből az oldószerfelesleg az 1 jelű nyomás
tartó szelepen keresztül visszaáramlik a Hl hűtőbe. A kí
vánt nyomást az 1 szeleppel állítjuk be.

A stabilizált szuperkritikus állapotú oldószert a S sze
lepen keresztül vezetjük az extraktorba. Az extraktor 22 
mm belső átmérőjű, 300 mm hosszúságú, 114 cm3 tér
fogatú, 400 bar üzemnyomású hengeres edény. A szuper-

* Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, Veszprém

mkl

kritikus állapotú oldószer átáramlik az extraktorban el
helyezett anyagon és a S termosztált, finomszabályozású 
tűszelepen keresztül, meghatározott sebességgel az L levá
lasztó edénybe expandál. Az expanzió hatására az oldott 
anyag az oldószerből kiválik és a leválasztó edényben gyű
lik össze. Mennyiségét mérlegeléssel határoztuk meg.

A leválasztó edényből távozó gázállapotú oldószer az R 
rotaméteren és a G gázórán áramlik át, amellyel mérjük 
az oldószer mennyiségét.

A pufferedény és az extraktor egy egységet képez, me
lyet a süllyeszthető TE termosztátedény vesz körül. A ter
mosztátedényben és a S szelepházban a folyadékot ter
mosztáttal cirkuláltatjuk. A hőmérséklet a termosztátban 
±0,2°C pontossággal tartható. A kísérleti berendezés lé
nyeges része a cseppfolyós oldószer (CO2) szállítására szol-

1. ábra. Nagynyomású extrakciós berendezés
G gázóra; H hűtő; L leválasztó edény; ME mérőedény; MSZ 
membránszivattyú; PE pufferedény; P nyomásmérő; T hőmér
sékletmérő; 1, 2 szelepek; S termosztált finomszabályozású sze

lep

A kísérletekhez az olajos magvakat légszáraz álla
potban végzett őrléssel készítettük elő.

Az oldószerként használt szén-dioxid tisztasága 
99,9% fölötti volt.

A extrahált olajok zsírsavösszetételét — metilész- 
terré való átalakítás után — gázkromatográfiái hatá
rozzuk meg.

A gázkromatográfiás vizsgálatokat Carlo Erba 4200 
típusú, lángionizációs detektorral ellátott készüléken 
végeztük. Az elemzés körülményei:

Elválasztó oszlop: 2 m, 10% EGSSX Gas-Chrom
P. hordozón,

Vivőgáz: argon, 33 ml/min,
Bemérőfej hőmérséklete: 225°C,
Elválasztó oszlop hőmérséklete: 180°C,
Bemért minta mennyisége: 0,2 -  1,0 pl.

Az olajos magvak víz- és olajtartalmának, valamint 
az extrahált olajok savszámának meghatározására 
szabványos módszereket alkalmaztunk.
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A kísérleti eredmények és azok értékelése

Az olajextrakció körülményeit és az egyensúlyi olaj
oldás értékeit szuperkritikus állapotú szén-dioxidban 
az alábbi öt olajos magból határoztuk meg: repcepo
gácsa, szójabab, napraforgómag, szőlömag, kukorica
csíra. A vizsgált olajos magvak víz- és olajtartalma:

Repcemag-préspogácsa

Víztar
talom, % 

9,96

Olajtar
talom, % 

14,42
Szójabab 10,0 20,39
Napraforgómag 5,5 40,4
Szőlőmag 8,3 12,46
Kukoricacsíra 4,15 52,93

A vizsgálatokat 35-60°C hómérséklet- és 100-400 
bar nyomástartományban végeztük.

A kísérletek többségénél 1-2 Nl/min szén-dioxid se
bességet alkalmaztunk. Vizsgálataink szerint (lásd ké
sőbb) 5 Nl/min-nél kisebb szén-dioxid sebességeknél 
egyensúly áll be az extrakorban az olaj és az oldószer 
között.

A kísérleti adatokat az extrakciós nyomás, a hőmér
séklet és a szén-dioxid sűrűségének függvényében áb
rázoltuk és értékeljük. A nyomást és a hőmérsékletet 
közvetlen méréssel, a sűrűséget számítással határoz
tuk meg. A szén-dioxid sűrűségének számítására Ben
der viriál-típusú állapotegyenletét használtuk, amely 
nagy pontosságú leírást tesz lehetővé a kritikus pont 
közelében és a szuperkritikus tartományban is [18, 
19],

A nagyszámú kísérleti adat táblázatos bemutatása 
hely hiányában nem lehetséges, és az ábrák számát is 
korlátozni kellett.

Olajoldódás a nyomás függvényében

Az egyensúlyi olajoldódás változását az extrakciós 
nyomás függvényében repceolajra 35, 45 és 55°C 
hőmérsékleten a 2. ábra, napraforgóolajra 40, 50 és 
60°C hőmérsékleten a S. ábra mutatja.

A vizsgált növényi olajok egyensúlyi oldódásának a 
nyomás függvényében való változására az alábbi főbb 
megállapítások tehetők:
-  Kis (150 bar alatti) nyomásokon, 35-60°C hőmér

séklet-tartományban a szén-dioxid igen kevés olajat 
old; az egyensúlyi oldás értéke kisebb 0,15 g 
olaj/ 100 g CO2 értéknél.

-  A nyomás növelésével az egyensúlyi olajoldódás 
értéke exponenciális jelleggel nő, 300 bar nyomáson 
0,65-0,85, 400 bar nyomáson pedig 1,5-1,7 g/100 g 
C 0 2 értéket ér el a vizsgált növényi olajok esetében.

-  A különböző hőmérsékletekhez tartozó egyensúlyi 
görbék (izotermák) repceolaj esetében 250-270 bar, 
szójaolaj esetében 340-360 bar, napraforgóolaj ese
tében 360-380 bar nyomástartományban metszik 
egymást. Az izotermák közeledéséből valószínűsít
hető, hogy a szőlőmagolaj és a kukoricacsíra-olaj 
egyensúlyi görbéi is metszik egymást 350 bar-nál 
nagyobb nyomásnál.

E x t r a k c i ó s  n y o m á s ,  b a r
2. ábra. Repceolaj egyensúlyi oldódása szén-dioxidban

•  35°C; +45°C; o 55°C 
— szám ított görbék

-  A fentiekben megadott metszéspontok alatti nyo
mástartományban, adott nyomáshoz, alacsonyabb 
hőmérsékleten nagyobb egyensúlyi oldódás tarto
zik, míg a metszéspontok feletti nyomástartomány
ban fordított a helyzet. Itt tehát a hőmérséklet 
növelésével, adott nyomáson nő az olaj oldható
sága szuperkritikus állapotú szén-dioxidban. Ha
sonló tapasztalatról számolt be Quirin szójaolaj 
szén-dioxidban való oldódásakor [10].

Ez a jelenség két ellentétes hatás eredőjeként jön 
létre. Egy anyag (pl. olaj) oldhatósága szuperkritikus 
állapotú oldószerben (pl. C 0 2-ben) elsősorban a gáz 
sűrűségétől és az oldandó anyag gőznyomásától függ. 
(Természetesen szerkezeti kölcsönhatások is befolyá
solják az oldhatóságot.) Kisebb (300-400 bar alatti) 
nyomások tartományában a gáz sűrűsége nagymér
tékben csökken a hőmérséklet növelésével, nagyobb 
nyomásokon a csökkenés kisebb mértékű. Ebben a 
nyomástartományban tehát domináns szerepe van az 
oldószer sűrűségének, illetve abban a hőmérsékletvál
tozás hatására beálló nagyarányú változásnak.

Másrészt az oldandó kis illékonyságú anyag (jelen 
esetben növényi olaj) gőznyomása a hőmérséklet nö
vekedésével exponenciális jelleggel nő. Ennek hatá
sára az olajoldódás mértéke a hőmérséklet növelésével 
gyorsan nő. A vizsgált olajok esetében, az előzőekben 
az izotermák metszéspontjára megadott nyomástar
tományokban a fenti két hatás kiegyenlíti egymást. 
Kisebb nyomások tartományában az oldószer sűrű
sége, nagyobb nyomások tartományában az oldandó 
anyag gőznyomása domináns az egyensúlyi oldódásra.
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Extrakciós nyomás, bar
S. ábra. Napraforgóolaj egyensúlyi oldódása a szén-dioxidban

o 40°C; • 50°C; +60°C 
— szám ított görbék

-  A fentiekből következik, hogy nagy egyensúlyi 
oldódás nagy nyomáson és viszonylag nagy (60- 
80°C) hőmérsékleten érhető el.

Olajoldódás az oldószer sűrűségének a függvényében

Az egyensúlyi olajkoncentráció változását a szén
dioxid oldószer sűrűségének a függvényében szójao
lajra 40, 50 és 60°C hőmérsékleten a 4■ ábra, szőlő- 
magolajra 35, 45 és 55°C hőmérsékleten az 5. ábra 
szemlélteti.

Az egyensúlyi olajkoncentráció változására a szén
dioxid sűrűségének függvényében az alábbiak jellem
zők:
-  Az egyensúlyi olajkoncentráció a sűrűség növekedé

sével nagymértében, exponenciális jelleggel nő.
-  Nagyobb sűrűséghez — minden vizsgált hőmérsék

leten — nagyobb egyensúlyi koncentráció tartozik. 
Adott oldószersfirűségnél tehát a hőmérséklet nö
velésével nő az oldott olaj egyensúlyi koncentrá
ciója. (Nagyobb hőmérsékleten adott szén-dioxid 
sűrűség biztosításához természetesen nagyobb nyo
másra van szükség).

-  Az egyensúlyi koncentráció hőmérsékletfüggése a 
kisebb és a nagyobb sűrűségek tartományában gya
korlatilag azonos mértékű. így pl. repceolaj egyen
súlyi koncentrációja £=750 g/l-nél 45°C-on 0,83

mkl

4- ábra. Szójaolaj egyensúlyi oldódása szén dioxidban

o 40°C; .  50°C; + 60°C 
— szám ított görbék

5. ábra. Szőlőmagolaj egyensúlyi oldódása szén-dioxidban

• 35°C; o 45°C; + 55°C 
— szám ított görbék

g/1, 55°C-on 1,50 g/1, míg £=850 g/l-nél 45°C-on
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4,05 g/1, 55°C-on 7,25 g/1. A két eltérő sűrűséghez 
tartozó egyensúlyi koncentrációk hányadosának ér
téke mindkét esetben 1,8.

-  Az egyensúlyi olaj koncentráció a szén-dioxid sűrű
ség 500 g/1 körüli értékénél gyakorlatilag nullára 
csökken.
Ennek a jelenségnek igen nagy a jelentősége a szu

perkritikus extrakció gyakorlati megvalósításánál, mi
vel ezáltal az extraktorból kilépő fluidum nyomásának 
az oldószer kritikus nyomására vagy akörüli nyomásra 
való egyszerű expandáltatásával az oldott olaj teljesen 
elválasztható az oldószertől.

Egyensúlyi olajoldódás leírása

Az oldódási egyensúly leírására termodinamikai és 
empirikus összefüggéseken alapuló módszerek (model
lek) alkalmazhatók. Az empirikus összefüggések al
kalmazása különösen akkor indokolt, ha fiziko-kémiai 
adatokkal egyértelműen nem definiálható anyagkeve
rékek oldásáról van szó (mint pl. növényi olajok ese
tében).

Kísérleti adataink leírása Chrastil asszociációs mo- 
dell-elképzelésen alapuló empirikus egyenletét hasz
náltuk, melynek teljesítőképességét korábban több 
anyagrendszeren is igazolták [20, 21].

c =Qk exp ( ^  + E j  , (1)

ahol c g/1 az oldott anyag egyensúlyi koncentráci
ója

0 g /1, az oldószer sűrűsége, 
k assszociációs szám,

D A H /R  (szolvatációs és párolgáshő együtt), 
E  ln(Af,4 +  kM g) + q — kin  Mg.

Az (1) egyenlet állandóinak meghatározásához a kí- 
sérlei adatokat In c vs. In q koordinátarendszerben áb
rázoltuk. Az ábrázolás az In c = k In + E ĵ line-
arizált egyenletnek felel meg. Ezt az összefüggést rep
ceolajra a 6. ábra, szőlőmagolajra a 7.ábra mutatja. 
Az ábrák szerint:
-  az adott hőmérséklethez tartozó kísérleti pontok 

egyenessel köthetők össze;
-  a különböző hőmérsékletekhez tartozó egyenesek 

párhuzamosak egymással.
A D és E  állandók meghatározásához két eltérő 

hőmérsékleten mért kísérleti adatokra van szükség.

k T ^ l n h / h
T 2  -  7\ ’ U

E  = -  k In I x -  = - k  In I2 - i 2

ahol /j  és / 2 az ln c vs. ln ß ábrán az izotermáknak az 
In g tengelyen a c  =  1 g/1 koncentrációhoz (Inc =  0- 
hoz) tartozó metszete.

A vizsgált anyagokra a fenti módon meghatározott 
állandók értékét az 1. táblázatban adjuk meg. Az

6. ábra. Chrastil-egyenlet repceolaj egyensúlyi oldódásira 

•  35°C; +  45°C; o 55°C

7. ábra. Chrastil-egyenlet szőlőmagol aj egyensúlyi oldódására 

•  35°C; o 45°C; + 55°C

adatok szerint az asszociációs fokot kifejező k értéke 
12,63 és 13,94 közötti értéket vesz fel. E szerint 
oldódáskor egy zsírsavolaj molekulát 13-14 oldószer 
(C02) molekula vesz körül.

Az (l) egyenlet alapján az 1. táblázatban megadott 
állandók felhasználásával kiszámítottuk az egyensú
lyi oldódási adatokat a vizsgált olajokra a nyomás és
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a szén -d io x id  sűrűség függvényében , a  m érési hőm ér
sék letek re .

1. táblázat
C h ra stil-eg y en le t  á lla n d ó i k ü lö n b ö ző  növényi 

o la jok ra

E x tra h á lt  anyag k D E
R ep cep ogácsao la j 12 ,63 - 6 0 4 1 ,9 8 -6 4 ,8 1 9
S zó ja m a g  olaj 13,265 - 4 9 8 2 ,2 9 -7 2 ,3 9 5
N ap raforgóm ag olaj 12,683 - 4 5 9 8 ,2 5 -6 9 ,6 7 1
S ző lőm agola j 13,944 - 4 7 1 7 ,7 2 -7 7 ,9 4 8
K u koricacsíra  olaj 13,51 - 5 3 7 6 ,5 5 - 7 3 ,0 6

Az íg y  kapott e g y e n sú ly i görbéket (izoterm ákat)  
b era jzo ltu k  a 8.-5. ábrákba. Az egyezés a  m ért adatok  
és a sz á m íto tt  görbék k özö tt —  a v iz u á lis  m egítélés  
alap ján  —  jónak m o n d h a tó .

Az egyensúlyi oldódás feltételeinek vizsgálata

Az egyen sú lyb eá llíá s  fe lté te le , hogy:

-  e leg en d ő  oldandó an yag  (olaj) legyen  a berendezés
ben  az oldószer te líté séh ez ,

-  e lg en d ő  idő álljon rendelkezésre az eg y en sú ly i te lí
tés  eléréséhez.

8. ábra. Olajoldódds repcepogácsából a COi-felhasználd» függvényében

T =  35°C; P=300 bar

Az elegendő olaj m ennyiségére v o n a tk o zó  v izsg á 
la tok a t m egfelelően  e lő k ész íte tt  (d a rá lt)  friss o lajos

írikl

m agágyon á llan d ó  nyom áson  és h őm érsék leten  és ál
landó se b e sség g e l á tv eze te tt  szén -d iox id  áram m al vé
geztük. Ó rán k én t cseréltük  és m értük a lev á la sz tó  
(ex tra k tu m g y ű jtő ) ed én yt és m értük a fe lh aszn á lt  
szén -d iox id  m en n yiségét. A  v iz sgá la tok  ered m én yét 
repceolajra a 8. ábra m u ta tja , m elyen  az ex tra h á lt  
olaj m en n y iség é t  a fe lh aszn á lt szén -d iox id  m en n y isé
gének a fü ggvén yéb en  ábrázoluk . M int lá th a tó  a felső  
ábrából a m érési p ontok  m eg h a tá ro zo tt —  az ere
deti- o la jta r ta lo m  kb. 75% -át k itevő  —  m en n y iségű  
olaj k iex tra h á lá sá ig  egyen est határoznak  m eg , m íg a 
nagyobb ex trakció fok hoz ta rto zó  p ontok  az ab szc issza  
felé hajló  g ö rb ét adnak. A z egyen es szakaszra eső  pon
tok az eg y e n sú ly i te lítésn ek  felelnek  m eg. E zen  pontok  
álta l m eg h a tá ro zo tt  egyen es irán ytan gen se  az egyen 
sú lyi o ld ó d á s  értékét ad ja  m eg  az ad ott ex tra k c ió s kö
rü lm ényekre, am elyeknek  érték e 0 ,7  g o la j /1 0 0  g C O 2 . 
Az alsó áb rán  100 g C O 2 á lta l k io ldott o laj m en n y i
ségét a száraz o lajos m agra  v o n a tk o z ta to tt  felhasz
nált szén -d io x id  m en nyiségén ek  fü ggvényében  rajzol
tuk fel. A z áb ráb ó l az a gyak orla ti tervezési szem p o n t
ból fon tos m eg á lla p ítá s te h e tő , hogy  1 kg o la jo s m agra  
v o n a tk o zta tv a  —  az a d o tt  extrakciós p aram éterek  
m ellett —  kb. 15 kg szén -d io x id o t kell fe lh a szn á ln i ah
hoz, h ogy  az o lajnak kb. 75% -át k iextr ah á ljuk . Eddig  
az érték ig  az o ldószer jó l k ih aszn á lh a tó , m iv e l gyakor
latilag az eg y en sú ly i te líté s i értéknek  m egfele lően  te
lítőd ik  az ex trak torb an . E t tő l kezdve az ex tra k to rb ó l 
távozó szén -d io x id  o la jta r ta lm a  roham osan  csökken  és 
ennek m eg fe le lő en  az o ld ószerk ih aszn á lás h a tásfok a  is 
gyorsan csök k en . A m agb an  lévő olaj o la jtarta lm án ak  
m integy 90% -os k inyeréséhez 1 kg o la jos m agra  vo
n a tk o zta tv a  kb. 25 kg szén -d io x id o t kell fe lh aszn á ln i.

Az o ld á s i egyen sú ly  b eá llítá sáh oz  szü k séges ele
gendő idő m egh atározásá t á llan d ó  n yom áson  és hő
m érsék leten , vá lto zó  (növekvő) szén -d iox id  seb esség  
b eá llítá sa  m e lle tt  végeztü k .

A 9. ábrán sző lőm agolaj o ld ód ását áb rázo ltu k  a 
szén -d iox id  b etáp lá lás fü ggvényében  2 0 0  bar nyom á
son, 35 és 45°C -on . Az ábra szerint a m érési pon
tok m ég 500  g /h  szén -d io x id  b etá p lá lá si seb esség n él 
is az e g y e n sú ly i ad atok at szo lgá lta tják , a m i azt je
lenti, h o g y  az á lta lunk  h a szn á lt  k ísér leti berend ezés-
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9. ábra. Szőlőmag olaj oldódása szén-dioxidban



ben 500 g/h-nál kisebb szén-dioxid adagolási sebes
ségnél az egyensúly beállásához elegendő tartózkodási 
idő áll rendelkezésre az extraktorban. 500 g/h szén
dioxid betáplálás az adott berendezésben kb. 10 kg 
CC>2/h-kg mag értéknek felel meg.

Az olajoldódás sebességére végzett vizsgálatok

Néhány kísérletet végeztünk az extrakció sebessé
gének meghatározására a szén-dioxid betáplálás se
bességének függvényében. A 10. ábrán szőlőmagolaj 
oldására vonatkozó kísérletek eredményeit mutatjuk 
be. A kísérleteket 12, 20 és 28 MPa nyomáson, 35 
és 45°C hőmérsékleten végeztük. Állandó nyomáson 
és hőmérsékleten tartva a frissen darált maggal töl
tött extraktort, különböző szén-dioxid adagolási se
bességeknél végeztük a mérést. Mint látható az áb
rából, az adott nyomáshoz és hőmérséklethez tartozó 
mérési pontok — a vizsgált 2-8 kg/h kg mag szén
dioxid sebesség tartományban — egyeneseket hatá
roznak meg. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált sebesség- 
tartományban az egyensúlybeállás feltételei (elegendő 
olaj és elegendő idő) teljesültek. Az egyenesek az ori
góból indulnak és a nyomás növekedésével meredek
ségük gyorsan nő. 12 és 20 MPa nyomáson a 35 és a 
45°C-hoz tartozó egyenesek elválnak egymástól, míg 
28 MPa nyomásnál a mérési pontok gyakorlatilag egy 
egyenesre esnek. Ez összhangban van azzal a korábbi 
megállapítással, hogy a kisebb nyomások tartományá
ban a hőmérséklet növelése csökkenti, míg a nagyobb 
nyomásoknál növeli az oldhatóságot. 30 MPa körüli 
nyomásoknál a hőmérséklet gyakorlatilag nem befo
lyásolja az olajoldódás mértékét.

k g / h - k g  ma g
10. ábra. Olajoldódás sebessége szólómagból a CO?-betáplálás 

függvényében

• 35 °C; +45°C

A fenti vizsgálatok alapján az olajoldódás (extrak
ció) sebessége az alábbi összefüggéssel írható le:

m0 =a • mCOj, ( 3 )

ahol m o  g olaj/h kg mag az olajoldódás sebessége, 
rrxcoi kg COj/h-kg mag a szén-dioxid betáplálás 

sebessége,
a g olaj/kg CO2 az olaj egyensúlyi oldódása 

szén-dioxidban.
Mivel

1 0 3 ■ c
a = - ( 4 )

ahol Qk exp + E ĵ kg olaj/m 3 C 0 2 egyensúlyi 
olajkoncentráció a Chrastil-egyenletből számítható.

A (3) és (4) egyenlet összevonásával és a íextrakciós 
idő figyelembevételével az oldott olaj mennyiségének 
számítására az alábbi empirikus összefüggést kapjuk:

tn0  = m 0  ■ t =

= 103 ■ g* * exp

( 5 )
D

+ E )  ■ rhCo 2 ' t,

ahol k, D, E  a Chrastil-egyenlet állandói,
g kg C 02/m 3 a szén-dioxid sűrűsége az 

extrakció nyomásán és hőmérsékletén, 
m o  g olaj/kg mag a t idő alatt kioldott olaj 

mennyisége
t óra az extrakció ideje.

Az (5) összefüggésből — felhasználva a vizsgált ola
jokra az 1. táblázatban megadott Chrastil-egyenlet ál
landóit — különböző mérési pontokra kiszámítottuk 
az olajoldódás értékét. A számított és mért adato
kat a S. táblázatban foglaltuk össze a vizsgált növényi 
olajokra. A táblázatban megadtuk az extrakció para
métereit (P,T ), a szén-dioxid betáplálás sebességét, 
az extrakció idejét és a számítás hibáját is a (mért 
-  számított)/számított x 100 összefüggés alapján. 29 
mért és számított érték összevetése alapján az átlagos 
relatív hiba 5,5%, ami elfogadható.

Mejegyezzük, hogy a kísérleteknél a szén-dioxid be
táplálás sebessége 2-8 kg C 0 2/h  kg mag érték kö
zött változott, ami az egyensúly beálláshoz elegendő 
időt adott az extraktorban. Ennek megfelelően az itt 
bemutatott számítások azokra az esetekre érvénye
sek, amelyeknél az egyensúlybeállás mindkét feltétele 
adott, tehát az olajos magvak olajtartalma kb. 75%- 
ának kiextrahálásáig. Nagyobb extrakciós fok elérésé
hez lényegesen több szén-dioxidra és időre van szük
ség. Ebben a tartományban a növényi cellák belsejé
ben (mátrixban) lévő olajat kell kioldani, amelynél a 
diffúzió sebességmeghatározó folyamat. Ezt nagymér
tékben befolyásolja a növényi cellák feltárása, azaz a 
magvak előkészítése (pl. darálással, őrléssel) az ext- 
rakcióra [12, 13, 14].

Olajösszetétel változása az extrakció során

Vizsgáltuk, hogy adott extrakciós körülmények be
állítása mellett az extrakció előrehaladtával változik-e 
az olaj (zsírsav) összetétele, azaz történik-e frakcioná- 
lódás az extrakció során. A részletesebb vizsgálatokat 
a szőlőmagolaj extrakciójakor végeztük.
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K io ld o tt olaj m ért és szá m íto tt m ennyisége különböző növényi m agok szuperkritikus állapotú
szén-diaxiddal végzett extrakciójakor

2. táblázat

Extrahált
anyag

Mérés
száma

Hőmér
séklet,

K

Nyomás,
MPa

Extrakció
ideje,
óra

»"CO,.
kg/hkg

mag

C 0 2 sűrű
sége, Q, 
kg/m3

Kioldott olajmeny- 
nyiség, g/kg mag 

mért számított

Relatív
hiba,
%

2.1. 308 21 1 3,82 874,94 13,31 13,41 -0,75
Repcepo- 17.1. 308 32 1 3,96 939,92 31,87 31,97 -0,31
gácsa 3.11. 318 12 1 3,75 658,64 1,02 0,90 13,33
olaj 17.6. 318 30 1 3,68 890,62 29,76 29,42 1,16

5.2. 328 15 1 3,95 654,68 1,68 1,57 7,01
18.3. 328 30 1 4,21 850,41 34,23 35,10 -2,48

1.3. 313 20 1,5 3,88 841,05 21,12 19,23 4,63
1.8. 313 40 0,75 3,43 957,08 39,62 41,42 -4,35

Szójamag 2.5. 323 30 1 4,01 871,48 33,98 33,53 1,34
olaj 7.3. 323 40 1 4,02 924,28 66,49 69,16 -3,86

3.3. 333 20 1 3,82 724,69 5,34 5,29 0,95
3.6. 333 35 1 3,50 863,84 43,32 41,75 3,76
1.1. 313 20 1 5,80 782,28 7,99 8,49 -5,89
4.3. 313 30 1 6,64 910,99 58,51 57,60 1,58

Naprafor- 5.3. 313 40 1 5,76 957,08 83,95 88,94 -5,61
gómag 2 .2. 323 20 1 8,04 785,38 23,01 19,42 18,49
olaj 6 .2. 323 40 0,5 5,16 924,28 43,89 41,77 5,08

3.2. 333 20 1 4,45 724,70 6,65 6,44 3,26
7.2. 333 40 0,5 4,99 891,01 44,16 40,37 9,39

26.2. 308 12 1 5,59 768,64 3,85 3,94 -2,28
Szőlőmag 11.3. 308 20 1 3,76 867,40 12,45 12,67 -1,74
olaj 3.4. 308 27 1 2,58 910,97 16,74 16,40 2,07

5.2. 328 17 1 2,42 703,31 1,32 1,38 -4,35
5.5. 328 32 1 2,09 864,37 17,52 17,13 2,28
6.2 . 323 15 2,0 3,02 700,72 2,68 2,63 1,90

Kukorica- 4.2. 323 25 1,5 3,07 835,28 20,97 18,06 16,11
csíra 14.1. 323 33 1,75 2,68 889,41 37,96 40,34 -5,90
olaj 10.1. 333 20 2,0 2,71 724,70 7,56 5,93 27,49

12.2. 333 30 2,0 2,72 830,65 31,91 32,81 
átlagos hiba:

-2,74
5,52%

Szőlőmagolaj extrakcióját 35°C-on, 25 MPa nyomá
son, kis (1 Nl/min) szén-dioxid sebesség mellett több 
órán át folytattuk. Óránként mértük és elemzésre vit
tük az extrahált olajat (2/1-2/5 minta). A fontosabb 
négy zsírsav-komponens koncentrációjának az extrak- 
ció előrehaladtával való változását a 11. ábra mutatja. 
Ennek alapján az alábbi főbb megállapítások tehetők:

-  a 16 szénatomszámú palmitinsav koncentrációja 
határozottan csökken az extrakció előrehaladtával;

-  a 18 szénatomszámú zsírsavak közül a sztearinsav 
és az olajsav koncentrációja az extrakció első sza
kaszában (első órában) csökken, attól kezdve gya
korlatilag állandó;

-  a fő komponenst képző linolsav koncentrációja 
az extrakció első szakaszában észrevehetően, a 
továbbiakban kismértékben nő;

-  az extrakció előrehaladtával tehát kismértékű össze
tétel-változás (frakcionálódás) következik be az

mkl

olajban, ez azonban nem elegendő a különböző telí
tettségi fokú zsírsavakat tartalmazó olajkomponen
sek szétválasztásához;

-  a kísérleti adatainkból az is megállapítható, hogy az 
extrakciós hőmérséklet vagy nyomás változtatása 
szignifikánsan nem befolyásolja az extrahált olaj 
zsírsavösszet ételét.

Az eredmények összefoglalása

-  Dinamikus módszerrel meghatároztuk az egyensú
lyi olajoldódás értékét szén-dioxidban repcepogá
csából, szójamagból, napraforgómagból, szőlőmag
ból és kukoricacsírából 35-60°C hőmérséklet- és 
100-400 bar nyomástartományban.

-  Az egyensúlyi adatokat a hőmérséklet, a nyomás 
és a szén-dioxid sűrűségének függvényében érté
keltük. Megállapítottuk, hogy a kisebb (300-400
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11. ábra. Extrahált szStőmagolaj összetételének változása az extrakció 
előrehaladtával

T=  35°C; P = 2 5 0  b a r

bar alatti) nyomások tartományában az egyensú
lyi olajoldódás értéke csökken, a nagyobb nyomások 
tartományában pedig nő a hőmérséklet növelésé
vel.

-  Kis (100 bar alatti) nyomásoknál, illetve 500 g/1- 
nél kisebb szén-dioxid sűrűségnél az egyensúlyi 
oldódás gyakorlatilag nulla, míg a nyomás, illetve 
a szén-dioxid sűrűségének növelésével exponenciális 
jelleggel nő.

-  Az oldódási egyensúly leírására a Chrastil-egyen- 
letet alkalmaztuk, mellyel az egyensúlyi oldódási 
görbék (izotermák) a nyomás és az oldószersűrűség 
függvényében jól leírhatók.

-  Az egyensúlybeállás feltételeit vizsgálva azt talál
tuk, hogy az adott kísérleti berendezésben 8 kg 
C 0 2/h  kg mag-nál kisebb oldószer betáplálásnál a 
magban lévő olaj 75%-ának kioldásáig egyensúly áll 
be az oldószer és az olaj között.

-  A Chrastil-egyenlet felhasználásával empirikus ösz- 
szefüggést adtunk meg az olajoldás számítására az 
extrakciós paraméterek (P, T) és a szén-dioxid 
betáplálás függvényében.

-  Kimutattuk, hogy az extrahált olaj zsírsav összeté
tele kismértékben változik az extrakció előrehalad
tával.
A kézirat beérkezett: 1991. febr. 11.
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Véggázok nitrogén-oxid tartalmának csökkentése
O RS Z Á G H  ISTVÁN*^ 
M O L N ÁR  KÁROLY**

Bevezetés

A környezetet szennyező nitrogén-oxidok többféle 
vegyi folyamatban keletkeznek. Az iparban az egyik 
legnagyobb NOz-forrás a salétromsavgyári nitróza, 
amelyik nagy mennyiségben (100 000 Nm3/h  nagy
ságrendben) keletkezik, de viszonylag kicsi (0,5% 
alatti) NOz tartalma. Jelentős mennyiségű nitrogén- 
oxidokat bocsátanak ki a salétromsavas fémoldó üze
mek, a salétromsavas oxidálási, illetve nitrálási eljárá
sokat alkalmazók. Ilyen esetekben a nitrogén-oxidokat 
nagy (5-10% körüli, vagy akár azt meghaladó) kon
centrációban tartalmazó, viszonylag kis mennyiségű 
(néhány Nm3/h) gáz keletkezik.

A fosszilis anyagok eltüzelése során képződő füstgá
zokkal még nagyobb mennyiségű NOz kerül a környe
zetbe, melyek csökkentésére ugyancsak szükség van, 
noha ezekben a füstgázokban a nagyobb koncentráci
óban jelenlévő és veszélyesebb kén-dioxid jelent igazán 
gondot.

Nitrogén-oxidok eltávolítására szolgáló eljárások 
áttekintése

A nitrogén-oxidok leválasztására számos eljárás is
meretes, ezek közül több tucatnyit ipari körülmények 
között is alkalmaznak, illetve alkalmaztak. Az NOz le
választást a megvalósítás körülményei szerint száraz 
(1. táblázat) és nedves (2. táblázat) eljárásokkal vé
gezhetik. Yaverbaum [1] a nitrogén-oxidok véggázok
ból való eltávolítására szolgáló módszerekről kitűnő 
áttekintést közöl, kritikusan elemzi azokat, rámutat 
alkalmazásuk lehetőségeire, buktatóira, és elterjedé
sükre. A világon legelterjedtebben a száraz katalitikus 
redukciós eljárásokat alkalmazzák a salétromsavgyári 
nitróza megsemmisítésére. Ezekben az igen drága (a 
platina-csopport féméihez tartozó) katalizátor felüle
tén, néhány száz fok Celsius hőmérsékleten a NO és 
NO2 tartalmú gáz ammóniával, vagy szénhidrogének
kel reagál és nitrogéngáz, valamint víz keletkezik az 
NOz alkotóiból.

1. táblázat

Száraz N O z levá lasztási eljárások m egoszlása

Szelektív katalitikus redukció 22
Nem-szelektív katalitikus redukció 1
Szelektív nem-katalitikus redukció 1
Adszorpció 1

* Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai Kémiai Tanszék, 
Debrecen

** Budapesti Műszaki Egyetem Vegyipari Gépek és Mező
gazdasági Iparok Tanszék, Budapest

mkl

2. táblázat
N edves N O z leválasztási eljárások m egoszlása

Abszorpció-redukció 5
Oxidáció-abszorpció-redukció 3
Abszorpció-oxidáció 3
Oxidáció-abszorpció 3

Nitrogén-oxidok elnyeletése mésziszapbán

A nitrogén-oxidok leválasztására olyan eljárást dol
goztunk ki, amelyben — a hagyományos eljárások
kal ellentétben — hasznosítható anyaggá alakulnak 
át viszonylag kis ráfordítás mellett [2], Elnyelető kö
zegként ipari hulladéknak számító cukorgyári és am
móniagyári mésziszapot, valamint kalcium-karbonát 
finom őrleményét alkalmaztuk. A mésziszapos elnye
lető zagyokban a következő reakciók játszódhatnak le:

2 CaC03+3 N 0 2+H20  = Ca(H C 03)2 + 
+Ca(N03)2+NO
2 Na2C 03+2 N 0 2+H20  =  N aN 03+NaN02 +
+2 NaHC03
2 N0-|-02 =  2 N 02 (határfelületen, katalizátor 
hatására)
4 CaC03+4 N 0 2+H20  =  2 Ca(HC03)2-|- 
+Ca(N 03)2-|-Ca(N02)2

Amennyiben az elnyeletés semleges, illetve savas kö
zegben történik, akkor zömében nitrátok képződnek, 
miközben szén-dioxid és nitrogén-oxid szabadul fel. 
A C 02-fejlődés a kalcium-karbonát szemcsék határ
felületén következik be, ezáltal folytonosan megújul, 
egyre növekvő diszperzitásúvá válik a zagy. Kellően 
nagy tartózkodási idő (néhány perc) és oxigénfelesleg 
(8- 10-szeres) mellett az NO jelentős részben N 02-vé 
alakul, majd elnyelődik.

Lúgos közegben (pl. ammóniagyári mésziszap, mész- 
tej alkalmazásakor) az elnyeletés első fázisában zömé
ben nitritek képződnek. Tapasztalataink szerint réz-, 
molibdén-, mangánionok katalizálják a nitrit nitráttá 
alakulását. Az elnyeletés előrehaladtával, amikor a 
zagy pH-ja gyengén savanyú lesz, ismét nitrátok ke
letkezésével kell számolni.

A 178 468 számú magyar szabadalom szerint meg
valósított eljárást sikeresen alkalmaztuk a cukrok sa
létromsavas oxidációja során képződő NOz elnyele- 
tésére a sellyei Agrokémia Szövetkezetben, molibdén 
volfrám mellőli kioldásakor keletkező NOz megköté
sére a TUNGSRAM RT hajdúböszörményi gyárában 
és különféle nitrálási reakciókban képződő NOz elnye- 
letésére (a BIOGAL-ban és az Észak-magyarországi 
Vegyiművekben). Ez az eljárás csak nagy koncentrá
ciójú, zömében N 02-ot tartalmazó véggáz és nagy fö- 
löslegű levegő keverékére alkalmazható gazdaságosan.
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Eljárásunkhoz ammóniagyári mésziszapból, vízből 
és katalizátoroldatból előállított zagyot (szárazanyag 
tartalma 30-40%) használtunk elnyelető közegként 
egy fluid-diszperz kolonnában (FDC) [3]. Az FDC 
berendezést a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyipari 
Gépek és Mezőgazdasági Iparok Tanszékén fejlesztet
ték ki (1. ábra) [4, 5].

Gaz  ki
f

1. ábra. flu id .d iszperz kolonna (FD C ) vázlata

A fluid-diszperz fázisérintkeztető jelen esetben igen 
előnyösen alkalmazható, miután folyamatos üzem
módban lehet létrehozni szilárd szemcséket tartal
mazó folyadékfázis és gázfázis érintkezését az eltömő- 
dés veszélye nélkül. Az FDC kolonnában a folytonos 
gázfázis által fluidizált szilárd töltetelemek vannak, 
melyekre ellenáramban vezetik a diszperz — jelen 
esetben kétfázisú — folyadékfázist. A kolonna kasz- 
kádokra van bontva az axiális visszakeveredés mega
kadályozására. A fluidizált töltet alkalmazása nagyon 
kedvező hidrodinamikailag és tömegátvitel szempont
jából egyaránt. Az FDC kolonnában nagy felületen, 
az ütköző testek által folytonosan darabolódó és meg
újuló folyadék-szilárd fázis határán nagy sebességgel 
játszódik le az NOz elnyelődési reakció.

A kétféle eljárás [2,3] kiegészíti egymást, alkalma
zási körülményeik megválasztásához nyújt segítséget 
a S. táblázat.

Az FDC berendezésben érintkeztetve a lúgos mészi- 
szapot a véggázzal tapasztalataink szerint néhány má
sodperc tartózkodási idő elegendő ahhoz, hogy a sa
létromsavgyári nitrózában lévő NOz több mint 50%-a 
megkötődjék (a nitróza N 0 /N 0 2 aránya 3, a többi kí
sérleti körülményt a 4- táblázat tartalmazza).

Az ammóniagyári mésziszapot alkalmazva NOz le
választására kisebb-nagyobb mennyiségben nitritio- 
nok lesznek a további NOz elnyelésére már alkal
matlan kimerült zagyban. A nitritionok a pH csök
kenésével — pH = 4,7 környékén és ez alatt — sa- 
létromossavat (pKh n o 2 =  3,3) képeznek és ezért

N O z elnyeletés m észiszap pal
S. táblázat

a 178468 magyar sza
badalom szerint 
(KLTE, Debrecen)

az OTH 6481/88 számú ta
lálmányi bejelentés szerint 
(KLTE és BME, Budapest)

alkalmazási feltételek
-  (N 02) 3-5% felett
-  10 m3/h-nál kisebb 
térfogatáram
-  semleges-savas 
közegben
-  különleges berende
zést nem igényel

-  (NOz) 0,06% felett
-  100 m3/h-nál nagyobb 
térfogat áram
-  bázikus-semleges 
közegben
-  négy fázisú fluid-diszperz 
berendezést igényel

a kimerült elnyelető zagyban lévő 
nitrogén megoszlása

90-98% N nitrát 
formában 
2-10% N nitrit 
formában

5-30% N nitrát formában 

70-95% N nitrit formában

4■ táblázat
N O j leválasztás sa létrom savgyári véggázból 

FDC b erendezésben  m észiszapos  
technológiával

Megnevezés Megvalósult Épülőben
Gázáram
(NOz)
L/G*
Nyomás
Zagy (szárazanyag)

80-140 Nm3/h  
600-3000 ppm 
0,8- 2,0 
3,5 bar 
21-38%

20 000 Nm3/h  
600-3000 ppm 
1,0- 1,2 
3-3,5 bar 
30-34%

* L/G : az elnyelető folyadékfázis és az azzal érintkező 
gázfázis tömegarányát jelenti.

azok (különösen a sok nitritet tartalmazó sóoldatok) 
nitrogén-oxidok vesztése mellett bomolhanak. Ezért, 
és az elnyeletés szabályozása miatt fontos mérni az 
elnyeletőben lévő zagy pH-jának változását az NOz 
leválasztása során, illetve ismerni kell azt a pH-t, 
amelynél a magára hagyott kimerült zagyból mér
hető mennyiségű NOz keletkezik. A 2. ábrán látható 
az NOz elnyeletés pH jelleggörbéje. Modell méréseink 
szerint pH = 4,7-4,8 között tapasztaltunk a kimerült 
elnyelető zagyhoz hasonló összetételű, Ca(N02)2-re 
2 mol/dm3 koncentrációjú oldatban NOz képződést. 
Ebből következőleg az elnyelető zagyot akkor tekint
hetjük kimerültnek, ha pH-ja még felette van ezen 
határértéknek.

A kimerült mésziszap zagy felhasználásának 
lehetőségei

Az elnyeletőből távozó kis száraz anyag-tartalmú 
zagy a mezőgazdaságban folyékony műtrágyaként 
közvetlenül, minden átalakítás nélkül, vagy a nitrit- 
tartalom nitráttá konvertálását követően mészammon-
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Elnyelető közeg pH-ja

Leválasztott N 0X (önkényes e g y sé g )
2. ábra. A  lúgos ammóniagyári mésziszap pH-jának változása az 

elnyelt N 0 X m ennyisége függvényében

salétromhoz hasonló termék formájában használ
ható fel. A mezőgazdasági alkalmazás szempontjá
ból idényben a közvetlen felhasználás látszik legcél
szerűbbnek. A zagyot ilyenkor egy ülepítő tárolóban 
néhány órán keresztül magára hagyva kiülepedik a 
mésziszapból származó nem oldódó (zömében homok) 
rész. A tiszta rész valódi oldatnak tekinthető, amely 
kalciumot, zömében nitrit-, kisebb részt nitrát formá
jában nitrogént és nyomnyi mennyiségben katalizá
tormaradékot tartalmaz.

A mezőgazdasági szakemberek Magyarországon ma 
még fenntartásokkal viseltetnek a nitrit-N-nel szem

ben, noha ez a forma ugyanúgy hasznosulhat a nö
vényekben, mint a nitrát-N, csak éppen semleges és 
bázikus viszonyok közt stabilis [6 , 7].

Az idényen kívül való mezőgazdasági felhasználás 
tárolási problémákat vethet fel. Egyik megoldásként a 
kimerült zagy nitrittartalmát salétromsavval nitráttá 
lehet alakítani, amikoris a felszabaduló nitrogén- 
oxidok visszavezethetők a salétromsavgyártásba. Ezt 
követően az oldatot bepárolva ammónium-nitráttal 
növelni lehet N-hatóanyag tartalm át. Az eljárást 
úgy célszerű vezetni, hogy végül 5 mól kalcium- 
nitrátra 1 mól ammónium-nitrát és 10 mól víz 
jusson. Az így nyert mészammon-salétromszerű anyag 
nem higroszkópos, tárolási tulajdonságai megfelelőek, 
mezőgazdasági felhasználásának semmilyen akadálya 
sincsen.

A  kézirat beérkezett: 1989. szept. 11.
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Nendtvich Károly (1811-1892)

Nendtvich Károly volt az első professzor, aki ma
gyar egyetemen, magyar nyelven adott elő kémiát. 
Csak rövid epizód volt ez mind az ő életében, mind a 
magyar felsőoktatásban. A pesti egyetemen ugyanis 
azelőtt latin volt az oktatás hivatalos nyelve, bár 
egyes professzorok akkor már inkább németül adtak 
elő. 1848 március 15-e hatására aztán bevezették a 
magyar nyelvű okatást. Az akkori professzor, Sanga- 
letti magyarul nem tudó osztrák volt, őt elküldték és 
a József Ipartanoda professzorát, Nendtvich Károlyt 
nevezték ki a kémiartanszék élére. 1848 április 4-én 
tarto tta  ott azt a bizonyos magyar nyelvű előadást. 
(A tanszék akkoriban nem mai helyén, hanem az or
vosi kar épületében, a mai Semmelweis utcában volt.) 
Hogy még hány magyar előadást tarto tt, azt nem tud
juk, talán a félév végéig, mert hiszen ősszel már folyt 
a szabadságharc, s tél elején Windischgraetz herceg 
osztrákjai uralták a várost és Sangaletti is visszatért 
tanszékére, az egyetlen magyar egyetem egyetlen ké
miai tanszékére. Bár lett Nendtvichből még egyetemi 
tanár, de ott soha többé, hanem a Műegyetemen.

A műszaki főiskolák ősének a párizsi École Poly- 
technique-et szokták nevezni. Ezt az 1794-ben ala
pított intézményt azonban Bonaparte Napoleon már 
néhány év múlva katonai műszaki főiskolává tette. 
A civil műszaki főiskolák ősei tulajdonképpen az ak
kori Ausztriában keresendők. Legkorábbi volt a prá
gai Polytechnikum (1806), ezt követte a bécsi, majd 
a grazi és csak ezek után 1826-ban létesült az első 
Németországban, Karlsruhéban. Eme iskolák haszna 
az ipar fejlődésében elég gyorsan megnyilvánult. Nem 
csoda, hogy a társország, Magyarország is szeretett 
volna ilyen iskolát. Az 1831-es országgyűlésen merült 
fel először ez az óhaj. Eltartott azonban még egy ideig, 
amíg megvalósult, ám akkor sem polytechnicum for
májában. A bécsi udvar csupán egy felsőbb ipari szak
iskola alapításához járult hozzá. Ez lett 1846-ban a 
József Ipartanoda. Hét tanszék volt benne, ezek kö
zül az egyik volt az „általános és műi vegytan” tan
széke. 1847-ben hirdették meg a professzori pályáza
tot, melyre pályázott Nendtvich Károly orvos is, ak
kor még adjunktus az egyetem már említett kémiai 
tanszékén, de már a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja, aki főnökének Schuster professzornak 1838-ban 
bekövetkezett halála után jogos reményekkel pályázta 
meg az elárvult katedra professzori székét. Ám, nagy 
csalódására, nem ő, hanem egy a tudományban alig 
ismert bécsi tanársegéd, a már említett Sangaletti 
nyerte azt el, s ő maradt ami volt, adjunktus. Per
sze, hogy megpályázta az új iskola katedráját, s azt 
aztán el is nyerte.

De kezdjük az elején: Nendtvich Károly Pécsett szü
letett 1811 szilveszter napján egy patikus fiaként. Kö
zépiskolai tanulmányait a híres késmárki evangélikus 
líceumban végezte, majd a pesti egyetem orvosi fakul
tására iratkozott be. Ezt sikerrel elvégezte, sőt még

* Országos Műszaki Múzeum és BME, Budapest

SZABADVÁRY FERENC*

szemészi és szülészeti szakvizsgát is eredményesen tett 
le. Mindazonáltal orvosként sosem működött. A ké
miai tanszéken maradt tanársegédként, majd adjunk
tusként. A tudomány mellett teljes erővel belevetette 
magát a reformkor lüktető pesti életébe, mozgalma
iba, kezdeményezéseibe. Utóbbihoz tartozott a nyelv- 
magyarosítás, amelynek irodalmi sikeressége után sor 
került a tudományok nyelvének magyarosítására. Ez 
részben indokolt volt. Hiszen Nyúlás Ferenc, az első 
magyar nyelvű kémiai könyv szerzője (Erdélyországi 
orvosi vizeknek bontásáról közönségesen, Kolozsvár 
1800) annak előszavában jogosan jegyezte meg, hogy 
„Még senki magyarul vizet nem bontott, a kémia is új
ság nyelvünkben, innen szükségképpen új szókat kel
lett csinálnom, ha igazán akartam magyarul írni...” 
Schuster professzor, maga is pécsi születésű, német 
származása ellenére lelkes magyarító volt. S elhatá
rozta a teljes kémiai nevezéktan magyarítását. Rend
szert dolgozott ki, melynek bázisa az arany szó volt, 
amelyet a legmagyarabb és legősibb elem névnek tar
tott. (Jóllehet ma tudjuk, hogy a perzsa hiranya át
vételéből származik, kétségtelen, hogy a honfoglalás 
előtti időkből.)

A fémeket így mind any-osította, még a vasból is 
vasany, ám az ezüstből ezüstany lett, bizonyítva, hogy 
a magánhangzóilleszkedés szabálya nem csengett sem 
magától, sem tudatosan fülében s lett földany (tellur), 
szikany (nátrium) stb. A nemfémek ó vagy ő-re 
végződő neveket kaptak, gyúló (hidrogén), bűzlő 
(bróm), vilió (foszfor) stb.

Schuster halála után Bugát Pál, Irinyi János és 
Nendtvich Károly dolgozta át a rendszert, melyben 
a legnagyobb része épp utóbbinak volt. Az -any mellé 
bevezették az -eny végződést is és minden elemet, a 
nemfémeket is e szerint nevezték el, részben Schuster 
nevei alapján, de sok új névvel is, pl. oxigén: éleny, 
hidrogén: köneny, stb. A vegyületekben az értékfiséget 
is jelezték: higiblacs (Hg), higiblag (Hgl2). A szerves 
gyökök is magyar neveket kaptak pl. etil: égeny, 
formil: hangyany.

A magyar nevezéktan a kor hangulatában megle
pően gyorsan elterjedt. A korabeli kémiai irodalom 
valóban e nyelven íródott, s ezért nekünk e könyveket 
sokkal nehezebb megértenünk, mint az akkori német 
szakirodalmat. Idézek Nendtvich 1845-ben megjelent 
„Életműtlen műipari vegytan” c. könyvéből:

„Hamvaskéklecs (kálium-ferro-cianid) oldalán ha 
halványt (klór) hajtunk keresztül, akkor ez a hamvas
kéklecs hamanyának (kálium) részét elvonja hamhal- 
vagot (kálium-klorid) képezve. A kivált kékleny (cia
nid) ellenben a vaskéklecsre szálván át, azzal vaskék- 
leget (ferri-cianid) képez. A halvány addig hajtatik át 
az oldaton, míg egy csepp belőle vashalvany (vasklo- 
rid) oldatába csöppentve, azt többé sem kékre, sem 
zöldre nem festi.” Az itt keletkező kék neve Nendt- 
vichnél „ vaskékleges-vaskéklecs”.
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Nendtvich maga is messzemenő elégedettséggel 
mondta 1847-ben a Tudományos Akadémia ülésén, 
hogy „nem bír egy európai nyelv a műszavakkal, 
mellyek a tudomány mostani állásához képest olly 
rendszeresen s olly következetesen volnának kidol
gozva, mint hazánk nyelve” .

A szabadságharc bukása után a magyar főiskolák
ban 11 éven keresztül az oktatás nyelve a német volt, s 
ez idő alatt feledésbe ment a magyar kémiai nómenk
latúra. A kiegyezés után Nendtvich ugyan megpró
bálta feleleveníteni nyelvezetét, de ez már reményte
lennek bizonyult. Az akkor kinevezett fiatal professzo
rok, mint Than, Wartha vagy Szily külföldön végezték 
tanulmányaikat s a nemzetközi nevezéktanhoz ragasz
kodtak. Azt hiszem, nem baj, hogy így történt.

Nendtvich a magyar tudományos életben egy évszá
zadon át nagy szerepet játszott, Magyar Természet- 
tudományi Társulatnak alapításában (1841) is aktí
van közreműködött. 1845-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia is tagjává választotta, második kémikus
ként. (Az első Schuster János volt 1838-ban.)

Nendtvicht egyetemi katedrájáról 1849-ben elcsap
ták. Az egyetem professzorait igazoló bizottság őt ek
kor így jellemezte: „Szóval és tettel nyíltan hirdette 
radikális-demokratikus forradalmi érzelmeit. A poli
tikai érzelmű hírhedt klubokban mint szónok kiváló 
szerepet játszott és velük most is összeköttetést tart 
fenn. A bukott kormány menekülése után ő is eltűnt 
csak nemrég tért vissza szabadságos utazásáról, mit 
állítólag apjánál töltött Pécsett. Tehetséges s éppen 
ezért annál veszedelmesebb egyén.”

Mindazonáltal Nendtvich nem került bíróság elé, s 
meghagyták ipartanodái állásában. Élete a további
akban az ipartanoda fejlődésének megfelelően alakult. 
Avval költözött annak új helyére a budai várba, az 
Országház utcába 1851-ben. Hogy ott milyen labora
tóriumban kellett dolgoznia, azt Wartha Vince leírá
sából tudjuk, aki ott kezdte tanulmányait, de aztán 
jobbnak látta azokat Zürichben folytatni: „A zürichi 
egyetemen megszerezvén a kémiai technológiai diplo
mát hazajöttem és Nendtvich Károly asszisztense let
tem Budán. Akkor kezdtem csak látni, mi az egy jól 
berendezett laboratórium. Zürichben minden a leg
praktikusabban, legfényesebben volt berendezve, míg 
Budán a várbeli laboratóriumban még gáz sem volt 
bevezetve, azon egyszerű okból, mivel a nyilvános vi
lágítás a várban petróleummal történt és egy-egy kí
sérlethez szükséges világítógázt a pesti gázgyárból ka- 
ucsukzsákokban kellett fölcipeltetni. Egy nagy kémiai 
fülke képezte a laboratóriumi helyiség fénypontját

szénfűtésre berendezett rostélytüzeléssel. Akárhány
szor begyújtottunk ezen ósdi fűtőszerkezetbe, annyi
szor megrepedtek a fülke majdnem összes üvegtáblái. 
Ha ezt még egy kitömött bagollyal, koponyával, s egy 
régi codex-szel kiegészítettük volna, akkor Faust és 
Mefisto jól érezték volna magukat benne.”

Az Ipartanoda 1856-ban Joseph Polytechnicum 
rangjára emelkedett, majd a kiegyezéssel József Mű
egyetemmé rangosodott. Ennek már végképp nem fe
lelt meg a kezdetleges elhelyezés. A főiskola újabb ide
iglenes elhelyezést nyert 1871-ben a Két Nyúl utcába 
(aminek azóta sok neve volt, hogy most mi, azt ép
pen nem tudom). Nendtvich így végül mégis egyetemi 
tanár lett, s tanszékét még követte további vándorlá
sában, a Múzeum körútra. O tt a tanszék már valóban 
korszerű elhelyezést és felszerelést kapott 1882-ben az 
Eszterházy utcai kémiai pavilonban. Ezt még átvette, 
de már nem élvezhette, mert még abban az évben 
nyugalomba vonult.

Nendtvich munkásságának legjelentősebb része a 
könyvírás. 1838-ban német nyelven jelent meg Grund
riss der Stöchiometrie c. könyve. Ezt követte a már 
említett Életműtlen vegytan azaz szervetlen kémia, 
1854-ben pedig a Vegytan elemei c. munkája, a legál
talánosabban használt kémiai tankönyv a múlt század 
második felében, több új kiadást ért meg.

Kutatómunkája legfontosabb eredménye az ország 
természeti kincseinek megismerését és megvizsgálá
sát szolgálta. így a hazai kőszénfajtákat (28 félét) 
elemezte, meghatározva azok víz-, illórész-, szén-, 
hidrogén-, kén- és hamutartalmát. Eredményeit 1851- 
ben „Magyarország legjelentősebb kőszéntelepei” c. 
könyvben tette közre; ezt magyar mellett németül is 
megjelentette. Érdekes következtetése: „Mert minda
zon kellemetlenségeket nem tekintve, melyeknek hasz
nálások mellett az ember ki van téve, s melyekhez még 
a legjobb akarat mellett is nehezen szokik az, aki egész 
életén át fával fűtött, annak használata még világos 
anyagi kárral is van összekötve. A kőszén jelen viszo
nyok között képtelen a concurrenciát a habár drága 
fával kiállani. Azok, akiknek alkalmuk volt e tekintet
ben tapasztalást szerezni, állításomat csak igazolhat
ják.”

Nendtvich Károly 1892. július 6-án hunyt el. A Ke
repesi temetőben temették. Sírját a Műegyetem má
sik ősének, az Institutum Geometricum alapításának 
kétszázadik évfordulója alkalmából 1982-ben rendbe
hozatta.

A kézirat beérkezett: 1992. j an. 6.
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Redukált és szulfidált katalizátorok hidrogénező aktivitása II.
Naftalin hidrogénezése Ni-Mo/Al20 3 katalizátoron

G Á R D O S  GYÖRGY* 
R É D E Y  ÁKOS* 

HUSZÁR GYÖNGYI*

Korábbi közleményünkben a naftalin hidrogénező- 
dését tárgyaltuk redukált és szulfidált Co-Mo/A120 3 
katalizátoron, azt vizsgálva, hogy a hordozós fém
oxid-katalizátorok hidrogénező aktivitását milyen mér
tékben befolyásolja azok vegyértékállapota [1], A 
kobalttal promoveált Mo/A120 3 típus esetén a re
dukált állapotú forma mutatott nagyobb aktivi
tást.

Jelen munkánkban a nikkellel módosított Mo/A120 3 
katalizátoron kapott eredményeket adjuk közre, ez 
esetben is a vegyértékállapot szerepét tanulmányoz
tuk a naftalin hidrogénzési reakciójában.

A nikkellel promoveált Mo/AI20 3 katalizátorok

A naftalin hidrogénezésére különböző típusú ka
talizátorok alkalmasak; a hidrogéneződés a hőmér
séklettől, az alkalmazott nyomástól, illetőleg a Ni- 
katalizátor aktivitásától függően különböző mérték
ben játszódik le.

A naftalin hidrogénezésére a hordozós fém-oxid- 
katalizátorok közül főleg a Mo03/A l2O3 katalizáto
rok vehetők figyelembe. A hidrogéneződés terméke
ként cisz- és transz-dekalin keletkezik; jelentősebb a 
transz képződés, mint a cisz-izomeré. Ügy tűnik, hogy 
a fém-oxidok inkább a transz-termék képződésének 
kedveznek, míg a fémkatalizátorokon a cisz-termék 
képződik nagyobb mennyiségben. A tr-dekalinnak 
M o03/A l20 3 katalizátoron végbemenő jelentősebb 
képződése annak tulajdonítható, hogy a hidrogé- 
naddíció a molekula ellentétes oldalain megy vég
be.

A tetralinná való átalakulás gyors folyamat, vi
szonylag könnyen végbemegy; a közös kettős kötés 
hidrogéneződése — amelyet a dekalinná való gyors te
lítés követ — viszont viszonylag lassú.

A nikkel és a kobalt promoveáló hatását illetően 
megállapították, hogy a Ni-Mo/Al20 3 típus kb. két
szer aktívabb, mint a megfelelő Co-Mo/Al20 3 katali
zátor. Ez abban is kifejezésre jut, hogy Ni-Mo/Al20 3 
esetében kisebb hidrogén parciális nyomás elegendő 
azonos katalitikus hatás elérésére.

A Ni-Mo/Al20 3 katalizátorok olyan hidrogénezési 
folyamatokban alkalmazhatók előnyösen, ahol a be
nyomás növelésének lehetősége korlátozott. A hőmér
séklet növelésével mindkét katalizátor típus esetén a 
folyamat egyensúlya a kedvezőtlen konverziók felé to
lódik el.

* Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tan- 
széke

Kísérleti körülmények

A katalitikus hidrogénezési kísérletek körülmé
nyei azonosak voltak az előző közleményünkben 
már ismertetettekkel [1], Ugyanez vonatkozik a Ni- 
Mo/A120 3 katalizátor redukálására és szulfidálására 
is. Célunk ez esetben is az volt, hogy a hidrogéne
zési reakció optimális paramétereit megállapítsuk és 
tanulmányozzuk a katalizátorok hatékonyságát és ak
tivitásuk alakulását.

Kísérleti eredmények

Redukált Ni-Mo/Al20 3 katalizátor vizsgálata

A naftalin hidrogéneződését 250, 300, 350°C hő
mérsékleten 1-35 bar nyomástartományban, 1 h" 1 
térsebesség és 1:3 szénhidrogén-hidrogén mólarány 
mellett vizsgáltuk. A kapott kísérleti eredményeket 
az 1. ábrán szemléltettük.

S5(f C reakció-hőmérsékleten a termékelegyben a 
tetralin mennyisége (X, mól %) már atmoszférikus 
nyomáson is számottevő, mintegy 10%; 10 bar nyomá
sig erőteljes növekedést tapasztaltunk, majd a maxi
mum (75 mól %) elérése után mennyisége fokozatosan 
csökken, 35 bar-on már csak közelítőleg 40 mól %, ami 
a tetralin (közti termék) végtermékké (dekalin) tör
ténő átalakulásának tulajdonítható. A transz-dekalin 
mennyisége a nyomás növekedésének függvényében 40 
mól %-ig lineárisan növekszik. A cisz-dekalin mennyi
ségének növekedése is lineáris, de 35 bar nyomáson is 
csak közelítőleg 15 mól %-ban képződik. A naftalin- 
tartalom (X, %) 20 bar nyomásig erőteljesen csökken, 
ezt követően a csökkenés kisebb mértékű; 35 bar nyo
máson viszont a termékelegyben már nem mértünk 
naftalint. A naftalin átalakulása (AN, %) 1 bar nyo
máson közel 10%, majd gyors növekedés után 20% és 
nagyobb nyomásokon megközelíti a 100%-ot.

A tetralinhozam (H , %) atmoszférikus nyomáson 
közel 10%; jelentős növekedés tapasztalható 10 bar 
nyomásig (a maximális tetralinhozam kb. 75%). 10 
bar nyomás felett a tetralinhozam csökkenését figyel
tük meg, 35 bar nyomáson kb. 60% volt. A dekali- 
nok hozama lineárisan növekszik a nyomás függvé
nyében. 35 bar nyomáson transz-dekalin esetén közel 
40%, cisz-dekalin esetén kb. 15% a hozam.

A S0!f C reakció-hőmérsékleten végzett hidrogéne- 
zés eredményeit is az 1. ábra szemlélteti. Jól látható, 
hogy a termékelegyben a tetralin mennyisége 20 bar 
nyomásig fokozatosan nőtt (75 mól %), majd ezen az 
értéken állandósult. A dekalinok mennyisége lineári
san növekedett a nyomás függvényében, 10 bar nyo
mástól kezdődően. A transz- és cisz-izomerek aránya
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X,m o l% -a  term ékelegy; AN% - a nafta lin átalakulás mértéke ; H ,% - termékhozamok 
összetétele

1. ábra. Naftalin hidrogénézési kísérletek eredményei redukált N Í-M 0/A I 3 Oj katalizátoron, 250, S00 és S 5 ( f  C  hőmérsékleteken a nyomás
növelésének függvényében

X,mól % -a term ékelegy: AN ,%  -  a nafta lin  átalakulás mértéke; H, % -  termekhozamok 
összetétele

2. ábra. N aftalin hidrogénezési kísérletek eredményei szulfidált N i-M o /A li Oj katalizátoron 250, 300 és S50°C  hőmérsékleten a nyomás növelésének
függvényében

közelítőleg 2:1 volt. A naftalin átalakulása 20 bar nyo
másig gyors volt (közel 85%), majd lineáris növekedés 
után elérte a 90%-ot.

A 85(f C reakció-hőmérsékleten végrehajtott kísér
let eredményei is az 1. ábrán láthatók. A termékelegy 
tetralintartalma 10 bar nyomásig alig, majd lineári
san növekedett. A dekalinok mennyisége a terméke- 
legyben a maximális nyomáson is kisebb 1 mól %-nál. 
A naftalin átalakulása mérsékelt növekedés után, 10 
bar nyomástól kezdődően lineárisan növekedett és 35 
bar nyomáson megközelítette a 60%-ot. 350°C hőmér
sékleten csak dekalin képződik, 35 bar nyomáson a 
tetralinhozam megközelítőleg 50%.

A mérési eredmények reprodukálhatóságáról 250 és 
300°C reakció-hőmérsékleten 20 és 35 bar nyomáso
kon ellenőrző mérésekkel győződtünk meg. Megállapí
tottuk, hogy a katalizátor aktivitásából a mérési peri

ódus alatt nem veszített, amely ez esetben is a mérési 
eredmények megbízhatóságát támasztotta alá.

Szulfidált N1-M0/A I2 O3 katalizátor vizsgálata

A naftalin hidrogénezési reakcióját — a szulfidált 
NÍ-M0/AI2O3 katalizátor vizsgálata céljából — 1 h_1 
térsebesség, 1:3 szénhidrogén-hidrogén mólarány mel
lett 250, 300, 350°C reakció-hőmérsékleteken, 1-35 
bar nyomástartományban tanulmányoztuk. A kísér
leti eredmények a 2. ábrán tekinthetők át.

A 25<f C reakció-hőmérsékleten végzett hidrogéne- 
zés esetén kapott termékelegy ben 15 bar nyomásig a 
tetralin mennyiségének gyors növekedését tapasztal
tuk; e felett lineárisan, de kisebb mértékben változott, 
35 bar-on közelítőleg 80 mól % volt. A hidrogénezés 
során csak minimális mennyiségben keletkezett deka-
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lin. A naftalin átalakulása 1 és 10 bar között jelentős 
volt, nagyobb nyomásokon a növekedést kisebb mér
tékűnek találtuk.

A nyomás növelése és csökkentése függvényében 
végzett hidrogénezés eredményei között nem volt je
lentős eltérés, ez a mérési eredmények reprodukálha
tóságát támasztotta alá.

A S0(f C-on kapott termékelegyben a tetralin kép
ződésére előnyös a nyomás növelése, mennyisége 35 
bar nyomáson közel 80 mól %. A dekalinok mennyi
sége is lineárisan növekszik 10 bar nyomás felett, 35 
bar nyomáson a transz-dekalin közel 10 mól %, a cisz- 
dekalin közelítőleg 3 mól %>. A termékelegyben 35 bar 
nyomáson csak kb. 5 mól % naftalin marad vissza. 
A naftalin átalakulása (AN, %) a 35 bar nyomáson 
megközelíti a 100%-ot. A termékhozamok közül csak 
a tetraliné jelentős, 35 bar nyomáson eléri a 90%-ot.

A 550° C-on végzett hidrogénezési kíséletek során 
kapott termékelegyben a tetralin mennyiségét (közel 
lineáris növekedés után) 35 bar nyomáson 65 mól %- 
nak találtuk. A dekalinok mennyisége nem jelentős, 
kisebb mint 5 mól %. A naftalin átalakulása 5 bar 
nyomás felett lineárisan növekedett, és 35 bar nyomá
son elérte a 70%-ot, ezen nyomáson a tetralinhozam 
75%, a dekaliné 5%.

A mérési eredmények reprodukálhatóságáról ez 
esetben is 300°C reakció-hőmérsékleten és 20 bar nyo
máson ellenőrző mérésekkel győződtünk meg. Megál
lapítható volt, hogy a katalizátor aktivitásából a mé
rési periódus alatt nem veszített.

A kísérleti eredmények értékelése

A kísérleti eredményeket számítógépes program se
gítségével értékeltük. Célunk a technológiai paramé
terek (a hőmérséklet: 250, 300, 350°C; a nyomás: 1,5, 
10, 15, 20, 25, 30, 35 bar) hatásának vizsgálata volt 
a naftalin hidrogénezési reakciójára. Szóráselemzést 
végezve értékeltük az alkalmazott katalizátorok (Co- 
M0/AI2O3 , Ni-Mo/Al20 3) és a katalizátorok előkeze
lésének (szulfidálás, redukálás) szerepét a hidrogéne
zési reakcióban.

A naftalin hidrogéneződését redukált, illetőleg szul- 
fidált Ni-Mo/Al20 3 katalizátorokon tanulmányozva a 
kísérleti eredmények alapján az alábbi megállapítások 
tehetők.

A redukált Ni-Mo/Al20 3 katalizátor 250°C reak
ció-hőmérsékleten mutatja a legnagyobb aktivitást, 
atmoszférikus nyomáson lejátszódik a naftalin tetra- 
linná történő hidrogéneződése.

A nyomás növekedésének függvényében a naftalin- 
átalakulás (S. ábra) jelentős mértékben nő. A tetralin 
közti termék mennyisége 250°C reakció-hőmérsékleten, 
10 bar nyomásig növekvő tendenciát m utat, majd 
a közti termék végtermékké való átalakulásának kö
vetkeztében csökken. Ezzel párhuzamosan a dekalin- 
hozam jelentősen megnövekszik (4. ábra). Magasabb 
reakció-hőmérsékleten a termodinamikai korlátozások 
miatt a naftalin-átalakulás mértéke lecsökken.

3. ábra A  naftalin átalakulása redukált és szulfidált N i M o/Al?  Oj 
katalizátorokon, £50, SOO és S 5 ( f C  hőmérsékleten.

f .  ábra. A  termékhozamok alalkulása redukált és szulfidált 
N i-M o /A li O) katalizátoron

A szulfidált Ni-Mo/Al20 3 katalizátor esetében (a 
kobalttal promoveált katalizátorhoz hasonlóan) szin
tén a 300°C reakció-hőmérséklet tűnik a legelőnyö
sebbnek. 300°C-on, 35 bar nyomáson közel 90%-os át
alakulás érhető el, a keletkezett termékek zöme (kb. 
80%-ban) tetralin, és csak kisebb mennyiségben de- 
kalin.

A redukált és szulfidált katalizátorokat összehason
lítva megállapítható, hogy a redukált katalizátor ked
vezőbb a naftalin dekalinná történő átalakításához. 
Azonban meg kell jegyezni, hogy a vizsgált paraméter
tartományban a naftalint nem lehet tisztán dekalinná 
hidrogénezni, minden esetben jelen van át nem ala
kult tetralin is.
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Az alkalmazott mérési paraméterek mellett vizsgál
tuk naftalin jelenlétében a benzolnak ciklohexánná 
történő hidrogéneződését is. Ez kismértékben (max. 
0,5%) játszódik le, a benzolátalakulás minden esetben 
kisebb volt a naftáiménál. Ez feltehetően azzal ma
gyarázható, hogy a naftalin lapjával adszorbeálódik a 
katalizátor felületén, háttérbe szorítva a benzolnak a 
katalizátorhoz való hozzáférhetőségét (kemiszorpció- 
ját).

Promoveált Mo/AI20 3 katalizátorok aktivitásának 
összehasonlítása

Kísérleti munkánkban megkíséreltük a redukált és 
szul&dált C0-M0/AI2O3 és NÍ-M0/AI2O3 katalizáto
rok aktivitásának alakulását tanulmányozni a naftalin 
hidrogénezési reakciójában.

5. ábra. A  naftalin átalakulása a vizsgált katalizátorokon a nyomás 
növelésének függvényében

A naftalin átalakulását vizsgálva megállapítható 
volt, hogy 250°C reakció-hőmérsékleten a legnagyobb 
katalitikus aktivitása a redukált Ni-Mo/Al20 3 kata
lizátornak van, amelyen 20 bar nyomás felett a naf
talin átalakulása közel 100% (5. ábra). A redukált

nikl

Co-Mo/A120 3 katalizátor alacsony nyomáson kevésbé 
aktív, de 25 bar nyomás felett megközelíti a redukált 
Ni-Mo/Al20 3 katalizátor aktivitását (kb. 95%).

A szulíidált katalizátorok közül is a NÍ-M0/AI2O3 
katalizátornak nagyobb a katalitikus aktivitása, de 
mindkét szulíidált típus lényegesen kisebb aktivitást 
mutatott, mint a redukáltak.

300°C reakció-hőmérsékleten viszont a redukált 
Co-Mo/A120 3 katalizátornak nagyobb az aktivitása. 
A szulíidált Co-Mo/A120 3 és a redukált NÍ-M0/AI2O3 
katalitikus hatása közel azonos, a szulíidált Ni- 
Mo/A120 3 katalizátoré valamivel kisebb.

350°C-on a vizsgált katalizátorok hatásában nem 
tapasztalható lényeges eltérés.

Nyomás, bar

6. ábra. A term ékhozam ok alakulása a vizsgált katalizátorokon a 
nyomás növelésének függvényében.

A termékhozamok alakulása azt mutatta, hogy 
mindhárom vizsgált reakció-hőmérsékleten (250, 300, 
350°C) csak a tetralinhozam jelentős (6. ábra). 250°C- 
on, 15 bar nyomásig a redukált Ni-Mo/Al20 3 kata
lizátoron nagyobb tetralinhozam érhető el, míg na
gyobb nyomásokon a redukált Co-Mo/A120 3 kata
lizátor előnyösebb. Szulíidált NÍ-M0/AI2O3 katalizá
tor jelenlétében kb. 20%-kal kisebb a tetralinhozam, 
mint redukált NÍ-M0/AI2O3 katalizátoron. A transz- 
és cisz-dekalinhozamok csak redukált NÍ-M0/AI2O3 
katalizátor esetén jelentősek, 35 bar nyomáson 40, il
letve 15%. A transz- és cisz-dekalin aránya kb. 2:1.
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A többi katalizátor esetében a dekalin-hozam kb. 5% 
volt.

300°C reakció-hőmérsékleten a tetralinhozam az 
előzőekhez hasonlóan változik, 25 bar nyomás alatt a 
nyomás függvényében fokozatosan nő, nagyobb nyo
másokon katalizátortól függően 75-95% között állan
dósul. A dekalinok mennyisége a vizsgált katalizáto
rok esetén kisebb, mint 10%.

A mérési adatok azt mutatják, hogy 250°C reakció
hőmérsékleten és 20 bar nyomás felett, 1 h_1 térse
besség és 1:4 szénhidrogén/hidrogén mólarány esetén 
a naftalin tetralinná történő hidrogéneződése legelő
nyösebben redukált C0-M0/AI2O3 katalizátoron va
lósítható meg (kb. 90%-os hozammal).

A naftalin dekalinná történő hidrogéneződéséhez a 
Ni-Mo/Al20 3 katalizátor a legmegfelelőbb, amely kb. 
40%-os dekalin-hozamot jelent.

A szulfídált katalizátoroknak a naftalin-hidrogéne- 
zési reakciójában mutatott kisebb aktivitása meglepő, 
mivel ezeket a katalizátorokat szulfidált formában szé
leskörben alkalmazzák hidrogénező finomításhoz. A 
szulfidált katalizátorok az olefin szénhidrogének hid- 
rogéneződési reakciójában aktívabbak, mint a redu
kált katalizátor.

A bemutatott kísérleti munka alapján tehát össze
gezhető, hogy a kobalttal promoveált M0/AI2O3 ka
talizátor a naftalin tetralinná történő hidrogéneződé- 
sét, míg a nikkellel promoveált katalizátor a dekalinná 
történő hidrogéneződést segíti elő, ha azokat reduk
ciós előkezelés után használják fel.

A kézirat beérkezett: 1991. márc. 6.
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Ajánljuk figyelmébe az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
Főosztály Tájékoztatási Ügynöksége szolgáltatásait!

Szolgáltatásunk segítséget nyújthat piackutatáshoz, partnerkereséshez, a privatizációval kapcsolatos 
érdeklődésekhez mindazok számára, akik az ipar, építőipar és belkereskedelem valamely területéről 
szeretnének információhoz jutni.
S zo lgálta tása ink  számítógépes adatállományokból:
Cím jegyzék tartalmazza az ipar, építőipar és belkereskedelem gazdálkodó szervezeteinek statisztikai 
számjeleit, nevét, és címét. Az állományban az egészen nagyoktól az egészen kicsi cégekig szinte 
minden gazdálkodó megtalálható.
Névjegyzék állományban a nagyobb cégekről adunk részletesebb információt pl: vezetők nevét és 
telefonszámát is.
K i-M it-G y árt-E x p o rtá l-Im p o rtá l?  Az ipari gazdálkodók által gyártott, exportált, importált 
termékek listáját tartalmazza.
K i-M it-Forgalm az? A belkereskedelmi gazdálkodók által forgalmazott áruféleségek listáját tartal
mazza.

Adatállományainkból egyedi igények szerinti leválogatásra is van lehetőség.

Az Inform áció-sorozat 1992. évi kiadványai: Név- és Címjegyzékek, Műszaki-Gazdasági Adattár, 
Szakágazati Adattár

Egyéb kiadványaink:
Ipari, Belkereskedelmi havi tájékoztatók, Éves prognózis, Éves értékelés, Idegennyelvű kiadványok.

Rendelhet levélben, telefaxon. Vásárolhat azonnal!

Budapest, II. Mártírok útja 85. IV. emelet 456, szoba. Postacím:
Budapest, Pf. 96. 1525. Telefon: 15-63-373, Telefax: 17-53-295

Informatikai
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Beszámolók az ACHEMA ’91-röl II.*
Biztonságtechnika, üzemtechnika

A témakörben jelentős szerepet kapott a veszélyes 
anyagok kezelése, szállítása, felhasználása során alkal
mazandó védelem, illetve annak új megoldásai.

Az IVSS kollokviuma

Az IVSS (a Szociális Biztonság Nemzetközi Szer
vezete) vegyipari foglalkozási balesetek és megbete
gedések elhárításával foglalkozó szekciója 3 napos, az 
ACHEMA területén június 10-12 között szervezett, 
ahhoz szervesen kapcsolódó 14. Nemzetközi Kollok
viumát is a veszélyes anyagok szállítása és tárolása 
témakörnek szentelte.

A kollokviumon 27 — elsősorban német, svájci és 
holland — szakember számolt be a fejlett gazdaság
gal rendelkező országokban egyre inkább a figyelem 
középpontjába kerülő témába vágó szabályozási gya
korlatról, ipari katasztrófa-elhárítási rendszerekről és 
védelmi megoldásokról, amelynek aktualitását a ve
szélyes anyagok nagy mennyiségű szállításában és tá
rolásában rejlő potenciális veszélyek felismerése indo
kolja.

Az előadások nagy száma foglalkozott a veszélyes 
anyagok szállításával kapcsolatos biztonsági előírások 
továbbfejlesztésének, a szállítást végzők ínfomáció- 
ellátottsági és kiképzési színvonala emelésének szük
séges voltával. Ezekről a feladatokról szóltak többek 
között 7. E. Bloern (Ministerie van Verkeer en Wa- 
terstaat, Hollandia) K. Rompe (TÜV Rheinland E. 
V. Németország). A Deutscher Verkehrssicherheitsrat 
(DVR, azaz a Német Közlekedésbiztonsági Tanács), 
továbbá a Berufsgenossenschaft der Chemischen In
dustrie (BG Chemie, azaz a német Vegyipari Szak
mai Szövetség) tanfolyamokat szerveznek a veszélyes 
anyagokat szállító eszközök vezetői speciális ismerete
inek bővítésére.

A tartálykocsikban, konténerekben szállított veszé
lyes folyadékok biztonságos átrakodásának, átfejtésé
nek nemzetközi szabályozását hiányolta előadásában 
G. Heyer (BG Chemie, Németország) és tájékozta
tást adott arról, hogy a témakörhöz tartozó legfonto
sabb biztonságtechnikai követelményeket tartalmazó 
ún. „ Merkblatt”-ot készítettek.

S. Atallah (Risk and Industrial Safety Consultants, 
USA) az USA-ban alkalmazott elveket ismertette, 
amelyeket a veszélyes anyagok közúti szállítása köz
ben előforduló balesetek esetén teendő inézkedések 
tervezésekor kell figyelembe venni. Ezek fő szempont
jai a következők:

* Az I. rész megjelent: MKL 47 198 (1992)
** Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 

Borsod Megyei Felügyelősége, Miskolc

mkl
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-  az anyag kifolyásának elméleti szimulálása, a ve
szélyzóna meghatározása;

-  vész elhárítási terv készítése;
-  gyakorlatok tervezése és lefolytatása kevésbé veszé

lyes, ún. „helyettesítő” anyagok alkalmazásával (pl.
klór, vagy ammónia helyett szén-dioxid), a tervek 
helyességének ellenőrzésére;

-  gyakorló programok átadása a veszélyes anyagokat 
szállító cégek készenléti szolgálatainak.

Az ipari katasztrófák elhárításában közreműködő 
egységek felkészítésével, célszerű telepítési kérdései
vel elsősorban svájci és németországi előadók foglal
koztak. Az elhárító egységek (elsősorban a tűzoltóság) 
részére Svájcban ún. „Merkblatt” rendszert dolgoztak 
ki a szükséges információkról különféle baleseti szituá
ciókra. A rendszer anyagcsoportonként került kidolgo
zásra, egy-egy csoportba hasonló fizikai, kémiai és fizi
ológiai tulajdonságú anyagokat soroltak (M.-H. Gut, 
Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie).

A veszélyes anyagok szállításánál előfordulható 
balesetek elhárítása gyakran speciális szakismerete
ket is igényel, amit Németországban az ún. TUIS 
(Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistung- 
System) rendszer megszervezése révén biztosítottak. 
A rendszerbe mintegy 200 vegyipari vállalat kapcsoló
dott be és vállal szükség esetén telefoni vagy helyszíni 
szaktanácsadást, illetve technikai segítségnyújtást a 
baleset helyszínén. A segítségnyújtás a rendszerbe be
kapcsolódott, az eseményhez legközelebb lévő válla
lattól kérhető, amennyiben az anyagot előállító, fel
adó cég közvetlenül nem érhető el ( W. Halpaap, Bayer 
AG.)

Az UNEP (United Nations Environment Pro
gramme) Industry and Environment Office (azaz az 
ENSZ Ipari és Környezeti Hivatala) egy nemzetközi 
munkacsoporttal együttműködve műszaki irányelve
ket dolgozott ki a veszélyes anyagok biztonságos tá
rolása tárgykörében (G\ P. Loiseau, UNEP, Paris).

Figyelemreméltó teljesítményről adott tájékozta
tást R. Nowaczyk és M. Braun (B. G. Chemie, Né
metország), miszerint a veszélyes csővezetékekre is ki
terjed az 1989. május 1-től Németországban érvényes, 
jelentősen megújított ún. „nyomástartó edény rende
let” hatálya.

A TRR (Technischen Regeln Rohrleitungen) címet 
viselő kiegészítés meghatározza a veszélyes csővezeté
keket előállítók, létesítők és üzemeltetők kötelezettsé
geit, különös tekintettel a vezetékek vizsgálataira. Az 
előírás azon csővezetékekre vonatkozik, amelyek nyo
mása nagyobb, mint 0,1 bar túlnyomás és éghető vagy 
maró, illetve mérgező gázokat, gőzöket vagy folyadé
kokat szállítanak.
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A kiállítás

Az alkalmazásra kerülő veszélyes anyagok a környe
zeti légtérben előforduló mennyiségének minél ponto
sabb, gyorsabb meghatározása rendkívül lényeges fel
adat. Az e célra alkalmas korszerű hordozható és hely- 
hezkötött műszerek egész sorát vonultatta fel több ki
állító. Kifejlesztettek olyan — a mérgező gázok egész 
sorának érzékelésére (H2S, COCI2, HCN, CO, Cl2, 
S 0 2, N 02) alkalmas személyi (zsebben hordozható 
mérőberendezést, amely a MÁK érték 0,1-szeresétől 
10-szereséig terjedő tartományban képes 10 s idő
tartamú mérések végzésére, a csúcsértékek és az át
lagos koncentráció-értékek kijelzésére, a beállítható 
koncentráció-értéknél fény- és hangjelzéssel történő 
figyelmezetés-adásra. (Compur Monitors, Bayer Di
agnostic GmbH, München, NSZK). A berendezéshez 
kapcsolható egy leolvasó (grafikus) adatrögzítő is. Az 
üzemi, illetve a környezeti légteret szennyező finompo
rok vizsgálataira alkalmas nagyérzékenységű készülé
ket mutatott be a Helmut Hund-GmbH (Wetzlar Na
uborn, NSZK). A berendezés optikai elven működik, 
0-2  mg/m3, ill. 0-20  mg/m3 méréshatárokkal, kb. 2 
mikrogramm/m3-es feloldással.

A robbanásveszélyes folyadékok biztonságos le- és 
átfejtéséhez fejlesztett ki egy folyamatos földelés el
lenőrző készüléket az Eltex Elektrostatik GmbH (Weil 
am Rhein, NSZK). A berendezés ellenétben a szoká
sos passzív föld-kapcsolattal, aktív felügyeletet gya
korol a folyamat felett és azonnal megállapítja a föld
kapcsolat esetleges elégtelenségét és alkalmas elektro
mos jelzést ad tetszőleges biztonsági funkció működ
tetésére (pl. jelzés, szivattyú-reteszelés stb.). E meg
oldás kikapcsolja a robbanásveszélyes anyagok le- és 
átfejtésekor az ellenőrizetlen elektrosztatikus felöltő- 
dés kockázatát. Az elektrosztatikus feltöltődés súlyos 
veszélyforrást képez a tűz- és robbanásveszélyes anya
gok szűrésénél, kristályosításánál is. Ennek a kockáza
tá t csökkenti a Seidengazefabrik AG  (Zürich, Schweiz) 
által gyártott fémmentes, karbonizált műanyagból ké
szült szűrőszövet, amelynek villamos vezetőképessége 
a szövet teljes felülete mentén azonos. A szűrőszövet 
alkalmazásával elkerülhető az elektrosztatikus feltöl- 
tődésből származó szikraképződés.

A kiállított sokféle egyéni védőeszköz közül kie
melést érdemelnek a SM Deutschland GmbH (Neuss, 
NSZK) újszerű légzésvédő maszkjai, melyek legújab
bika a szilárd és folyadékrészecskék együttes kiszűré
sére alkalmas 8835 jelzésű, FFP3 kategóriájú légzés
védő. A részecskeszűrő az európai szabvány előírások 
szerinti legnagyobb szűrési teljesíményt produkálja.

A veszélyes vegyianyagok előállítása, alkalmazása, 
szállítása közben rendkívül fontos biztonsági követel
mény azok egyértelmű, pontos, időtálló megjelölése. 
Az ilyen anyagokat tartalmazó berendezésekre elhe
lyezendőjelzések korszerű megoldásait számos kiállító 
m utatta be. A W. H. BRADY GmbH (Rödermark, 
NSZK) pl. egy személyi számítógépre telepített rend
szert állított ki, melynek részei:
-  többnyelvű PC program a veszélyes anyag megje

lölésének megkereséséhez, kiválasztásához (német,
angol, francia és flamand nyelveken);

-  specifikus PC nyomtatóberendezés a megjelölés 
színes kinyomtatásához (etikett előállító);

-  az elkészült etikett védőfóliázása.
A program a megjelölésre vonatkozó előírások vál

toztatása esetén módosítható, aktualizálható.

1. ábra. A  Q-cső belső szerkezete és külső képe

A vegyipari (és más) üzemekben sok gondot okoz a 
korróziós és mechanikai igénybevételnek jól ellenálló, 
jól tisztítható, ugyanakkor csúszásmentes padozat ki
alakítása, különösen az egyes kezelőpódiumok járófe
lületei esetében. A Chemgrate Glasfaser-Bodenbelage 
GmbH (Trier, NSZK) e probléma megoldására szol
gáló termékeket fejlesztett ki. Az üvegszálerősítésű 
poliészterből készült CHEMGRATE márkanevű tö
mör lapok és taposórács elemek jól megfelelnek a fenti 
követelményeknek.

A veszélyes anyagokat alkalmazó technológiáknál 
fokozottan balesetveszélyes minta- (próba-) vételi mű
velet biztonságos megoldását szolgálja a KABLAU  
(Hamburg, NSZK) által kifejlesztett zárt próbavevő 
rendszer. A vegyipari készülékek vagy csővezetékek 
e célra kiépített peremeihez kerülő-vezeték-szerűen 
csatlakoztatható, tetszőleges méretekkel elkészíthető 
berendezés csatlakozó armatúrái automatikusan zá
ródnak a próbavételi szerelvény nyitásakor és annak 
zárásáig nem nyithatóak.

A veszélyes anyagok (gázok, folyadékok) mintavéte
lének teljesen zárt rendszerű végrehajtását szolgálja a 
mintavevő csonkhoz kapcsolható SAPRO márkanevű 
mintavevő szelep, ill. készülék (Neotechna AG, Homb- 
rechtikon, NSZK). A berendezésnek részét képezi egy 
mintavevő szelephez bajonettzárral kapcsolódó, fém
ből készült, zárható mintavevő edény, amelyet du
gattyúval láttak el a minta beszívásához, illetve el
távolításához.
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Több kiállító m utatott be a korábbiakhoz képest 
továbbfejlesztett, nagyobb megbízhatóságú robbanási 
nyomáslevezető eszközöket. A BS and B Safety Sys
tems Ltd (London) újdonsága volt a VENT-SAF- 
PLUS márkanevű, négyszögalakú, ún. „egyrészes” 
gáz- és porrobbanási nyomáslevezető domborított ha
sadófelület, amely a szokásos 3 részes konstrukciókhoz 
képest 50%-kal csökkentett tömegű. A berendezés jó 
dinamikus tulajdonságokkal rendelkezik, amelybe a jó 
vákuumtfirés is beletartozik. A cég rendkívül nagy vá
lasztékát állítja elő a hasadótárcsáknak. Ezek méret-, 
illetve nyomástartománya: 3-1100 mm, illetve 0,01- 
6896 bar.

A Rembe GmbH (Brillon, NSZK) a lángkilépés nél
küli robbanáslevezetésre alkalmas eszközt fejlesztett 
ki. Az ún. Q-cső egy 3 részes hasadótárcsával csatla
kozik a védendő készülékhez és 200 mm-től 800 mm-ig 
terjedő átmérőtartományban állítják elő. A robbanás
nál kb. 1500°C hőmérsékletre felhevült gázokat 60- 
70°C-ra képes lehűteni, az égő porszemcséket vissza
tartja, a lángkilépést megakadályozza. E tulajdonsá
gai következtében a Q-csővel felszerelt porrobbanás- 
veszélyes készülék zárt üzemcsarnokban is elhelyez
hető.

A készülék külső képét és sematikus metszeti rajzát 
az 1. ábra mutatja.

A kézirat beérkezett: 1991. dec. 3.

Keverés, homogenizálás

Az 1991. évi ACHEMA kiállításon aránylag sokan 
m utattak be keverős és homogenizáló készülékeket. A 
keverők és a homogenizálok sokfélesége ezúttal is azt 
tükrözte, hogy a keverés — noha egyike a legrégibb 
alapműveleteknek — még mindig nélkülözi az általá
nosítás alapelveit. Az alkalmazás palettája változat
lanul igen széles: a laboratóriumi és kézi keverőktől a 
többszáz köbméteres tartályok keverős egységéig ter
jed, miközben a keverés művelete szakaszos és folya
matos, műszerezettsége minimális, vagy programve
zéreit, egy konkrét alkalmazásra fejlesztették ki, vagy 
többcélú a berendezés, amit a keverőelemek többféle
sége jellemez egy közös tengelyre vagy különböző for
gásirányú és fordulatszámú tengelyekre szerelve, be
tartva a cserélhetőség építőszekrény elvét. A keverőe
lemek sokféle kialakítása, az üzemeltetési megoldások 
know-how-jai úgy tűnik, még megelőzik az elméleti 
kutatások eredményeit, noha néhány előadás már fog
lalkozott azzal, hogy milyen keverőelem alak és szer
kezeti anyag maximálja az áramlást és minimalizálja 
a nyírással járó ellenállást, vagy milyen matematikai 
modellel lehet a por- és szemcse-keverés kevertségi 
mértékének időbeli változását nyomonkövetni.

A beszámoló elsősorban terjedelmi okokból a to
vábbiakban csak azokat az újdonságokat részletezi, 
ahol a keverés és homogenizálás primér technológiai 
cél és csak címszavakban utal azokra a megoldásokra, 
mint pl. szárítás, extrakció, extrudálás stb., ahol a 
keverés a művelet egy lehetséges intenzifikálási mód
szere.

Keverés és diszpergálás

Számos technológiánál kell különböző sűrűségű, hő
mérsékletű és koncentrációjú gázokat összekeverni. 
Jóllehet a gázok lineáris sebessége a csővezetékben 
jelentős (20-30 m/s), az áramlás turbulenciája rend
szerint nem erős, ezért egyenes csőszakaszokban csak

* MTA Műszaki Kémiai K utató Intézet, Veszprém
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lassan keverednek össze a különböző gázkomponen
sek. Gázkeverésre az ACHEMA ’91-en több kiállító is 
statikus keverőket ajánlott, amelyekkel aránylag kis 
energiaráfordítással és mozgó alkatrészek nélkül lehet 
egészen nagy gáztérfogat-áramokat összekeverni.

Az 1. ábrán új statikus keverő látható (Baleké 
Dürr AG. Ratingen, Németország). Az ívelt delta
szárny at (akat) az áramlási irányhoz képest ferdén sze
relik be. Az egyes elemeket könnyű meglévő berende
zésekbe is beszerelni. Az ajánlott alkalmazási terület: 
erőművek gáztisztító berendezései, földgázvezetékek 
és klímatechnikai egységek.

1. ábra. Gázkeverés (vett dettaszárnyakkal

1 gázkeverék; 2 deltaszárnyú statikus keverőelemek; S keve
rendő gáz, 2 200 000 m’ /h ; 4 keverendő gáz, 55 000 m’ /h
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Ae SVM jelű statikus keverő (Gebrüder Sulzer 
AG. Winterthur, Svájc) V-alakban hajlított síkla
pokból és esek váltakozva hosszú egységeinek 90°- 
os elékelésével összeállított rendszerből áll. A gázára
mok ingadozására nem érzékeny. Korrózióálló kivitele 
miatt salétromsav, kénsav üzemekben jól alkalmaz
ható, de bevált krakk-üzemekben a földgáz vízgőzzel 
történő összekeverésére, pirolízis előtti gázkeverésre, 
vagy földgáz-propán keverék fűtőértékének a beállí
tására. Az SMV töltet egyenáramú gázmosást és gáz
folyadék reakciókat (kemiszorpció) is intenzifikál.

Érdekes ezzel kapcsolatban összehasonlítani a k^a 
anyagátadási tényezőt a P /V i  fajlagos szivattyúzási 
teljesítmény függvényében (2. ábra). Látható, hogy 
a koaleszcens folyadékoknál az SMV statikus keverő 
(7), a nem koaleszcens folyadékoknál az injektorral 
kombinált hurok reaktor (6) (Buss AG. Basel, Svájc) 
adják a legjobb értékeket.

S. ábra. Gáz-folyadék énnlkeztetée anyagátadási tényezői

1 keverős hurokreaktor, koaleszcens /  nem koaleszcens; S  
keverőereaktor, koaleszcens; íkeverős reaktor üreges keverővei; 
nem koaleszcens; 4 injektor, nem koaleszcens; 5 keverős reaktor, 
nem koaleszcens; 6 hurokreaktor, nem koaleszcens; 7 SMV 

statikus keverő, koaleszcens rendszer

A folyadék gázosítás fermentoroknál is lényeges mű
velet. Ezzel kapcsolatban szellemes és energiatakaré
kos megoldást fejlesztett ki az EKATO Rühr- und 
Mischtechnik GmbH. (Schopfheim, Németország). Az 
újdonság abban áll, hogy a hajtómű kívül helyezkedik 
el és az üreges keverőtengely csapágyai a hajtóműbe 
vannak integrálva. A gáz az üreges keverőtengelyen 
keresztül lép a folyadékba. Nem lép fel tehát olyan 
eltömődés-veszély, mint az alul elhelyezett, nyugvó és 
perforált csöveknél. A gázáramot a keverőtengelyre 
szerelt propeller keverő tovább diszpergálja és a gáz
buborékot erőteljesen lefelé mozgatja. Ez az áramlás 
a szuszpendáltatást is elősegíti. A kiállított beren
dezésen felszíni levegőztetőt is be lehetett kapcsolni. 
Ennek fajlagos teljesítménye 5,6 W /m 3 volt, míg az 
üreges tengelyű gázosítóé csak 4 W /m 3. Ez a techni
kai újdonság hazailag is érdekes lehet. A kis keverős 
makettek mellett a 4 m-es kettős szárnyú keverőkar 
is látható volt, amelyet 2500 m3-es (d—10,5x2,5 m)

tartályokba lehet beépíteni. Az Interprof nevű keverő 
fordulatszáma 20 min- 1 , dm3-ként 300 g szilárd anya
got tud szuszpendáltatni max. 250 fim  szemcseátmé
rővel.

3. ábra. K om binált keverő szerkezetek

1 anker keverő ellenkező forgásirányú pálcás keverővei és 
pótlólagosan alakalmazható propeller-keverővel; banker keverő 
koaxiális tengelyű és ellenkező forgásirányú kettős propeller- 

keverővel

A kis térfogathoz (0 ,01-0,20 m3) kifejlesztett két
tengelyes szalagkeverők (BEBA Mischtechnik GmbH. 
Essen, Németország) egymással szembe forognak és 
a szalagkeverők egymás forgásterébe átérnek. Ezért 
kényszeráramlásos keverőmozgás alakul ki és nincs el
fordulási kényszer pl. az álló hordóhoz képest, emiatt 
egyszerűen kézben tarthatók. A fogantyús kézi kivi
tel vagy a kerekeken gördülő állványra szerelt kettős 
szalagkeverő hazai alkalmazása is széleskörű lehet.

4■ ábra. Folyamatos üzem ű porkeverő rendszer 

1 folyadék; 2  por; 3 Domix FT  típusú keverő; 4 szuszpenzió

5. ábra. Fogaskerekes porkeverő (D om ix F T )

1 szabályozó; 2 ház; 3 együttfutó fogaskerék; 4  meghajtott 
fogas koszorú
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A kiállításon bemutatott laboratóriumi keverők fi
gyelembe veszik a kísérletek változó paramétereit. Pl. 
a modul rendszerű keverők ( H e in r ic h  F r in g s  G m b H .  
és  C o . K G . Bonn, Németország) (/> 250-300 és 400- 
500 mm magas tartályai üvegből, PVC-ből vagy sav
álló acélból készülnek propelleres keverőelemmel 0 -  
6  bar nyomás és 60-150°C hőmérséklet-tartomájjvra, 
és max. 500 cP viszkozitásra. A Polytron® és 
Megatron® laborkeverők (K in e m a t i c a  A G .  D is p e r 
g ie r -  u n d  M is c h te c h n ik , Littau, Svájc) rögzített és kézi 
kivitelűek, 100 W teljesítményűek (12 volt) és maxi
málisan 1 500 000 s_ 1  fordulatszámúak. A fordulat
szám időbeli változása programozható, így a külön
böző kísérletek mérési feltételei azonosak lehetnek. A 
keverőhöz képernyő is csatlakoztatható, amin pl. a hő
mérséklet változása nyomonkövetheő.

A programozott keverők élelmiszeripari és kozme
tikai célokra is beváltak (S c h w a r z  A p p a r a te -  u n d  
B e h ä l te r b a u  G m b H . Dornstetten, Németország). A 
keverők térfogata max. 1 0  m3, amelyekben ellenkező 
forgásirányú és változtatható fordulatszámú keverők 
helyezkednek el. A belső fal tisztántartása érdeké
ben a keverőelemek gyakran lengőlapokat, lapáto
kat is tartalmaznak ( A .  B e r e n ts  G m b H . Stuhr, Né
metország; D R G  P r ä z i s o n s - R ü h r e r  G m b H . Warburg, 
Németország; H e r m a n  W a ld n e r  G m b H . Wangen im 
Allgäu, Németország; P r e s s in d u s t r ia  C h e m ic a l E q u 
i p m e n t  s .p .a . , Milánó, Olaszország).

A S . á b rá n  látható keverős szerkezetek (H . W a ld 
n e r  G m b H . Wangen im Allgäu, Németország) elékelt 
lengő lapjaival szintén tisztántartható a duplikatúra 
belső felülete, ezenkívül az ellentétes forgásirány és 
eltérő keverőelem típus a teljes térfogat keverését te
szik lehetővé nemcsak híg folyadékok, hanem közepe
sen viszkózus termékek esetén is.

A teljes térfogat intenzív keverése érdekében cél
szerű a keverendő anyag recirkuláltatása. Ilyen megol
dást fejlesztett ki pl. a F lu id  K o t t h o f f  G m b H . (Essen, 
Németország), a S u lz e r  C h e m te c h . M is c h -  u n d  R e a k t i 
o n s te c h n ik  (Winterthur, Svájc), az A .  B e r e n ts  G m b H .  
C o . K G . (Stuhr, Németország) és a D R G  P r ä z is io n s

rnkl

R ü h r e r  G m b H . (Warburg, Németország). A 4■ á b rá n  
vázolt recirkulációs rendszernél ( G T A  m b H . Im Win
kel, Németország) a szivattyú speciális kivitele (belső 
fogazású kosárban forgó fogaskerék, 5. á b r a )  5-95% 
por bekeverését is lehetővé teszi anélkül, hogy a por
adagoló tölcsér benedvesedne.

Tapadós szilárd anyagok nedves keverésére és disz- 
pergálására planétás keverők (6 .  á b ra ) és vízszintes 
elrendezésű, speciális keverőkarú (7 . á b r a )  keverők 
(D r a is w e r k e  G m b H . Mannheim, Németország) váltak 
be. Az utóbbi ábrán látható gyorsfordulatú késes szer
kezetek az ürítés előtt beépítve biztosítják a csomók 
és agglomerátumok szét darabolását. A 6. á b ra  szerinti 
keverők vákuum alá is helyezhetők, ha cél a gázmen
tes termékelőállítás.

Kis halmazsűrűségű és nem tapadó porok úgy ke
verhetők a folyadékba, ha azokat a keverőelem körüli 
vezetőcsőben kialakuló megszívott térbe adagolják be 
( Y T R O N  D r . K a rg  G m b H . Affalterbach, Németor
szág). A vezetőcső alsó és felső peremének harang- 
szerű kibővítése áramlástanilag előnyös. Az egyenletes 
belső folyadékcirkulációt a vezetőcső aljára és tetejére 
szerelt terelőlapok szintén jól segítik.

A fo g a zo tt  tárcsás d isso lverek n él az je le n te t t  új
d on ságo t, h ogy  az eg y tá rcsá s keverő m e lle tt  egy  má-
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6. ábra. Planétás keverik

7. ábra. Keverikaros, folyam atos üzemü keveri



sik tengelyen két fogazott tárcsa helyezkedik el (Paul 
Vollrath Maschinenfabrik, Köln, Németország). A há
rom fogazott tárcsa egymástól való távolságával lehet 
az optimális nyíróhatást elérni. A Molteni AG. (Rhe- 
idenfelden, Svájc) a fogazott tárcsás keverőjét kör
nyezetbaráttá fejlesztette. Mind a meghajtás, mind a 
fedél felemelése hidraulikusan történik.

Finomvegyszerek vagy gyógyszerek kis mennyisége
inek (1-3 kg) gyors összekeverésére és granulálására 
alkalmas a Roto Fast néven bemutatott berendezés 
(Zanchetta C.Srl. Lunata, Olaszország). A függőleges 
tengelyű berendezés 0,01 m3-es, de hasznos térfogata 
0,002-0,007 m3. A háromkarú keverő fordulatszáma 
1000 min-1 , max. kerületi sebessége 8,38 m /s, tel
jesítménye 1,472 kW. A méretnövelés problémáit úgy 
lehet áthidalni, ha a kúpos aljú és ankerkeverő-elemes 
keverők konstrukciója azonos. Ilyen megoldást muta
to tt 0,005-1 m3 intervallumban a PROPEX Research- 
Engineering (Staufen, Németország).

A léptékhatás az IKA-Maschinenbau GmbH. Co. 
KG. (Staufen, Németország) szerint úgy is kiküszö
bölhető, ha folyamatosítjuk a műveletet. Hasonlóan 
a GTA mbH. (Im Winkel, Németország) korábbi 
ACHEMA-n bemutatott dinamikus keverőihez a 8. 
ábra ugyancsak dinamikus in-line keverést tüntet fel. 
A por és a folyadék térfogati adagolásban kerülnek a 
diszpergáló térbe, majd a forgó kúpos kilevegőztetőre, 
ill. a végső diszpergálóba. A berendezés kapacitása 2- 
10 m3/h, a szilárd anyag koncentrációja max. 30%, az 
elektromos teljesítmény 10-22 kW.

8. ábra. Folyamatos üzemű szuszpenzió előállítás vázlata

1 kapcsolószekrény; 2 változtatható fordulatú hajtás; 3 folya
dékzár; 4 diszpergáló keveri; 5 adagoló tölcsér; 6 és 7 tartóosz
lop; 8 váloztatható fordulatú hajtás; 9 alapkeret; 10 homogeni

záló; 11 légtelenítő tartály; 12 vákuum szivattyú

Az ismert statikus keverők szintén folyamatos üze- 
mfiek, de ezeknél a keverő-nyíróhatás állandó, míg a 
dinamikus in-line keverőkkel a változtatható fordu

latszám miatt a berendezés kapacitása flexibilisen vál
toztatható. Ezt a megfigyelést érdemes a hazai keverő 
fejlesztéseknél is figyelembe venni.

Dagasztás és homogenizálás

A bemutatott új, 1000 bar nyomású, három hen
geres laboratóriumi homogenizátort (APV Gaulin 
GmbH. Lübeck, Németország) mind a vegyipar, mind 
a biotechnológia azoknál a folyamatoknál tudja hasz
nálni, ahol kis térfogatáramokat kell folyamatosan ke
zelni. A szerkezet holtterei minimálisak és a termékkel 
érintkező részek sterilizálhatok. A nagy nyomás elle
nére a berendezés üzeme csendes, a zajszint kisebb 
mint 70 dBA.

9. ábra. Nomogram a csősúrlóddsi tényező meghatározásám N-alakú 
statikus keverőnél

a lamináris tartomány, ha R e = w D / u  kisebb m int 2000, ahol 
w az üres csőben az áramlási sebesség, D  a csőátmérő és v  a 

kinematikai viszkozitás! tényező; D N  a névleges csőátmérő

A 9. ábra az N-alakú statikus keverő [Braun + 
Luebbc GmbH. Norderstedt, Németország) csősúrló
dási tényezőjének és ezen keresztül a nyomásveszteség 
meghatározását teszi lehetővé. Az 1. példánál Q=19 
m3/h  térfogatárammal víz áramlik. Ha a csőátmérő 
65 mm, akkor a csősúrlódási tényező 0,2, és a nyo
másveszteség 0,13 bar. A 2. példánál a 800 mPas di
namikus viszkozitású és 1000 kg/m3 sűrűségű közeg 
térfogatárama 1,2 m3/h . A DN 25 -ös csőhöz tartozó 
nyomásveszteség 3,2 bar.

A Z-karos dagasztok ürítését könnyíti meg a Z- 
karokkal párhuzamos, kettős csigás kihordó szerkezet 
(Beetz Misch- und Knetmaschinen, Hamburg, Német
ország). Az alul elhelyezkedő kettős csiga forgásterei
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ugyanúgy egymásba érnek, mint a Z-karok forgás
terei, ezért maradéktalan ürítés valósítható meg az 
edény (0,05-1,5 m3) billentése nélkül. A Z-karok he
lyett újtípusú dagasztó-karokat fejlesztett ki a PRO- 
FEX GmbH. (Staufen, Németország) és a List AG. 
(Pratteln, Svájc). Az elsőnél a dagasztó karok evol
vens felületeken gördülnek el, a másodiknál a ten
gelyeken tárcsák vannak, homloklapjairól álló kések 
választják le a rátapadt anyagot. Ezek a keverők ext- 
rúderekhez is integrálhatók.

A kiállításon bemutatott folyadék- és paszta-ho- 
mogenizálók szinte kivétel nélkül sztátor-rotor rend
szerűek voltak, állítható réstávolsággal és rendszerint 
cserélhető betétgyfirűkkel, amelyek furatai és rései kü
lönböző méretűek.

10. ábra. Fogaskoszorús, függőleges tengelyű homogenizátor

1 vezetőgyűrű; 2 állórész; S rotor; 4 ház; 5 elvezető cső beépített 
szeleppel; A  állítható résméret

A gyűrűs homogenizátorok (Hagen-Funke GmbH. 
Sprockhövel, Németország; Kinematika AG. Littau, 
Svájc) mellett egymásba nyúló fogas koszorúkat, 
lásd 10. ábra (Hermann Waldner GmbH. Wangen 
im Allgäu, Németország) ajánl több cég is (IKA 
Maschienenban GmbH. Staufen, Németország; A. 
Berents GmbH. Stuhr, Németország; YTRON Dr. 
Karg GmbH. Affalterbach, Németország; Pressindust- 
ria Chemical Equipment s.p.a. Milánó, Olaszország). 
Az elsőnél a nyírási frekvencia eléri az 500 000 000 
s-1  értéket, míg az YTRON-Z 3-3 koncentrikus fo
gas koszorúinak fordulatszáma 8 000 min-1 .

Hazailag is érdekes lehet energiatakarékos megol
dása miatt az ellenáramú, nagynyomású homogeni
zátor (Nanojet Engineering GmbH. Dortmund, Né
metország). A két egymásban nem elegyedő folyadé
kot egyidejűleg és ellenáramban vezetik fúvókákon ke
resztül a homogenizáló térbe. A belső fázis nyomása 
többszöröse a külső fázisának, így a hagyományos ho
mogenizálok energiaszükségletének kb. 50%-a megta
karítható.

Szemcsés anyagok keverése

Az eke alakú lapátok (Gebrüder Lödige Machinen- 
bau GmbH. Paderborn, Németország) konstrukcióját

mkl

utánzóan vízszintes elrendezésű és különböző lapáta
lakú porkeverőket állított ki több cég is (m-tec Mat
his Technik GmbH. Neuenburg, Németország; Imca- 
tec GmbH. Mannheim, Németország). Az első MD 
és MS jelű keverőlapátjai csavarozással rögzíthetők a 
tengelyre, így a falhoz való távolsága és hosszirányú 
terelő hatása pontosan beállítható. A keverő folyama
tos üzemű, az anyag tartózkodási idejét egy bukógát 
magasságával lehet beállítani.

11. ábra. Szakaszos üzemű keverőlapátos és gyorsan forgó késes 
berendezés

I

12. ábra. Folyamatos üzemű, forgólapátos keverő kapcsolást vázlata

1 a fő anyagáram  bunkere; 2 az adalék anyagáram bunkere; S 
adagoló mérleg; 4 CÍM típusú intenzív keverő; 5 kihordó csiga; 

6 folyadéktartály; 7 adagoló szivattyú

A második cég szakaszos üzemű keverőjét a 11. ábra 
tüntei fel. A lenyitott ablaknál látható a speciális la
pátalak. A IS. ábra a keverő folyamatos üzemű kap
csolását szemlélteti. A keverendő anyag főáramához
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az egyes adalékokat vezérelve lehet a keverőtérbe jut
tatni. A keverési arány max. 1:100 000. A nedvesí
tőszer porlasztó fúvókán keresztül adagolható. Ha az 
anyag csomósodásra hajlamos, sugárirányban felsze
relt gyorsan forgó késes szerkezet biztosítja a dezagg- 
lomerációt. A keverő szárítóként vagy reaktorként is 
használható. A nagy kerületi sebesség miatt a jel
lemző Froude-féle szám eléri a 2,5-3 értéket, amely
hez 150-250 W /m2K hőátadási tényező tartozik, ha a 
köpenyfűtés telített gőzzel történik. A hajtómotorok 
teljesítménye 10-30 kW között változik.

Csonkakúp alakú tartályban alsó meghajtású ke- 
verőt fejlesztettek ki a DIOSNA típusú keverőkben 
(Dierks und Söhne GmbH. Osnabrück, Németország). 
A keverő, amely granuláló vagy bevonatot készítő 
egységként is működtethető, gyógyszeripari kivitelben 
0,01-1,25 m3 hasznos térfogattal készül. A 3-700 kg- 
os adagok keverésének teljesítményigénye 1,1-75 kW.

Érdekes támolygó mozgást végző keverődob lát
ható a IS. ábrán (TEC-BIO GmbH. Lübeck, Német
ország). Az ábrán az egyes számok az egymásután 
következő mozgáshelyzeteket jelentik. A nem-lineáris 
dinamikus mozgás zárt, háromfázisú pályán vezérli a 
keverődobot, amely 5 féle méretben készül 0,002-0,2 
m3 össztérfogattal. A mozgatás teljesítménye 0,09- 
2,20 kW. Az új berendezés alkalmazási területe nem
csak a vegyipar és gyógyszeripar, hanem sok biotech
nológiai eljárás is.

Intenzív porkeverésre ajánlott a vibráltatott keve- 
rős készülék is. A 14■ ábrán látható és vibrációval 
mozgatott nyomótartályos keverő (Alb. Klein GmbH. 
Co. KG. Niederfischbech, Németország) adagkeverő
ként működik. A vibrációs mozgást ellensúlyos motor 
gerjeszti. A szemcsék intenzív keverését levegősugár 
alulról felfelé áramlása is segíti.

A gravitációs keverősilók külön csoportját alkotják 
a keverő berendezéseknek. A vízszintes kihordó csi
gákkal kombinált keverősiló (Halvor Forberg AB. Lar- 
vik, Norvégia) esetén gyakorlatilag kétszeres átforga
tás után homogén a szemcsés halmaz (15. ábra). A 6 
db bővülő menetemelkedésű csiga különböző magas
ságból adagolja az anyagot a recirkulációt biztosító 
semleges elevátorba. A norvég cég vízszintes elren
dezésű, kéttengelyes, keverőlapátos berendezést is ki
alakított. A szárítóként is működő berendezésben a 
0,01-1 mm-es szemcsék 8-10 s alatt homogenizálha
tok.

Érdekes kihordó szerkezettel ellátott keverősilót 
tüntet fel a 16. ábra ( Walter Geroldinger K. Sighar- 
ting, Ausztria). A kihordást segítő szögletes rudak kü
lönböző sebességű forgatásával 10-50 m3/m 2 silóke
resztmetszet intervallumban szabályozható a rétegek 
keveredése. 1-2 visszaforgatás után mind a kereszt- 
metszet, mind a magasság szerinti homogenitás beál
lítható.

A 17. ábrán látható tömegfolyású siló újdonsága 
a nagy központi keverőcső (Zeppelin Metallwerke 
GmbH. Friedrichshafen, Németország). A különböző 
magasságokban kialakított rések méretével és a be
nyúló terelőlapokkal beszabályozhatok az egyes ma
gassági szintekből elvezetett tömegáramok. A d  cső-

13. ábra. Támolygó dobkeverő

14. ábra. Vibráltatott ét légtazítdsú porkeverő

A  anyag bevezetés; B  porszűrőhöz; C  lazító levegő; D  anyag 
elvezetés; 1? levegő a pneumatikus szállításhoz; 1 nyomótartály; 
2 fedél; 3 membrános szelep; 4 és 5 adagoló szelep; 6 ellensúlyos 

motor;7 rugós alátámasztás; 8 fúvókás csőkarima

mkl1982. X LV II .  É V F O L Y A M .  6 - 7 .  S Z Á M 971



15. ábra. Homogenizáló siló jellegzetes ütemdiagramja 

a fehér szemcsék, 88,5%; b fekete szemcsék, 11,5%

16. ábra. Szabályozható szeme se kihordás változó oszcilláló mozgást 
végző rudak rácsozatával

átmérő 400-800 mm, a D silóátmérő 1600-3500 mm, 
n ig a siló térfogata 7 m3-től 130 m3-ig változik.

Konstrukciós újdonságok

Érdekes fejlesztési tendencia figyeljhető meg a ke
verőelemek szerkezeti anyagával kapcsolatban. Salz- 
man és Weetman (Mixing Equipment Rochester, N.Y. 
USA) előadásukban a kompozit anyagok előnyös tu
lajdonságait elemezték, így a kisebb tömeget, ami a 
berezgési saját frekvencia szempontjából kívánatos, a 
jó kémiai ellenállást és a kedvezőbb keverési hatást az 
elem felületi sajátosságai miatt. Korábban a nagy di
namikus igénybevétel m iatt torpant meg ezen a terü
leten a fejlesztés és amiatt, hogy az erősített műanya-
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17. ábra. Álló keveróctöves homogenizáló siló vázlata

gok mechanikai tulajdonságait nehéz volt előzetesen 
számítani.

Főleg impeller keverők készülnek zománcozva (Lam
port, Budapest, Magyarország; Pfaudler-Werke AG. 
Schwetzingen, Németország; Tycons.p.A. S. Dona di 
Rave, Olaszország). A korábbi sötét színű zománcok 
mellett megjelentek a fehér színű zománc bevonatok 
a keverőelemeken (Estrella AG. Ettingen, Svájc).

18. ábra. Hiperboláid felületű, alul-fel ül bordázott keverő vágata

1 keverőtengely; 2 laminar áramvonalak; 8 szállító bordák; 4 
talpcsapágy; 5 levegő; 6 nyíró hatású alsó lapbordák

A fokozott kémiai igénybevételhez cirkonból készült 
impeller keverőt fejlesztett ki a Tenmat LTD. (Man
chester, Anglia). A propelleres merülő keverők üzem- 
biztonsága azzal fokozható, hogy hőmérséklet és tö
mítési hiba kijelzővel rendelkeznek. A keverők fordu
latszáma 34-330 min-1 , teljesítményük 1,5-15 kW 
(Streisal Tauchmotor, Wangen, Németország).



A propelleres keverő áramlást törő hatását újab
ban a lapok alá hegesztett és merőlegesen álló lap
kákkal lehet sikeresen fokozni (Propex Research and 
Engineering, Staufen, Németország). Hasonló fejlesz
tési irány tapasztalható a Lightnin cégnél is ( Turbo 
Lightnin Mischtechnik GmbH. Ottobrunn, Németor
szág), ahol a hármas ívelt lapok alá gyűrű lakú lemezt 
erősítettek, illetve a lapok külső éleit fel- és meghaj
tották. Az axiális szivattyúzási hatást így lényegesen 
kisebb (max. 50%) energiafelvétellel érik el ezek a ke
verőelemek, mint a ferde síklapos keverőelemek.

19. ábra. K om binált keverőelemi keverős készülék vázlata

v----------------------- 1

20. ábra Perem es ha jtóm i szerkezeti rajza

1 kúpos hüvely; 2 hornyoe anya; S biztonsági rögzítő lemez; 4 
gamma gyűrű; 5 és 6 csapágy; 7 töm ítő gyűrű; 8 O-gyűrű

Az áramvonalas kialakítás és a hiperbola szélein és 
alján kiképzett bordák (Invent GmbH. Erlangen Né
metország) kis energiaszükséglettel kiváló szuszpen- 
dáló hatást biztosítanak (18. ábra). Az áramvonalak 
optimális kialakítását a derítő medence alján beveze
tett levegő is fokozza. Az iszapfelkavaráshoz elegendő 
0,08-0,1 m /s talpsebességnél a fajlagos teljesítmény 
mindössze 0 ,8-1 W /m 3, ha az alsó terelőbordák ma
gassága 35 mm.

A kívánt szuszpendálóhatást és teljes térfogati 
gyorskeverést más cégek keverőelem-kombinációkkal 
garantálják. Pl. a 19. ábrán (PRG Präzisions Rührer 
GmbH. Warburg, Németország) a központi terelőla
pos anker keverő mellett ferde tengelyen propeller és 
tárcsás keverőelem együttese látható a méretek fel
tüntetésével.

1 motor; 2 köpeny; S külső mágnes; 4 belső mágnes; 5 
paramágneses cső; 6 csapágyházas tartó  csőtoldat; 7 mágneses 

kijelző; 8 gázbevezetés; 9 olajelvezető furat; 10 hűtővíz

Befejezésül említést érdemel a keverős készülékek 
hajtóműveinél tapasztalt fejlesztési munka.

A csereszabatosságot a 100%-osan szabványos 
(DIN) elemek jelentik az SDR jelű hajtóműveknél 
(Stelzer Rührtechnik GmbH. Warburg, Németország). 
A 20. ábrán látható hajtóműnél az az érdekes, hogy
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azonos a keverőtengely és a hajtómű tengelye. A dina
mikusan kiegyensúlyozott közös tengely csapágyazása 
a hajtóműben van (PRG Präzisions Rührer GmbH. 
Warburg, Németország).

SS. ábra. Kúpos edényű csigakeverős készülék vázlatai 

a régi megoldás; 6 Roba-Mix nevű új konstrukció

Újdonságot jelent a paramágneses hajtómű (21. 
ábra) (Uhde GmbH. Hagen, Németország). A motor
hoz tartozó külső mágnes és a keverőtengelyhez rög

zített belső mágnes közötti légrésben paramágneses, 
félig zárt cső helyezkedik el. E cső alsó vége csőtol
dathoz illeszkedik, aminek összetett a funkciója. Egy
részt légmentes zárást biztosít az autokláv tere felől, 
másrészt tartja  a hajtóművet és a tengelycsapágya
kat, illetve hővezetéssel hűti a paramágneses csövet és 
ezen keresztül szavatolja a mágneses tengelykapcsoló 
hosszú élettartamát.

A kúpos edényű csigás, Nauta-rendszerfi keverőknél 
korábban gondot okozott a forgató könyökök üzem
biztos és szennyeződés mentes kenése. A 22. ábra sze
rinti konstrukció ezt úgy küszöbölte ki, hogy kívülről 
történik a fogazott fedél és a ferde csiga forgatása 
(Nirox AG. Reiden, Svájc). Az új szerkezet további 
előnye az, hogy alacsonyabb a berendezés és elmarad 
a csigás keverő első csapágyazása, ennek következté
ben az alsó anyagelvitel egyszerűbb és a berendezés 
alsó tisztítása is megoldható.

A tapasztalat szerint a villamos motoros hajtómű
vek max. teljesítménye 110 kW körül van. Efölötti 
teljesíményeknél hidrosztatikus hajtás ajánlott (Paul 
Vollrath Maschinenfabrik, Köln, Németország), ame
lyeknél állandó a forgatónyomaték és nullától kezdve 
fokozatmentes a fordulatszám szabályozás lehetősége.

A kézirat beérkezett: 1991. aug. 21.

Centrifugák*

MERCO tányéros-fúvókás centrifuga jobb mosási 
és osztályozási lehetőséggel

A MERCO tányéros-fúvókás centrifugát finom ré
szecskéket tartalmazó nagy mennyiségű folyadékára
mok tisztítására használják. A sajátos integrált belső 
alsó járatban történő visszakeringtetéses megoldás al
kalmazása lehetővé teszi azt, hogy a szilárd tartalmat 
optimális szintig sűrítsék teljesen szabályzott módon.

A kiszorításos mosás könnyen alkalmazható volt a 
MERCO centrifugában, hogy eltávolítsák az oldható 
anyagokat különböző finomszemcsés anyagok mellől, 
pl. a keményítő, kaolin, gyanta vagy finom kristályok 
mellől és osztályozni lehet a szilárd részecskéket durva 
és finom áramokra.

A centrifuga elérheti a 200 m3/h  kapacitást, és így 
az igen nagyfokú tisztítási hatásfok mellett ez a gép 
jól bevált működtetési és karbanartási igénye mini
mális (Dorr Oliver Gm.bH, Wiesbaden, Németország)

Az „In line” Guinard dekantáló centrifuga új 
generációja

Már az első nézésre is feltűnik ezen az új berende
zésen az esztétikus külső és a jelentős méretcsökkenés

* Az ACHEMA’91 New Developments c. kiadványából 
töm örítetté: Czerm ann János 1118 Budapest, Ménesi út 3.

luki

és az, hogy a berendezés nagy teljesítményű kezelést 
biztosít kis területen is. A meghajtó berendezés elhe
lyezése csökkentette a gép zaját és a motort hozzáfér
hetőbbé tették. Az üledék kilépési helyen kialakított 
külön tér megkönnyíti a rendszer szerelését a szűrő
lepény gyűjtéséhez. Ezt a dekantáló centrifugát most 
a régi hat rezgést elnyelő helyett négy rezgést elnyelő 
berendezéssel szerelték fel. A gép tökéletesen alkal
mas folyamatos 24 órás napi működtetéshez is, ha erre 
szükség van, emberi felügyelet vagy beavatkozás nél
kül is. A csigás szállító-berendezés ellenállási nyoma- 
tékának leolvasása lehetővé teszi, hogy automatiku
san megváltozassák a differenciál fordulatszámot. így 
ha a kezelt termék tulajdonságai megváltoznak (tö
ménység, szemcsézet stb.), a gép automatikusan meg
határozza ideális fordulatszámát, hogy elkerülhető le
gyen a leállás túlzott nyomaték fellépése esetén, vagy 
nem megfelelő nyomaték esetén az alacsony iszaple
pény száraz szilárdanyag tartalma. A gép így a kezelő 
által meghatározott adott pont körül működik szabá
lyosan. Ugyanígy lehetséges a gép működése közben a 
folyadékszint magasságának változtatása is. A csésze 
és a csiga mechanikus fordulatszám-változtatóit is ki
cserélték rugalmasabb és sokkal megbízhatóbb elekt
ronikus rendszerrel. A csiga esetében ez lehetővé te
szi a folyamatos fordulatszám változtatáshoz szüksé
ges működő energia rekuperálását és visszavezetését 
a rendszerbe (Gunard Centrifugation, Garches, Fran
ciaország).
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Új „zászlóshajó” a KM hámozó 
centrifuga-sorozatban

Az egységre vonatkoztatott teljesíménynövekedés 
és magasfokú rendelkezésre állóság jellemzi a HZ 
180/7, 1 Sí típusú hámozó centrifuga kifejlesztését. A 
konzolos csapágyak a technológiai területhez szabad 
hozzáférhetőséget biztosítanak. A funkciós elemek az 
ajtóval együtt kibillenthetek, és így a csővezeték meg
bontására nincs szükség. Egy gyors rögzítőrendszer 
biztosítja a működési biztonságot. A termékkibocsáj- 
tás megoldása növeli a kényelmes kezelés lehetőségét.

Kosár átmérő: 1800 mm
Szűrőfelület: 7,1 m2
G tényező maximálisan 1000 G-ig
(Krauss-Maffei Verfahrenstechnik GmbH, München, 

Németország)

Inverter meghajtású egészségügyi típusú 
centrifuga

A DBUC kosaras centrifugát steril és kísérleti 
folyamatokhoz tervezték és szabadalmaztatták szerte 
a világon.

A DIBUC centrifugát új sajátságos elmélet szerint 
fejleszteték ki úgy, hogy a lekaparó egységről izolált el
szívóberendezést tartalmazzon, szemben a hagyomá
nyos centrifugában lévő lekaparó berendezéssel.

Minden folyamat zárt rendszerben megy végbe, így 
nem történhet elszennyeződés, és kiváló minőség biz
tosítható. Ez a legfontosabb jellemzője ennek a ste
ril és pormentes folyamatban dolgozó berendezésnek, 
ami tökéletesen zárt rendszerben dolgozik.

A berendezés nem igényel karbantartást, mivel 
nincs a centrifuga alsó része alatt semmilyen szállító,

Szűrők és szűrőrendszerek*

vagy ahhoz hasonló berendezés, amit általában felsze
relnek az alsó ürítésű centrifugákra.

Az egészségügyi előírások könnyen választhatók és 
könnyű áttérni egyik anyagról egy másik anyagra. A 
DIBUC berendezés egyszerű konstrukciójú és így a 
drága gyógyszertermékek is veszteség nélkül kinyerhe
tők. A Fuji lemez alkalmazása következtében a szűrő 
nem szennyeződik el és igen jó minőségű termék biz- 
tosíható.

Az inverteres meghajtórendszer helyett választható 
direkt hidraulikus meghajtás is (Matsumoto Machines 
Sales Co. Ltd. Sakay City Osaka, Japán).

Hipercentrifugálás a Henkel HF szűrőcentrifuga 
továbbfejlesztésével

A centrifugális erő hatására víztelenítésen túlme
nően 6 bar gáznyomás alá helyezéssel megszüntethe
tek a hagyományos centrifugák korlátozó tényezői. Ez 
a nyomás alá helyezés lerövidíti a ciklusidőt és csök
kenti a maradék nedvességtartalmat. Összenyomható 
és általában nehezen szűrhető termékek is feldolgoz
hatok jobb eredménnyel és ez az első alkalom, hogy a 
szűrőlepény gőzzel is mosható. Nyomást biztosító kö
zegként meleg gőz alkalmazása elősegíti a szárítási fo
lyamatot és csökkenti a végső nedvességtartalmat. A 
Henkel féle HF szűrőcentrifuga felhasználható széles 
alkalmazási területen szignifikáns gazdasági előnyök
kel. A hipercentrifugálás része a szűrőcentrifugák új 
generációinak és a meglévő gépek újjáalakíthatok ez
zel az új Henkel megoldással (Henkel Industriezentri
fugen GmbH + Co. Bietigheim-Bissingen, Németor
szág).

A kézirat beérkezett: 1991. dec. 19.

A BHS szalagszűrője

A BHS cég teljesen szintetikus anyagból készült 
szalagszűrőinek folyamatos kifejlesztése nyomást álló 
kivitelt eredményezett, ami lehetővé teszi extrém 
korrozív környezetben történő üzemeltetést is.

Csupán néhány, a stabilitás szempontjából szüksé
ges alkatrész készült fém szerkezeti anyagból. Ezek a 
részek speciális acélból, pl. Hastelloy C-ből készültek. 
A teljes ház, valamint az összes belső rész PP-ből vagy 
igényre PVDF-ből kialakított.

Minden tartószerkezet stabilitás szempontjából po
lipropilénnel bevont acélpáncélzattal erősített. A szűrő 
ezért úgy tervezhető, hogy ±40 mbar ingadozással a 
nyomás állandó értéken tartható. Ezért ezt a nyomást 
tartó és teljesen szintetikus anyagból készült szalag
szűrő jól használható vákuumberendezések zárt gáz
ciklusában.

* Az ACHEMA ’91 New Developments c. kiadványa alapján 
összeállította: Czerm ann János 1118 Budapest, Ménesi ú t 3.

A szalagszűrő 0,5 m2-től 10,0 m2-ig áll rendelke
zésre.

BHS WERK Sonthofen (Sonthofen, Németország)

Kettősfalú szűrőrendszer

A „CTG Klean” szűrőrendszer egy kettősfalú, poli
etilénből készült behegesztett zsákos szűrő. Ez a szűrő 
magába foglalja a szűrőanyagot és a kiszűrt szennye
ződéseket felveszi. A szűrőpatronok cseréjéhez a le
zárt szűrőzsákot kiveszik és eldobják. Ezzel elérhető, 
hogy a szűrendő anyag nem kerül érintkezésbe a szű
rőházzal és így szükségtelen a korábban problemati
kus szűrőház-tisztítás. Ez környezetvédelmi és egész
ségügyi szempontból fontos. Csökken a szűrési idő és 
a költség. A „CTG Klean” rendszerben használhatók 
a Betapure-Mikro-Klean vagy a Mikro-Wynd termé
kek szűrőanyagként. A szűrőház 304 ötvözetlen acél-
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b ó l k észü l, a  b etét fejrésze p oliprop ilén . A rendszer  
h erm etik u san  zárt, ezért tö m íté sek  feleslegesek .

CUNO EUROPE (M ain z, N ém etország)

Szűrőlemezek szűrővászon nélküli szűrésekhez

O lyan  szűrőlem ezt fe jle sz te ttek  ki, am i n yom ás  
a la tti szű résn é l szűrővászon  nélkü l d olgozik . E zt oly  
m ódon  érték  el, hogy a p olip rop ilén  ta r tó la p o t szi
lárd szűrőközeggel von ták  be. Az előnyök a követke- 
zőek: a p ó ru so s szűrőközeg h osszú  é le tta r ta m a , a prés 
csom agok  tök életes  zárása és a szfirőlepény k ivá ló  el- 
tá v o líth a tó sá g a . A rend szernél lehetővé v á lt  az, hogy  
a szű rők özeget nyom ás a la t t i  v ízze l t isz t ítsá k . L ehet
séges a lk a lm azási terü le te i közü l m egem lítjük  a városi 
és ipari szen n yv izek  szű rését, szervetlen  szu szp en z iók , 
pl. kaolin , kerám iai agyagok  és m észiszapok  szűrését.

JV  Kunststoffwerk GmbH (G eorgen sm ün d, N ém et
ország)

A koncentrátor ultraszűrőrendszer

A K O C H /A B C O R  gyár koncen trátor u ltraszű rője  
o la jta r ta lm ú  szen n yv izek b ő l a v íz ta r ta lo m  90% -át 
kiszűri. íg y  az eredeti szen nyvizek nek  m en n y iségét  
1 0 %-ra leh e t csökkenteni. Id eá lis  m egold ás préslevegő  
rendszerek  k on d en zá tu m án ak , hűtő- és forgácso lógé
pek  em u lzió in ak , lúgos tisztítóan yagok n ak  és zsírta
lan ító  o ld a tok n ak  a v íz te len ítésére .

1 5 0 0 -2 0 0 0  lite r /h  te lje s ítm én y  m ellett 3 ,5  bar nyo
m áson  v illam osen erg ia -igén ye csak 0 ,55 kW . A kon
cen trátor m axim álisan  55 °C  hőm érsék letig  d o lgozik
2 -1 1  k ö zö tti pH -ban. A z u ltraszűrésre k erü lt v íz  d i
rekt csa to rn á b a  vezeth ető . A  berendezés k om p akt ki
v ite lb en  k észü l és k özvetlen ü l bek öth ető  220  V -o s /5 0  
H z-es h á ló za tb a .

KOCH INTERNATIONAL GmbH (D ü sse ld orf, N é
m etország)

Keresztáramlásos szűrőprés

Az 1. ábrán lá th ató  b eren d ezés a k ip rób á lt szűrő
prést kom b iná lja  a m odern  m em b rán elvá la sztá s elő
nyeivel és íg y  kis h ely igén yű , hatásos rendszer.

A rend szer spirális term ék v ezetést b iz to s ító  szűrő
lem ezek et, m elyek a ta n g en c iá lis  áram lást o ld ják  m eg, 
és m egfele lő  szilárdságú  m em bránokat ta r ta lm a z .

A b eren d ezés leg fon tosab b  célja  szu szp en ziók  fo lya
m a to s sű r ítése  extrém  a la c so n y  kezdeti k oncentrációk  
m elle tt  m em ória  p rogram ozh ató  szab á lyzó  egységek  
alkalm azásával.

Netzsch-Filtrationstechnik GmbH (Selb , N ém etor
szág)

Vákuumos szalagszűrők mechanikus víztelenítésre

A szűrő lep én y  m arad ék  n ed vesség tarta lm a  lényege
sen csök k en th ető  m echan iku s v íz te le n ítő  berend ezé
sekkel, a présszűrő (lásd  2. ábra) a  P an n ev is cég leg 
u tó b b i fejlesztésén ek  eredm énye. Ez az eszköz ö ssze
n yom ja  és nyírja a szű rő lep én yt, m iközben  vák u u m ot  
alkalm az.

Szuszpenzió

A vák uu m  p réssza lag  m űködését az a lábbi kezelési 
lépések  jellem zik:

-  szűrőlep én y p rim er v íz te len ítése  vák u u m  seg ítség é 
vel;

-  fe lü le ti ö sszen yom ás a préselő zó n a  kezdetén;
-  nyíró erő a lka lm azása  különböző préselő  hengerek  

seg ítségével;
-  környező levegő  e lsz ív á sa  az ö sszep réselt szűrő lep é

nyen keresztül.

A term ék fizikai tu la jd o n sá g a itó l függően  a szűrő
lep én y  m aradék n ed v esség ta r ta lm a  1 0 - 2 0 %-kal csök 
ken th ető .

PANNEVIS B V  (U trech t, H olland ia)

Szűrőszalag ásványi iszapok víztelenítésére

Á sván y i iszapok , va lam int b á n y á sza tb ó l szén- és 
ércfe ld o lgozásb ó l, kavics és hom ok  k iterm elésébő l, 
a la g ú t és fö ld a la tti h á ló za t ép ítéséb ő l, va lam int szen y -  
n yezett ta lajok  k eze léséb ő l és k ikötők  hu lladékából 
szárm azó iszapok  v íz te len ítésére  a lkalm as ez a szűrő- 
sza lag . Ilyen erősen  k op ta tó  iszapok  hatásos és zavar-
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mentes víztelenítése olyan szűrőszalagot igényel, ami 
a következő tulajdonságokkal jellemezhető:
-  jó a méret-stabilitása és jók a futási tulajdonságai;
-  kopással szemben ellenállók;
-  optimális a víztelenítő képessége (magas a szűrőle

pény szárazanyag tartalma);
-  Könnyen le lehet szedni a szflrőlepényt és jók a

tisztítási lehetőségek.
A PRESTEX PES 7047, PA6/OSC típusú szűrő

szalag szövött termék, amit kezeltek és kalandereztek 
a fenti igények kielégítésére. A szerkezeti anyag kopá
sálló poliamid, dimenzionális stabilitást biztosító po
liészterrel együtt. Ezek a szalagsziták eredményesen 
alkalmazhatók olyan helyekre, ahol a standard szita
szalagok csak gyenge teljesítményt mutatnak, és élet
tartamuk is rövid.

Schweiz Seidengazefabrik AG  (Zürich, Svájc)

A „ChiralFlow” dinamikus szűrőrendszer

A statikus szűrésnél alkalmazott szfirőlemezek he
lyett szűrőelemként gyűrfikamrákat használnak egy 
zárt nyomástartó tartályban. A gyűrűket egymásba 
helyezik. A forgó gyűrűrészeket felülről egy hajtómű 
forgatja. Egy másik hajtómű alulról egy speciális ki
alakítású „ChiralFlow” áramlási eszközt forgat. El
lentétes irányú mozgással erőteljes turbulencia alakul 
ki — a terméktől függő fordulatszámmal szabályoz- 
hatóan — és így elkerülhető a szűrőlepény kialaku
lása és a különböző közegeknél az átáramlási telje
sítmény megsokszorozható. Ezenkívül mivel zárt tar
tályról van szó, ezért szennyeződésmentes üzemmód 
biztosítható hőmérséklet ellenőrzéssel.

CFF ChiralFlow Filtertechnik GmbH (Illertissen, 
Németország)

Mikroszűrő szennyvíz-kezelő üzemekhez

Üreges szálas polimer membrán alkalmazását mu
tatták  be finom részecskék folyamatos szűrésére vá
rosi szennyvíz-kezelő üzemekben. A szennyvíz kívül
ről áramlik a szűrő belsejébe, a membránt időszako
san tisztítani lehet gázos visszafúvással. Egy v. kettő 
vagy 10 m2-es szűrő modulok kapcsolhatók össze 5- 
ös sorokká. Ezek kombinálásával bármilyen térfogat 
szűrése megvalósítható.

Memcor Filtertechnik GmbH (Eschborn, Németor
szág)

Higany kiszűrése füstgázból

A higany kiszűrése azon alapul, hogy az erős 
affinitást mutat a szelénhez, és higany-szelenid stabil 
vegyület képződik. A berendezés hengeres köpenyrész 
belépő és kilépő csonkkal felszerelve, ami szelénnel 
impregnált pórusos szemcsés anyagot tartalmaz. A 
gyártó közlése szerint a berendezés segítségével 5-100 
mg/m3 belépő higanytaralom 90-99%-a eltávolítható.

Boliden Contech AB  (Stockholm, Svédország)

Membrán szerves molekulák töményítésére

Az MPT-31-es elnevezésű membrán eltávolítja a 
festékeket és a nehéz fémeket tömény foszforsav- 
oldatokból 30 bar nyomáson 20-40°C hőmérsékleten. 
A membrán víz- és sóáteresztő és a szerves moleku
lákat, valamint a nehézfémeket kinyeri az oldatból. 
Működtethető tömény savakban, pl. 25%-os kénsav
ban is anélkül, hogy a membrán károsodna.

Membrane Products Kiryat Weizmann Ltd. (Reho- 
vot, Izrael)

Tartós szerkezeti anyag csökkenti a szűrés 
költségeit

Az eltávolítható hálós szűrőberendezés ideális meg
oldás nagy nyomáson és hőmérsékleten végzett szűrés
hez. A bemutatott szűrőegység fémből készült belső 
magja ellenáll a nagy viszkozitású fluidumok szűrése 
közben előidézett igénybevételeknek, ennek eredmé
nyeként csak a külső szűrőközeget kell szabályos idő
közönként cserélni, ugyanakkor a magrész ismételten 
használható. Ez a megoldás a berendezés költségét 
50%-kal csökkenti. A berendezések maximálisan 500 
mm átmérőig, és 1,5 m magasságig állnak rendelke
zésre.

Southwest Screens and Filters S. A. (Nessonvaux, 
Belgium)

A kézirat beérkezett: 1991. dec. 11.

Műszaki tervezés

Az 1991. évi ACHEMA a műszaki tervezés terén 
teljesen új programot keveset hozott.

A két legtöbb kiállítót felvonultató terület a tech
nológiai számítás (ún. flow-sheeting) és a létesítmény 
tervezés.

* Vegyiműveket Tervezi Vállalat, B udapest

VIGH L Á SZ L Ó *

Itt m utatták be nyilvánosság előtt először a LINDE 
Ag (Hoellriegelskreuth, NSZK) saját fejlesztésű OP- 
TISIM programját. Az OPTISIM egyenletorientált 
program, ami alkalmas állandósult állapotú statikus 
szimuláció mellett a folyamatok dinamikájának vizs
gálatára. A piacon több éve jelen lévő SPEED UP 
program egyeduralmát törte meg a LINDE.
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Az egyenletorientált programok, szemben az ed
dig forgalmazott szekvenciális-moduláris programok
kal az események időbeni lefolyását is szimulálni tud
ják. Eddigi elerjedésüknek alapvető akadálya a rend
kívüli számítási igényük volt. Egy etilénüzem on-line 
modellezéshez pl. 10 000-15 000 egyenletet kell meg
oldani. Az új nagyteljesítményű munkaállomások és 
a hatékony egyenletmegoldó algoritmusok ezt az aka
dályt elhárították.

Az OPTISIM készülék orientált speciális nyelvet 
használ a topográfia és a kezdeti adatok leírására. 
A további adatok bevitele és módosítása interaktív 
ablaktechnika segítségével történik.

A ProsysTech (Houston, USA) az előbb említett 
SPEED UP program 5.3 verzióját m utatta be, amely 
négy új fejlesztést tartalmaz. A legjelenősebb ezek 
közül a dinamikus paraméterbecslö, amely az eddig is 
meglévő állandósult álapotú paraméterbecslö mellett, 
most már az időben változó, mért adatsorok alapján 
is képes a model paramétereinek illesztésére.

A ma már hagyományosnak tekinthető szekvenci
ális moduláris szimulátorok igen széles választékából 
kiemelkedett az ASPEN PLUS (Aspen Technologies 
Inc. Cambridge, USA). A jelenleg kapható legnagyobb 
adatbázisú és legtöbb megoldására alkalmas program 
386/486 alapú PC-től a nagy számítógépekig szinte 
minden gépen futtatható. Saját adatbankja több mint 
4000 komponens adatait tartalmazza — beleértve a 
polimereket és az elektrolitokat is — de csatlakozó fe
lületet alakítottak ki a DECHEMA DETHERM adat
bankjához, amely több mint 250 000 fázisegyensú
lyi adatot tartalmaz. A programot az energiaválság 
idején a szintetikus üzemanyag előállítás szimuláci
ójához fejlesztették ki, ezért egyedülálló színvonalon 
tudja kezelni a szilárd-gáz és szilárd-folyadék rend
szerek termodinamikáját és reakciókinetikáját. Egyet
len program, amelynek Gibbs reaktora a keletkező 
szilárd fázist (pl. korom képződés) figyelembe tudja 
venni. Az előnyök kihasználásához azonban nagy el
méleti tudás szükséges, hiszen gőz-folyadék egyensúly 
meghatározására 29 módszert, az entalpia meghatá
rozására 27 módszert kínál fel a program, s ezekből 15 
állapotegyenlet. A programba beépített optimáló mű
szaki vagy gazdasági célfüggvény alapján határozza 
meg feladat paramétereit. A gazdasági számítások
hoz beépített adatbank tartalmazza a költségbecslés
hez szükséges adatokat. A készülékek fő méreteit a 
program automatikusan számítja ki és adja át a gaz
dasági számítást végző modulnak.

Külön kiállításon — a nonprofit fejlesztési intéze
tek és egyetemek között — m utatta be adatbank
jait a DECHEMA (Frankfurt am Main, NSZK). A 
CEBA vegyipari és biotechnológiai cikkek adatbankja 
(kb. 200 000 cikk), a CORIS korróziós adatbank 
(kb. 100 000 adat), a DETHERM anyagi tulajdon
ságokat tartalmazó adatbank (kb. 1 millió adat), a 
CHEMSAFE biztonságtechnikai adatbank (kb. 1500 
anyag tűzveszélyességi adatai) és a COALDATA sze
nek és belőlük előállítható termékek adatait tartal
mazó adatbank (kb. 2300 adat). Külön csoportot al
kotnak a szállítói adatbankok. A DEQIP vegyipari

nikl

berendezések szállítóit, a DETEQ környezetvédelmi 
berendezések szállítóit, a BIOQUIP biotechnológiai 
berendezések és termékek szállítóit, a DERES a ku
tató intézetek adatait tartalmazza. Valamennyi adat
bank elérhető on-line kapcsolatban pl. a Data-Star 
központon keresztül, illetve in-house system is bérel
hető. Vegyipari berendezéseket technológiailag mére
tező program alig volt látható. A felső árkategóriába 
tartozó folyamat szimulátor programok természetesen 
tartalmaznak ilyen modulokat, de megítélésem szerint 
— és a szoftverkatalógusok is ezt támasztják alá— a 
főbb technológiai berendezések technológiai mérete
zése ma is fontos feladat. A Nutter (Bilson, Nagy Bri
tannia) cég ingyen adta az új desztilláló kolonna mé
retező programját. A program alkalmas valamennyi 
Nutter tányértípus hidraulikai méretezésére. Hőcseré
lők technológiai és szilárdsági méretezését végző prog
ramot ajánlott a B-Jack (Midlothian, USA). A prog
ram három részből áll. Az AEROTRAN program lég
hűtők technológiai és a csőköteg szilárdsági számítá
sait végzi az API 661 és az ASME Code, Sec. VIII, 
Div.l. szerint. A csőköteges hőcserélők technológiai 
számításait a HETRAN program végzi. Gyakorlatilag 
az összes szóbajöhető TÉMA típus méretezése végez
hető a programmal, a hőátadás minden variációjában 
(fázisváltozás nélkül, forralással és kondenzációval). 
A számításhoz szükséges fiziko-kémiai adatokat saját 
adatbankból veszi a program, de lehetőség van külső 
adatbankhoz való kapcsolásra is. A szilárdsági számí
tásokat a TEAMS nevű program végzi. Jelenleg az 
ASME, TEMA, CODAP előírásai szerinti számítások 
választhatók, de a közeljövőben kiegészítik a német 
és az angol előírásokkal. A számítások „melléktermé
kekként” a gyártáshoz szükséges összes tervrajzot és 
a csőkötegfal fúrását vezérlő programot is generálja a 
TEAMS.

A létesítmény tervező szoftverek két kategóriája 
volt látható a folyamatvezérlő programokhoz hason
lóan. A legolcsóbbak közül az AUTOCAD kiegészítés
ként árusított Vögtlin (Kelkheim, NSZK) 2D-PIPE, 
3D-PIPE és DATAPIPE program említhető. Több na
pos kutatásom alapján valószínűleg ez volt az egyet
len PC-re írt program. Uzemtervezésre a legtöbb cég 
grafikus munkaállomásra alapozott szoftver csomagot 
ajánlott. Tájékoztatásuk szerint azért kellett áttérni 
a nagyobb kapacitású gépre, mert a háromdimenziós 
csőtervezés folyamatos ütközés vizsgálattal már köze
pes létesítménynél is meghaladja a normál PC tudá
sát. A Vögtlin szoftver és az ACHEMA-n nem sze
replő, de nálunk kapható CADPIPE is csak 386/387 
vagy 486 alapú gépen futtatható legalább 4 Mb köz
ponti tárral. A kategória 6-10 ezer dolláros áron kap
ható, közepes méretű feladatokra azonban ugyanúgy 
használható, mind az egy nagyságrenddel drágább 
munkaállomáson alapuló programok. Ez utóbbiak kö
zül a PROCHEM-C és a CAD Centre programjai 
voltak kiállítva. A PROCHEM-C program öt alprog- 
ramot tartalmaz. A Material system tartalmazza a 
nem grafikus adatokat. Itt definiálhatók a csőosztá
lyok (max. 999) és a létesítményre vonatkozó ada
tokat tartalmazó Project file. A 2D-program a cső-
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kapcsolási terv és a folyamatábra rajzolását végzi. A 
3D program a háromdimenziós üzemtervező program 
felhasználja a 2D-program adatait, a készülék és a 
kapcsolási terven feltüntetett valamennyi szerelvény 
kb. 95%-os pontossággal jelenik meg a háromdimen
ziós csőterven az adott sorrendben. A két rendszer 
szoros kapcsolatban van egymással, ezért bármelyiket 
módosíthatjuk, a változás a másik rajzon is megjele
nik. A Hidden Line Removal Modul a háromdimen
ziós drótvázas képet alakítja át valós árnyékolt térbeli 
képpé. Ez a program készíti a tetszőleges nézőpont
ból kért metszeti rajzokat és perspektivikus képeket. 
Az adatokat a Finisher Modul nevű programnak adja 
át, amely a gyártáshoz szükséges terveket generálja 
a háromdimenziós tervek alapján. Egy adatbázis ori
entált program legfeljebb 255 rétegre bontja az adott 
tervrészt, illetve a kívánt szempont szerint rendezett 
alkatrész listákat készít. Ára 55 000 DM.

A CAD CENTRE  (Cambridge, Nagy-Britannia) 
program rendszere három alprogramból áll. A PEGS 
kédimenziós program segítségével folyamatábra, cső
kapcsolási terv, műszerezési és elektromos kapcsolási, 
valamint huzalozási tervek, elrendezési tervek stb. ké
szíthetők. A kapcsolási terv adatai automatikusan át

kerülnek a PDMS programba, amely a háromdimen
ziós tervezést végzi. A program segítségével párhuza
mosan tervezhető a csőtervek mellett az acélszerkezet, 
az épületszerkezet, a csatornázás és a szellőzés. A ké
szülékek pontos geometriai méretei a modellező rend
szer segítségével vihetők be. A felépítés során közvet
lenül láthatók a durva ütközések. A teljes rendszer 
felépítése után indítható az analizáló program, ami 
a részletes ütközés ellenőrzés mellet a mérnöki gya
korlatban megengedhetetlen kapcsolatok szempontjá
ból is ellenőrzi a tervet, mint pl. egytengelyűség és 
a kapcsolódó csövek ámérője, illetve nyomásfokozata. 
Külön program végzi a csővezetékek feszültségi ana
lízisét. A rajzoló modul segítségével készíthető a fent 
említett PROCHEM programhoz hasonlóan az összes 
rajz. A csomag különlegessége a REVIEW program. 
Segítségével vizuálisan is ellenőrizhető a létesítmény. 
A különböző rendeltetésű, nyomású, hőmérsékletű ve
zetékek és szerelvények különböző színekkel jelölhe
tők. Az üzemben egy stilizált szerelő mozgatható a 
kezelhetőség ellenőrzésére. Lehetőség van a világítás 
ellenőrzésére is. A programrendszer ára egy munka
helyre 43 000 font.

A kézirat beérkezett: 1992. j an. 13.

Műszerezés, automatizálás, laboratóriumi technika

A minőségbiztosítás, a környezetvédelem és a gyor
san változó piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás kö
vetelményei előtérbe hozták a műszerezés, folyamat- 
és üzemirányítás, valamint a laboratóriumi technika 
hatékony alkalmazását, fejlesztését. Ezt a tényt iga
zolta az 1991. évi ACHEMA is, amelyen 310 vállalat 
állított ki 17 500 m2-en műszerezési eszközöket és 550 
cég szerepelt 23 500 m2-en a laboratóriumi technika 
eszközeinek kiállításával.

Általános irányzatok

A DECHEMA elemzése szerint az elemzőműszerek 
fejlődése és piaca egyaránt felfelé fog ívelni. Három 
irányzat volt megfigyelhető a kiállításon. A nagymű
szerek megbízhatóbbak és gyorsabb működésűek let
tek. A mintavétel, mintaelőkészítés egyre fejlettebb 
eszköztárra támaszkodhat. Egyre több laboratóriumi 
eljárást adaptálnak ipari üzemi célra a folyamatirá
nyító rendszerek követelményeihez igazodva.

Az elemzőműszerek iránti kereslet növekedésének 
politikai okai is vannak, főleg a környezetvédelem
ben szükséges mérések területén. Az éves forgalom 
1990-ben meghaladta az 5 milliárd IJSD-t, ebből az 
USA 40%-ot képvisel, majd nyugateurópai országok 
és Japán következnek. A forgalomnak mintegy felét a 
spektroszkópiai műszerek adják, de leggyorsabb növe
kedést a második csoport, a kromatográfia mutatja,

* Budapest, XI. Bertalan Lajos u. 19.

NAGY IVÁN*

ezen belül is a folyadékkromatográfok (HPCL). Nagy 
fejlődés volt látható a SFC (Supercritical Fluid 
Chromatography) tekintetében. A spektroszkópok 
között éllovas a tömegspektrometer évi 400-450 M 
USD forgalommal.

A számítástechnika alkalmazása tovább terjed. A 
mérések automatizálása során egyre több érzékelőt 
csatlakoztatnak személyi számítógéphez.

A fejletteb processzorok (386, 486) sok elemzési 
adatot tudnak feldolgozni és ezért a laboratóriumok 
természetes tartozékává lettek. Nagyobb feladatok 
ellátásához a gyors munkaállomások használatosak, 
amelyek egyes típusai 30 MIPS sebességűek. A csök
kentett utasításkészletű, ún. RISC processzorok fel- 
használásával a számítógépek ára csökkenthető lett 
és így kisebb laboratóriumok is „megengedhetik ma
guknak” szupergyors gépek vételét. Újszerű progra
mokkal könnyítik meg e gépek kezelését, így grafi
kus megjelenítés segítségével, ablakozási technikával 
(windows) úgy, hogy az ablakokban párhuzamosan is 
futtathatók különböző programok. Az analitikus pél
dául az egyik ablakban egy mérést figyelhet meg, a 
másik ablakban jelentést írhat a mérésről. A költsé
gek között jelentős az egyedi szoftver elkészítése. A 
konfekcionált programok száma még nem nagy, azok 
sem olcsók és így a programkészítés a gép árának 
többszöröse is lehet. Más területen, pl. a számítógé
pes tervezésnél (CAD) sok általánosan használható 
program kapható, ezek egyrésze a nagy példányszám 
miatt nem drága.
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A minőségbiztosítási követelmények m iatt szüksé
ges jegyzőkönyvek elkészítését is segíti a gépesítés. Az 
ACHEMA azt mutatta, hogy a kiegészítésekkel ellá
tott számítógépek helyett a mérő-elemző műszerek
hez illesztett cserélhető egységek terjednek. A mérési 
feladattól függően cserélik a mikroprocesszoros duga- 
szolható egységet. Az adatfeldolgozó külön számító
gép ezáltal sok részletszámítástól mentesíthető.

Elemzők

A kiállításon új fizikai elven működő mérési mód
szert nem, vagy alig mutattak be, de a számítástech
nika segítségével többféle mérési módszert összekap
csoltak (pl. GC-MS FFTR). Az atomspektroszkópi
ában a fejlődés az olcsóbb és kisebb üzembentartási 
költséget igénylő műszerek irányába halad.

Az atomabszorpciós spektrométereket kétsugaras 
optikával, mikrogépes elektronikával kínálják. A két
sugaras rendszer növeli a bázisvonal stabilitását, a 
mikroszámítógép egyszerűsíti a kezelést. A megbíz
hatóságot automatikus ellenőrzéssel fokozzák, a téves 
működtetés elkerülésére reteszeléseket alkalmaznak.

A tömegspektrométereket jelentős mértékben áta
lakították, az ionforrástól a detektorig megbízhatóbb, 
egyszerűbben kezelheő egységeket alkalmaznak. A ki
mutatható összetevőkre vonatkoztatott érzékenység is 
tovább javult.

Az elemzési terület egyik mostohagyermeke volt ed
dig a mintavételi, mintaelőkészítési rendszerek auto
matizálása. A kiállításon nagy fejlődést mutattak az 
intelligens laboratóriumi robotok és a számítógépes 
mintaelőkészítő rendszerek. Új elemként megjelent a 
szuperkritikus extrakció alkalmazása is.

Terepi érzékelők

A vegyiparban nagy számban alkalmazott áramlás, 
nyomás és szintérzékelők piaca egy piackutató intézet 
szerint 1990. évben Európában 1,5 milliárd DEM volt, 
ebből Németország 400, Franciaország és Anglia 200- 
200 M DEM-el részesedett. A várható fejlődés 95-re 
eléri az évi 2 milliárd DEM-et.

Az áramlásmérők régóta használt típusai között 
nagy számban mutattak be induktív áramlásmérő
ket különböző méréshatárokkal és kivitelben. Az ál
talában megkívánt minimális villamos vezetőképes
ség 1 /iS/cm, de a Turbo (NSZK) új típusánál csu
pán 0,02 fiS/cm  az igény. A műszer hálózati váltakozó 
feszültség pulzáltatásával működik. A Fischer-Porter 
(NSZK) induktív áramlásmérőjéhez elektród ellen
őrzést is kifejlesztett, hogy az elszennyeződés hatá
sát ki lehessen küszöbölni. Ugyancsak e cég alakított 
ki olyan teflonbélelési módot, amely a hagyományos 
karimakötésekre kiperemezett bélés helyett a csövet 
beburkoló kialakítást alkalmaz. A Rota (NSZK) cég 
áramlásmérője gyujtószikramentes kivitelben is kap
ható robbanásveszélyes helyen való alkalmazásra.
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1. ábra. Coriolis tömegárammárö kis mennyiségekre (Krohne)

Az újabb mérési elven működő áramlásmérők élén 
a Coriolis erő mérésével működő vibrációs műsze
rek szerepeltek. Kis áramlások méréséhez 0,15-1,5 
kg/min méréshatárú műszereket ajánlanak, az alkal
mazható nyomás felső határai 63 és 100 bar között 
vannak. Az 1 . ábra kis mennyiségek mérésére szer
kesztett műszer vázlatos felépítését mutatja (Krohne, 
Duisburg NSZK). Nagyobb mennyiségek mérésére al
kalmas, görényezhető kivitelű hurkos felépítésű mű
szer vázlatát mutatja a 2. ábra amelyen az is fel van 
tüntetve, hogy a mérőcsőburkolat inert gázzal van 
megtöltve. A hőmérséklethatárok —200-tól +200°C 
között, nyomáshatár 100 bar, legnagyobb sebesség 6 
m/s. Csőméretek 6-50 mm között lehetnek. A Bopp 
& Reuther (Mannheim, NSZK) cég még szélesebb hő
mérséklethatárokat vállal, —200-tól +350°C. Mérés
határai 2 g/min-től 120 t/h-ig terjednek. Különleges
nek számít a Heinrichs (Köln, NSZK) cég üvegcső
ből épített tömegárammérője. A készülékek mérete
zése általában olyan, hogy a működési frekvencia és a 
rezonancia-frekvencia közt 3-4 szeres szorzó van, így 
a műszer nem érzékeny a vibrálásokra. Szokásos tar
tományhatárok 1:10 és pontosság 0,3-0,5% körül.

S. ábra. Egycsöves tömegámmmérö görényezhetö hurokkal (Foxboro)
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A csatlakozásoknál szinte minden változat igényel
hető, a hagyományos 4-20 mA egyenáramtól a HART 
digitális protokolig vagy gyártóhoz igazodó digitális 
sínrendszerig.

Az ultrahangos áramlásmérők között érdemes meg
említeni a csőre ráhelyezhető (ún. clamp-on) típuso
kat, a noninvasive érzékelők tipikus példájaként. A 
25-től 1000 mm átmérőig használható műszerek hor
dozható kivitelben is készülnek és így mérésadatgyűj
téshez jól alkalmazhatók.

A súlymérés, adagolás minden fázisát és fajtáját 
kínálják számítógépes vezérléssel. E rendszerek a 
receptúra szerinti szakaszos gyártás rendszereihez jól 
illeszthetők.

A nyomás- és nyomáskülönbség távadók új generá
ciói általában a megszokott érzékelőelemekkel vannak 
ellátva, de intelligenciájuk kövekeztében mérési tarto
mányuk majdnem tetszés szerinti konfigurálással át
állítható. A Mannesmann/Hartmann und Braun tá
vadóit kívánság szerint helyi mutatásra is alkalmas 
kivitelben szállítják. Az ABB/Kent nyomástávadója 
0,15 kPa-tól 3 MPa-ig képes érzékelni, mérési tarto
mányát személyi számítógéppel, hordozható (Laptop) 
számítógéppel is lehet módosítani. A csatlakozási le
hetőségekről még külön megemlékezünk.

A szintmérők nagy kínálatából csak az újabbakat 
említjük meg. Ezek között szerepelnek a szintmérő ra
darok. Két csoportjukat lehet megkülönböztetni, az 
egyik nagypontosságú szintmérésre készül, pl. nagy
méretű, drága folyadékot tartalmazó tartályok tartal
mának mérése (pl. Saab, Göteborg Svédország) vagy 
Enraf-Nonius (Solingen, NSZK). A másik olcsó, üzemi 
mérésre kialakított kevésbé pontos szintmérőcsoport 
(pl. Endress k  Hauser (Maulburg) és Krohne (Duis
burg, NSZK).

A hagyományos precíziós szintmérők versenytársa
ként a Foxboro (USA) nagypontosságú nyomásmérők
ből összeállított hidrosztatikus rendszert (HTG) ajánl 
0,04% pontosságot ígérve. Megjelentek a lézeres szint
mérők is, a VÉG A (Schlittach, NSZK) cég infravörös 
impulzuslézeres műszert gyárt 1-20 m mérési tarto
mányra.

A hőmérséklettávadók különböző változatait állí
tották ki. A berendezések egy része kártyarendszerű 
(pl. Siemens SITRANS T, vagy Endress Hauser Com- 
mutec (mindkettő München, NSZK) és nem igazán 
terepi távadórendszerek. A másik végen a Rosemount 
(USA) 244 P jelű hőmérséklet távadója áll, amely be
építhető egy szabványos „A” típusú védőszerelvény 
fejrészébe. A 4-20 mA kimenőjel linearizált, az érzé
kelőtől galvanikusan le van választva. Hőelemekhez, 
ellenálláshőmérőkhöz illeszthető. Gyujtószikramentes 
előírásoknak megfelel, külső zavarásokra nem érzé
keny.

A kártyarendszerű távadókat személyi számítógép
pel, vagy a gyártó cég programozóegységével lehet 
az adott mérési feladathoz beállítani. A különlegesen 
pontos hőmérsékletméréshez a Testoterm és a Herau- 
eus cégek (Hanau, NSZK) közösen fejlesztettek ki egy 
rezgőkvarchőmérőt ipari alkalmazásra. A műszer fel
bontása 0,01°C, a rendszerpontosság 0,1°C. A gyár

tók szerint ez a műszer 5-ször pontosabb mint az el
lenálláshőmérővel és 10-szer pontosabb mint a hőe
lemmel felszerelt mérőrendszerek.

Beavatkozók

A beavatkozó szerveknél az az irányzat figyelhető 
meg, hogy a kétállású (nyit-zár) szelepek helyett csa
pokat alkalmaznak. A 90° elfordulást igénylő csapok
hoz a vegyipari üzemekben szokásos pneumatikus mű
ködtetésű végrehajtó szerveket, billenőkarokat aján
lanak nagy változatosságban, végálláskapsolókkal el
látva. Ez utóbbiakra a NAMUR ajánlásokat alkalmaz
zák. A korrózióálló anyagok számos változatát hasz
nálják a szelepgyártók, különleges szerkezeti megol
dásokkal.

A helyzetbeállítók (pozicionálók) területén megje
lentek az intelligens, mikroprocesszoros digitális be
rendezések. A jövő szelepállítójának nevezett Sipart 
PS (Siemens) számos szolgáltatása mellett energiata
karékosnak is hirdeti magát, mert levegőfogyasztása 
sokkal kisebb a hagyományos szelepállítókénak. Kü
lön tápfeszültséget nem igényel, a szabványos 4-20 
mA jelből működtethető. A szelep működési tarto
mánya, jelleggörbéje is beállítható ill. változtatható a 
berendezéssel.

Adatátviteli sínrendszerek

A távadóknál röviden megemlített csatlakozási 
lehetőségek a korszerű digitális irányítórendszerek 
szempontjából igen nagy jelentőségűek, ezért érdemes 
e kérdéssel külön is foglalkozni. A hagyományos 4- 
20 mA egyenáramú jelátvitel közismert, de kizáróla
gos alkalmazása megszűnőben van. Az „okos” , „intel
ligens” távadók, szenzorok kétirányú adatforgalmat 
jelentenek, számítógépes csatlakoztatási lehetőségek 
igénye lép fel stb. Ezeken túl az alkalmazók, jelen eset
ben a vegyipar azt szeretné, ha a különböző gyártmá
nyú berendezéseket azonos módon kezelhetné, hason
lóan a megszokott egységes 4-20 mA egyenáramú jel
hez. A gyártók általában saját adatátvieli sínrendsze
reket forgalmaznak és csak az utóbbi időben alakultak 
ki kisebb csoportok, amelyek közös elemeket használ
nak. Ez utóbbira példa a HART (sínrendszerrel elér
hető távadó) protokol alkalmazása néhány nagy tá
vadó gyártónál, (Rosemount, Fischer Porter, ABB, 
Krohne).

Az egységes, szabványos terepi sínrendszer kialakí
tása nagy lendülettel indult és számos megtorpanás, 
elágazás után még nem lehet látni, hogy mikor lesz 
általánosan elfogadott rendszer. Egyes becslések sze
rint 1995 után várható a nemzetközi megegyezés. A 
PROFIBUS és a MODBUS előnyeit több gyártó pro
pagálta, a hátrányokat szerényen elhallgatva. A Pho
enix (Hamburg, NSZK) cég, amelyik az Interbus híve, 
bemutatott egy olyan rendszert amelyben különböző 
gyártmányú villamos hajtásokat kapcsolt össze nyílt 
hálózattal. A DRIVECOM rendszerben 11 különböző
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hajtás valamint PLC volt és számos szolgáltatást, to
vábbá sínrendszerkapcsolatot is bemutatott.

1. táblázat
Terepi csatlakozások különböző  

irányítórendszerekhez (H undsbach szerint)

Csatlakozó (fizikai)

soros, aszinkron Távolság
RS 232 C asszimetrikus
V 24 feszültsé gcsatolás 15 m
TTY 20 mA áramcsatoló 1000 m
RS 422 szimmetrikus

feszültségcsatoló 1200 m
RS 485 szimmetrikus

feszültségcsatoló 1200 m

Protokol (meghajtó, szoftver)
egyedi gyártói 
DK 3964 R 
PROFIBUS 
Modbus 
HART

Honeywell DE, Hunsbach AH-Prot. 
Siemens -  Simatic S 5

-  Teleperm M, The Fix 
Gould Modicon, E H, Foxboro 
Rosemount, Fischer & Porter. ABB, 
Krohne

nemzetközileg
szabványosított minden gyártó A...Z 199? 
rendszer
Átviteli sebesség 110-től 9600 Baud

3. ábra. Modbus-Gateway funkciói (E ndrét) és Hauser)

A digitális adatátvitel csatlakozásainak fizikai szab
ványait széles körben alkalmazzák (RS 232 C, RS 422 
és RS 485) és többen is bemutatták. A Stahl (Kün- 
zelsau, NSZK) cég gyujtószikramentes kivitelű terepi 
sínrendszerének újabb változatát m utatta be. Némi 
tájékoztatást nyújt a saját rendszerek lehetőségeit is
mertető Hunsbach (NSZK) cég által készített 1. táb
lázat. Egyszerűbb alkalmazásokra az AH (Automati
sierung Hunsbach), bonyolultabb célra, főleg a Sie
mens rendszerek csatlakozásánál a DK 3964R proto- 
kolt ajánlják.

A különböző sínrendszerek csatlakoztatására szá
mos berendezést gyártanak, ezek bonyolultabb formái 
az ún. gateway-ek. A S. ábrán az E  &; H (NSZK) cég 
ZA 672 tipusú Modbus gateway funkciót láthatjuk, a 
feladatok bonyolultságának illusztrálására.
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Kezelési módozatok

Az intelligens terepi eszközök kezelése, szolgáltatá
sainak igénybevétele és módosító parancsok kiadása 
több kezelési módozattal oldható meg.

A karbantartó gyártmánytól függő kézimüszert visz 
magával és azt csatlakoztatja a terepi műszerhez a 
helyszínen, vagy távolabb valamilyen alkalmas csat
lakoztató helyen. A másik módozat hordozható kis- 
számítógépet (Laptop) alkalmaz megfelelő csatolóval 
és szoftverrel. A harmadik módozat, amelyet a nagy 
rendszerek gyártói ajánlanak, egy mérnöki munkahely 
a vezénylőteremben.

A jelenlegi megoldások számos olyan elemet (pl. 
rackbus, terepi multiplexer, gateway) tartalmaznak, 
amelyek az egységes, nemzetközileg elfogadott terepi 
sínrendszer használatánál elmaradhat, vagy csak kivé
telesen van rá szükség. E helyzet bekövetkeztét csak 
jósolni lehet. Valószínű, hogy az 1992. évi INTER- 
KAMA tartogat még meglepetéseket e téren is.

Előadások

Az ACHEMA alkalmával tartott előadások nem 
versenyezhetnek a nagy automatizálási kongresszusok 
előadásaival, de jól jelzik az aktuális kérdéseket.

Sok előadás hangzott el számítógép programokról 
és azok alkalmazásáról. Előtérben voltak az integrált 
gyártásnál használható minőségbiztosítási, statiszti
kai, termelésirányítási programcsomagok (DEC: TO
TAL QUALITY; Honeywell: EVENT HISTORY 800; 
Mannesmann Hartmann und Braun: Optol). Az is
mertetett programok másik része szabályozások ter
vezésével, fejlett irányítási módszerek alkalmazásá
val volt kapcsolatban (pl. ABB MASTER). A szaka
szos üzemek irányításának fontosságát és a NAMUR 
alapműveleti koncepciójának terjedését több előadás 
is megmutatta (ABB Masterbach; Hartzmann und 
Braun Contronic P; Honeywell Modular Batch Au
tomation).

A beavatkozók végrehajtószerveinél bekövetkezett 
változásokat jelzik a mikroprocesszoros berendezések
ről szóló előadások. Űjabb fejleszésfi mérőműszerekről 
is tartottak előadásokat, de ezek száma a kiállításon 
bemutatott műszerek számához képest elenyésző volt. 
Érdemes megemlíteni, hogy a lézeres részecskemérés
ről elhangzott előadásban ismertették a szemcsemérés 
fejlődésének főbb állomásait. A század elején kizáró
lagosan használt szitasorozattól az ülepítéses, a rönt
gensugaras és egyéb rendszereken át jutottak el a lé
zeres méréstechnikához. A legújabb műszerek mérés
határai 0 ,1-től 700 /jm a nedves és a 0,5-től 2625 /im 
a száraz anyagoknál. A mérés ideje nagymértékben 
csökkent, a régebbi műszereknél szokásos órásnagy
ságrendről 10 s-ra. Ultrahangos részecskemérő beren
dezés, V-kúpos áramlásmérő, hibrid íróműszer ismer
tetése is szerepelt az előadásokon.

A kézirat beérkezett: 1991. dec. 10.
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Ammóniagyártás*

Az ÄCHEMA ’91-en több cég ismertette ammónia
gyártó eljárását. Összeállításunkban az Uhde, Lurgi 
és a Haldor Tops0e eljárásokkal foglalkozunk kiemelve 
az energiafelhasználás szempontjából legkedvezőbb 
Uhde eljárást.

Az Uhde technológiája

Az Uhde tervezési filozófiája az, hogy mindig a vevő 
igényeihez leginkább alkalmazkodó és a helyi körülmé
nyeket legjobban figyelembe vevő ammónia-üzemeket 
tervezzen. Az ammónia alacsony termelési költségei
nek előfeltétele nemcsak a magas energiakihasználási 
tényező és az alacsony nyersanyagfogyasztás, hanem 
annak biztosítása, hogy az üzem hosszú időn keresztül 
megszakítás nélkül üzemeljen leállások nélkül.

Az Uhde ammóniaüzemek legalább két évig folya
matosan működhetnek nagyjavításra történő leállítá
suk között. Az Uhde ammónia-üzeme a hagyományos 
technológiai folyamatot követi összenergiafogyasztása 
(nyersanyag + tüzelőanyag + áram), egy tonna ter
melt ammóniára vonatkoztatva 6,6-7,2 Gcal közötti, 
a helyi viszonyoktól (hűtővíz hőmérséklet stb.) és az 
üzemre specifikus körülményektől (pl. a földgáz árá
ról) függően.

Az alábbi területeken végeztek nagyobb módosítá
sokat a célkitűzés eléréséhez:
-  a gőzreformáló egység, beleértve annak hulladék

visszanyerő rendszerét;
-  a szén-dioxid eltávolító egység;
-  az ammóniaszintézis egység.

Feltételezve, hogy az olvasó ismeri az ammóiagyár- 
tás technológiáját, a technológiai részekből csak azo
kat emeljük ki, amelyek jellemzőek az Uhde alacsony 
energiafelhasználású folyamatára.

Vízgőzös reformálás

A hagyományos üzemi kialakításhoz képest az 
alábbi módosításokat végezték az energiahatásfok 
javításához:
-  a reformáló reakció egy részét átvitték a primer 

reformálóból a szekunder reformálóba, az alábbi 
változtatások elvégzésével;

-  véggáz visszanyerő egységet építettek be, aminek 
segítségével a hidrogént visszakeringtetik a szinté
zisgáz kompreszzor szívó oldalára és így a szekun
der reformáló levegőfelesleggel dolgozik. A friss gáz 
hidrogén-nitrogén arányát közel a 3:1 értékhez tart
ják;

-  a technológiához szükséges levegőt a szekunder re
formálóba történő bevezetés előtt magasabb hő
mérsékletre (600°C-ig) melegítik elő.

* A cégek kiadványaiból összeállította: Czerm ann János 1118 
Budapest, Ménesi út 3.

A reakció egy részének átvitele a szekunder refor
málóba alacsonyabb üzemi hőmérsékletet eredmé
nyez a primer reformálóban és ez üzemi fűtőanyag
megtakarítást eredményez.

-  A csökkentett primer reformáló terhelését optimá
lisan tudják használni, 5 barral növelve a reformáló 
nyomását, miközben a reformáló berendezés csöve
inek élettartamát így 100 000 órára tudják növelni. 
Ez csökkenti a teljes energiafelhasználást, mivel a 
kompresszorok áramigénye csökken.

-  A betáplált anyag/gőz elegy előmelegítési hőmér
sékletét növelték. Ez csökkenti a tüzelési követelmé
nyeket a primer reformálóban a hőátadás folyama
tának áthalyezésével a radiális részből a konvekciós 
részbe.

-  A vízgőz-karbon arányt 3,1-ről 3,0-ra csökkentet
ték. Ez még mindig megfelelő biztonságot jelent 
a primer reformáló katalizátorára lerakodott kar
bonképződéssel szemben. Ez a változás közrejátszik 
a fűtőanyag-igény csökkenésében. A gőz-gáz arány 
elegendő, hogy csökkentse a melléktermék-képző
dést a magas hőmérsékletű konverter részben, mi
közben az iparilag bevált katalizátorokat használ
ják. A vízgőzös reformálás és a CO-konverzió tech
nológiai folyamatábráját az 1. ábra szemlélteti.
A reformáló rész technológiai adatait az alábbiak

szerint lehet összefoglalni:

Gőz/karbon arány 3,0
Hőmérséklet a primer reformáló 
belépésnél
Nyomás a primer reformáló kilépésnél 
Metántartalom a primer reformáló 
kilépésnél 13-15 térfogat %
Metántartalom a szekunder reformáló 
kilépésnél
Technológiai levegőhőmérséklet 
Égetéshez szükséges levegő hőmérséklete 
125 bar nyomású gőz túlhevítése 
Kémény hőmérséklete

530-580°C 
39-43 bar

0,6-1,0% 
520-600°C 
350-440°C 

530°C 
120-160°C

G02-  eltávolítás

A szén-dioxid eltávolítására különböző kémiai és 
fizikai abszorpciós rendszerek állnak rendelkezésre. 
Az UHDE az MDEA, Benfield és Selexol rendszere
ket egyaránt használja. A legalacsonyabb energiafo
gyasztást az aktivált MDEA technológiával érik el, 
ami a BASF szabadalmazott eljárása. Az energia
megtakarítást az eredményezi, hogy az oldat primer 
regenerálását gőzzel történő kihajtás helyett flesselés- 
sel végzik.

Az aktivált MDEA technológia N-metil-trietanol- 
amin vizes oldatát használja speciális aktivátorral. A 
technológia kétlépcsős abszorbert alkalmaz. A szén
dioxid zömét az abszorber alsó részén nyerik ki fé
lig dús oldat használatával, amit azután a kétlépcsős 
fless rendszerben regenerálnak sztrippelési energia-
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Nagy tisztaságú CO2

igén y  n élk ü l. A gáz v ég leg es  t isz t ítá sa  p pm  tartom á
n yig  az abszorber felső részéb en  történ ik  a keringte
te tt  o ld ószer v iszonylag  k is részének felhasználásával. 
C sak ezt a részt kell az o ld ószerb ő l term ik usán  rege
neráln i a sztr ipp elő  fo ly a m a tb a n  a v issza forra ló  osz
lopban .

Ez a tech n o lóg ia  le h e tő v é  teszi, h ogy  a szén-di- 
oxid  v isszan yerő  rendszer, specifikus en ergiafogyasz
tá sa  320 k c a l/m 3 (V n) szén -d iox id  legyen .

A tech n o ló g ia  a k övetk ező  előnyökkel is szolgál:

-  m agasfok ú  a szén -d iox id -k inyerés (tö b b , m int 96%- 
os) és a kinyert szén -d io x id  t isz ta sá g a  (töb b  m int 
99% );

-  az o ld a t nem korrozív  szénacélra  és így nem  
szük ségesek  korróziós inh ib itorok;

-  m in im álisak  az o ld ószerveszteségek , m ivel az M D EA  
a lacsony gőznyom ású  és adszorpció  közben nem  
bom lik;

-  n incsenek  m érgező o ld ószerek .

A tech n o ló g ia  fo lyam atáb rá já t a 2. ábra szem lé lte ti.

mkl

Ammóniaszintézis

A lega lap vetőb b  vá lto zá so k  a k oráb b i m egoldások
hoz képest az am m ó n ia sz in téz isb en  ta lá lh a tók .

Az a m m ón iasz in téz is egység  leg főb b  jellem zője a 
m agas konverziófok , am it nagy  k a ta lizá tor-térfoga tta l 
érnek el.

A reaktor m éretén ek  és árának csökkentésére, m i
közben a n yom ásesést a lacsony érték en  k ívánják tar
tan i, nagy  k a ta lizá tor  térfogat szü k séges. Ezért:

-  kis szem csem éretü  k ata lizá torok at használnak;
-  rad iális áram lást alkalm aznak  az am m óniareaktor

ban.

Az U H D E  m ind ig  h árom ágyas reaktorokat alkal
m az járaton k én t m agas am m óniakonverzióval. Ezek  
az ágyak rad iá lis áram lásúak . Ez a m agas konverziós 
fokú  sz in tézish urok  n agy  előnyökkel rendelkezik , m i
ve l a k er in g tete tt  gáz m en n y iségét je len tő sen  csökken
ten i le h e te tt  és így  a gáz k eringetésére szo lgá ló  áram i
gény is a lacsonyab b  és k isebb  h ő á ta d ó  felü let szüksé
ges a h őcserélőkb en . A m é ly h ű tés i igények  is arányo-
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1. ábra. A földgáz vízgőzös reformálása és konverziója (U H D E)

2. ábra. Szén-dioxid eltávolítása és visszanyerése (U H D E)



A m m ó n i a  k o n v e r t e r  
G ő z

3. ábra. Am m ónia santéziskör (UHDE)

san csökkennek. A három katalizátorágyat egy vagy 
két ammóniareaktorba helyezhetik el. Egy ammónia
reaktor alkalmazása egy hulladékhő visszanyerőrend
szerrel nem tudja optimálisan kihasználni a reakció
hőt nagynyomású gőz fejlesztésére. Külön hővissza
nyerő beépítése a második és a harmadik katalizátor
ágy közé optimális hővisszanyerést valósít meg.

Az ammóniaszintéziskor folyamatábráját a S. ábra 
szemlélteti. A technológiai paramétarek az alábbiak:

H2/N 2 arány a metanizálás kilépésnél 2,95
Szintéziskor nyomása 140-180 bar
NH3 tartalom a reaktor belépésnél 4-5 térf.%
NH3 tartalom a reaktor kilépésnél 20-25 térf.%
Nagynyomású gőzfejlesztés 1,1-1,6 t/tN H 3
Reakorok száma 1 vagy 2

Amennyiben az ammóniaüzemben termelt gőzre 
egyéb üzemben szükség van, úgy gázturbina beépí
tése a technológiai levegőkompresszor hajtására egy 
gazdaságos változat. Amennyiben gázturbinát hasz
nálnak, további energiamegtakarítás érhető el és így 
az 1 tonna ammóniára jutó összes energiaigény 6,4- 
6,7 Gcal-ra csökkenthető.

A Lurgi technológiái

A Lurgi földgáz vízgőzös reformálása jelenleg a gaz
daságilag legvonzóbb és legszélesebb körben használt 
technológia ammónia előállítására. A termelt ammó
nia 80%-át földgázból nyerik. Ammónia előállítására 
a nehéz maradék olajok parciális oxidációját is hasz
nálják, mert a benzin vízgőzös reformálása egyre in
kább gazdaságtalanná válik a benzin árának növelésé
vel. A szénalapú ammónia-előállítás nagy beruházási 
költségeket és sok energiát igényel. Alkalmazása te
hát olyan területekre korlátozott, ahol földgáz vagy 
olajfrakciók nem állnak rendelkezésre vagy ott ahol a 
szén igen olcsó. Nyilvánvaló, hogy magas hidrogéntar
talmú koksz-kemence gázok is használhatók ammónia

gazdaságos előállítására. A víz-elektrolízis is lehet ver
senyképes technológia ammónia előállítására olcsó és 
bőséges elektromos árammal rendelkező országokban. 
Tőzegből és biomasszából is lehet ammóniát gyártani. 
A különböző nyersanyagokra a Lurgi cég gazdaságos 
és megbízható ammónia előállító technológiákat ajánl.

A földgázból kiinduló ammóniargyártás első lépcsője 
a földgáz vízgőzös bontása két lépcsőben. Az első lép
cső külső fűtésű csöves katalitikus reformáló beren
dezés a primer reformáló, a második lépcső pedig a 
parciális oxidáció levegő segíségével az ammónia gyár
táshoz szükséges nitrogén biztosításához. Ez egy autó- 
termikus katalitikus gáz konverzió álló-ágyas reaktor
ban. A szekunder reformáló véggázának szén-monoxid 
tartalm át két lépcsőben konvertálják hidrogénné. A 
képződött szén-dioxidot kémiai vagy fizikai mosó el
járásokkal távolítják el és nyerik vissza, ha szükséges 
nyersanyagként, karbamid előállítására. A végső tisz
títás eltávolítja a maradék szén-dioxidot és a szén- 
monoxidot, melyek az ammónia-szintézis katalizáto
rára mérgezőek. Általában ezeket az anyagokat kata
litikusán konvertálják metánná.

A benzinből történő szintézisgáz előállítás ammónia 
gyártására a REC ATRO folyamattal történik a vízgőz 
reformálás segítségével. A cseppfolyós szénhidrogéne
ket metánban dús gázzá konvertálják autotermikus 
katalitikus vízgőzös reformálással álló-ágyas reaktor
ban. A dús gázt hagyományos primér reformálóban 
dolgozzák fel tovább szintézis gáz előállítására.

A nehéz maradékokból kiinduló ammóniarelőállítás- 
nál a Lurgi a Schell cég parciális oxidációs elgázosító 
folyamatát alkalmazza, ami igen jó eljárás a nehéz 
maradék elgázosítására. Jelenleg a világon a nehéz 
maradékot feldolgozó ammónia üzemek a Lurgi meg
oldást alkalmazzák.

A Lurgi rendelkezik szénalapú ammónia szintézis 
technológiával is, ez nyomás alatti elgázosítási eljárás.

A koksz-kemence gáz már kb. 60% hidrogént, és 
25% metánt tartalmaz amit fel lehet dolgozni ammó
nia szintézis gáz előállítására különböző technológiai
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C s e p p f o l y ó s
am m ónia

4- ábra. Am m ónia előállítása biomasszából (Lurgi)

1.táblázat
A különböző nyersanyagokból k iinduló Lurgi technológiák fajlagos felhasználási adatai 1 t

am m óniára

Megnevezés Földgáz Benzin Maradékolaj Szén Víz-elektrolízis

Nyersanyag a technológiához és a 
fűtéshez, GJ (alsó fütőérték) 29,2 30,2 30 47,9
Áram, kWh 64 70 505 265 9,980
Gőz, t - - 0,9 - -
Kazántápvíz, m3 0,7 0,7 1,6 1,0 2,5
Hűtővíz, m3 180 185 140 340 260
Termelt C 0 2, t 1,05 1,05 2,1 1,9 -
Termelt oxigén, t - - - - 1,5

lépéseken keresztül. Az első lépésben a koksz kemence 
gázt komplimálják, majd tisztítják. A gázban lévő me
tánt és könnyű szénhidrogéneket katalitikus úton víz
gőzzel reformálják és az így képződött szénmonoxidot 
hidrogénné konvertálják magas hőmérsékletű konver
terben és a hidrogén nyomáslengetéses abszorbciós 
egységben távolítják el. Nitrogént levegő szétválasz- 
tóból nyernek.

Érdekesség kedvéért megemlítjük még a biomassza 
ammóniává történő átalakításának technológiáját. A 
technológia folyamatát a 4- óéra szemlélteti. A kulcs
berendezés fluidágyas elgázosító, amiben fát vagy 
egyéb megfelelő biomasszát fluidizálnak oxigénnel. A 
kapott gázt lehűtik, a kéntartalmát és szén-dioxid 
tartalm át eltávolítják, a gázt komprimálják, majd 
a szén-monoxid tartalm át konvertálják. A hidrogént 
itt is nyomáslengetéses adszorbcióval távolítják el. 
A gázosításhoz szükséges oxigént és az ammónia 
előállításához szükséges nitrogént levegő elválasztó 
egységben termelik.

mkl

Az elektromos áram is felhasználható ammónia ter
melésre olyan országokban, ahol az áram olcsó és a 
mezőgazdasági területek műtrágyázása szükséges. A 
technológiai út igen egyszerű. A hidrogént a Lurgi 
féle vízelektrolízis üzemben termelik 30 bar nyomá
son. A hidrogénben lévő oxigén-nyomókat katalitiku
sán távolítják el. Az ammónia-szintézishez szükséges 
nitrogént levegő elválasztással nyerik.

A Lurgi cég ismerteti a különböző nyersanyagokból 
kiinduló ammónia gyártási eljárásokat. Az 1. táblázat 
foglalja össze egy tonna cseppfolyós ammónia előállí
tás jellemző fogyasztási adatait.

A Haldor Topspe technológia

A Haldor Topspe a Kaltim-III-as Indonéziában 
megvalósított alacsony energiaigényű ammóniagyártó 
technológiájá ismerteti. A szintéziskört úgy tervez
ték, hogy napi 1180 t ammóniát termeljen. A be
rendezést üzembehelyezték és a kísérleti üzem peri-
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ódusa alatt mért adatok alapján energiafogyasztása
7,03 Gcal/tonna termelt ammóniára vonatkoztatva.

A technológia első lépcsője a földgáz kéntelenítése. 
A kéntelenítést Topspe HTZ-3(ZnO) katalizátorral 
töltött két toronyban végzik. A földgázt 400°C-ra elő
melegítve kéntelenítik. A kénmentes földgázt közepes 
nyomású gőzzel keverik, a 3,1-es gőz-szénarány elé
résére és 520°C-on vezetik be kb. 36 bar myomáson 
a primer reformáló katalizátorral töltött csöveiben. A 
reformáló fűtését földgázzal és lefúvatott gázzal oldják 
meg, a hőáram 73 600 kcal/m2/h . Összesen 168 csö
vet alkalmaznak. A Topspe primer reformáló az alábbi 
előnyöket szolgáltatja:
-  ideális a katalizátorhőmérséklet-profil a csőhossz 

mentén, az oldalfalak fűtésének beállításával;
-  a csőfal-hőmérsékletet pontosan lehet szabályozni 

és ez a katalizátort tartalmazó csövek hosszab 
élettartamát idézi elő;

-  a teljes katalizátorcső-feliilet hatásos kihasználásá
val magasabb hőáram biztosítható anélkül, hogy a 
csövek élettartama csökkenne.
A parciálisán reformált gáz a csöveket egy meleg 

kollektoron keresztül, kb. 810°C-on hagyja el és lép 
be a szekunder reformálóba. A sugárzó részt elhagyó 
fűtőgáz érzékelő hőjét 1020°C körüli hőmérsékleten 
visszanyerik a reformáló konvekciós részében.

A szekunder reformálóban a technológiai levegő 
550°C-on lép be, kb. 32 bar nyomáson. A szekunder 
reformálóból kilépő gáz 0,26 térfogatszázalék metánt 
tartalmaz és hőmérséklete 1000°C. A hővisszanyerés 
után a gáz a CO konverter részre kerül. A CO konver
zió magas hőmérsékletű részébe a belépés 360°C-on 
törénik 14% szén-monoxid-tartalommal, a kilépő gáz 
430°C-on 3,2 térfogatszázalék szén-monoxidot tartal
maz. A hővissz any érés hulladékhő értékesítő kazán

ban, valamint kazántápvíz előmelegítőben történik, 
mielőtt a gáz 210°C-on belépne az alacsony hőmérsék
letű CO konverterbe. Az alacsony hőmérsékletű CO 
konverzióból kilépő gáz szén-monoxid-tartalma kb. 
0,3 térfogatszázalék. A szén-dioxidot meleg kálium
karbonát oldattal mossák ki. A rendszer összes hői
génye 820 kcal/Nm3 szén-dioxid, szemben a kb. 1300 
kcal/Nm3 szén-dioxid hőigényhez, amit a hagyomá
nyos Benfield-egység igényel. A jó abszorpciós ké
pességet a három rétegben alkalmazott 51M-L M- 
PAK gyűrfitöltettel érik el. Az abszorberből kilépő 
gáz szén-dioxid-tartalma 0,1 térfogatszázaléknál keve
sebb. A szén-dioxidban dús oldatot hidraulikus turbi
nán keresztül expandálják és hőjét alacsony nyomású 
gőztermelésre használják.

A tisztított gáz 320°C-on lép be a metanizátorba. 
A metanizátort elhagyó gáz szén-dioxid tartalm a 10 
ppmnél kevesebb. A szintézisgáz ezután háromlépcsős 
fokozatban 130 bar nyomáson kerül be az ammónia
szintéziskörbe. A víz- és szén-dioxid-nyomokat csepp
folyós ammóniával távolítják el. Az ammóniaszinté
zis konverter KMI típusú 1,5-3 mm-es méretű Topspe 
szintézis-katalizátort tartalmaz. A szintéziskor jellem
zője a járatonkénti magas konverzió és az alacsony 
nyomásesés. A konverterbe betáplált gáz ammónia
tartalma 4,1 térfogatszázalék, a kilépő gázé 17,1%. A 
konverter belépő/kilépő hőmérséklete kb. 270°C, ille
tőleg 440°C.

A hővisszanyerő rendszer a technológiából szár
mazó hő zömét kinyeri, 110 bar nyomású, 510°C hő
mérsékletű gőz előállítására. A gőztermelés ebben az 
üzemben kb. 190 t/h , ami több, mint elegendő ahhoz, 
hogy biztosítsa az üzem igényeit külső tüzelés nélkül.

A kézirat beérkezett: 1991. dec. 10.

Nitrogénműtrágya gyártó technológiák*

Az UHDE GmbH (Dortmund, NSZK), a Hoechst 
A G leányvállalata ipari üzemek tervezésére és gyártá
sára specializálódott. Az ACHEMA ’91-en kiállított 
és dokumentációiban ismertetett eljárásai jól repre
zentálják a témakör kiállítási színvonalát. Ezért az 
alábbiakban a cég eljárásait ismertetjük.

Ammónium-nitrát előállítása — mint ismeretes — 
ammóniagázból és vizes salétromsavból történik. A 
reakció ammónium-nitrát oldatban játszódik le, amit 
az UHDE által kifejlesztett reaktoron természetes 
vagy kényszerkeringetéssel vezetnek keresztül. A sa
létromsav semlegesítéséhez nemcsak tiszta ammónia
gázt használnak, hanem más ammóniatartalmú gáze- 
legyet is, pl. a karbamid üzem véggáza is felhasznál
ható.

A semlegesítés történhet vákuumban vagy atmosz
férikus nyomáson lefolytatott elpárologtatással, vagy 
nyomás alatti semlegesítéssel.

* Az UHDE cég kiállítási dokumentációjából töm rítette: 
C zerm ann Jdnot 1118 Budapest, Ménesi ú t 3.

A vákuumban vagy atmoszférikus nyomáson vég
zett semlegesítés a legkisebb beruházási költséggel 
valósítható meg. A reaktort kis nyomás alá helye
zik, hogy megakadályozzák az ammónium-nitrát ol
dat forrását a reaktor keverő és reakciós részében 
és ezzel meggátolható az ammónia abszorpciója. A 
keringetett ammónium-nitrát oldatot elpárologtatóba 
vezetik vissza, ahol a víz egy része elpárolog és az ol
dat lehűl. Megfelelő töménységű tápsav használatával, 
a sav előmelegítésével a termelt ammónium-nitrát ol
dat elérheti a kb. 95%-os töménységet. Ez a tömény
ség általában alacsony ahhoz, hogy direkt műtrágya- 
szemcsékké lehessen átalakítani és ezért tovább kell 
töményíteni gőzzel való melegítés segítségével.

A technológiát az 1. ábra szemlélteti, néhány 
technológiai jellemzőt a 1. táblázat sorol fel.

A reakcióhő gazdaságosabb felhasználására az el
párologtatót atmoszférikus nyomás fölötti nyomáson 
működtetik. Az UHDE cég kétféle technológiai vál
tozatot ajánl: az egyik a semlegesítést nyomás alatt
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K ülönböző nyom áson  v ég ze tt 60%-oa salétrom sav sem legesítő  technológia  néhány jellem ző adata
1. táblázat

Nyomás az elpá- n h 3, h n o 3 Gőzfo- Gőzfej- Hűtővíz fo- Elektromos AN oldat
rologtatóban, kg/t AN (100%), gyasztás, lesztés, gyasztás, áram fogyasz- végső tö-

bar abs. kg/t AN kg/t AN kg/t AN (At=10 K) m3/ t tás, kW /t ményítése, %

2 213 789 98 240 19,2 3,5 97
3,5 213 789 55 175 17,5 3,5 97

2. táblázat
Vákuum ban vagy atm oszférikus nyom áson  v ég zett 60% -os salétrom sav sem legesítés néhány

je llem ző  adata

Elpárologtató n h 3, h n o 3 Töménység Végső tö- 10 bar-os Hűtővíz fogyasz- Elektromos
nyomása, kg/t AN (100%), semlegesítés ményí- gőzfogyasz- tás, (At=10 K) áram fogyasz-
bar abs. kg/t AN után, % tés, % tás, kg/t AN m3/ t  AN tás, kW /t AN

0,5 213 789 92,5 97 80 28,5 3,5
Atmoszférikus 213 789 90,0 97 90 5* 3,5

* Mosás nélkül
Gőzök mosásra

1. ábra. Semlegesítés vákuumban vagy nyom ás alatt történd bepárlással

végzi friss ammónium-nitrát oldatot alkalmazva a 
végső töményítéshez, a másik szintén nyomás alatt 
semlegesít, miközben gőzt egy külön gőzkazánban fej
leszt.

Az első változatban a semlegesítés és az elpárolog- 
tatás után a reaktort elhagyó meleg ammónium-nitrát 
oldatot használják a híg ammónium-nitrát oldat 97%- 
ra történő betöményítésére. Normális üzemi körülmé
nyek között az üzem működése független az importált 
gőztől.

A másik változatban az ammónium-nitrát oldat 
végleges betöményítésére külső gőzt használnak fel, 
a reakcióhő egy részét viszont kb. 4-6 bar nyomású 
gőzfejlesztésre használják.

Mindkét esetben a reaktor után hőcserélőt alkal
maznak. Az első esetben a hőcserélők visszaforraló- 
ként dolgoznak a végső töményítési fokozatban; a má
sodik esetben ezek gőzt fejlesztenek és az alacsonynyo
mású gőzt bármilyen szükséges célra fel lehet hasz
nálni. Az elpárologtatóban a 2-4 bar nyomású képző
dött gőzt a híg ammónium-nitrát oldat kezdeti tömé- 
nyítésére használják. A végső töményítés kb. 97%-ra 
az első reaktort elhagyó meleg ammónium-nitrát se
gítségével történik, a második esetben pedig a fűtés
hez szükséges gőzt kívülről importálják.

mkl

Mindkét esetben célszerű a technológiai gőzöket kü
lön mosóegységben mosni. A technológiai folyamato
kat a 2., illetőleg a S. ábra szemlélteti. A technológiák 
néhány jellemző adatát az 1., illetőleg a 2. táblázat is
merteti. Gőzök mosásra

S. ábra. Nyom ás alatti semlegesttés friss am m ónium -nitrát oldattal 
végső betöményitésre

S. ábra. Semlegesttés nyom ás alatt külön gözfejlesztéssel

A betöményítés utáni kb. 97%-os ammónium-nitrát 
ömledékéből műtrágya minőségű termékeket a gra
nuláló technológia állít elő. A granulálás lelke a 
„habarcskészítő” berendezés, ami egy kettős tenge
lyes granuláló, ami keveréssel alakít ki fluidágyat. A 
visszakeringetett anyag és az ammónium-nitrát öm- 
ledék a fluidágyban elkeveredik és agglomeráció, ill.
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ré tegződ és seg ítség év e l k ü lön b öző  m éretű  szem cséket 
alak ít ki. E zek  a szem csék  m ég m elegek  és p lasztik u 
sak, ezért ezeket szárító  d o b b a  szá llítják  külön  erre a 
célra  k ia la k íto tt  ö n tisz t ító  szá llító sza la g  seg ítségével, 
ah ol azt m eleg  levegővel, vagy  égésterm ék  gázokkal 
m egszárítják . A szá r íto tt  szem csék et rostá lják , az egy
form a m éretű  /ra k c ió t levegőve l lehű tik  egy  flu idágyas 
h ű tőb eren d ezésb en  o lyan  hőm érsék letre, am i lehetővé  
tesz i a term ék táro lá sá t. A szárító  d ob b ól és a fluidá
gyas h ű tőrő l távozó  lev eg ő t p oreltávo lítá sra  cik lono
kon vezetik  keresztü l. A  finom szem csés an yagot és a 
tú lm éretes term éket, és a  c ik lon ok b ól szárm azó port 
v issza k er in g ete tt  an yagként a granuláló berend ezésbe  
vezetik . A leh ű tö tt  v ég term ék et b evon ó  dobra  viszik , 
h ogy  kondicionálják  fe lü le ta k tív  anyaggal a szem csék  
összetap ad ásán ak  m egakadályozására , va lam in t hogy  
ja v ítsák  a term ék táro lá si tu la jd on sága it.

Az eljárás előnyei:
-  F lex ib ilitá s: az üzem  terh e lése  30% -ig csökkenthető;
-  S tab ilitá s: k erin getett m en n y iséggel k om penzáln i 

leh et a term elés-in gadozások at;
-  B izton ság: az a m m ón iu m -n itrá t o ld a to t csak m ér

sékelt hőm érsék letre k ell m eleg íten i (1 45 -160°C )  
m érsékelt k oncentrációk  m elle tt  (94-97% );

-  E m isszióm en tesség: n in cs szükség  b on yo lu lt hulla
dékgáz kezelésére. A n orm ális  k örnyezetvédelm i kö
v ete lm én yek  k ie lég íth e tők  cik lonok  használatával;

-  K ap acitás: a granuláló b eren d ezés n ap i 1500 tonna  
vagy  en nél nagyobb  m en n y iségű  term ék előá llítá 
sára alkalm as;

-  F ogyasztási adatok: az au to term ik u s term ékszárí
tá s  a flu idágyas h ű tő rő l szárm azó hulladéklevegő  
felh aszn á lásáva l a lacsony  gőzigén yben  m utatkozik  
m eg.

A tech n o ló g iá t a 4■ ábra ism erteti.

Mész-ammon-salétrom

A k a lc iu m -am m ón iu m -n itrá t e lőá llítására  az előző  
részben  az am m ón iu m -n itrá t e lőá llítá sá n á l tárgyalt 
sem legesíté s  és m ű trágya  g yártási tech n o lóg ia  alkal
m azh ató . Az am m ón iu m -n itrá t o ld a th oz a nitrogén  
ta rta lo m  szerin t m eg h a tá ro zo tt m en nyiségb en  őrölt 
m észkövet adagolnak . A k alcium -n itrát képződést 
m in d ig  m in im alizá ln i kell, m ivel a b ead ott m ennyiség  
káros a term ék  h osszú  id eig  ta rtó  táro lá sa  szem p on t
jából.

Kalcium-nitrát

Ő rölt m észkövet és 5 0 -60% -os töm én y  sa lé tro m 
savat kevernek össze k everőtartá lyok b an , ah o l is 
kalcium -n itrát o ld a t képződik . A reakció  során k ele t
k ezett szén -d iox id ot és v ízgőzök et e lszívják  és az e se t
leg távozó  csep p ek et k öd te len ítő  b erend ezésben  fogják  
m eg. K ereskedelm i m inőségű  k a lciu m -n itrá t (C N ) kb. 
5% -7%  am m ón iu m -n itrá to t is ta r ta lm a z  a táro lá si tu 
lajdonságok  jav ítá sára . E zt a  tö m én y ség et a  végső  
sem leg esítő b en  állítják  be a sza b a d  savat am m ón iá 
va l sem legesítve . Az a m m ón iu m -n itrá t o ld a to t b ep á 
ro logta tják  o lyan  töm én ység ig , am i az o ld at to v á b b i 
fe ld o lgozásához szükséges. A to v á b b i fe ld olgozás vagy  
granu lálással vagy  pikkely k ész íté sse l történ ik . A gra- 
nulálás során jó l m egh a tá ro zo tt kerek szem csék  kép
ződnek , ezek k ü lső  m egjelenési form ájukban  h a so n 
lítan ak  a k a lciu m -am m ón iu m -n itrá t szem csékhez. A 
k alcium -n itrát öm led ék et az a d a g o ló  állom áson  ad a
golják  be a szem csézőb e, ahol is azt v isszak erin getett  
an yaggal egyesítik . A p ik k elyk észítő  fo lyam at 50 t -  
100 t /n a p  k ap acitá ssa l m ű k ödh et. A kalcium -n itrát 
öm led ék et p ikk elyezö  dobon  p ikk elyezik . A k ristá ly-  
szerkezet á ta lak u lása , va lam in t az anyag m egsz ilár
d u lása  közben fejlő d ö tt hőt v iz e s  h ű tésse l vonják  el. 
A pikkelyezö d obró l a k ele tk ezett p ikkelyeket lekapar
ják .

Ammonium-szulfát-nitrát

Az am m ón iu m -szu lfá t-n itrá t k e ttő s  só, am it köze
lítő en  a következő képlet h atároz m eg: 2 N H 4 N 0 3 - 
(N H 4 ) 2 S 0 4 .

A  kereskedelm i m inőségű  a m m ó n iu m -szu lfá t-n itrá t  
26% n itrogén tarta lm ú . Ez az arány ferrisók b ea d a 
golásával érhető  el, hogy  ja v íta n i lehessen  a m ű 
trá g y a  táro lási tu la jd o n sá g a it  és növeln i lehessen  
az am m ón iu m -szu lfá t ta r ta lm a t. Az U H D E  H iber
n ia  eljárásban az am m ó n iu m -n itrá to t am m ónium - 
sz u lfá tta l egyesítik  a k ettős só k ia lak ítására . A ke
le tk ezett  term ék kem ény és k iv á ló  táro lási tu la jd on 
ságokkal rendelkezik . A tech n o ló g iá t az 5. ábra szem 
lé lte t i. Az am m ón iu m -n itrá to t az am m ón iagázb ó l és 
v izes sa lé trom savb ó l állítják  elő  a reaktorban . E zt az 
o ld a to t  kénsavval és a m m ón iagázza l eg y ü tt vezetik  be 
a te lítő b e , ahol am m ón iu m -n itrá t öm ledék  képződik  
kénsavnak  am m ón iagázza l tö r tén ő  kb. 160°C -on le
já tszó d ó  sem leg es íté se  során. A  term elt am m ónium - 
szu lfá t k ettős só t képez az am m ó n iu m -n itrá tta l. Az
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4■ ábra. A z  Uhde szemcsekészítő eljárása

5. ábra. Am m óniám -szulfát-nitrát eljárás



S. táblázat

K ülönböző n itrogénm űtrágya-féleségek  fajlagos fogyasztási és m inőségi értékei

Megnevezés

AN
33,5% N 
nagy sű
rűségű 
(granu- 
lálás)

AN
34,8% N 
kis sű
rűségű 

(szemcsé- 
zés)

AN
34,5% N 
nagy sű
rűségű 

(szemcsé- 
zés)

CAN
25,5% N 26% N 

(granulál ás)

ASN 
26% N

(gra-
nulá-
lás)

CN
15,5% N

(szem-
csé-
zés)

UAN- 
oldat 

32% N

Fajlagos fogyasztási 
értékek
Cseppfolyós ammónia 0,205 t 0,213 t 0,212 t 0,169 t 0,160 t 0,2458 t 0,016 t 0,096 t
HN03 (100%)-os 
58%-os savként 0,767 t 0,793 t 0,790 t 0,593 t 0,2990 t 0,660 t 0,355 t
h 2s o 4 (100%) - - - - - - 0,453 t -
C aC 03 (inert 
komponensek) 31 kg _ _ 0,207 t 0,260 t _ 0,528 t _

Karbamid - - - - - - - 0,349 t
Gőz (4,5 bar) fejlesz
tés 215 kg 223 kg 223 kg 150 kg 170 kg _ _ _

Összetapadást gátló 
anyag 2,8 kg 2,8 kg _ 1 kg 1 kg _ _ _

Bevonószer 3 kg 3 kg - 3 kg 3 kg - - -
Ferro-szulfát 
(FeS04x7 H20) _ _ _ _ _ 18 kg _ _

Kondicionáló anyag 5,5 kg - 3,5 kg - - - - -
Technológiai víz - - - - - 0,3 t - -
Hűtővíz (Aí=10K) 19 m3 20 m3 20 m3 17 m3 16 m3 26 m3 16,5 m3 16 m3
Áram 31 kWh 23 kWh 11,5 kWh 23,4 kWh 25,5 kWh 27 kWh 28 kWh 3 kWh
Gőz, 8 vagy 
13 bar abs. 67 kg 70 kg 230 kg 50 kg 55 kg 30 kg 500 kg _

Hűtés a szárításhoz 80 000 kJ 360 000 kJ - 80 000 kJ 80 000 kJ 120 000 kJ - -

Műszerlevegő
****

60 Nm3/h
****

60 Nm3/h  60 Nm3/h  60 Nm3/h
****

60 Nm3/h 60 Nm3/h 60 Nm3/h _

Préslevegő
(időszakosan) 2,4 Nm3/h - - 2,4 Nm3/h  2,4 Nm3/h  2,4 Nm3/h - -
Termékminőség 
Nitrogén tartalom 33,5% 34,8% 34,5% 27,5% 26% 26% 15,5% 32%
Víztartalom 0,3% 0,2% 0,5%* 0,4%0,4% 0,3% 16-17%** -
FeS04-tartalom - - - - - 0,9% - -
Si02-tartalom - - - - - 0,3% - -
Szabadsav - - - - - 0,4% - -
Szitaelemzés 95% 95% 95% 95% 95% 94% 95% -

Halmaz sűrűség
1-3 mm 

0,85
1-3 mm 

0,75-0,85
1-3 mm 
0,96-1,0

2-4 mm 
1,0

2-4 mm 
0,98-1,0

2-4 mm
0,86-0,9

1-3 mm 
1

Olajabszorpció
kg/dm 3 kg/dm3 

min 6%
kg/dm3 kg/dm 3 kg/dm3 kg/dm3 kg/dm 3

_
Keménység*** 2,5-3,5 kp 1,5-2 kp 1,5-2 kp 2,5-3,5 kp 2,5-3,5 kp 3,5-4,5 kp - -

* Zömmel kristályvíz 
** Kristályvíz
*** A keménységet úgy határozzák meg, hogy a granulátumon a 

vizsgálat, a granulátumok általános szemcsemérete 2,5 mm 
**** Csak üzemindításhoz szükséges.

ammónium-szulfát keletkezése közben felszabadult re
akcióhő a vizet elpárologtatja és így az ammónium- 
szulfát-nitrát oldat betöményedik a kívánt koncentrá
cióra. A telítőbői származó ammóniatartalmú gőzöket

nikl

terhelést növelik, a granulátum  töréséig: 10 granulátumon végzett

visszavezetik a semlegesítőbe, ahol az ammóniát salét
romsavval kötik meg és így a nitrogén-veszteségeket 
alacsony értéken lehet tartani. Az ömledéket és a 
visszakeringetett anyagot a granulálóban dolgozzák
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fel. A meleg képlékeny szemcséket szárító dobra vi
szik erre a célra kialakított öntisztító szállítószala
gon, ahol azt meleg égéstermékkel megszárítják. A 
szárított szemcséket szitálják és az egyforma méretű 
frakció hőmérsékletét a termék tárolásához szükséges 
hőmérsékletre hűtik. A szárítódobról elszívott leve
gőt és a fluidágyas hűtőről elszívott levegőt ciklono
kon keresztül vezetik poreltávolításra. A finomszem
csés anyagokat, valamint a túlméretes anyagokat és 
a ciklonokból származó hőt visszavezetik visszakerin
getett anyagként a granulálóba. Porbevonás itt nem 
szükséges, mivel a termékeknek már magában is ki
válóak a tárolási tulajdonságai.

Cseppfolyós műtrágya-oldat (U A N )

Európában és másutt az irányzat az, hogy csepp
folyós nitrogén műtrágya oldatokat használjanak. A 
cseppfolyós műtrágya előnye az összetétel flexibili
tása, a jó tapadóképesség, a hatásos és gazdaságos el
osztás. Ezeknek a műtrágyáknak a komponensei közé 
tartoznak a karbamid, az ammónium-nitrát és az am
mónia. Karbamid/ammónium-nitrát cseppfolyós mű
trágyák előállításához a reaktorban a korábbiakban 
ismertetett módon ammónium-nitrát oldatot állíta

nak elő és ehhez az ammónium-nitrát oldathoz keve
rőedénybe karbamid-oldatot adagolnak. A végső sem
legesítést ammónia segítségével végzik. A reakcióhő 
elvonására és a keverési hatás javítására az UAN olda
tot lehűtik és részben visszavezetik a keverő edénybe. 
A technológiát a 6. ábra ismerteti.

A különböző nitrogén műtrágyák fajlagos jellemző 
értékeit 1 t termékre vonatkoztatva a S. táblázat 
ismerteti.

A  kézirat beérkezett: 1991. dec. 10.

f
Ozontechnika*

Az ózon előállítása

Ózon használata oxidálószerként környezetvédelmi 
szempontból egyre inkább előtérbe kerül. A környe
zet tisztítása erős oxidációs hatásával érhető el. El
lentétben hasonló oxidációs anyagokkal pl. a klórral 
vagy a krómsavval, az ózonnal történő oxidáció csak 
oxidációs termékeket és oxigént szolgáltat környezetre 
káros maradék képződése nélkül.

Egyéb, az atmoszférában előforduló gázokkal ellen
tétben az ózon nem nyerhető ki a levegőből cseppfo- 
lyósítás útján; ehhez az ózonkoncentráció nagyon ala
csony.

Ózont, ezt a háromatomos oxigénmódosulatot egy 
oxigénmolekula és egy oxigénatom rekombinációjá
val lehet előállítani. Az oxigénatomot kétatomos oxi
génmolekula vagy valamilyen oxigéntartalmú vegyü- 
let hasításával lehet nyerni. Ez a folyamat energiát 
igényel — ez lehet elektromos, optikai vagy kémiai 
energia. Ennek az energiának egy része az ózonmole
kulává történő rekombinációra használódik fel, többi 
része az ózonmolekula energiatartalmát növeli.

Nagy iparilag az ózont elektromos kisüléssel le
het előállítani. Két elektród között nagyfeszültségű 
elektromos térerőt, üvegből készült dielektrikumot és 
egy vékony üres réteget alakítanak ki. Ez a réteg 1-2 
mm vastag, és ezen keresztül vezetik be az oxigén
tartalmú nyersanyagot, rendszerint levegőt vagy oxi

* Az OZONIA cég tájékoztatójából töm örítette: Czermann 
J in o t. 1118 Budapest, Ménesi út 3.

gént és itt keletkezik elektromos kisülések hatására az 
ózon. A gyakorlatban mindkét elektróda koncentrikus 
kör. A külső cső rozsdamentes acélból készül, a belső 
elektród vékony fémréteget tartalmaz üvegcső belső 
oldalán, ez dieletrikumként szolgál. A fémelektródot 
hidegvízzel hűtik a felszabaduló hő elvételére. Az ózo
nelőállító reaktor számos ilyen elektródpárból tevődik 
össze egy edénybe beépítve, csőköteges hőcserélőhöz 
hasonlóan.

Az ózon instabilis gáz lévén könnyen visszabomlik 
oxigénre, ezért az ózont előállító rész és az ózonnal 
oxidáló rész egy telephelyen valósul meg. A berende
zés három részből áll: nyersanyag előkészítésből, ózon 
előállításból és az előállított ózonnal történő oxidáci
óból.

A nyersanyag előkészítés a levegő vagy az oxigén 
tisztításából, pormentesítéséből, gőz- és nedvességtar
talmának megszüntetéséből áll.

Az ózonos kezelésnél az ózontartalmú gázt az oxi
dálandó anyaggal, folyadékkal, oldattal vagy gázzal 
elkeverik. Az ózon nagyon erős oxidáló anyag és ezért 
már igen kis töménységben is — 1 ppm alatt is — 
mérgező. Az ózonos kezelés véggázát ezért ózonmen
tesíteni kell. Az ózonmentesítés többféle módszerrel 
történik, általában katalizátoros vagy magas hőmér
sékletű kezelést alkalmaznak.

Nyugvó elektromos térben történő ózon előállítás
sal, már több, mint 130 éve foglalkoznak. Az elmúlt 
tíz év során főleg Svájcban kutatásokat végeztek, me
lyek sok szempontból igen eredményesek voltak:
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-  növelték a termelékenységet, ez azt jelenti, hogy 
egy egységben tízszer annyi ózon állítható elő, mint 
régebben;

-  az előállíítás energiaigényét kb. 40%-kal csökken
tették;

-  növelték az üzemeltetés megbízhatóságát;
-  növelték a termék ózonkoncentrációját a korábbi 

1,5%-ról 3%-ra levegőben és 10%-ra oxigénben.
A technológia módosítását úgy tudták elérni, hogy 

800 Hz-re növelték az elektromos betáplálás frekven
ciáját.

Oxigén használata levegő helyett a felére csökken
tette a fajlagos energiafelhasználást, ugyanakkor meg
kétszerezte a termék oxigénkoncentrációját.

A jelenleg működő legnagyobb ózonelőállító beren
dezés óránként 200 kg ózont termel. Jelenleg dolgoz
nak egy olyan üzemen, ami óránként 1 tonna ózon 
előállítására alkalmas.

Az ózon felhasználása

Az ózon tulajdonságai számos felhasználási lehető
séget biztosítanak. Az ózon a környezetkárosító oxi
dáló anyagokat, pl. a klórt, a tiocidot és a krómsa
vat helyettesíteni képes és segítségével mérgező anya
gokat, pl. kén-hidrogént vagy cianidokat ártalmatlan 
anyagokká lehet átalakítani.

Az ózonfelhasználás legfontosabb területe a vízfel
dolgozás. Ivóvíz előkészítésénél az ózont fertőtlenítő

szerként használják, ami javítja a víz színét, ízét és 
illatát és elősegíti a vízben oldott fémek és szerves 
szennyezőanyagaok kiszűrhetőségét. Használatával el
kerülhető olyan melléktermékek keletkezése, melyek 
klórozás során keletkezhetnek és amelyek rákkeltő ha
tásúak is lehetnek.

A vízfeldolgozás a víz szűréséből, ózonos kezelésé
ből, vegyszerek beadásából áll a vízben lévő anyagok 
kicsapására; a folyamat szűréssel fejeződik be. A tech
nológia végén a vízhez kismennyiségű klórt adagol
nak, ami az elosztó hálózatban jelentkező káros csí
raképződést megakadályozza. Az ózonos vízkezelés az 
alábbi előnyökkel jár:
-  kb. 50%-kal növelni lehet a teljesítményt, ez kisebb 

szűrők beépítését igényli;
-  gyorsabb a csapadékképzés és ezért a flokkulációs 

berendezések méretét is csökkenteni lehet;
-  a szűrők tisztítása ritkábban szükséges, ez kevesebb 

öblítővíz felhasználásával jár;
-  kevesebb vegyszeradagolás szükséges a flokkulálás- 

hoz;
-  kevesebb szervesklór-vegyületekre van szükség;
-  a víz organoleptikus tulajdonságai javulnak.

Az 1. ábra Svájcban, Lachenben épült vízisztító 
üzem folyamatábráját szemlélteti. A levegőbetáplálás 
két dugattyús kompresszor (C 11) segítségével törté
nik, ezek olajmentesen 5 bar nyomásra sűrítik a leve
gőt, amit vizes hűtőben (E 11) lehűtenek és amiből 
a hűtés következtében kondenzált vizet az elválasztó- 
ban (S 11) leválasztják. Puffertartályokon (D 11) tör
ténő átvezetés után a levegőt aktívszenes szűrőkön (F 
11, 12) vezetik keresztül, majd a levegőt adszorpciós 
szárítókban (H 11), szárítják legalább — 60°C-os har
matpont hőmérsékletig. További szűrőn (F 13) tör
ténő átvezetés után a száraz levegő nyomását csök
kentik (PC) és így vezetik be az ózonfejlesztő beren
dezésbe (G 21) 1,7 bar nyomáson. Az ózonfejlesztő 
berendezés áramellátását a PSU egység biztosítja. Az 
ózonos kezelés a kontakt kezelő berendezésben (K 31) 
történik, amibe a vizet szivattyúkkal (P 31) adagol
ják. A kontakt berendezés véggázát, valamint a víz
csatornából visszavezetett gázt elektromos előmele
gítő (E 41) és katalizátor ágyon (R 41) átvezetve 
ózonmentesítik és egy kéményen (P 41) keresztül a 
szabadba vezetik.

Az ózontechnológia fejlesztésén, üzemek létesítésé
ben a Svájci Ozonia Cég fejt ki nagy tevékenységet.

A kézirat beérkezett: 1991. dec. 10.

Csomagolás és tárolás*

Általános áttekintés

A csomagolástechnika hatalmas fejlődést mutatott 
az elmúlt években. 1989-ben a német csomagológép 
ipar 4 milliárd DM értéket termelt, ez az elmúlt évihez

* A Chem. Eng. 98.5.60 közleményből és az ACHEMA '91 
sajtóismertetőből összeállította: Czerm ann János, 1118 Buda
pest, Ménesi út 3.

mkl

képest 15%-os, 1990-ben további 17-19%-os növeke
dést jelentett. A termelés zöme exportra készült. Az 
érdeklődés középpontjában a vegyiparban és a roko
niparágakban nem a nagyteljesítményű — óránként 
ötszámjegyű darabot csomagoló gépek, — hanem a 
speciális, kisebb teljesítményű, de nagymértékben au
tomatizált gépek állnak. Ezt az állásidők minimális
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értéken tartása és a munkaerőhiány csökkentése indo
kolja. Az ACHEMA ’91 ilyen megoldásokat igyekezett 
bemutatni.

Az automatizálás legfontosabb eleme a számító
géppel vezérelt munkafolyamat (CAM). Ennek pa
lettája az egyszerű mikroprocesszoros eljárástól egé
szen a központi adatfeldolgozó rendszerekhez kap
csolt elektronikus vezérlésig terjed. A gépek funk
ciói és az összes technológiai paraméter a vezérlőpult 
képernyőjéről leolvasható és ellenőrizhető. Az esetle
ges zavarok is láthatóak és lokalizálhatóak. A cso
magolási és töltési alak- és térfogatváltoztatást fle
xibilis forma átállító berendezések biztosítják, me
lyek az átállítási időt nagyon lerövidítik. így lehe
tővé válik szilárd anyagok, folyadékok, paszták és más 
a anyagok töltése és csomagolása esetén a gyors al
kalmazkodás a csomagolási alakhoz, tömeghez vagy 
térfogathoz. Gyógyszerek csomagolásánál és töltésé
nél a tisztaságot és steril körülményeket szigorú elő
írások szabályozzák. A kiállítás sok ilyen szigorú kö
vetelményhez alkalmazkodó berendezést is bemuta
tott.

Tabletták, drazsék és kapszulák kinyomható for
májú csomagolásánál PVC-ről áttértek polipropilén 
csomagolóanyagok használatára. Ez felgyorsította a 
csomagolást és a gyógyszerek csomagból történő ki
vételét is.

Új kapszula ellenőrző berendezést is bemutattak. 
Ez 1500 kapszula/perc teljesítmény mellett ±  2 mg 
pontossággal ellenőriz.

Nagyteljesítményű zsákolóberendezés is volt lát
ható, például egy 27,5 t/h  teljesítményű 50 kg-os zsá
kokba csomagoló is, ami agresszív vegyianyagok cso
magolására is alkalmas.

Sok palettázó és raktározó berendezést is kiállítot
tak. Ezek már a hőkezelés nélküli zsugorfóliás cso
magolást is magukba foglalják, így az energiaigény is 
alacsonyabb.

Az ACHEMA’91 kiállításon több mint 170 cég 
állított ki csomagoló és raktárberendezést kb. 10 000 
m2 alapterületen. Ezek közül ismertetünk néhány 
érdekességet.

Néhány kiállított berendezés

Forgó címkéző berendezés öntapadó címkékhez

Az új kivitelű Anker Roland forgó címkéző gép fel
szerelhető öntapadó címkéző berendezésekkel. Az An
ker cég bemutatta a Roland 10H típusú berendezé
sét, ami óránként 12 000 címkét tud felragasztani egy 
edény elejére vagy hátuljára. Különös előnye ennek a 
berendezésnek, hogy jól illeszthető lapos vagy ovális 
edények címkézéséhez. Előnyök: kiváló minőség, sza
bályozott motor, és programozható cimkéző állomá
sok, valamint extrém precizitás a cimkézendő tartá
lyokhoz.

ANKER Maschinenbau GmbH and Co. (Hamburg, 
Németország)

Tökéletesített in-line cimkéző berendezés

Az Anker Variant 1-es típusú kipróbált cimkéző 
berendezés segítségével bármilyen választott hosszú
ság címkézhető különféle hengeres tartályok esetében. 
A berendezést most szerkezetében tökéletesítették és 
javították kapacitását és működésmódját. Óránként 
10 000 vagy 8000 címkézés valósítható meg a címke 
hosszúságától függően. Az átállás más cimke-fajtára 
vagy tartály méretre, lényegesen egyszerűsödött. Al
katrészek cseréjére alig van szükség. A Variant 1 ké
szülék kezeléséhez nem szükséges betanított személy
zet.

ANKER Maschinenbau GmbH and Co. (Hamburg, 
Németország)

RS-91 típusú új hordóemelő berendezés

A Bauer GmbH évek óta gyárt hordóemelőket, 
melyek segítségével a bizonságos szállítás és átrakás 
valósítható meg. A berendezés alkalmas különféle 
típusú hordók kezelésére. Ez az újonnan kifejlesztett 
RS-91 típus a régiekhez képest biztonságosabb és 
a hordók gondosabb kezelése valósítható meg. A 
tökéletesítést a megfogó mechanizmus módosításával 
érték el, megszélesítve az alsó befogó pofarendszert, 
hogy a hordók éleit jobban alá lehessen támasztani. 
Ezzel a berendezéssel az új L-gyűrűs hordók is 
könnyen és hibamentesen emelhetők fel.

Az RS-91 típusú hordóemelő berendezést festett 
vagy horganyzott kivitelben szállítják és rendelke
zésre áll, intrinszikusan bizonságos berendezésként.

Bauer GmbH (Südlohn, Németország)

Mozgatható robot-pak rendszer különböző termelési 
sorokhoz

Ezt a berendezést az álló berendezésből fejlesztet
ték ki; az alábbi előnyökkel jellemezhető:
-  maximális flexibilitást nyújt csupán egy berende

zést használva különböző zsákoló sorokhoz és el
végzi a zsákhalmazok felrakását különöző paletta
helyzetekhez;

-  palettákat állít össze és szelektív paletta-ürítést 
végez teljesen automatikusan a működtetés sza
bályzótól függően;

-  a különböző sajátos mozgások és műveletek funk
cionális elkülönítése maximális teljesítményt ered
ményezve minimális szállítási távolság mellett;

-  a tökéletesített kialakítás ennél az új mozgó robot- 
pak rendszernél speciális tervezési elemek felhasz
nálásával zajmentes működést tesz lehetővé. A be
rendezés vulkolán kerekeket, ékszíjmeghajtást és 
erősített keretrészt alkalmaz a zajt emittáló rezgé
sek megakadályozására;

-  a berendezést automatikus távolság-, idő- és pozíció
szabályzóval szerelték fel a négy-irányú mozgás 
megoldására;

-  a mobil robot-pak rendszer speciális markoló beren
dezésekkel rendelkezik pl. zsák fogókkal és megszívó
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csészékkel, hogy alkalmazkodjék a kezelt anyag sa
játos igényeihez.
Benhard Beumer Maschinenfabrik KG (Beckum, 

Németország)

Flexibilis zsákoló rendszer

Műanyagból készült csöves típusú zsákok gyártá
sára, töltésére és zárására egy flexibilis rendszert dol
goztak ki. Ezt a rendszert szabványos gépek felhasz
nálásával biztosították anyagok töltéséhez. Előnyei a 
következők:
-  levegőztetett porok zsákolása Chronos-vaku levegő

mentesítő berendezés használatával;
-  gazdaságos alternatív megoldásként a zsákoló be

rendezés felhasználható előregyártott polietilén vagy 
papírzsákok töltéséhez is;

-  az üres zsák felülnyomtatható;
-  az elegendő hosszú hűlési idő lehetővé teszi a zsákok 

hegesztett varratainak teljes stabilitását;
-  kedvező ár szabványos termékeket használva;
-  a töltési ciklus számítógéppel vezérelhető. 

Maximálisan 800 zsák/óra
Töltési tömeg: 10-50 kg
Chronos Richardson GmbH (Hennef, Németország) 

CRYOPACK 6.8

A Crypack 6.2 csomagoló rendszer 6.2 osztályba 
tartozó fertőző anyagok szállítására zérus alatti hő
mérsékleten. A berendezés az alábbi részekből áll:
-  belső csomagoló rész, ami a tartályt és az abszor- 

bens anyagot tartalmazza, víztömör burkoló anyag
ban;

-  második csomagoló rész (már hivatalosan jóvá
hagyva a jelenlegi kialakításon kívül) fizikailag el
választva a külső csomagolástól;

-  külső csomagolás, ami mechanikus és termikus vé
delmet nyújt és ellenáll 5 m-ről történő öt szabade
sés hatásának, valamint —20°C hőmérséklet hatá
sának 120 órán keresztül;

-  a berendezés az Egyesült Nemzetek előírásainak 
megfelel.
Express Export Emballage (Thieux, Franciaország)

Új típusú in-line mosóberendezés

A gyártó cég az eddig nem ismertetett 2-20 ml
es térfogatú gyógyszeripari fiolák mosásához mutatott 
be új kompakt és folyamatosan működő alagutas mo
sóberendezést. Egy új kisméretű fertőtlenítő alagutat 
dogoztak ki, hogy alkalmazkodjék ennek az új mo
sógépnek a sebességéhez és méretéhez. A gép teljesí- 
ténye 300 db/percre korlátozódik és minden funkció 
elektronikusan ellenőrzött.

A gyártómű jól ismert mosógépeihez hasonlóan, ezt 
a 17-es sorozatba tartozó mosógépet is felszerelték 
olyan befogó berendezéssel, ami nem igényel cserét 
más fiolaméretre történő átváltásakor.

nikl

Gilowy (Berlin, Németország)

„Desymat” idegen részecske ellenőrző rendszer 
infúziók vizsgálatához

A készülék új típusú automatikus részecske-felis
merő rendszer, infúziók ellenőrzésére. A teljesítmény 
óránként 4200 infúziós palack, aminek térfogata 100- 
1000 ml. Ennek a letapogató gépnek a nagy előnye az, 
hogy a letapogatást a teljes palackra végzi egy opti
kai érzékelő rendszer segítségével. Ez speciális elekt
ronika, ami a levegő-buborékokat megkülönbözteti az 
oldatban előforduló idegen részecskéktől. Színezett in
fúziók mellett tiszta infúziók is ellenőrizhetők kü
lönböző viszkozitások esetében. Felismert részecske- 
méret minimálisan 30 pm. Az ellenőrzési művelet vi
zuálisan nyomon kísérhető 4 display-ernyő segítségé
vel. A berendezés könnyen átállítható más termékek 
vagy más méretű palackok ellenőrzéshez.

Harro Höflinger (Allmersbach, Németország)

Copapharm, ampullát kartonból kicsomagoló 
berendezés

A Länderer cég — a COPACO lánc tagja — ezzel 
a névvel mutatja be a piacon, a különböző modern és 
ekológiailag kedvező csomagoló és karton-kirakó be
rendezését. Ez a csomagolási mód a gyógyszeripar és 
a kozmetikai ipar különböző igényeit elégíti ki külö
nös tekintettel ampullák és hengeres alakú termékek 
csomagolására.

A berendezés egyedileg nyomtatja felül az ampullá
kat és a felülnyomtatott ampullákat elszállítja, vala
mint felrakja. A csomagolás félautomatikusan, vagy 
teljesen automatikusan történik, 600 ampulla/perc 
teljesítménnyel. A berendezés védi a törékeny termé
keket, pl. ampullákat és oszályozza a hasonló vagy 
különböző termékeket.

A. Länderer GmbH and Co. KG (Neckarsulm, 
Németország)

MR SLZS-as cimke-tervező modul

Az MR cég az MR SL23-as cimke-tervező progra
mot fejlesztette ki, hogy különböző címke formátu
mokat szöveggel, vonalkóddal vagy grafikával lássa el 
elektronikus nyomdarendszer segítségével, pl. többek 
között az MR Z90/130/220-as termikus nyomdagép
pel.

A gép működtetéséhez speciális programozási isme
retek nem szükségesek.

A cimke-formátum az egyedi munkaállomásokra 
gyakorlatilag külön nehézség nélkül vihető át. A meg
felelő MR PL23-as nyomda-programot a felhasználó 
maga alakítja ki.

MR-Selbstklebe- Technik GmbH and Co. KG (En
ger, Németország).
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Uj gép csöves zsákok töltéséhez szorítókapcsos 

záróval

Ez az újonnan kifejlesztett zárógép 18-100 mm-es 
átmérőjű TSA csövek zárásához szolgál. Háromféle 
zárás-típus között lehet választani a film anyag kü
lönböző típusai szerint:
-  hőzárás;
-  meleglevegős hegesztés;
-  nagyfrekvenciás hegesztés.

Rendszerint pasztás jellemzőjfi termékek pl. fékon- 
féleségek, zsírok, ragasztó anyagok stb. tölthetők ezzel 
a rendszerrel.

A TSA berendezés beköthető mindenféle szokásos 
töltő és adagoló géphez, valamint hordópréshez.

Niedecker GmbH (Frankfurt am Main, Németor
szág)

Rozsdamentes acélból készült portöltő új generációja

A Perry Industries egy új generációjú rozsdamentes 
acélból készült CMR-124-es modellszámú, folyamatos 
mozgású forgó portöltő berendezést mutatott be. A 
CMR berendezés nagy töltési tömegekhez való, lehe
tővé teszi a nagy sebességgel végzett töltést és a be
rendezések háromféle modellben állnak rendelkezésre 
különböző töltésű tömegekhez és termelési sebesség
követelményekhez. A berendezést speciálisan gyógy
szeripari porok nagy sebességéhez tervezték, de ideá
lisan alkalmas egyéb ipari porok vagy fűszerek tölté
séhez is. A berendezés max. 350 g tömeg töltéséhez 
alkalmas percenként 300 tartály töltésére.

Perry Industries (Green Bay, USA)

A  kézirat beérkezett: 1991. dec. 10.

S z e m le  . . .  S z e m le S z e m le  . . .

Műanyagok újrafeldolgozása

A műanyaghulladékok újrafeldolgo
zása a sűrűnlakott, iparilag fejlett te
rületeken, így Nyugat-Európában is, 
mind sürgősebben megoldandó felada
tot jelent.

E problémakörön belül viszonylag 
könnyebb az iparban, a kereskedelem
ben és a szállításnál keletkezett hul
ladékok újrafeldolgozása, mert keve
sebb helyen, iparilag szervezett kör
nyezetben, nagyobb egynemű tömény
ségben lehet őket visszagyűjteni. Sok
kal nehezebb a helyzet a kommuná
lis hulladékkal, amely mindenekelőtt 
a háztartásokból ered, és így rend
kívül vegyes összetételű, aminek utó
lagos szétválasztására újrafeldolgozás 
céljából szinte nincsen mód gazdasági 
okokból. Itt segíthet a célzott gyűjtés 
néhány szűk területen, pl. műanyagpa- 
lackok esetében.

A nagyvolumenű műanyagokat a 
petrolkémia állítja elő mindenekelőtt 
szénhidrogénekből és így végsőfokon 
energetikai hasznosításuk is lehetséges, 
de ez a bennük megtestesült munka 
(érték) csak kis részét nyeri vissza pri
mer energiahordozóként. Sokkal hasz
nosabb lehet, ha az újrafeldolgozás és 
eredeti műanyag újraelőállítását, lehe

tőleg minél kevésbé csökkentett tulaj
donságokkal célozza meg.

A műanyagok tömeges felhasználá
sának nagy részét a csomagolóanyag 
teszi ki, amitől esztétikus külsőt, a 
szükséges mértékű kémiai ellenállóké
pességet és szilárdságot várunk el. Az 
újrafeldolgozási műveletben a hulla
dékot elsősorban hő- és nyíróerő ha
tásnak teszik ki (dagasztok, extrude- 
rek, fúvók, granulálók), ami részlege
sen lebontja a szilárdságot adó műa
nyagváz fő- és mellékvegyérték köté
seit. Ezeket pótolni kell, különös figye
lemmel arra is, hogy teljesen homogé
nen rendszerint nem sikerül a műanya
gokat visszagyűjteni. így polietilén
palack visszagyűjtésekor az újrafeldol
gozás során akrilgumi, maleinsavan- 
hidrid vagy sztirol-akril-nitril-etilén- 
propilén-terpolimer adagolásával lehet 
az eredeti szilárdságot visszaállítani 
és kissűrűségű polietilén és poli-(vinil- 
klorid) keverékekét metil-metakrilált 
kissűrűségű polietilénnel.

A műanyagok újrafeldolgozásával 
csak a műanyaghulladékok kisebb ré
szét lehetne újra hasznosítani, számí
tások szerint a 25%-át (ehhez a mű
anyagcsomagolások 40%-át kellene új
rafeldolgozni) és ebből is csak 15% 
lenne eredeti rendeltetése szerint új

rafelhasználható, amivel a friss mű
anyaggyártást viszonylag csökkenteni 
lehetne.

Az egyes műanyagféleségekre ez az 
arány különböző volna, attól függően, 
hogy a felhasználás hányad részét je
lenti a csomagolóanyag, valamint az, 
hogy milyen hosszúéletfi ez a csomago
lás; így pl. a felhasznált polipropilénből 
30%-kal több hulladék keletkezik, mint 
a poli-(vinil-klorid)-ból.

A probléma méreteit jellemzendő 
a következő: Nyugat-Európában az
1989-ben keletkezett műanyaghulladé
kok mennyiségét 11,4-13 millió ton
nára becsülték, aminek növekedése 
1995-re 16,5 millió tonnára, 2000-re 20 
millió tonnára várható. Az 1989. évi 
13 millió tonnás műanyaghulladékból 
8,2 millió tonnát tett ki a kommunális,
2,4 millió tonnát az ipari és 1,1 millió 
tonnát a gépkocsi közlekedésből eredő. 
Az egyes műanyagféleségek közül az 
összmennyiségben 6 millió tonna volt 
a polietilén, 2 millió a PVC, 1 millió 
a poliuretán és 1/2 millió a polietilén- 
tereftalát. A kommunális hulladékban 
súlyra 8% a műanyag.
[Forrás: ECN. 56, No 1467, p 15, 16, 18 
(1991. ápr. 15.)]

S. Gy.
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Korszerű anyagok, modern módszerek
Szerkesz t i :  K Ö R T V É L Y E S S Y  GYULA

Mágneses folyadékok: jelenség és az eljárás alkalmazhatósága*
R O S E N S W E I G ,  RO N A L D  E.**

Bevezetés

Mindezidáig nem volt olyan folyadék, amely olyan 
mértékben lett volna mágnesezhető, mint a ferromág- 
neses szilárd anyagok. Az ismert folyadékok para- 
vagy diamágnesesek, 10_3-nál kisebb mágneses szusz- 
ceptibilitással (a mágneses szuszceptibilitás a mágne- 
sezés és a mágneses tér erősségének aránya). A hat
vanas évek közepén változott a helyzet a szubdomén 
szilárd ferromágnesek stabilis kolloidjainak gyártásá
val, amelyeket mágneses folyadékoknak, mágnesez
hető folyadékoknak vagy ferrofolyadékoknak nevez
nek. A kolloid mágneses folyadékok kezdeti szuszcep- 
tibilitása 104-szer nagyobb lehet, mint a természe
tes folyadékoké és 105 A/m-ig terjedő mágnesezési 
telítettséget mutatnak (a mágnesezési telítettség: az 
anyag maximális lehetséges mágnesezése).

Az utóbbi 20 év alatt nagy haladás történt a mág
neses folyadékok gyártásában és a széleskörű fizikái
kéinál tanulmányok új szempontokat találtak az elet- 
romágneses tér és ezen folyadékanyagok közötti köl
csönhatásra [l, 2). Továbbá az újszerű és sokféle mág
neses folyadék-jelenségek lehetőséget adnak a gyakor
lati alkalmazáshoz. Ez a bevezetés azt célozza, hogy 
a vegyészmérnökök megismerkedjenek ezen ígéretes 
anyagok viselkedésével és alkalmazásaival.

1. ábra. A  mágneses folyadék ultrastabdis kolloid diszperzió

A mágneses folyadékok kolloid jellege

Az 1. ábra apró, mágneses részecskékből álló kolloid 
ferrofolyadékot ábrázol. Adszorbeált monomolekulá
ris réteg vonja be mindegyik részecske felületét. Ez 
úgy hat, mint egy rugalmas réteg, amely megakadá

* C hem ical Engineering Progress, 1989 április, p. 53-61. 
F o rd íto tta  és töm örítette: Nagy Jánosné, SZEVIKI

** Exxon Research and  E ngineering Co., A nnandale , NJ 
08801 USA
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lyozza a részecskék ütközés közbeni össztapadását. 
Az ütközések gyakoriak, mert a részecskék átmérője 
tipikusan 100Á (lOOxlO-10 m) és ezért jelentős 
Brown-mozgást végeznek.

Az 1. ábra jobboldali grafikonja ábrázolja a kolloid 
stabilizálás energetikáját. A mágneses vonzás gyenge 
az ilyen kis átmérőjű részecskék között, azonban a 
van der Waals vonzás nagy és ezt kompenzálni kell, 
különben összetapadás lép fel. Az ábrán jelölt taszító 
potenciálgörbét, mely a felületaktív anyag hatásának 
tulajdonítható, számítógéppel számították, az entró
pikus taszítás statisztikus modelljéből. Ha az eredő 
görbe maximuma megfelelően magas, akkor a részecs
kék nem kerülnek közelebb és ez stabilitást eredmé
nyez.

A stabilizált kolloid úgy viselkedik, mint egy fo
lyadék, amelynek egyidejűleg folyékony és mágneses 
tulajdonságai is vannak.

Mágneses folyadékok előállítása

A mágneses folyadékok előállításának két elterjedt 
módszere a méretcsökkentés és a kicsapás [2], Érde
kes, hogy őrléssel az anyag szemcseméretét 100 Á 
méretre lehet csökkenteni. Az őrlés diszpergálószer 
és oldószer jelenlétében történik, 1000 óra nagyság- 
rendű időtartam alatt. Olajsav diszpergáló szer kero
zin vivőfolyadékban szolgáltatja a legtipikusabb kom
pozíciót. Annyi diszpergálószert alkalmaznak, hogy a 
késztermék egyrétegű bevonatot nyerjen. Az 1. táblá
zatban találjuk ezen ferrofolyadék-család tulajdonsá
gainak felsorolását. Egy ilyen ferrofolyadék mintegy 
20 éven át stabilis.

Kémiai kicsapásnál a vas(II)- és vas(III)-ionok vi
zes oldatban, ammónium-hidroxid alkalmazásával 2:1 
mólarányban együtt válnak ki. A magnetit terméknek 
kis kolloid mérettartományban való tartására pepti- 
zációs lépést iktatnak be, amelyben a részecskék disz
pergálószert tartalmazó, fűtött szerves fázisba kerül
nek át.

Néhány, vizes hordozóanyagban képzett ferro-folya- 
dék diszpergálható más hordozóban is azáltal, hogy 
változtatják a felületen adszorbeált diszpergálószer 
fajtáját. Ilyen hordozók lehetnek pl. paraffinos és aro
más szénhidrogének, észterek és diészterek, perfluoro- 
zott szénhidrogének vagy poli-fenil-éter.

Mágneses ferrofolyadékokat az Egyesült Államok
ban, Franciaországben és Japánban hoznak forga
lomba.

Néhány paramágneses sóoldat/ mint a holmium- 
nitrát, mangán-klorid igen jól mágnesezhető nagy 
mágneses térben és további előnye pl. az átlátszóság.
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M á g n e se s  k o llo id  fo lyadék  n é v le g e s  tu la jd o n sá g a i (298  K )
1. táblázat

Vivőfolyadék Mágnesezési 
telítettség, 
Ms, kA/m

Kezdeti
szuszcep
tibilitás,*

x 1

Sűrűség,
p x l0~3,
kg/m3

Viszkozitás, 
(r;) kg/m s

Felületi 
feszültségi 
koefficiens, 

(a) N/m

Hővezetés, 
(A) W /m  K

Térfogati 
kapacitás, 

C xlO -6  J /m 3 K

Diészter 15,9 0,4 1,185 0,075 - - -

Szénhidrogén 15,9 0,4 1,05 0,003 0,028 0,15 1,72
31,8 0,8 1,25 0,006 0,028 0,15 1,84

Fluórkarbon 7,96 0,2 2,05 2,5 0,018 0,2 1,97
Szilikát-észter 15,9 0,4 1,15 0,014 0,026 0,31 3,72

31,8 0,8 1,30 0,030 0,026 0,31 3,72
47,7 1,2 1,40 0,035 0,021 0,31 3,72

Víz 15,9 0,6 1,18 0,007 0,026 1,4 4,18
31,8 1,2 1,38 0,01 0,026 1,4 4,18

Polifenil-éter 7,96 0,2 2,05 7,5 - - -

* A kezdeti szuszcep tib ilitás erősen változik a különböző term ékekben. A részecskem érettől való érzékeny (d3) függőség m ia tt; A 
táb lá za tb a n  ta lá lh a tó  é rtékeknek a három szorosa is ismeretes.

Mágnesezett áramlás szimmetrikus feszültséggel

Tekintsük azt a helyzetet, amelyben a Néel rela- 
xáció olyan gyors, hogy a mágneses nyomaték rela- 
xál a részecskék forgása nélkül. A folyadék-feszültség 
tenzor szimmetrikus és a lineáris nyomaték egyen
lete egyszerű integrál, így a nem viszkózus áram
lásra felírható az általánosított Bernoulli-egyenlet (8. 
ábra [3]). Az összefüggés interpretálható, mint a me
chanikai energia megmaradására vonatkozó állítás. 
Ebben egy mágneses tag (H a mágneses teret jelenti) 
adódik hozzá a szokásos nyomáshoz, kinetikus ener
giához és a gravitációs taghoz, és a tagok összege 
állandó végig az áramlás folyamán. A mágneses tag 
kombinálása a három másik taggal, egyszerre mindig 
csak egyet véve, három újszerű, mágneses áramlás- 
családot definiál. Pl. a nyomás és a mágnesség egy 
vízzárat vagy dugót ír le, amely ellenáll a nyomáskü
lönbségnek. A mágneses folyadék áramlása a mágne
ses térben változást okoz a folyadéksugár keresztmet
szetében, ami a kinetikus energiának és a mágneses 
energiának a kapcsolatát mutatja. Harmadsorban a 
folyadék felszívódása az elektromágnes pólusai között 
a gravitációs és mágneses energia kapcsolatát mutatja 
(8. ábra).

A 8. ábrán látható, a széles körben használt forgó 
tengely mágneses folyadékkal való tömítésének se
matikus rajza. A tömítés megakadályozza a nyomás 
alatti gáz elszivárgását a tengely körüli hézagon ke
resztül. Csapágyak rögzítik a tengelyt, hogy az ne 
érintkezzék az azt körülvevő szerkezettel és egy ál
landó mágneskor összpontosítja a mágneses teret a 
hézagban. A mágneses tér vonalai zárt kört képeznek 
a mágnestől a tömszelencéhez, a hézagban, a rúdhoz 
és vissza a mágneshez. A hézagba bevitt mágneses 
folyadék különálló gyűrűket képez (gyakran 10- 100- 
at) olyan lépcsőzetes elhelyezésben, ami fenntartja 
a nagy nyomáskülönbséget. A maximális nyomáskü
lönbséget, amit a tömítés fenn tud tartani, a

r H
Ap  =  /i0 / máH  

J  o
képlet adja meg.

Pij2
p + ----- ----  «. p g h  -  p j  MdH -  C

„  , K in e t ikus  G r a v i t á c i ó s  M ágneses  i ,
N yom ás  * e n e f gj a  ♦ e n e r g i a  * e n e r g i a  ”  Á l l a n d ó

1 1 
M a g n e t o m e t e r  c — 1

---------  Injektor b -----------
--------- — ------ -  T ö m í t é s  c — -------------------

Z. ábra. A z  á lta lá n o s íto tt B e r n o u lli-e g y e n le t m á g n e se s  
á ra m lá s-c sa lá d o k a t d e fin iá l

Mivel a folyadék tökéletesen áthidalja a hézagot, a 
tömített gáz nem szivárog és nem lép fel a szilárd, 
mozgó felületek súrlódása vagy kopása.

A ferrofolyadékos nyomástömítés korszerű, állandó 
gépelemmé vált és a félvezető kristálynövelésre az in
tegrált áramkör gyártásában, kompresszoroknál, lég
sűrítőknél és másutt alkalmazzák. Mint kirekeszthető 
tömítést használják ezt a szerkezetet majdnem min
den számítógép merevlemez meghajtásához. A tö
mítést a Ferrofluids Corp. cégnél fejlesztették ki. A 
szerző tervezett és működtetett egy kísérleti forgó tö-
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mítést, amely 1000 psi (6,895 MPa) nyomáskülönb
ségnek ellenállt. Még annak is megdöbbentő, aki meg
szokta a mágneses folyadék képességeit, ez a folyadék- 
gyűrűkön körülfutó nyomásmennyiség.

A folyadékok mágneses retencióját a mozgáscsilla
pítás alapjául is használják.

3. ábra. Mágneses folyadék kitölti a hézagot és súrlóddsmentesen 
töm íti a forgó tengelyt

A tömítési koncepció továbbfejlesztése vezetett a 
folyadék film-csapágy gondolatához, ez látható a 4- 
ábrán. A mágneses folyadékot bezárják a belső térbe, 
a csapágy mindkét végén elhelyezett mágneses tömí
tések közé. A bezárt mágneses folyadék belül marad 
még ott is, ahol nincs mágnes. Ha a rúd forog, a szo
kásos erők képződnek, amelyek gondoskodnak a hid
rodinamikus csapágy radiális és oldalirányú nyomás 
alátámasztásáról. Mivel a folyékony kenőanyag mág
neses, ezért nem szivárog el.

Eredetileg a Litton Industries fejlesztette ki a forgó 
massza fenntartásárát giroszkópban, a csapágyat a 
Ferrofluids tervezte és tökéletesíette a golyóscsapá
gyak helyettesítésére a számítógép lemezmeghajtó or
sójához. Ismeretes, hogy a forgási kifáradás 50-szer 
kisebb, mint a manapság használatos precíziós go
lyóscsapágyaké. Előnye még, hogy az új mágneses és 
optikai lemezmeghajtók lényegesen több információt 
tárolhatnak merevlemezen.

A Matsushita Electric által kifejlesztett, nyomta
tásra való alkalmazásban a ferrofolyadékot mágnese
zett pólusok rendszere fölött helyezik el és ez hullámzó 
felületet eredményez, amelynek formája a Bernoulli- 
összefüggésből előre meghatározható. A ferrofolyadék 
kis módosítással jó tinta is. Elektromos impulzust 
használva, ferrofolyadék cseppek lökődnek ki a felü
let legmagasabb pontjáról (5. ábra). Az impulzusokat 
nagy sebességgel alkalmazzák a pólusok különböző 
soraira egyidejűleg, ami gyors, csendes működést és 
nagy felbontású nyomtatást eredményez.

Mágnesezett áramlatok aszimmetrikus 
feszültséggel

E jelenségről először a szerzők számoltak be, kísér
letüket a 6. ábra mutatja [2]. Helyhezkötött főzőpo
hárban a mágneses folyadék örvényes áramlást mutat, 
forgó mágneses térben. A következetes kutató meg
ismétli a vizsgálatot olymódon, hogy a főzőpoharat

mkl

T e n g e ly  

T ö m  s z e l e n c e  

M á g n e s

N y o m ó c s a p a g y  

M á g n e s e s  f o l y a d é k  

R e c i r k u l á c i ó  b e m e n e t

H e l y h e z k ö t ö t t  t a r t ó

N y o m ó c s a p á g y

M á g n e s

ábra. A , mágneses palack’ bezárja a mágneses folyadékot a 
folyadé kfilm-csapd gyba

forgólapra helyezi. A forgólap és a mágneses tér for
gásiránya megegyezett, azonban a folyadék, meglepő 
módon, az ellenkező irányban mozgott. Egy közeli fal 
fölött lévő folyadékba merülő részecske az óramutató 
járásával ellentétes forgása balra irányuló mozgást kö
zöl a részecskével és minőségileg indokolja a kolloid 
keverék hátrafelé tartó forgását. Elméletileg a részecs
kék térbelileg egyenletes forgása nem eredményezi a 
folyadéktömeg mozgását. Az áramlás kvantitatív ál
lapota ezekben a rendszerekben úgy tűnik, hogy a 
sebesség és forgási gradiens jelenlététől függ, és ez a 
tárgya a jövő kutatásainak.

5. ábra. Mágneses folyadék használata csepegtethető tintaként

A nem szimmetrikus feszültség másik megnyilvá- 
nulása, a viszkózus áramlás látható a 6c és 6d ábrán. 
A mágneses tér függőlegesen állítja be a részecskéket, 
míg a nyírás forgásra készteti azokat, kitérve a mág
neses tértől (6. ábra). E két hatás vetélkedése további 
súrlódást okoz a folyadékban és növeli a látszólagos 
viszkozitást. Ezzel a hatással, a „continuum elmélet” 
tárgyalásával sikeresen foglalkozott M. Shliomis, szov
jet kutató [4],
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A főzőp ohár-k ísérletb en  a m ágn eses tér forgott; a 
v iszk oz im etriá s  k ísér letb en  a fa la t  forga tták . F onto l
ju k  m eg b árm ilyen  h a tá r fe lü le ti réteg  prob lém áját, 
m elyb en  a m ágn eses tér és a  fa l is h ely h ezk ö tő tt. 
M égis ad ódh at leh etőség  a nem  sz im m etr ik u s feszü lt
ség  m egjelenésére, m ert a h a tá r fe lü le ti ré teg  örvényes
sége  a forgó m o zg á s forrása, am i ú gy  hat a részecs
kékre a fo lyék ony  elem ben, h o g y  forgásuk  a m ágne
ses térrel e llen té tes . Ezért könn yű  elképzeln i, h ogy  a 
m ágn eses tér  je len lé téb en  b izo n y o s m érték ig  ta p a sz
ta lh a tó  ez a k ap cso la t.

A n agym érték b en  p o lar izá lh a tó  fo lyadékáram lás  
tan u lm á n y o zá sá t „ ferroh idrod inam ikán ak ” nevezik .

Az áramlás stabilitása a mágneses térben

Ez az a terü le t, ahol a ferrofolyadékok  szám os, to 
v á b b i, újszerű és érdekes je len ség et m u tatn ak . A 7. 
ábrán Iáható két k lasszikus elren d ezés, am elyek  a fo
lyad ék  áram lási sta b ilitá sá ra  vo n a tk o zn a k . A tangen- 
c iá lis  m ező s ta b ilizá l és m egak ad ályozza  a fe lü le ti hul
lá m o k  n övek ed ését. A h atárfe lü letre  m erőlegesen  al
k a lm azott m ágn eses tér, m int ez jo b b ró l lá th a tó , k riti
k u s p on to t ér el, am elyn él a fe lü le t sp on tán  csúcsokb a  
rend eződ ik  el. A  csúcsok  ren d szer in t h a tszö g le tű  m in 
tá t  képeznek.

Forgó
mágneses

Részecske 
forgás

Szabadon - 
forgó alap

főzőpohár

c)

k  folyadék 
nyírása megvál

toztatja a részecske- 
mozgás irányát

Disszipáció:
mechanizmus

6. ábra. Aszim m etrikus feszültség keletkezik mágneses kolloid 
folyadékok nem  relazáU áramlásaiban

A m intak ép ződ és jelensége o lyan  h a tározo tt és 
könn yen  m érh ető , hogy h aszn os v iz sg á la ti a lapot  
n y ú jt az elm életre  és az in ten z ív  szá m ító g ép es sz im u 
lác ióra . A 8 . ábra foglalja  össze Boudouvis és m un
k atársa i [1 ] tanu lm ányán ak  ered m én yeit, m ely  a v i
se lk ed és nem  lin eáris szem p on ja it is figyelem be veszi. 
A z ábrán a csú cs kiem elkedése a térerősség  függvé
n yéb en  van ábrázolva , am i fe ltárja , h ogy  a felü let te l
jesen  k isim ul az in stab ilitá s p o n tjá ig  és az á ta lak u 
lá s  elsőrendű , azaz a csúcsm agasság  u grása  a végleges  
am p litú d ó ig  a tér kritikus értékén  következik  be. Ha

7. ábra. A mágneses folyadék felületének stabilitási jelensége

a m ágneses teret csökkentjük , h iszteréz ist lehet meg- 
figyelni. A z ad atok b ól egyérte lm ű , h ogy  a kísérletek  
és a sz im u lác ió  jó l egyeznek .

A 9. ábra m ás in stab ilis geom eriát m u ta t, a vékony  
fo lyadékréteg  a H ele-Shaw  cellában . M ivel a  tér tan- 
genciá lis a határfe lü letre , a k lasszikus értelm ezések  
szerint azt gon d o lh a tn án k , h ogy  csak a s ta b ilitá s  ér
hető  el, nem  történ ik  sem m i m ás érdekes. V alójában  a 
kísérlet azt m u ta tja , hogy  a kritikus tér in ten z itá sig  a 
h atárfe lü let sík , de n agyobb  in tenzitás e s e té n  a folya
dék b o n y o lu lt lab irintus m in tá v á  form álód ik . Ennek 
péld áját ad ja  m eg a 9. ábra fo tó ja . M int a határfelü
le ti terü let növelésének  eszk öze (ebben az esetb en  két 
n agyságren d d e l), ez a je len ség  fe lk elth eti a  határfe
lü leti tran szp o rtfo ly a m a to k  iránt érd ek lőd ő  vegyész- 
m érnök k íván csiságá t.

M ásik, em líté sre  m éltó  je len ség  a k o n v ek tiv  insta
b ilitá s, am i akkor keletkezik , h a  m ágneses folyadékot 
m eleg íten ek , m ágneses tér grád iens je len lé téb en . Ez 
lá th a tó  a 10. ábrán. A je len ség  analóg a gravitációs  
térben  m e le g íte tt  folyadék konvekciójával. M ivel a hő-
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8. ábra. A  normál tér instabilitásának nem lineáris jellege



átadást a folyadékréteg nagyban fokozza, amikor kon- 
vekció megy végbe, ez a mágneses konvekció új hűtési 
lehetőségeket kínál, pl. motorokban, hangszórókban, 
átviteli vonalakon és más berendezésben ahol a mág
neses mező már jelen van.

9. áira. A labirintul instabilitás illusztrációja

(a) Vékonyréteg mágneses folyadékot tartalm azó cella vázlata, 
fc=l mm; (b) A kifejlődött minta megtölti a cellát

' / / / / / / / / / / / / / / / / / A

j o o o N
\7777777777777777//,

Thideg, Pnagy 

T forri, pkis

dH
dz

I o o o
v / / / / / / / / / / / / / / m

T hideg ^nagy 

T  f o r r ó  M Kis

10. ábra. Analóg konvekció gravitációs (a) ét m ágnesei térben (b)

Nemrégiben elméletileg bemutatták, hogy a nedve
sítés jelentősen szabályozható, ha a folyadék mágne
sezhető [5]. Kezdetben szétterült film (11. ábra) las
san sűrűsödik, amint a mágneses tér növekszik. Azon 
a ponton, ahol a film csak 1,4-es faktorral vastago
dik, a sűrűsödés hirtelen fokozódik, elsőrendű átala
kuláson megy keresztül és makroszkopikus csepp jön 
létre. így a mágneses tér a felület hirtelen kiszáradá
sát okozza. Mások a gyakorlatban tanulmányozták az 
elsőrendű átalakulást egy huzal nedvesedésében [6]. A 
kutatásnak ez az iránya igen érdekes, mivel a nedve
sedés olyan vegyipari műveletek lefolytatásánál, mint 
pl. bevonás, ragasztás, flotálás stb. nagyon lényeges.

Kétfázisú, mágnesezett áramlás

Változatos, egyéb jelenségek is felléphetnek, ha tár
gyakat mágneses folyadékba merítünk. Képzeljünk el 
egy úszó poliamid gömböt tartalmazó fiolát, ame
lyet a permanens mágneshez közelítünk. A gömb sű
rűbb, mint a folyadék, ezért kezdetben a fiola fenekére

luki

süllyed. Majd a mágneses tér jelenlétében a gömb a fe
lület tetejére emelkedik. Ez a jelenség a mágnességnek 
a folyadékban levő nyomáseloszlásra gyakorolt hatá
sának köszönhető. Azt mondhatjuk, ez a jelenség mó
dosítja a klasszikus Archimedes-i lebegési törvényt.

11. ábra. A  mágnesei folyadékfilm  hirtelen kiszárad a kritikus 
térintenzitásnál

A mágneses lebegés jelenségét hasznosították kü
lönböző tömegsűrűségű anyagok keverékének elvá
lasztásánál. A jelenség igen hasznos ásványi anya
gok laboratóriumi osztályozására, és számos kísérleti 
üzemben tanulmányozták tonnás mennyiség előállítá
sánál. A rendszer vázlatos rajzát látjuk a IS. ábrán 
azaz az anyagok elválasztását mágneses és gravitá
ciós térben. Ezt az elvet nemrégiben alkalmazták az 
Inermagnetics General cégnél, ahol az örvényes áram
lás centrifugális erőit — ami nagyban maghaladja a 
gravitációs sebességet — a radiális mágneses lebegés
sel szemben kiegyenlítették, hogy az óceáni üledék 
feldolgozásánál gyorsabban lehessen elválasztani a fi
nom ásványi anyagokat. Az intenzív, ellentétes erőte
rek gyors elválasztást eredményeztek a kompakt zó
nában. Ezt az eljárást elméletileg tanulmányozta Y. 
Zimmels a Technoinnál.

É r c

IS. ábra. Érc elválasztása mágneses térrel és szilárd keverékek

Vékonyrétegű mágneses folyadékba merített, azo
nos méretű, nem mágneses, egyrétegű gömbök olyan 
izgalmas modellhez vezettek, amely az olvadás fázis
változási tulajdonságait m utatta be [7], Ez az ana
lóg modell 2 fim átmérőjű polimer gömböket alkal
maz, amely a Brown-mozgást mutatja; mikroszkópos 
rajza a IS. ábrán Iáható. A 13b ábrán található a 
gömbök kristályos elrendezése, ami a rétegre merőle
gesen orientált mágneses tér alkalmazásából adódik.
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Mindegyik gömb egy lyuk a mágneses folyadékban és 
úgy hat, mint a fordított polaritásé mágnes, ame
lyet a szomszédok taszítanak. Ebben a rendszerben 
a tér a hőmérséklet szerepét játssza egy molekuláris 
rendszerben és olvadás vagy szabálytalansághoz való 
visszatérés figyelhető meg a mágneses tér csökkentése 
esetén; a modell használható a kétdimenziós fázisvál
tozás elméleténk vizsgálatára. A mágneses tér paral
lel orientációjából adódó láncképződés látható a lSc 
ábrán. J. Popplewell és munkatársai kutatják a mág
neses folyadék kompozitszerkezet alkalmazását rövid- 
hullámú polarizátorokban, modulátorokban és erősí
tőkben.

Más vegyipari következetések

A mágneses folyadék felületi vagy térfogati stabi
litásának szabályozási képessége egyéb lehetőségeket 
is kínál alkalmazásukra, mint pl. munkafolyadékként 
az anyagátadási és hőcserélő eljárásokban. Extrakciós 
tornyok, közvetlen hőcserélők, desztillációs kolonnák, 
töltetes kolonnák stb. eddig még kihasználatlan lehe
tőségeket kínálnak. Bizonyos filmextrakciós készülé
kekben pl. az extrakciós folyadék mozog a film- vagy 
cseppáramlásban. Az olajfilm a függőleges felületen 
lefolyik, a gázhoz képest ellenáramban az extraktor- 
ban, a földgáz megtisztítására a kevésbé illékony kom
ponensektől. A készülék kapacitása korlátozott, a fo
lyadékfilmnek a nagysebességű gázáramtól való elra- 
gadása miatt. Berkovsky és munkatársai [9] leírták, 
hogy a permanens mágnes felületén átfolyó, olajbázisú 
mágneses folyadék 5-7-szer nagyobb maximális gázá
ramlási sebességet tesz lehetővé, ezáltal sokkal kisebb 
és olcsóbb készülék használható.

Ha folyadék-folyadék extrakciót viszünk végbe, az 
anyagátadás sebessége arányos az extrahált csepp tel
jes felületével, ami úgy változik, mint 6 V/d, ahol V 
a teljes extrahált tömeg és d a csepp mérete. A csepp 
ülepítési sebessége gravitáció alatt arányos gd3 Ag-vel, 
ahol Aß a folyadékfázisok sűrűségének különbsége; így 
bár a kicsi cseppecskék jól hatnak az extrakciós se
besség növelésére, nehéz őket elválasztani a diszper- 
gáló közegtől. Ha az extrahálószer mágneses folyadék, 
elválasztását megkönnyíti a nem homogén mágneses 
tér alkalmazása. Továbbá a csepp felületét növelhet
jük a csepp nyújtásával mágneses térben (14- ábraJ, és 
nyomjelző tanulmányokból ismert, hogy a belső cirku
lációt elősegíthetjük a felület vibrálásával (14b ábra]. 
Mindkét tényező javítja az anyagátadást.

Mágneses folyadék hatásosnak bizonyulhat a köze
gellenállás csökkentésében, a szokásos folyadékmoz
gásoknál. A tompa test körüli áramlásnál kisebb nyo
mású recirkulációs zóna alakul ki a test mögött, ami 
a közegellenállás növekedéséhez vezet. Kimutatták, 
hogy a kis viszkozitású mágneses folyadékréteg, ame
lyet a mágneses tér tart fogva, csökkenti a tangen- 
ciális feszültségeket az áramlási határon [8, 9]. Az 
eljárásban a külső áramlás nyírja a mágneses folya
dék felületi rétegét és recirkulációt hoz létre. Ezért a 
külső áramlás látszólag elsiklik a falon és ennek követ-

10 jjm

IS. ábra. N em  m ágnesei gömbök folyadékba merítve

(a) rácsszerkezetbe rendeződik, ha a mágneses té r  merőleges a 
rétegre; (6) és (c) láncokat alkot, ha a tér párhuzamos (SkjeUorp 

szerint [7])

keztében a test melletti visszaáramlás nyilvánvalóan- 
lényegesen csökken és ennek megfelelően a közegelle
nállás is kisebb lesz (15. ábra). Az előzőekben leírtak 
szerint a megfelelően orientált mágneses tér is stabi
lizálja a folyadékok közötti határfelületet. Ha csövek
ben erősen viszkózus folyadékot szállítanak, az ellen
állás csökken, kis viszkozitású mágneses folyadékból 
álló falréteg jelenlétében.

14 ábra. Mágneses folyadékcseppek viselkedése mágneses térben

(0) Megnyúlás lassan növekvő mágneses térben; (6) A rezonan
cia megtörése periodikus mágneses térben (Berkovszky és mások 

u tán  [9]).

A fentiekben leírt termomágneses konvekció sebes
sége lényegesen meghaladja a természetes konvekciót, 
ha a mágneses erő nagy. így a mágneses folyadék
használat a hőátadás sebességének növelésére hatá
sosnak bizonyulhat olyan készülékekben, ahol intenzív 
mágneses tér szokásosan jelen van. Ha transzformá
torokban a hűtőolajat azonos olaj alapú mágneses fo
lyadékra cserélik, ez a transzformátor megengedhető 
terhelését jelentősen megnöveli. Lényeges azonban a 
kolloid folyadékban a nagy átütési szilárdság fenntar
tása.

Könnyen megvalósítható alkalmazás, ha a mágne
ses folyadékot rutinszerűen arra használják, hogy be-

mkl1902. X L V II .  É V F O L Y A M .  C -7 .  S Z Á M 301



töltse a rést a lengőtekercs és a permanens mágnes ház 
között, pl. hangszórókban. A folyadék lehetővé teszi a 
lengőtekercs mozgását, eltávolítja a hőt a tekercsről, 
ezáltal megakadályozza, hogy kiégjen. Ezen a módon 
több hangot lehet kelteni, továbbá a mágneses folya
dék központosítja a tekercset, ezáltal elkerüli a me
chanikai beállító szerkezet költségét, tompítja a nem 
kívánatos rezgést és ezzel javítja a hangszóró átviteli 
jelleggörbéjét. Villamos motorokban is a forgórészből 
való gyenge hőátvitel okozza a teljesítmény korláto
zást éB így hasonló technika igen hasznos lehet.

a)

15. ábra. A bevonattal ellátott henger kóröl az áramlás csökkenti a 
közegellenállást (ReczlOO) (Berkovskg és m ások szerint [9])

(a) Bevonat nélküli henger; (6) A henger körül mágneses 
folyadék van

A mágneses áramlási stabilitás elve más alkalma
zási területen is érvényre jut, pl. mágnesezett flui
dágyas megoldásnál. Tanulmányozható az örvénylés 
a fluid-ágyakban, analizálva a hullámterjedés fejlődé
sét az egyensúlyban levő ágyakon keresztül. A nem 
mágnesezett ágyban keletkező hullám mindig instabi
lis: amplitúdója nagyobb lesz és buborékok képződ
nek. Ha viszont az ágy mágnesezett, a hézagkéf>ző- 
dés egyenlete az elasztikus visszatérítő erőhöz hasonló 
stabilizáló kifejezést tartalmaz [2], Az Exxon cégnél 
ez a felismerés vezetett arra, hogy meghatározzák és 
laboratóriumban, valamint kísérleti üzemi méretben 
működtessék e mozgó ágyakat, igen nagy érintkezési 
hatékonysággal. A szerző és mások is tanulmányoz
ták, hogy ezek a jelenségek milyen alkalmazási lehe
tőségeket kínálnak elválasztási rendszerekben, kémiai 
reaktorban és mozgó szűrőágyban [8].

Nem mágneses folyadékkal fluidizált mágneses szi
lárd anyagokat mágneses térrel lehet stabilizálni. G. 
Ciprios és a szerző azt is igazolta, hogy stabilis ágy 
működtetése a fordított rendszerben is elérhető, ami
kor is a mágneses folyadék a fluidizáló közeg [10].
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16. ábra. M ágnesesen stabilizált fluid-ágy, mágneses folyadékot 
alkalmazva

(á) A készülékben a mágneses folyadék felfelé áram lik, koli- 
neárisan a mágneses térrel; (6) Működési paraméterek: U m a 
minimális áram lási sebesség, U  az átm eneti sebessége a stabi
lisból a nem stabilis, fluidizált állapotba (Rosenweig és Ciprios 

[11])

Egységes, függőlegesen orientált mágneses teret alkal
maztak mágneses folyadék és nem mágneses szilárd 
anyagok keverékéhez. Ezt ábrázolja a 16. ábra. A flui- 
dizációhoz szükséges minimális sebesség miatt az ágy 
kiterjed, de mentes marad a belső recirkulációtól (sta
bilis fluidizált régió: 16b ábra). Mivel az ágyat képező 
szilárd részecskék ebben a rendszerben nem mágne
sesek, a tervezőnek nagyobb választék áll rendelkezé
sére a szilárd modell anyagok vagy szilárd reagensek 
kiválasztására, pl. zeolit szorbens, ioncserélő gyanta, 
szén részecskék, szilárd katalizátorok, stb. Ismét az a 
helyzet, hogy kis részecskeméretnél és a visszakeve- 
redés hiányában lehetséges a kis hajtóerő használata 
hőcserére vagy anyagátadásra.

Ez a rövid ismertetés bizonyosan nem meríti ki a 
tárgyat. Minél több mérnök ismeri meg a mágneses 
folyadék elvét, kétségkívül annál több innováció szü
letik. Meg kell jegyezni, hogy majdnem mindegyik em
lített alkalmazás jelentősen javítható, jobb minőségű
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folyadékok kifejlesztésével. Ez hangsúlyozza azt a le
hetőséget, amely a tökéletesített termikus, elekromos, 
mágneses és folyási tulajdonságokkal rendelkező fer- 
rofolyadékok szintézisében rejlik.

A  kézirat beérkeztt: 1989. okt. 6.
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A benyú jto tt pályázatokat szakértők bírálják, befogadásukról az A lapítvány K uratórium a 
dön t. Az elnyerhető pályázati összeg max. 5 M Ft lehet, de e ttő l a K uratórium  indokolt 
esetben eltérhet.
A m egítélt tám ogatás visszafizetésének m értékét, — amely lehet a tám ogatás egy része, 
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meg.

Ipar M űszaki Fejlesztéséért A lapítvány  
Titkársága

Cím: H-1051 Budapest, Vigadó u. 6 . Tel.:/Fax: 118-4450
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i4  magvjat* vegyipar_
A VEGYIPARI VÁLLALATOK 1991. ÉVI 
JELLEMZŐ GAZDASÁGI ADATAI II*.

BIOGAL Gyógyszergyár Rt.

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 8138,9 118,7
2. Hozzáadott érték MFt 3448,2 162,8
3. Tiszta jövedelem MFt - -
4. Nettó árbevétel MFt 8393,6 107,1
5. Belföldi értékesítés MFt 6318,9 144,9
6. Export árbevétel MFt 1682,9 72,8
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 54,1 101,1
8. Energiahányad % 4,6 109,5
9. Vállalati saját vagyon MFt 4390,0 142,1

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 5816,9 97,4
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 212,2 54,3
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fó 2559,0 100,0
13. Átlagos műszakszám 1,7 100,0
14. Eredmény MFt 810,0 -

CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Rt.

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 4380 87,7
2. Hozzáadott érték MFt 902 83,7
3. Tiszta jövedelem MFt 441 65,5
4. Nettó árbevétel MFt 4465 86,1
5. Belföldi értékesítés MFt 4094 84,2
6. Export árbevétel MFt 372 113,1
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 60,2 92,6
8. Energiahányad % 4,2 134,9
9. Vállalati saját vagyon MFt 1906 100,6

10. Állóeszközök nettó értéke * MFt 1366 96,8
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 33 55,2
12. összes foglalkoztatottak

létszáma fó 1549 93,7
13. Átlagos műszakszám 1,39 96,5
14. Eredmény MFt 33 12,7

* 1991. december 31-i záró

GYÓGYSZERKUTATÓ INTÉZET Kft.

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 445 115,9
2. Hozzáadott érték MFt 256 106,2
3. Tiszta jövedelem MFt 19 34,3
4. Nettó árbevétel MFt 446 117,5
5. Belföldi értékesítés MFt 266 77,1

* Az I. rész megjelent: MKL 47, 222 (1992).

mkl

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

6. Export árbevétel MFt 181 532,4
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 17 106,4
8. Energiahányad % 8 108,0
9. Vállalati saját vagyon MFt 578 101,9

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 547 102,8
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 21 33,5
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fő 689 90,7
13. Átlagos műszakszám 1,1 100,0
14. Eredmény MFt 21 38,9

MÓL Rt. Dunai-Finomító*

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó temelési érték MFt 115769 133,07
2. Hozzáadott érték MFt 11594 78,84
3. Tiszta jövedelem MFt 7010 57,89
4. Nettó árbevétel MFt 115716 132,51
5. Belföldi értékesítés MFt 95877 145,31
6. Export árbevétel MFt 19839 92,95
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 12,9 348,65
8. Energiahányad % 75,9 87,64
9. Vállalati saját vagyon MFt 63219 599,74

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 56712 521,92
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 6257 209,76
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fő 3248 108,67
13. Átlagos műszakszám 1,58 101,28
14. Eredmény MFt 211 2,28

* Az adatok megadásánál nem vettük figyelembe az 1991. 
október 1-én bekövetkezett változásokat. A Finomítót nem 
a MÓL Rt. részeként kezeltük, úgy tekintettük, mint önálló 
gazdálkodó egységet.

A vállalat saját vagyon értékénél, valamint az állóeszközök 
nettó értékénél a bázishoz képest mutatkozó jelentős növekedés 
az 1991. október 1-i átalakulás miatt megtörtént vagyonérté
kelés következménye.

NITROKÉMIA IPARTELEPEK

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 8394 88,40
2. Hozzáadott érték MFt 2041 99,22
3. Tiszta jövedelem MFt 85 144,55
4. Nettó árbevétel MFt 8777 89,57
5. Belföldi értékesítés MFt 5004 76,58
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A magyar vegyipar

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, %
91/90

6. Export árbevétel MFt 3772 115,57
7. Anyaghányad (energia

nélkül) % 56,20 87,26
8. Energiahányad % 10,88 145,26
9. Vállalati saját vagyon MFt 5045 98,95

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 3180 100,73
11. Beruházások pénzügyi

teljesítése MFt 341 62,46
12. Összes foglalkoztatottak

létszáma fő 3000 78,88
13. Átlagos műszakszám 1,54 104,05
14. Eredmény MFt 308 102,23

TISZAMENTI VEGYIMŰVEK

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

1. Bruttó termelési érték MFt 4309 81,7
2. Hozzáadott érték MFt 941 75,2
3. Tiszta jövedelem MFt 415 59,5
4. Nettó árbevétel MFt 4167 76,4
5. Belföldi értékesítés MFt 3285 83,5
6. Export árbevétel MFt 882 73,0
7. Anyaghányad (energia 

nélkül) % 62,7 94,0
8. Energiahányad % 5,3 135,9
9. Vállalati saját vagyon MFt 2279 103,3

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 1555 103,4
11. Beruházások pénzügyi 

teljesítése MFt 155 89,6

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

Index, % 
91/90

12. Összes foglalkoztatottak
létszáma fő 1376 82,6

13. Átlagos műszakszám 1,5 100,0
14. Eredmény MFt -  57 -

VILLAMOSSZIGETELŐ ÉS MŰANYAGGYÁR 
Budapesti Gyára*

Megnevezés M.e. 1991. évi 
tény

1. Bruttó termelési érték MFt 1221
2. Hozzáadott érték MFt 499
3. Tiszta jövedelem MFt 298
4. Nettó árbevétel MFt 1333
5. Belföldi értékesítés MFt 1171
6. Export árbevétel MFt 162
7. Anyaghányad (energia nélkül) % 47,4
8. Energiahányad % 5,8
9. Vállalati saját vagyon MFt 575

10. Állóeszközök nettó értéke MFt 547
11. Beruházások pénzügyi teljesítése MFt 27
12. Összes foglalkoztatottak létszáma
13. Átlagos műszakszám

fő 457
1,5

14. Eredmény MFt 31

* Szervezeti változás következtében 1991. január 1-ével a 
VSZM-böl kivált két gyáregység, így az 1990. évhez viszonyí
to tt indexeket — m iután nem összehasonlítható a két év — 
nem tudjuk megadni.

HÍREK a  v e g y i p a r b ó l

Január — február: további termelés-csökkenés az iparban
Az Ipari és Kereskedelmi Minisz- KSH felmérésére és számítására hivat- 

térium legutóbbi havi tájékoztatója a kozva arról ad hírt, hogy 1992. első

1. táblázat
A vegyipar január-februári adatai

Megnevezés Az ipar termelésének volumen indexe, %
I. hó II. hó I-II. hó
69,1 71,2 70,2

1. Kőolajfeldolgozó ipar 69,5 102,7 83,4
2. Gázgyártás és -elosztás 72,5 78,0 75,2
3. Szerves és szervetlen vegyipar 76,0 79,8 77,9
4. Műtrágya- és növényvédőszer-gyártás 53,2 56,8 55,1
5. Műanyag- és vegyiszálgyártás 67,8 73,3 70,6
6. Műanyagfeldolgozó ipar 64,5 64,3 64,4
7. Gumiipar 41,7 56,8 49,3
8. Gyógyszeripar 96,2 57,8 75,7
9. Háztartási- és kozmetikai vegyipar 69,8 86,6 78,0
A vegyipar összesen: 71,1 80,7 75,6

két hónapjában az ipari termelés — 
az előző év hasonló időszakához viszo
nyítva — jelentős mértékben, 31%-kal 
csökkent.

A tendencia hasonló volt, mint a ta
valyi évben; amíg a nagyvállalati kört 
az erőteljes visszaesés jellemezte, addig 
a részben reprezentatív módszerekkel 
megfigyelt kisebb létszámú ipari szer
vezetek termelése dinamikusan emel
kedett.

Az ipari értékesítés hasonló mérték
ben, 27%-kal csökkent, ezen belül a 
belföldi értékesítés 31,5%-kai, míg az 
export 6,8%-kal esett vissza.

Az ipari átlagnál valamivel jobb 
a vegyipar eredménye, amit az 1. 
táblázat adatai foglalnak össze.

Sz. G.
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A magyar vegyipar

Vállalati hírek

Az EG IS R t .  1992. március 16-án 
rendkívüli közgyűlést tartott. A napi
renden az igazgatósági és felügyelő bi
zottsági tagok, valamint a könyvvizs
gáló díjazásának megállapítása, ezek 
tervének és ügyrendjének jóváhagyása 
szerepelt.

A részvények áprilisban kerülnek ki 
a nyomdából. Terv szerint 28%-os bér- 
fejlesztést hajtanak végre, ezen be
lül február 1-tól 25%-os alapbéremelés 
volt.

Dr. K. Gy.

A  M a g y a r  V eg y ip a r i S z ö v e t 
sé g  „Szükségletkielégítés és környezet- 
védelem” címmel széleskörű megbeszé
lést és vitát tartott 1992. április 16-án. 
A vitában résztvettek a vegyipari vál
lalatok vezetői, a témában érdekelt hi
vatalok képviselői, a sajtó munkatár
sai, valamint nagyszámú szakmai ér
deklődő. Jelen volt Papp Sándor, a 
Parlament Környezetvédelmi Bizottsá
gának alelnöke is.

A vita tárgya Dankó Sándornak, 
a címben szereplő tanulmánya volt, 
amelyben a szerző az ipar oldalá
ról elemzi a környezetvédelem szer
teágazó témakörét. A dolgozat má
sodik része — a múlt évben nyil
vánosságra hozott környezetvédelmi 
törvény-koncepció kapcsán — vitázik 
a Környezetvédelmi és Területfejlesz
tési Minisztérium által megfogalma
zott elképzelésekkel és megjelöli azo
kat az alapelveket, melyek — a szerző 
véleménye szerint — sarokpontjait ad
ják egy korszerű, végrehajható tör
vénynek.

A vitaülést Szalay László, a Vegyi
pari Szövetség alelnöke nyitotta meg. 
Megnyitójában kihagsúlyozta, hogy a 
magyar vegyipar már eddig is sokat 
tett a környezet javításáért, de adott
ságai alól kibújni nem tudott. Felhívta 
a figyelmet az érdekekre és az ellen
érdekekre, amelyek a környezetvéde
lem terén szép számmal tapasztalha
tók. Ez az oka annak — véleménye 
szerint — hogy vannak országok, ame
lyek még mindig nem kapcsolódtak az 
alapvető környezetvédelmi világegyez
ményekhez. A cél: a legkisebb ráfordí
tással a legnagyobb hatékonyság ezen 
a területen is.

Ezt követően a tanulmány szerzője 
kapott szót és szóbeli kiegészítésé
ben kihangsúlyozta a környezetvéde
lem problémájának általános voltát. 
Véleménye szerint e téren bármilyen 
intézkedést a világprobléma részének 
kell tekinteni.

Az előadó szerint ökológiát nem 
lehet ökonómia nélkül megvalósítani.

mkl

Ebből a szempontból támadta a kör
nyezetvédelmi törvénytervezetet, amely 
bírsággal kívánja fedezni a környezet- 
védelem költségeit. A környezetvéde
lem teherviselésében differenciálást ja
vasolt.

A hozzászólók vitába szálltak a 
tanulmány több tételével, de számos 
véleménnyel és információval ki is 
egészítették azt. Ezek a következők :
-  az ökológia és az ökonómia mellett 

a környezetvédelem nagyon fontos 
eszköze a technológia;

-  a környezetvédelem terén alapvető 
szemléletváltozásra van szükség;

-  a környezetvédelem érdekében öko
szociális piacgazdaságot kell megva
lósítani;

-  jobb egy rosszabb törvény, amit be 
lehet tartani, mint egy betarthatat
lan jó.
A vitában felszólalt Papp Sándor 

is, aki megállapította, hogy a kör
nyezetvédelem terén a vegyipar jó 
bizonyítványt állított ki. Kihangsú
lyozta, hogy a társadalom-gazdaság- 
környezetvédelem egymással összefüggő 
rendszert kapott és valamennyi kör
nyezetvédelmi probléma megoldásánál 
ezt a rendszerszemléletet kell érvénye
síteni. Szerinte is a realitásokból kell 
kindulni a jó törvénynek, amelynek 
alapkövetelménye a végrehajthatóság.

Sz. G.

A  C h in o in  Rt.-ben jól fizet a rész
vények utáni osztalék. Mivel a nyere
ség közel 2,3 mrd Ft volt, minden 10 
000 Ft-os részvény után 2 500 Ft osz
talékot kapnak a dolgozók. Ha tekin
tetbe vesszük, hogy a Sanofi jóvoltából 
egy-egy részvény a dolgozóknak csak 5 
000 Ft-jába kerül, a helyzet még elő
nyösebb.

J.F. Dehecq a Sanofi elnöke elisme
rését fejezte ki a Chinoin dolgozóinak 
elmúlt évi teljesítményükért. Bízik ab
ban, hogy a gyár 1992-ben képes lesz 
megbirkózni a KGST piacok összeom
lásából adódó nehézségekkel.

Több millió dolláros beruházással 
francia fejlesztésű programcsomag se
gítségével, új informatikai redszert épí
tettek ki a Chinoin Rt.-nél. Ennek 
központja a PRODSTAR-2 termelés- 
irányítási szoftver. Ez a rendszer az 
anyagtervezéstől kezdve a teljes ter
melési folyamatot felöleli és biztosítja, 
hogy a vállalatvezetés megkapja a dön
téseihez az információt. Az alaprend
szerhez csatlakoznak a pénzügyi, gaz
dasági, fejlesztési programcsomagok. 
A HP-9000 és Compak típusú gépek

hálózatban fognak működni. A tel
jes rendszer kiépülése 3-4 évet vesz 
igénybe, mintegy 1000 db képernyős 
munkahely jön létre. A legsürgősebb 
a napi készlet-nyilvántartás, a vevő-, 
szállító-, folyószámla- és a pénzkészlet 
rendszerének nyilvántartása.

D r . R á to s i E rn ő , a MÓL Rt. igaz
gatósági tagja a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés
ben részesült. Az indoklás az utóbbi 
10 esztendő kiemelkedő eredményeire, 
többek között a katalitikus krakküzem 
és a Dunastir Rt. megvalósítására hi
vatkozott, amelyeket Rátosi dr., mint 
a DKV vezérigazgatója hozott létre.

A  R ic h te r  G e d e o n  R t. gyártási, 
illetve gyárfejlesztési feladataira öté
ves fejlesztési programot dolgoztak ki 
dr. Takács István üzemfejlesztési fő
osztályvezető irányításával. A terv az 
1991. közepén elvégzett, a környezet- 
védelmet, a biztonságos technikát, az 
infrastruktúrát, a gyártási körülmé
nyeket, az üzemek állapotát, az energi
afelhasználást, az informatikát a rak
tározást és a karbantartást foglalta 
magában. A fejlesztés célja, hogy a vál
lalat korszerű infrastruktúrája a tervi
dőszak alatt kiépüljön.

Az infrastruktúra kiépítése mellett 
megteremtődnek a GMP (Good Ma
nufacturing Practice), GLP ( Good 
Laboratory Practice) előírások feltéte
lei. Legalább ilyen fontos a program 
megvalósulásával elérhető környezet- 
terhelés csökkenés és az ebből adódó 
mintegy 5 mrd Ft-ra becsült költség- 
csökkenés. Elsőbbséget élvez a környe
zetszennyező oldószerveszteség csök
kentése. A feladatok megoldásához há
romszintű vizsgálati módszert dolgoz
tak ki. Az első szintű vizsgálattal fel
derítik a gépcsoport energia- és oldó
szerveszteségeinek forrásait. A máso
dik szinten az adott gyártás kémiailag, 
fizikailag legkisebb oldószer-forgalmú, 
illetve energiaveszteségű megoldásait 
keresik. A harmadik szinten pedig a 
gyártási sorokon túl a környezetbe in
tegrált rendszert vizsgálják. 50 pati
kában árulják ettől az évtől a Pierre 
Fabre cég helyi karcsúsító termékeit az 
Elancil készítményeket. A termékek ki
zárólagos hazai forgalmazója a Richter 
Gedeon Rt.

BIO K IN C ST Á R  néven a SZE- 
VIKI Rt. természetbarát termékek for
galmazását kezdte meg a József krt. 9. 
sz. alatti boltjában. Itt a gyógyszeripar 
és a kozmetikai, illetve háztartásvegyi
par hasonló termékei is megtalálhatók.

A  N itr o k é m ia  Igazgatótanácsa el
fogadta 1992. évi gazdálkodási tervét. 
Ebben 13,3%-os árbevétel-növekedésen
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A magyar vegyipar

belül 20,7% exportnövekedés talál
ható. A tervezett eredmény 3,3 mrd 
Ft. A terv sem szociális célú kiadás 
csökkentéssel, sem létszám leépítéssel 
nem számol.

A Nitrokémia eladta a Donichem 
Kft-ben lévő vállalati üzletrészt. Mint 
ismeretes, ez a cég az extrudált polisz- 
tirol hab gyártására a Dow, a NIKE és 
a Chemolimpex tulajdonával jött létre.

A Budapesti Vegyiművek április 
1-től egységesen havi 1200 Ft bérem- 
lést és efölött ösztönző bérfejlesztést 
hajtott végre. Ezzel a vállalati átlagbér
1992-re megközelíti a 300 eFt/fő/évet. 
Ez 10,9 %-kal magasabb az előző évi
nél. A vállalat adózás előtti nyeresége 
201 MFt, 4 973 MFt bevétel mellett. 
157 MFt-ot költöttek beruházásra és 
80,3 MFt-ot K-fF-re. Közel 150 fő
vel, 1 204 főre csökkent a teljes mun
kaidős létszám. A vállalati vagyon a 
múlt év lezárása után 1 957 MFt. Az 
1992. évi tervekben fontos szerepet ját
szik a privatizáció, amelyhez felmérik a 
vállalat környezetvédelmi helyzetét. A 
növényvédőszer-igény erős csökkenése 
miatt az 1992. évre nem terveznek nye
reséget.

Dr. K. Gy.

Üzlet és környezetvédelem. Ja
nuárban nemzetközi sajtótájékoztatón

ismertették annak a vegyesvállalatnak 
a megalakulását, mely jó üzletnek és 
egyben a környezetvédelem érdekében 
tett lépésnek bizonyulhat. Az alapot 
egy ritka ásvány, a zeolit előfordu
lása, Északkelet-Magyarország térsé
gében ismert lelőhelye biztosítja. Eh
hez kapcsolódik még a szakemberek 
előre jelzése: az ipari fejlődés az elsőd
leges energiahordozók hasznosítása, ki
nyerése és további feldolgozása, vala
mint a városi és a kisebb települé
sek kommunális szennyvizei egyre több 
víztisztítási megoldást követelnek meg 
és ebben a jelenleginél jóval nagyobb 
szerephez juthat a mádi föld kincse, a 
zeolit.

A mádi zeolit előfordulás és felhasz
nálás elég széles körben ismert. Közis
mert tény az is, hogy a hazánkban ta- 
pasztalhatató forráshiány miatt csök
kent a kereslet az ásványi anyagok 
iránt is. Az Országos Érc- és Ásvány
bányák Mádi Üzeme több millió forin
tos veszteséggel zárta az elmúlt évet. 
Az ott dolgozók számára a drasztikus 
elbocsátás fenyegető helyzete merült 
fel.

Ezért határozta el az OÉÁ vezetése, 
hogy megfelelő külföldi piacot keres a 
különlegesen jó fizikai és kémiai össze
tétellel rendelkező mádi zeolit eladásá
nak növelésére. Kereskedelmi partner
ként találkoztak a német HydroTrade-

val, s a kereskedelmi munkát, a köl
csönös lehetőségeket felismerve, az Eu
rópában nem túl sűrűn megtalálható 
zeolitvagyon értékesítésére 1992. ele
jén vegyesvállalati konstrukciót hoztak 
létre A vállalkozás 334 millió forintos 
törzstőkéje tartalmazza a Hydro Trade 
200 millió forint készpénzét, az OÉÁ 
98 millió forintos gépi és technológiai 
berendezéseiben megtestesült apport
ját, valamint a mádi önkormányzat 36 
millió forint értékű belterületi ingat
lanját.

A vegyesvállalat megállapodása sze
rint a német cég az első évben mint
egy 30 ezer tonna zeolitot értékesít 
majd, elsősorban szennyezett ipari vi
zek, kommunális szennyvizek tisztítá
sára.

(Az Ipari Szemle alapján)
Sz. G.

Dr. Makra Lászlónak, a szegedi 
József Attila Tudományegyetem ad
junktusának vezetésével 1993 áprilisá
ban 3 fős kutatócsoport indul Nyugat- 
Kínába és Tibetbe, ahol a két éve el
kezdett műszeres háttérszennyeződés 
méréseiket folytatják. A kutatás a Ma
gyar és a Kínai Tudományos Akadé
miák közötti együttműködés keretében 
történik.

'Szemle . . .  Szem le  . . .  Szem le  . . .

Dissousgáz jellegű 
környezetkímélő hajtógáz 

szórópalackhoz

Könnyű cseppfolyósíthatósága és a 
nyomásesés által előidézett elgázoso- 
dása, valamint inertsége miatt kozme
tikai-, festék- stb. szórópalackok hajtó
gázaként perhalogénezett szénhidrogé
nek terjedtek el. Ezekről azonban lé
nyeges környezetkárosító hatásuk ké
sőbb kiderült, mert inertségük mi
att a légkörben hosszú ideig meg
maradnak, annak magasabb régiói
ban. A sztratoszféra felső ionoszféra 
rétegébe szállva (amely a Földi éle
tet a kozmikus sugárzás rákkeltő ha
tásától, elsősorban ózontartalma mi
att megvédi), és a sarkok (jelesül a 
déli) fölé jutva, a koratavaszi klima
tikus és kozmikus viszonyok következ
tében elbomlanak, aktív klór kibocsá
tása mellett, ami az ózont elroncsolja. 
Ezt felismerve, a nyolcvanas évek kö
zepén, nemzetközi egyezmény szüle
tett a kanadai Montrealban az ilyen 
típusú hajtóanyagoknak (de stiropor

hajtató anyagoknak, hűtőközegeknek 
és tflzoltókészülék-oltóanyagoknak is) 
fokozatos kiküszöbölésére.

A fejlesztés során háromféle hajtó
anyagra tettek javaslatot (mindegyik 
ellen kifogást emeltek a környezetvé
dők):
-  nem teljesen perhalogénezett szén- 

hidrogének, pl. trifluor-diklóretán 
(kifogás: már az alacsony légréte
gekben bomlanak el az ott szükséges 
ózon bomlását okozva);

-  könnyen cseppfolyósítható telített, 
alifás szénhidrogének pl. propán- 
bután gáz (kifogás: a földközeli lég
rétegekben elbomlanak, ott fokoz
zák az ózonképződést és ezen keresz
tül a füstköd létrejöttét, ha ehhez 
kedvezőek a klimatikus és földfel
színi körülmények pl. napsugárzás, 
inverzió, katlan; ezenkívül tűzveszé
lyes is);

-  sűrített gázok pl. szén-dioxid (ki
fogás: maga is üvegházhatást idéz 
elő).
A javasolt megoldás: likacsos polimer- 

por8zemc8ék (akrilát-sztirol kopolimer

mikrolabdácsok 25 nanométer göm
bátmérővel), egyetlen labdacsban 
250 000 pórussal (gyártja az Advan
ced Polymer System APS cég Kalifor
niában) átitatása acetonnal és abban 
súlyra tízszer annyi szén-dioxid oldása 
9 bar nyomás alatt, ami 6 bárrá tör
ténő nyomásejtés esetén teljes mennyi
ségben gáz alakban felszabadul. A po
limerlabdacsokat a szórópalackon be
lül rugalmasan táguló térbe zárják 
(műanyagmembrán, ill. dugattyú), így 
a kihajtás során nem jut sem szénsav, 
sem aceton a légkörbe (amely utóbbi 
ugyan ezesetben sem éri el az etilén 
füstködképző hatásának 20%-át).

Az új hajtóanyagot (triviálneve: 
Polygas) Bemard D. Frutin találta fel 
a skóciai Rocep Pressure Pack cégnél 
és a British Oxygen (BOC) világszerte 
működő angol ipari-gáz cég vállalta 
értékesítését az USA és a kanadai 
leányvállalatain keresztül is (Airco, ill. 
Canox).
[.Forráz: CEN, 70, No 2, p 21 (1992. jan. 
13.))

S. Gy.
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(fifakorialból a gyakorlatnak 
RECEPTÚRÁK
A foszfor-funkció módosításának lehetőségei a preparatív 
szerves kémiában II.

A P = 0  csoport P=S funkcióvá alakítása
KEGLEVICH G Y ÖR GY  *

l-Fenil-2-foszfolén-l-szulfid

Alapreakció:

5 P.s. P,0,

Keverővei, hűtővel és kerülővezeték
kel rendelkező csepegtetőtölcsérrel fel
szerelt 2 1-es lombikba 72,8 g (0,33 
mól) foszfor-pentaszulfidot és 500 ml 
toluolt mérünk be. Enyhe nitrogé
nöblítést indítunk a csepegtetőtölcsér 
végén bevezetett nitrogénnel és lassan 
becsepegtetünk 89 g (0,5 mól) 1-fenil- 
2-foszfolén-l-oxidot. Az exoterm reak
ció miatt az elegy hőmérséklete kissé 
emelkedik. A beadagolás után — to
vábbi nitrogénöblítés mellett — 8 órán 
keresztül forraljuk a lombik tartalmát, 
majd lehűlés után nitrogén atmoszféra 
alatt szűrjük azt. A szűrletről atmosz
férikus nyomáson ledesztilláljuk az ol
dószert, majd az így kapott maradékot 
motorvákuumban frakcionáljuk. Ter

* Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves 
Kémiai Technológia Tanszék, Budapest

melés: 70 g (72%); Fp.: 135-40°C(13 
Pa). Két másik foszfolén-szulfid előál
lítását is ismerteti a szerző.

Moedritzer, K.: Syn. React. Inorg. 
Metal-Org. Chem. 4, 119 (1974) alap
ján.

Bisz-(3-fluorfenil)-tlofoszfinsav-
klorfd

Alapreakció:

5 ( 3 -F Q H J , P  ( 0 )  Cl +  P ,S 5 

5 ( 3 - F C , H t )2P ( S ) C l  +  PjOs

Keverővei, hűtővel és hőmérővel fel
szerelt 50 ml-es lombikba 13,6 g (0,05 
mól) bisz-(3-fluorfenil)-foszfinsav-klo- 
ridot és 2,8 g (0,013 mól) foszfor- 
pentaszulfidot mérünk be és fűtéssel 
140°C-ra emeljük a belső hőmérsékle
tet. 5 órán át ezen a hőmérsékleten 
kevertetjük a lombik tartalmát, majd 
50 ml száraz benzolt adunk hozzá. 15 
percnyi forralás után rövid ideig ke
vés jeges-vízzel kevertetjük az elegyet. 
A szerves fázis szárítása és oldószer
mentesítése után kapott nyersterméket

Statikus keverők a vegyiparban*

A készülék

A legjobban működő készülékek 
gyakran a legegyszerűbbek. Az új 
Statiflo keverőelemek a keverőtestben 
egymás mögé vannak elhelyezve. Az 
anyag átáramlik a keverőn az egymás 
mögé rendezett keverőelemek mentén 
(1. ábra).

Az egész rendszerben nincs mozgó 
alkatrész, kizárólag az anyag mozog és 
a keveredés mértéke könnyen számol
ható. Ezeket a keveréket olyan felületi 
minőséggel szállítják, amely megfelel a 
felhasználó higiéniai igényeinek. A ke
veréket könnyen lehet szabályozni és 
nem kell számolni dugulással, így el
marad a nemkívánatos állásidő.

'Dipl.-Ing. H. Seische cikke (Cav 1990. 
június 104. old.) alapján összeállította: 
Skriba Zoltán VEGYTERV

1. ábra. A  s ta t ik u s  k e v e r i  s ze rk e ze te

A keveréket higiénikus csatlakozó 
peremekkel vagy speciális kuplung
gal, ill. egyéb nemzetközileg elfoga
dott csatlakozóelemekkel szállítják. A 
keverők minden nagyságban rendelhe
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motorvákuumban frakcionáljuk. Ter
melés: 5 g (35%) Fp.: 135°C(7 pa). A 
termék állásra beszilárdul, op: 53-5°C.

Schindlbauer, H.-Prikoszovich, IF.; 
Chem. Bér. 10S, 2914 (1969) alapján.

Etilén-bisz-tiofoszfonsav-diklorid

Alapreakció:
5 Cl, P (0)  ( C H j ) ,P (  01CI;  +  2 P ,S 5 ----- «•

5  Cl, P1SMCH,),  P ( S )  Cl, +  2 P , 0 5

Keverővei, hűtővel és hőmérővel el
látott 250 ml-es lombikba 57 g (0,11 
mól) etilén-bisz-foszfonsav-dikloridot és 
24 g (0,11 mól) foszfor-pentaszulfidot 
mérünk be és a lombik tartalmát 18 
órán keresztül 200°C-on kevertetjük. 
Ezután a hűtőt desztilációs feltétre 
cseréljük és motorvákuumban léghűtés 
mellett kidesztilláljuk a termék nagy 
részét. 27 Pa-os vákuum mellett 21 
g terméket kapunk a ~  150-165°C- 
os hőmérséklet-tartományban. (Kris
tályosodás után az op. 93-98°C). A 
részleges bomlás miatt nem emeljük 
a hőmérsékletet, hanem inkább éteres 
extrakcióval nyerjük ki a termék egy 
további részét (7,5 g). Összes nyere- 
dék: 28,5 g (45%). szükség esetén éter
ből történő átkristályosítással és ak
tívszenes derítéssel tovább tisztíthat
juk a terméket. Fp.: 150°C(27 Pa), op.: 
99,5-100,5°C. A szerző a metilén- és a 
propilén-származékok előállítását is is
merteti.

Maier, L.:Helv. Chim. Acta: 4&, 133 
(1965) alapján.

tők és minden igényt kielégítően ter
vezhetők. A statikus keverők meglévő 
berendezéseknél is egyszerűen beépít
hetők. Figyelembevéve az elrendezést 
csupán néhány csövet kell eltávolítani, 
hogy a keverőt könnyen lehessen be
szerelni. A Statiflo keverők mindenhol 
használhatók, ahol két vagy több ke
veredő vagy nem keveredő folyadékról 
esik szó. Amíg az anyag szivattyúzható 
addig keverhető is. A tipikus felhasz
nálás területei:

-  diszpergálás és emulgeálás,
-  szirupok hígítása,
-  színezés,
-  paszták gyártása,
-  aroma anyagok beadagolása,
-  száraz porkeverés.

Nagy viszkozitású anyagok laminá
ris keverésénél előre számítható a ho
mogenizálódás és koncentrációeloszlás, 
és így nagy teljesítmény érhető el 
és jobbá válnak az anyag tulajdonsá
gai. Semilyen más berendezésnek nincs
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ilyen alacsony energiaszükséglete meg
határozott keveredési fok elérésére.

Hőcsere

Paszták vagy nagy viszkozitású fo
lyadékok hócseréje és termikus ho- 
mogenizálása gyakran követelmény az 
iparban. A lamináris höcserénél a leg
nagyobb ellenállást a rossz radiális 
áramlások és a nagy belsó filmellenál
lás okozza. A statikus keverőelemkö- 
tegek gondoskodnak a keresztáramlás 
egyenletességéről minden keresztmet
szetben és a teljes hosszban. Az ebből 
következő keverési folyamat gyakorla
tilag kizárja a radiális hőfoklépcsőket 
és javítja a teljes hőcserét. Az anyag 
belső lerakódása és ezzel járó dugu
lás lehetősége annyira csökken, hogy 
a hagyományos nyitott hőcserélőkhöz

képest elhanyagolható. Kettős köpeny 
használatával még jobbá válik a hő- 
csere.

Folyamat-automatizálás

Számos termelőberendezés automa
tizált szabályozásokat igényel annak 
érdekében, hogy nagyobb teljesítményt 
és jobb minőséget érjenek el. A Sta
tilio keverővei ez a cél könnyen telje
síthető. Az anyagtulajdonságok, mint 
térfogatarány, pH érték, sűrűség, visz
kozitás, hőmérséklet stb. szabályozá
sára folyamatos zárt körfolyamatban, 
meghatározott módszerek állnak ren
delkezésre. Ha az anyagtulajdonságok 
ismertek, akkor adagolószivattyúkkal, 
szabályozószelepekkel kombinált egy
szerű szabályzókörökkel korrigálhatok 
az eltérések. Mivel az érzékelők a le

hető legközelebb vannak a keverőhöz 
adódik, hogy a változásokra igen gyor
san reagál a rendszer és így a minőség 
állandó.

Szilárd anyagok keverése

Két vagy több szilárd anyag keveré
sére számos helyen szükség van. Eze
ket eddig hagyományos szilárd anyag 
kerverőberendezésekben végezték sza
kaszos művelettel. Itt számolni lehe
tett a „szétkeveredéssel” a különböző 
szemcsenagyság, sűrűség és alak miatt.

Ha a szilárd anyagokat pneumatikus 
vagy a nehézségi erővel lehet szállítani, 
akkor a statikus keverőben is képesek 
áramlani. Függetlenül a szemcsenagy
ságtól és alaktól nagyon jó keveredési 
hatásfok érhető el. Az átáramlás vib
rátor beépítésével még javítható is.

MŰVELETI SZÁMÍTÁSOK
Hőátadás tárcsás keverős készülékek belső falán keresztül
II.

CZERMANN J Á N O S  *

c folyadék fajhője, kJ/kgK 
ß  folyadék viszkozitása, kg/ms 
ßt folyadék viszkozitása a fal hőmér

sékletén, kg/ms
k folyadék hővezetőképessége, W/mK 
7 folyadék faj súlya, kg/m3

Tárcsás keverővei ellátott áramlás
törő nélküli készülék belső falán ke
resztüli hőátadás Nagata [l] szerint a 
következő egyenlettel számítható [2]:

:0 ,54fieJ/3 ■ Pr1/3

/  h \ 0’15
\ d r / \ h F )

•( sinB)  0,5 • £°,1S .

N u  ■ k
dr

Utasítás

0,15

0,14

Input

Re = P r =
ß k

Jelölések:

n keverő fordulatszáma, s-1 
dk keverő átmérője, m 
dr  tartály átmérője, m 
h keverőtárcsa magassága, m 
hk keverőtárcsa távolsága a tartály 

fenekétől, m
hp folyadékszint magassága a tartály

ban, m
B  keverőtárcsa állásszöge a vízszin

teshez, fok
a hőátadási együttható, W/mK 
Z  keverőtárcsák száma, -

1. táblázat

Billentyűk Output

1. Program leolvasása (lásd 2. táblázat)
2. Adatok betáplálása

k W/mK STO 0
dx m STO 1
n s-1 STO 2
dk m STO 3
7 kg/m3 STO 4

kg/ms STO 5
c kJ/kgK STO 6

3. Program-indítás
4. Eredmény kiírás a

* Budapest, 1118 Ménesi u. 3.

A szokásos tervezési kialakítások 
(dk/dr  = 1/3; h*/hp =  1/3; hp/dr 
= 1; h/dk =  1/5; Z  -  6 és B = 90°) 
miatti egyszerűsítés és a (ß/ßt)  össze
függés tapasztalatok szerinti elhanya
golása miatt a Nu egyenlet egyszerű
síthető:

Nu  = 0,5 3 Re2/3 ■ P r1/3.

Az összefüggés megoldható HP 97 
vagy HP 67 zsebszámítógépen vagy 
átírható más számológépre.

Példa
k = 667TCT3 W/mK  
dx = 1 m 
n =  2,4 s_I 
dk — 0,33 m 
7 =  966 kg/m3
ß = 355 10-6 kg/ms 
c =  4.197 103 kJ/kgK

A számítás eredménye: 3357 W/m2K 
A számítás menete (1. táblázat): 
Aramlástörő beépítése esetén az 

értéke kb. 25%-kal magasabb.
2. táblázat

001 *LBLA 21 11
002 RCL2 36 02
003 RCL3 36 03
004 X2 53
005 X -36
006 RCL4 36 04
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a 2. táblázat folytatása 019 RCL0 36 00 033 -24
020 -Z . -24 034 DSP0 -6 3  00

007 X -3 5 021 -62 036 PRTX -14
008 RCL6 36 06 022 3 03 036 RTN 24
009 -r -24 023 3 03 037 R/S 51
010 -6 2 024 Y1 31
011 6 06 025 X -36
012 6 06 026 -62 IRODALOM
013 Y1 31 027 5 06
014 STOI 35 46 028 3 03 [l] Nagata, S. — stb . — Heat Transfer
015 RCL6 36 06 029 X -36 Japanese Research 1. Nr. 1. 66
016 ÉNT -21 030 RCL0 36 00 (1972).
017 RCL5 36 06 031 X -36 [2] VDI VÄRMEATLAS 4. kiadás.
018 X -3 6 032 RCL1 36 01 1984. Düsseldorf.

BIZTONSÁGTECHNIKA -  
ÜZEMTECHNIKA
Hogy csökkentsük az anyagelfolyásokat?

Vegyianyag kiömlések, túlfolyások 
legtöbbször akkor figyelhetők meg, 
amikor téves szelepállítás következ
tében túltöltenek egy tárolótartályt, 
vagy éppen lefejtés után a nyitott cső
végből keletkezik kiömlés.

A következőkben néhány példa a 
túltöltésekre, s hogyan kerülhetők el:

Amikor a műszereket nem 
ellenőrzik gondosan

Egy olyan üzem területén, amit vas
útvonal szelt át, naponta több alka
lommal végezték szénhidrogének keve
rését. Az egyik oldalon régi, szakaszos 
üzemű készülékek voltak, a másik olda
lon modern folyamatos üzemű készülé
kek. A vezetőség felfigyelt arra a kö
rülményre, hogy a szakaszos készülé
keknél gyakrabban van túltöltés mint 
a folyamatosaknál. Arra következtet
tek, hogy ez az ott dolgozó munká
sok és vezetők hanyag munkavégzésé
nek eredménye. Megcserélték a mun
kásokat és a legjobb munkaerőket vit
ték a át a régi készülékekhez. A hely
zet semmit sem változott. Ekkor kez
dett foglalkozni a témával a bizon- 
ságtechnikai csoport, végül megállapí
tották, hogy a szakaszos készülékeken 
végzendő tevékenységek, manipulációk 
alkalmával százszor nagyobb a lehető
ség a tévedésre, mint a folyamatos ké
szülékek kezelésénél. Az 1000 műve
letre eső tévedések számának elemzé
séből kiderült, hogy a folyamatos üzem 
tévedési arányszáma sokkal rosszabb 
mint a szakaszos üzemé. A folyamatos 
készülékek hónapokig voltak üzemben, 
míg egyszer leállították azokat, addig 
a szakaszos üzeműeknél ez műszakon
ként többször előfordult. Ha tehát az 
Ön üzemében a tévedési arány 1:1000- 
hez, akkor ott nagyon jól dolgoznak. 
Ha ennél magasabb akkor a műszaki 
berendezésben kell keresni a hibát, mi
előtt az embereket hibáztatnánk.

Egy szfirősornál időközönként me
legvizes átmosást kellett alkalmazni, 
s ilyenkor szelepváltással a mosóvíz a 
csatornába ment (l. ábra). Rossz sze
lepállításnál az értékes szűrlet ment 
a csatornába, s ha nem vették észre 
időben, akkor óránként 20 000 dollár 
volt a veszteség. Ennek kiküszöbölé
sére egy vezetőképesség-mérőt szerel
tek be, miután a mosóvíz vezetőképes
sége jó volt, míg az értékes szűrleté 
rossz. Egy ideig minden jól ment, de az 
érzékelőkre szén rakódott és azok félre
vezették a kezelőket. Végül az jelentett 
megoldást, hogy egy retesszel megaka
dályozták a nyomatószivattyú üzembe
helyezését, ha a szűrők szelepe nyitva 
volt a csatorna felé.

Vezetőképesség
' v - ''  m p r n

I  Mosóvíz 
csatornába

1. ábra. Műszeres ellenőrzések értékes 
szürletnél

Megjegyzés: a legegyszerűbb megol
dás az lett volna, ha a két szelepet 
(szűrlet ill. szennyvíz) mechanikus re
teszeléssel úgy kötik össze, hogy az 
egyik nyitott állapotú, a másik zárt.

Az elkerülhetetlen túlfolyás

A nyersanyagot egy üzemben két 
tartályban tárolták (£. ábra) melyek 
közül A tartályt állandóan, a B tar
tályt csak időközönként használták. 
Egy magasabban elhelyezett tartály
ból történt az adagolás az üzem felé 
és ennek a túlfolyója csak az A tar
tályba volt bekötve. A rendszer hosszú 
ideig jól működött, mígnem bekövet
kezett az elkerülhetetlen túlfolyás. Ak
kor B tartályt használták huzamosabb 
ideig, s így a visszafolyás az A-t feltöl- 
tötte, majd túlfolyt. Csak ekkor fedez
ték fel a hibát, hogy a túlfolyó csak az 
egyik tartályba lett bekötve.

Adagoló tartály

2. ábra N em  átgondolt csőkapcsolásoknál 
elkerülhetetlen a túlfolyás

Amikor a retesz hatástalan

Ha az autoklávokat vagy más szaka
szos reaktorokat leürítő szeleppel sze
relik fel, azok akkor nyitnak ki amikor 
a legrosszabb a helyzet, azaz kiömlés 
keletkezik, legtöbbször épületen belül.

Ilyen helyzet megakadályozására egy 
üzemben olyan retesszel szerelték fel 
a leürítő szelepeket, amik megakadá
lyozták a kinyitást amíg nyomás ural
kodik a készülékben. A szelepeket ak
kor használták normál körülmények 
között, amikor az egyik autoklávból 
átnyomás történt a másik készülékbe. 
Egy kiömlés esetén a vizsgálat megál
lapította, hogy a kezelők kiiktatták a re
tesz működés ét vagy úgy, hogy a beál
lított biztonsági nyomás állítócsavart
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nullázták, vagy megszüntették a táp- 
levegó szolgáltatást. Az elkerülhetelen 
baleset bekövetkezett, az anyag kiöm
lött a készülékből, amikor a téves sze
lepállításnál a leürítőt nyitotta meg a 
kezelő és nem az átadó szelepet.

Szigorúan tilos a kezelőknek a be
állított műszerértékeket vagy a re
teszrendszereket megváltoztatni, azo
kat csak az illetékes állíthatja át írás-

3. ábra. H anyag szerelésnek kiömlés a vége

Hatástalan leválasztás

Egy tárolót nagyjavításra leválasz
tottak a rendszertől a szelepek kisze
relésével (5. ábra.). Annak befejeztével 
írásbeli engedéllyel megkezdték a sze
lepek visszaszerelését. Ez a beömlősze
lep visszaszerelésével részben megtör
tént, de a kiömlő szelepet nem tud
ták visszaszerelni, mert megfelelő sze
lep nem volt raktáron. A beömlő sze
lep vagy kissé nyitva maradt, vagy át
eresztett, lényeg, hogy a vezeték nyo
más alá helyezésekor (másik tartályba 
töltéskor) anyag áramlott a tartályba 
és a szabad csővégen kifolyt. Mire ész
revették 5 tonna olaj folyt ki. Nagyobb 
kár azért nem származott a baleset
ből, mert a medence felfogta a kifolyt 
olajat, amit értékcsökkenéssel fűtőolaj
ként lehetett értékesíteni. Az eset ta
nulsága, hogy a hiányzó szelep miatt, 
mind a beömlő szelep mögött, mind 
a kiömlő nyílást vakperemmel kellett 
volna elzárni. Ez az eredménye a félig 
elvégzett munkának.

Seweso emlékezete

Nemrég múlt 15 éve (1976. július 
10.), hogy a svájci tulajdonban lévő 
Icmesa cég olaszországi telephelyén 
(Milánótól északra) egy triklórfenolt 
gyártó reaktor túlmelegedett és ennek 
következtében a biztonsági szelep le
fújt. A nyitott üzemablakon keresz

* Klórakne: a bőr faggyúmirigyeinek 
gyulladása, am it halogén elemek: Cl, Br, 
1 iniciálnak.

Távműködtetésű szelepek hibái
Modern üzemekben a munkaerő 

megtakarítás miatt nagy számban al
kalmaznak távirányítású szelepeket. 
Ezek igen megbízhatóan működnek, 
üzemközben alig van probléma velük. 
Túlfolyások általában akkor adódnak 
elő, amikor szétszerelik, megbontják 
őket. A félfordulatos csaprészt álta
lában nem szerelik ki, mert ezek ke
vésbé mennek tönkre. Probléma álta
lában a működtető préslevegős motor
ral van. Ezek egy tartón nyernek elhe
lyezést, ami magára a szelep- ill. csap
fedélre van felerősítve. Gyakran előfor
dul, hogy a szerelő nem csak a motort 
veszi le, hanem a fedőrögzítő csavaro
kat is meglazítja. Ilyen helyeken fordul 
elő azután a szivárgás, kifolyás. A sze
relők folytonos oktatásával kell mege
lőzni az ilyen típusú baleseteket.

é ábra. A  tartályok je jt5vezetékét használat 
után mindig zárni kell

Túlfolyás tartálytöltés után

Anyagtároló telepeken nagy a for
galom, s ma általánosan vagy köz
úti, vagy vasúti tartálykocsikkal ér
kezik a folyékony nyersanyag és ke
rül lefejtésre. A letöltés módja kétféle: 
vagy nitrogén-nyomással nyomatják ki 
az anyagot a tartálykocsikból, vagy an
nak saját szivattyújával.

A 4• ábrán látható lefejtésnél ami
kor nitrogénnel nyomatták ki a ter
méket, akkor a tartálykocsi kiürülése 
után, ugyancsak nitrogénnel tisztára 
(üresre) nyomatták minden alkalom
mal a letöltő vezetéket.

Kiömlés akkor következett be, ami
kor egy olyan tartálykocsi került kiü
rítésre, aminek saját szivattyúja volt. 
Kiürítés után lekapcsolva a flexibilis 
vezetéket, a tárolótarályból a szifon
elv alapján kezdett az anyag kifolyni. 
Az ilyen alternatív üzemelésű helye
ken elkerülhetelen a flexibilis csatlako
zás után elzárószelep alkalmazása.

F ej tés  a latt i  tar tá lyok  Kát ta r ta lék  
( )  ( \ ( N lefejtő hely

------ 1— 1____í___
It t  volt a kifolyás -1

5. ábra. A  tartalék fejtShelyeket bilinccsel kell 
lezárni

Az 5. ábrán látható nagyforgalmú 
lefej tőn egyszerre több vasúti tartály- 
kocsiból lehetett a fejtést végezni. An
nak ellenére, hogy a lefejtést leszíva- 
tással végezték, mégis megtörtént a ki
ömlés. Három tarálykocsi állt lefejtés 
alatt, s a vezeték végén tartalék lefejtő 
hely volt. A legutolsón nem volt el
zárva a szelep, csak a zárófedél volt rá
téve a flexibilis csővégre. Ez valamilyen 
okból leesett és a szifon-elv alapján je
lentős kiömlés keletkezett.

Figyelmeztetés a vezetőknek

Minden kis üzemzavart, kiömlést fel 
kell jegyezni és időközönként tanácsos 
a vezetőknek az alábbi kérdéseket 
önmaguknak feltenni:

1. Mennyi az 1000 műveletre eső té
vedések aránya? 2. Mutatnak-e valami 
tendenciát ezek? 3. Elegendő túltöl- 
tés jelzővel (szintjelző) rendelkezünk?
4. Ha igen, rendszeresen ellenőrzik azo
kat? 5. Végre is hajtják az ellenőrzést?
6. Vannak-e nyitott csővégek, lefejtő
helyek ahol előadódnak a kifolyások?

Forrás: Hydrocarb. Process. 1982. már
cius 207-215. old.

dr. Frendl Géza

tül kb. 2 kg igen mérgező hatású 2-3- 
7-8-tetrakloro-dibenzo-paradíozm gőz 
áramlott ki és a kedvezőtlen szél- 
járás következtében 7 km2 területet 
szennyezett. 850 embert kellett kitele
píteni és több ezer háziállat esett áldo
zatul a gázfelhőnek. Sérültek a környe
zetben lévő kertek is, valamint megle
hetősen hosszú ideig tartott a termé
szet regenerálódása.

Annak ellenére, hogy nem volt ha
lálos áldozata a gázömlésnek, jelentős 
megbetegedés lépett fel 250 embernél 
ún. klórakne*. Az eset végeredményét 
tekintve mégis volt két áldozat, mert 
a gyár igazgatóját meggyilkolták és az 
üzemorvos térdeit összetörték.

A balesetnek az ad különös jelentő
séget, hogy ráirányította a figyelmet 
azokra a veszélyekre amik között ed
dig éltünk. Bár azóta voltak még sú
lyosabb vegyipari balesetek a világban 
(pl. Bhopal és az Exxon Valdez) a 
vegyipart érintő szabályozásokat, ille
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tőén a Seweso Direktíva lett a forduló
pont amit 1982-ben fogadott el az Eu
rópai Közösség.

Mik voltak a vizsgálat fóbb 'megál
lapításai?
1. Az Icmesa üzem sűrűn lakott tele

pülés közepén helyezkedett el. Bár 
korábban is voltak másutt hasonló 
reaktor-balesetek, de azokban a szeny- 
nyezó gáz ill. vegyianyag az üzem te
rületén belül maradt, mert a készü
lék védóhelyiségben volt elhelyezve.

2. A második fó probléma az volt, 
hogy senki sem tudta mi a teendő 
ilyen esetben, sem a mérnökök, 
sem a környezet lakossága nem 
volt tájékoztatva a vegyipari baleset 
teendőiről.
Még az is évekig tartott amíg ha
tározat született, hogy mi a teendő 
a dioxinnal szennyezett üzemmel, 
földdel, otthonokkal. (Csak megje
gyezzük, hogy ezidő alatt a szennye
zett hulladék egy része utat talált 
a határon túlra és egy elhagyatott 
áruházban, Franciaországban került 
lerakásra).

3. Fontos megállapítása a direktívá
nak, hogy a vegyiüzemeknek sokkal 
jobb kapcsolatot kell kialakítaniuk 
a környező lakossággal. Bár az üze
mek munkaalkalmat adnak a lako
soknak, tájékoztatni kell őket a ve
szély esetén teendő intézkedésről és 
a védelem módjáról.

4. Radikálisan meg kell változtatni 
a vegyészmérnökök magatartását a

problémák megoldása terén. Nem
csak biztonságosabb készülékeket, 
üzemeket kell tervezni, hanem fele
lőseknek kell érezniük magukat azért 
is, hogy azokat biztonságosabban 
üzemeltessék és kapcsolatot tartsa
nak a környezettel.
A balesetet követően a lakosok kár

pótlást kaptak elvesztett állataikért, 
sérült otthonaikért, nem utolsó sor
ban egészségkárosodásukért. Jellemző 
azonban, hogy az olasz hatóságok az 
1982-ben kelt Seweso Direktívát (aján
lást) csak 1985-ben fogadták el, tehát 
kilenc évvel később a baleset után.

A nehézségek mindezzel azonban 
még nem oldódtak meg. Bár az új 
vegyiüzemeket lakott településeken kí
vül építik azóta, maradtak még üze
mek ilyen helyeken. Sőt az is probléma, 
hogy az ilyen üzemek köré később új 
házak épülnek.

További nehézségek adódnak abból, 
hogy egyesek tiltakoznak vegyiüzemek 
telepítése ellen. Pl. a Bayer már két 
éve halogatja egy új üzem létesítését, 
az Enichem be kívánja zárni egy délo
lasz műtrágya üzemét, az előbbi okok 
miatt. Ugyanakkor a szakszervezetek 
követelik a gyárépítést, ill. a bezárást 
elhalasztását a munkaalkalom miatt.

További kommentárok is olvashatók 
a 15. évforduló alkalmából. A vegy
ipari biztonság nagy angol „öregje” 
Trevor Kietz professzor felhívja a fi
gyelmet arra a körülményre, hogy 
mennyire oda kell figyelniük a vegyipar

menedzsereinek, főmérnökeinek, üzem
vezetőinek arra, hogy egy-egy vegyi
pari baleset hogy ronthatja a vegyipar 
hírnevét, presztízsét.

Ugyanakkor szóváteszi a tájékozta
tás egyoldalúságát. Pl. a TV-k nem 
foglalkoznak azzal, hogy Angliában az 
utakon naponta átlag 14 ember hal 
meg. De felhozza azt a példát, hogy 
1963-ban Vaiont-ban (Olaszország) át
szakadt egy völgyzárógát és 2000 em
ber halt meg. Ezzel a témával aránylag 
rövid ideig foglalkozott a sajtó.

Ugyancsak gátszakadás volt 1979- 
ben Indiában, erről a The Daily 
Telegraph a következőkben tudósított:

Aug. 13. „ezrek és ezrek haltak meg” 
Aug. 14. „az áldozatok száma 3000 

felett van”
Aug. 15. „több mint 25000”
Aug.18. „százak haltak meg”
Aug.23. „végülis 1405-en vesztették

életüket, korábban a pol
gármester úgy nyilatkozott 
legalább 25000”

Szept. 11. „több mint 2000-en vesz
tették életüket”

Úgy véli nem kell kommentár. Csak 
azt kérdezi, miért ez az egyenlőtlenség?

Nem ismerős a kérdés — a pártatlan 
tájékoztatásról — nálunk is?

Forrás: TCE 1991. júl. 11. 313. o.
Dr. Frendl Géza

Nagyteljesítményű ötvözetek*

A nagyteljesítményű ötvözeteket vagy 
a különös korrózióállóság vagy a nagy 
szilárdság jellemzi. Az Inconel márka
nevű (625, 718, 725) anyagok esetében 
mindkét tulajdonság kiemelkedő akár

* A Chemical Plants and Processing 
1991. évi augusztusi számának 14. oldalán 
található ismertetés alapján tömörítette: 
Szántay Balázs, 1117 B udapest, Móricz Zs. 
körtér 15.

rúd, akár cső, akár szalag gyártmány
ként kerülnek felhasználásra. Össze
tételük: 55,0...59,0% Ni, 19,0...22,5% 
Cr, 1,0...9,5% Mo, 2,75...4,0% Nb, 
1,0...1,7% Ti, max. 0,35% AI, max. 
0,35% Mn, max. 0,28% Si, max. 0,03% 
C, a maradék: Fe.

Szilárdsági jellemzőik hőkezeléssel 
öregített állapotban: Rm =1200...1300 
N /m m 2, Rpo,2=900...990 N/mm2, As=

27...30%, HRC= 36...39%. Lágyítva a 
szilárdsága kb. felére csökken, így hi
degen is, melegen is jól alakítható. Kü
lönösen jól ellenáll olyan szén-dioxid-, 
klorid- és kén-hidrogén-tartalmú köze
geknek, amelyek mély, savanyú gázku- 
takban fordulnak elő. Az Inconel 725 
ilyen közegben ellenáll a lyukkorrózió
nak, a feszültségi korróziós repedezés- 
nek és hidrogén nyomásálló. A feszült
ségi korróziós repedezésnek ilyen sa
vanyú közegben 230°C-ig, elemi kén
tartalom mellett is ellenálló. Ellenáll 
a lyuk- és réskorróziónak tengervízben 
is.
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CgyesMeti élet
BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
Kémiai Előadói Napok XIV. Tudományos Szimpózium

AMKE Csongrád Megyei Csoportja 
Ifjú Kémikusok Köre szervezésében 
1991. október 21-22. között Szegeden 
került megrendezésre a hagyományos 
„Kémiai Előadói Napok” című tudo
mányos szinpózium. A rendezvény az 
Egyesület által odaítélt 1991. évi Ní
vódíjak átadásával kezdődött. A bíráló 
bizottság az alábbi 17 fiatal vegyész 
diplomamunkáját jutalmazta Nívódíj
jal:

Benedek Zoltán: „Számítógéppel tá
mogatott megbízhatóságalapú 
karbantartástervezés” (BME 
Általános és Analitikai Kémia 
Tanszék, Budapest)

Csert Tivadar: „Montmorilloniton 
szorbeált fém-nitrátok reakci
óképességének vizsgálata” 
(BME Szerves Kémiai Techno
lógia Tanszék, Budapest) 

Csikor Zsolt: „Nitrifikáló bioreak
tor és oxigéntranszport jelen
ségei” (BME Mezőgazdasági 
Kémiai Technológia Tanszék, 
Budapest)

Molnár Dóra: „Acetát biometáno- 
sításának kinetikája” (BME 
Mezőgazdasági Kémiai Tech
nológia Tanszék, Budapest) 

Pusztai Krisztina: „Nikkel-halogeni- 
dek pikolinnal alkotott komp
lexeinek előállítása és vizsgá
lata” (BME Szervetlen Kémia 
Tanszék, Budapest)

Takács Kálmán: „Gyártási folyama
tok minőségképességének vizs
gálata” (BME Vegyészmérnöki 
Kar, Budapest)

Baki Péter: „Alkáli-halogenidek el
távolítása cementgyári klin- 
kerégető kemencékből” (BME 
Vegyipari gépek és mezőgaz
dasági iparok Tanszék, Buda
pest)

Suhajda Mónika: „Különböző min- 
taelőkészítési eljárások össze
hasonlítása emberi agyminták 
vizsgálata során” (ELTE Szer
vetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék, Budapest)

Varja Ernő: „Desztillációs szekven
cia tervezése” (ELTE Kémiai 
Kibernetikai Laboratórium, 
Budapest)

Gyebnár Edit: „Exo-heterociklusos 
szteroidok szintézise” (JATE 
Szerves Kémiai Tanszék, Sze
ged)

Nagy Róbert: „Biner elegyek ad
szorpciója hidrofil/hidrofób fe
lületen” (JATE Kolloidkémiai 
Tanszék, Szeged)

Almási Zoltán: „Neurális hálók al
kalmazása a lokális szintű irá
nyításban” (VE Vegyészmér
nöki Kibernetika Tanszék,
Veszprém)

Bíró Ágnes: „Elektród-bevonatok 
komplex vizsgálata” (VE Ana
litikai Kémiai Tanszék, Veszp
rém)

Horváth László: „Műszaki-gazdasági, 
információs rendszer vizsgá
lata struktúra bázisú logikai 
programmal” (VE Vegyészmér
nöki Kibernetika Tanszék,
Veszprém)

Kárpáti Péter: „Bauxitminták meg
határozása ICP-OES módszer
rel a Kalmán-szűrő segítségé
vel” (VE Analitikai Kémiai 
Tanszék, Veszprém)

Kiss Gyula: „Talajban előforduló 2- 
és 3-gyűrűs aromás szénhidro
gének meghatározása GC/MSD- 
vel, deuterált 2- és 3-gyűrűs 
aromás szénhidrogének belső 
standardként történő alkalma
zásával” (VE Analitikai Ké
miai Tanszék, Veszprém)

Ormándlaky Erika: „Vízoldható ki- 
rális ligandumok alkalmazása 
katalitikus aszimmetrikus szin
tézisekben” (VE Szerves Ké
mia Tanszék, Veszprém)

A díjkiosztást követően Dr. Kálmán 
Alajos, a kémiai tudományok doktora, 
osztályvezető (MTA KKKI, Budapest) 
tartott plenáris előadást „A röntgen- 
diffrakciós meghatározások szerepe a 
szerves kémiai kutatásokban” címmel.

Október 21-én déluán és 22-én dél
előtt került sor a nívódíjas diploma- 
munkák bemutatására, valamint to
vábbi 24 előadásra, melyeket 35 éves
nél fiatalabb kutatók tartottak szer
vetlen, fizikai és analitikai kémiai té
makörben. A rendezvény másnapján 
az előadások — melyeket általában 
élénk érdeklődés kísért — két párhu
zamos szekcióban folytak.

A szimpózium végén a szakmai bi
zottság újabb 12 előadást tartott díja
zásra érdemesnek. Ennek megfelelően 
pénzjutalomban részesültek:

Csörgeiné Kurin Krisztina: „Klorid- 
perturbálta aromás bromátosz- 
cillátorok” (ELTE Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Tanszék, 
Budapest)

Dobson Szabolcs: „A muskotály-zsá
lya illóolajának észtertartalom 
vizsgálata kombinált IR-GC 
módszerrel.” (SOTE Gyógy
növény és Drogismereti Inté
zete, Budapest)

Galbács Gábor: „EXAFS spektru
mok kiértékelése” (JATE Szer
vetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék, Szeged)

Gelencsér András: „Ioncsapda-de- 
tektor alkalmazhatóságának 
vizsgálata” (VE Analitikai Ké
miai Tanszék, Veszprém)

Gyurcsik Béla: „Cukor-aminosav szár
mazékok koordinációs kémiai 
sajátságai” (JATE Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Tanszék, 
Szeged)

Kelt Zoltán: „Könnyű szénhidrogé
nek aromatizációs reakciói Ga- 
és In-tartalmú ZSM-5 ze- 
olit katalizátorokon” (JATE 
Alkalmazott Kémiai Tanszék, 
Szeged)

Kenessey Gábor: „Szilárd-gőzfázisú 
előállítási módszer komplexké
miai alkalmazása” (BME Szer
vetlen Kémiai Tanszék, Buda
pest)

Kúti Zsolt: „Relatív sebességi együtt
hatók az OH-gyök nemvi- 
zes közegű reakcióiban” (MTA 
Központi Kémiai Kutató Inté
zet, Budapest)

Ratkai Tünde: „Policiklusos aromás 
szénhidrogének vizsgálata” 
(BME Általános és Analitikai 
Kémia Tanszék, Budapest)

Romhányi Antal: „Szénmonoxid-he- 
moglobin tartalom mennyiségi 
meghatározása mikroszkópi- 
FTIR technikával” (BM Bűn
ügyi Szakértői és Kutatóinté
zet, Budapest)

Török Marianna: „Bromát és ti- 
oszulfát ionok között leját
szódó frontreakció vizsgálata” 
(JATE Fizikai Kémiai Tan
szék, Szeged)

Wágner László: „Premixek zsírold
ható vitamintartalmának meg
határozása intenzív folyadék- 
kromatográfiával” (PATE Ta- 
karmányozástani Tanszék, 
Keszthely)

A szervezők 1992 őszén Szegeden a 
XV. Kémiai Előadói Napokat szerves, 
gyógyszer- és biokémiai tárgykörben 
tervezik megrendezni.

Wölfling János
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Egyesületi élet

XVI. Kromatográfiás Vándorgyűlés
A Magyar Kémikusok Egyesülete 

Kromatográfiás Szakcsoportja az MTA 
Kromatográfiai Munkabizottságának 
közreműködésével 1991. november 11. 
és 13. között Balatonaligán rendezte 
meg XVI. Kromatográfiás Vándorgyű
lését és Továbbképző Tanfolyamát.

A Vándorgyűlés keretében tartott 
továbbképző tanfolyam két témakörrel 
foglalkozott: a mintaelőkészítés mód
szereivel és az elektroforézises technika 
fejlődésével.

A mintaelőkészítéssel foglalkozó szek
cióban hat előadás hangzott el. Sze
pesy László (BME Kémiai Technoló
giai Tanszék) „A szilárdfázisú extrak- 
ciós mintaelőkészítés elméleti alapjai 
és lehetőségei”, Leisztner László (GLP 
Kft.) „Mintaelőkészítési módszerek va- 
lidálása”, Lakszntr Katalin (BME Ké
miai Technológia Tanszék) „A szu
perkritikus fluid extrakció, mint min- 
taelőkészítési lehetőség”, Hollósi Ildikó 
(Országos Egészségügyi Intézet Dop
pingellenőrző Vizsgálati Labor) „Bio
lógiai minták előkészítési módszerei”, 
Tóth Tibor (ELTE Kémiai Technoló
gia Tanszék) „Levegőminták előkészí
tése szerves nyomszennyezők GC elem
zése előtt”, Pásztor József (Cheminst 
Kft.) „Mintaelőkészítés a műszerezett
ség nézőpontjából” címmel tartott elő
adást.

Az előadások áttekintést adtak a 
korszerű mintaelőkészítési módszerek 
fejlődési irányairól, az új módszerek le
hetőségeiről, a műszerezettség fejlődé
séről továbbá néhány területen külön
böző módszerek kombinált alkalmazá
sáról.

A tanfolyam másik témaköre az 
elektroforézises technikák fejlődésével 
és néhány alkalmazási lehetőségével 
foglalkozott. A kapilláris elektroforé
zises technika bevezetésével az utolsó 
öt évben az elektroforézises módszerek 
ugrásszerű fejlődése és elterjedése fi
gyelhető meg, amely a HPLC-nek a 70- 
es években végbement gyors fejlődésé
hez hasonlítható. Mintegy 10 cég gy.árt 
már kapilláris elektroforézises techni
kához alkalmas készülékeket, a közle
mények száma exponenciális növeke
dést mutat és egyre nagyobb a résztve
vők száma az 1988-óta évenként meg
rendezett nemzetközi szimpóziumon. 
A kapilláris elektroforézises módszerek 
legfontosabb alkalmazási területei: bi
ológiailag aktív anyagok és biopolime
rek elválasztása, továbbá a környezet- 
védelmi analitika területén különböző 
anionok és kationok együttes megha
tározása.

Török Ilona (Országos Gyógyszeré
szeti Intézet) „Hagyományos elektro- 
forézis alkalmazása”, Hans V. Kuff- 
ner (Millipore) „Capillary electrop

horesis and instrumenation”, Helga 
Popp (Bio-Rad) „Second generation 
capillary electrophoresis”, Hesz Árpád 
(SOTE III.sz. Belklinika) „Szérum li- 
poproteinek vizsgálata kapilláris elekt- 
roforézissel”, Blaskovits Aladár (Or
szágos Gyógyszerészeti Intézet) „Inzu
lin szennyeződéseinek meghatározása 
elektroforézissel” címmel tartott előa
dást.

A Vándorgyűlés programjában ezen 
kívül 9 orális és 34 poszter előa
dás szerepelt. Békássy S. és Szepesy
L. (BME Szerves Kémiai Technoló
giai Tanszék és Kémiai Technológia 
Tanszék) a termelő méretű HPLC- 
elválasztások gazdaságossági kérdései
ről, a költségek megoszlásáról és a költ
ségtényezők arányáról mutatták be a 
legújabb irodalmi eredményeket. Ba- 
loghné Nemes Katalin, Polgár I. és 
Major O.né (Richter Gedeon Vegyé
szeti Gyár RT.) szteránvázas vegyü- 
letek tisztítására kidolgozót prepara- 
tív HPLC módszer optimálásával és 
méretnövelésével kapott eredmények
ről számoltak be. Rippel G. és Szepesy
L. (BME Mezőgazdasági Kémiai Tech
nológiai és Kémiai Technológia Tan
szék) fehérjék hidrofób kölcsönhatá
son alapuló kromatográfiás elválasz
tása során kapott irreguláris adatsorok 
leírására vizsgálták az irodalomban ta
lálható modellek és néhány empirikus 
retenciós modell alkalmazhatóságát.

Kovács né Hadady K. (BIOGAL RT.) 
penicillinek és cefalosporinok viselke
dését és retenciós jellemzőit ismer
tette kvaterner ammonium vegyület- 
tel impregnált szilika-gélen túlnyomás 
rétegkromatográfiával (OPLC), vala
mint dinamikusan módosított szilika- 
gél oszlopon nagyhatékonyságú folya- 
dékkromatográfiával (HPLC).

Hajós P. és Szentkereszti T. (VE 
Anal. Kémiai Tanszék) foszfát-ion ion
kromatográfiás retenciójának vándor
lását ismertette a munkakörülmények 
függvényében. Halász J., D. Hossein, 
C. Birbal és D. Burtron (JATE Al
kalmazott Kémiai Tanszék és Cent. 
Appl. Energ. Rés.) alacsony, 14 C- 
aktivitással rendelkező Fischer-Tropsch 
termékek kvantitatív elválasztására és 
jellemzésére kidolgozott kromatográ
fiás módszereket ismertette. Bodor G. 
(Műanyagipari Kutató Int.) bemu
tatta a lineáris polietilének jellemzé
sére kifejlesztett kromatográfiás mód
szereket. János É. (COMPUDRUG 
Kft.) ismertette az „Elux” szakér
tői rendszer felépítését és alkalmazá
sát folyadékkromatográfiás elválasztá
sok optimalizálására. Helga Popp (Bio- 
Rad) biológiailag aktív anyagok elvá
lasztására kidolgozott kisnyomású fo
lyadékkromatográfiás rendszert ismer

nikl

tetett „Sophisticated bio-compatible 
workstation for low pressure liquid 
chromatography” címmel.

A poszter előadások témája a legkü
lönbözőbb alkalmazási területeket fel
ölelte. Az előadások túlnyomó része bi
ológiailag aktív anyagok, gyógyszerké
szítmények, élelmiszeripari termékek 
és környezetszennyező vegyületek vizs
gálatával foglalkozott. A biológiailag 
aktív anyagok és gyógyszerkészítmé
nyek területén többek között poliami- 
nok meghatározására, fehérjék hidro
fób kölcsönhatáson alapuló elválasz
tására, peptid-hormonok analízisére, 
aminosavszármazékok optikai tisztasá
gának ellenőrzésére, vancomycin anti
biotikum. prosztaglandinok, flavonoi- 
dok, izokinolin-vázas vegyületek elvá
lasztására és meghatározására mutat
tak be módszereket. Az élelmiszeripar 
területén vízoldható élelmiszerszínezé
kek, karotinok és A vitamin vizsgála
tát, szőlőben szerves vegyületek meg
határozását, növényi olajok degradá- 
ciójának nyomonkövetését ismertették. 
A környezetvédelem területén alkáli
földfém ionok, különböző poliaromás 
szénhidrogének, poliklór-benzol szár
mazékok elválasztására mutattak be 
módszereket. Szénhidrogén elegyek el
választásával is több előadás foglalko
zott. Sokkomponensű elegyek vizsgá
latára HPLC, GC és GC-MS kombi
nációját, a stop flow szegmentálá808 
technikát, tandem kapilláris oszlopok 
programozott átváltását és az injektá
lás előtti szelekív reakciók lehetőségét 
ismertették. Újtípusú kolonnák fejlesz
tésével és vizsgálatával három előadás 
foglalkozott. Speciális PAH oszlopot 
fejlesztettek ki poliaromás szénhidro
gének elválasztására, továbbá primér 
alkohol borítású fázisokat bioaktív ve
gyületek elválasztására. Bemutatták 
optikai izomérek királis HPLC elvá
lasztását a ’l-AGP oszlopon.

A Vándorgyűléshez kapcsolódó mű
szerkiállításon 21 külföldi és magyar 
cég mutatta be a kromatográfiás mű
szerek és anyagok széles választékát és 
legújabb fejlesztési irányokat.

A kiállításon több olyan műszer 
került bemutatásra, ill. ismertetésre, 
amely Magyarországon eddig még nem 
jelent meg. Igen fontos információt je
lentett a hazai kromatográfusok ré
szére az új stacioner fázisok és oszlo
pok széles választéka valamint a kro
matográfiás adatok feldolgozására, ill. 
az elválasztás optimálására kidolgo
zott programok és szakértői rendszerek 
bemutatása.

A Vándorgyűlésen mintegy 200 részt
vevő volt, egyetemi, akadémiai és 
egészségügyi intézményekből, valamint 
a különböző iparágak területéről.

Szepesy László
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STABINFORM Kollokvium '92

Április 6-8. között tanácskoztak 
Győrött a két évenkét megrende
zésre kerülő STABINFORM Kollok
vium résztvevői (az MKE Műanyag 
Szakosztályának Stabinform szakcso
portja). A tanácskozás témaköre a 
műanyag adalékok hazai gyártása, 
felhasználása, fejlesztése, valamint a 
nemzetközi fejlesztések eredményeinek 
áttekintése volt.

Hasznos információk hangoztak el 
a műanyag-felhasználás területén vár
ható élelmiszer-egészségügyi előírások 
alakulásáról, néhány külföldi cég műa
nyagadalék termékének választékáról.

A hazai kutatásokat részben az 
OMFB támogatja a Szerves Vegyipari 
Kutatóintézetnél. Ezekről a kutatások
ról és a vállalat legújabb erdményeiről 
számolt be dr. Körtvélyessy Gyula, a 
vállalat tudományos igazgatója.

A környezetvédelem egyik célkitű
zése a műanyaghulladékokkal és a mű

anyagokban alkalmazott egészségkáro
sító anyagokkal kapcsolatos követelmé
nyek szigorítása. Ezekről tájékoztatott 
dr. Sohár Pálné, az OÉTI munkatársa, 
aki jelezte, hogy feltehetően új csoma
golóanyag rendelet kiadására kerül sor 
az EK előírások honosításával.

Sokat vitatott kérdés a di-etilhexil- 
, illetve dioktilftalát lágyítók élelmi
szerekkel érintkező felhasználásának 
engedélyezhetősége (pl.a koronazárak
ban), mivel ezeknek az anyagoknak a 
károsító hatását már kimutatták.

A szakmai előadások a következő 
fejlesztési munkákról számoltak be:
-  a térhálós PE hab előállításához al

kalmazott japán habosítóanyag ki
váltását célzó munkák a SZEVIKI- 
EVM-POLIFOAM vállalatoknál:

-  a a vezetőképes, illetve antisztati- 
kus fújt üreges PE palackok — az 
új szabványban előírt — megfelelő 
minőségben történő előállítása, a

SZEVIKI-nél végzett fejlesztés alap
ján, a TVK-ban;

-  az antisztatiku8 körülmények bizto
sítását célzó padló és egyéb elemek 
kifejlesztésére a GRABOPLAST- 
nál;

-  a háztartási hulladékban előforduló 
műanyagok összeférhetőségének ta
nulmányozása a KKKI-nál;

-  a polimer kompaundok előállításá
nak fejlesztése a MUKI-nél és a 
VSZM-nél;

-  a lágyítók hatásvizsgálata a BVK- 
ban;

-  a nehézfém tartalmú kikkerek kivál
tása környezetbarát rendszerekkel a 
GRABOPLAST-nál.
A rendezvény a GRABOPLAST 

megtekintésével ért véget.
Az előadások teljes szövegét a STA

BINFORM folyóirat 1992-es száma 
fogja közölni. Á folyóirat a MKE-nél 
díjmentesen a II. félévben lesz hozzá
férhető, illetve a Műanyag szakosztály 
tagjai postán fogják azt megkapni.

Langernt Szilágyi Zs.

TÁJÉKOZTATÓK
RENDEZVÉNYEKRŐL
6. Kolloidkémiai Konferencia

1992. szeptember 16. és 19. között 
kerül megrendezésre a 6. Kolloidkémiai 
Konferencia Schay Géza professzor em
lékére a MKE és a MTA szervezésében 
B alatonszéplakon.

A konferencia felöleli a kolloidkémia 
minden területét, így foglalkozik a ha
tárfelületi jelenségekkel, kolloid rend
szerekkel, biokolloidokkal, kolloid tech
nológiákkal, a környezetvédelem kollo- 
idikai problémáival.

A tudományos program keretében 
plenáris előadások hangzanak el és 
poszterek kerülnek bemutatásra. A 
kolloidkémia művelői műszer- és ter
mékkiállításon mutatkoznak be, vala
mint a fiatal kutatóknak és kollégák
nak tanfolyam szervezésére is sor ke
rül.

A konferencia hivatalos nyelve an
gol.

A konferencia Tudományos Bizott
ságának elnöke: Z. Juhász, a Szervező 
Bizottság elnöke: Pászli István.

„A kőhomlokzat helyreállítás és kőrestaurálás módszerei, 
az eredményességüket elősegítő vizsgálatok nemzetközi 
helyzete” c. továbbképző szeminárium

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Kőrestaurátori Szakbizottsága együtt
működve az Építéstudományi Egyesü
let „Századforduló Építészete” Szak
osztályával a fenti címmel tovább
képző szemináriumot szervez nemzet
közi részvétellel, 1992. szeptember 28- 
30. között.

A rendezvény megrendezésére ere
detileg 1991-ben került volna sor, a ha
lasztás technikai okok miatt követke
zett be.

A tanfolyam programja abból in
dul ki, hogy Magyarországon csak az 
utóbbi években indult meg a külön
böző kőtisztítási módszerek ipari mé
retű alkalmazása, a hőkezelő szerek ál
talános használata a korábbi kizáró
lagos kőcsere, ill. kőbetétezés, a szí
nezett kőjavítás mellett, illetve he
lyett.

Ezen az új szakterületen az elmúlt 
időszakban annyi tapasztalat halmozó
dott fel, hogy időszerűvé vált a szé
lesebb körű információcsere nemcsak

hazai, henem külföldi szakemberekkel 
is.

Cél, hogy a szeminárium keretében 
ezen részterület iránt érdeklődő
-  tervezéssel,
-  beruházással, munkaszervezéssel,
-  kivitelezéssel, kőrestaurálással,
-  a munkát előkészítő és ellenőrző 

helyszíni és laboratóriumi vizsgála
tokkal,

-  műszaki ellenőrzéssel
foglalkozó szakemberek hazai tapasz
talataikat egymással kicserélhessék, il
letve a külföldi elméleti és gyakorlati 
eredményekkel összevethessék.

B. E-né
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MKE hírek

1 9 9 2 . é v i Z em p lén -d fja so k . A
legkiemelkedőbb hazai szerves kémiai 
teljesítmények jutalmazására 1983-ban 
létrehozott Zemplén Géza Díj I. Fo
kozatát 1991-ben Nógrádi Mihály c. 
egyetemi tanár, a kémiai tudomány 
doktora részére ítélte a Kuratórium. 
Nógrádi professzor az O-tartalmú he-

terociklusok területén végzett kiemel
kedő szintetikus munkásságot, s út
törő szerepe volt a hazai szerves ké
mikusok nagy részének sztereokémiái 
képzésében azáltal, hogy megírta Be
vezetés a sztereokémiába c. könyvét 
(az angol kiadás után magyarul is). 
Az aszimmetrikus szintézisekről írott

Szemle . . . Szemle . . .  Szemle ..
A hidrogén-peroxid világa

1991-ben a világ hidrogén-peroxid 
termelése (főleg 50%-os vizes oldat for
májában) 1,5 millió tonna volt, amit a 
bejelentett közel 300 új épülő üzem né
hány éven belül 1,8 millió tonnára fog 
növelni. A világ régiói közötti terme
lési részarányok jelenleg a következők: 
Nyugat-Európa 46,7%, Észak-Amerika 
30,7%, Ázsia és Óceánia 19%, Közép- 
és Délamerika 3%. A közeljövőben 
1,5%-nyi részesedéssel belép Közel- és 
Közép-Kelet is.

Az épülő új üzemek elsősorban a cel
lulózgyárak közelében létesülnek, mert 
e területen a faköszörület klóros utó
feltárása után a keletkezett klórozott 
lignintermékek elbontására a cellulóz
masszában (ami a kívánt szabványos 
— 80 ISO — fehérségi fokot lehetővé 
teszi kellemetlen klórtartalmú elfolyó 
mosóvizek nélkül) a környezetkímélő 
szer a hidrogén-peroxid. A várt növe
kedési ráta ezen a területen évi 10%. 
Már ma is a világ hidrogén-peroxid fo
gyasztásának 30-35%-át veszi a papír- 
gyártás igénybe.

A legnagyobb hidrogén-peroxid fo
gyasztó a világon a vegyipar, ezen 
belül a legjelentősebb a mosószer- 
alapanyagipar nátrium-perborát igé
nye, amit a forróégövi országokban a 
mosószerekben a nátrium-perkarbonát 
helyettesít, mert az ottani mezőgaz
dasági terményeket a bőr károsítja. 
Oxidálószerként használja a vegyipar 
a hidrogén-peroxidot közbenső termé
kek eloxidálására (epoxidált szójaolaj, 
aminoxidok, kloritok).

A félvezető-ipar ultra-tiszta hidrogén- 
peroxidot igényel. Kutatják cellulóz el
bontását hidrogén-peroxiddal közvet
lenül emészthető élelmiszeradalékká.

A legkülönbözőbb környezetvédelmi 
és méregtelenítési célokra is használ
ják a hidrogén-peroxidot (nátrium- 
szuperoxid) tengeralattjárókban és gáz
álarcokban szén-dioxid megkötésére, 
perecetsav-tartalmú baktériumelleni de- 
zinficiensben az élelmiszer-, a kozme
tikai iparban és művese-membránok

tisztítására, valamint nélységükben fer
tőzött talajok biológiai tisztításának 
elősegítésére.

Jelentős még a textilszálak fehérí
tése; ez a hidrogén-peroxid felhaszná
lásban 10-12%-kal részesedik;

A hidrogén-peroxid újabban klórt 
helyettesít az ivóvíz és az uszodák 
csírátlanításában.

Új, nagyjövőjfi alkalmazási terület 
lehet a füstgázok kéntelenítése, vala
mint nitrózmentesítése (kénsavas, ill. 
vizes oldatos elnyeletéssel, Degussa- 
eljárások). A hidrogén-peroxid eloxi
dálja a véggázok, ill. elfolyó vizek 
cianid-, fenol-, szulfid- és merkaptán- 
tartalmát is. Kutatják szemétégetők 
véggázainak hidrogén-peroxidos dioxin- 
mentesítését.

A franciaországi Lannemezanban 
(Hautes Pyrenées) működik az Ato- 
chem eljárása hidrazin-hidrát előál
lítására ammónia hidrogén-peroxidos 
oxidációjával (az eddig általános kló
ros oxidáció helyett), mindenek előtt 
a kloridos melléktermékek környezeti 
ártalmának kiküszöbölésére; a Rhone 
Poulenc pedig hidrokinon és piroka- 
techin elegyének ugyancsak hidrogén- 
peroxidos oxidációjával. Mindkettőt 
jelentős új francia eljárásként értéke
lik.

A hidrogén-peroxid gyártását világ
szerte néhány nagy cég tartja kézben 
(Solvay, Du Pont, Interox, Degussa, 
Ätochem, Air Liquide, Kemira).
[Fornk: Infochimie. No. 334, p 133, 159, 
181 (1991. dec. -1992. jan.)]

A mérgező-hulladékok 
kezelésének nyugat-európai piaca

A Frost és Sullavan párizsi iraodájá- 
nak tanulmányai szerint 1988 és 1995 
között a veszélyes hulladékok mennyi
ségének Nyugat-Európában évi 26 mil
lió tonnáról 22 millió tonnára kell csök
kennie (részletezve: fémes-, savas-lúgos 
hulladékok 11 Mt-ról 8 Mt-ra; olajo
sak és oldószeresek 12,7 Mt-ról 12 Mt- 
ra; ciántartalmúak 1,5 Mt-ról 1 Mt-

rrikl

könyve világviszonylatban is kiemelke
dő.

A 40 évnél fiatalabb kutatóknak 
ítélhető II. Fokozatot Keglevich György 
adjunktus, a kémiai tudomány kandi
dátusa kapta meg, kiemelkedő foszfor- 
kémiai munkásságáért, mely biológia
ilag aktív potenciális citosztatikumok 
szintézisétől a P-NMR vizsgálatokig 
terjed.

Gottségen Ágnes

ra), mert a termelők inkább csökkentik 
a mérgező hulladékokat, semmint hogy 
az ártalmatlanításukat finanszíroznák. 
Meg fog szűnni a nyílttengeri égetés 
hajókon, de nőtt a szárazföldön az ége
téses ártalmatlanítás forgódobban. Az 
Európai Közösséghez történő csatlako
zásunk miatt, kényszerűségből, a dél
európai országok lesznek a hulladék- 
kezelési piac legjelentősebb területei.

1991-ben a nyugat-európai hulladék- 
kezelési piac 935 millió USD-t tett ki 
(ezen belül 279 millió jutott Németor
szágra és 145-145 millió körüli Francia- 
országra, a Közös Piac kisebb orszá
gaira, ill. a Szabadkereskedelmi Társu
lásra). A növekmény 1995-ig 20-25%- 
os lehet. 1995-ben a hulladék-átalakító 
cégek 491 millió dollárt fektetnek be, a 
közüzemek 315 milliót, a hulladékde- 
ponálók 185 milliót; a vegyipar része a 
hulladék-piacból 87 millió USD lesz.

Más cikkekben különböző francia 
cégek mutatják be környezetvédő, ill. 
hulladékkezelő eljárásaikat.
[Forrít: Infochimie. No.334, p.91, 154-201 
(1991. dec. -1992. jan.)]

Tiszta műanyagok gyártása 
lebegtetett állapotban

A csúcstechnika nagy tisztasági kö
vetelményeket támaszthat a felhasz
nált anyagokkal szemben pl. az elekt
ronikában és az optikában, amit első
sorban műanyagok (de esetenként a fé
mek) terén, a szokványos kémiai re
aktorokban nem lehet előállítani, lé
vén, hogy a műanyag, a reaktor falá
val érintkezve, fémszennyezést vesz fel, 
ami később nemkívánatos katalitikus 
folyamatokat is elindíthat.

A megoldás olyan reakcióterek kia
lakítása, ahol a közeg szemmiféle re
akcióképes anyaggal nem érintkezhet 
(nemesgázok és a gázalakú perfluoro- 
zott szénhidrogének), ha bennük a rea
gáló közeget külön fázisként, cseppekre 
bontva, lebegtetni tudjuk.

Ezt az elvet az űrkísérletek során a 
súlytalanság állapotában azonos nagy-
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A kémiai analitika szerepe a folyamatszabályozásban *

Bevezetés

A hagyományos analitikai kémiai módszerek kuta
tásában és egyetemi oktatásában is sztatikus szemlé
let volt uralkodó. Általában feltételeztük, hogy a min
tavételezés és analízis során a vizsgált anyag összeté
tele, szerkezete észrevehető mértékben nem változik. 
A kinetikai méréseket, a szokásostól eltérő, különleges 
eseteknek tekintettük. Felgyorsult világunkban azon
ban a korszerű folyamatos ipari technológiák szüksé
gessé teszik a változó összetételű anyagáramok össze
tételének folytonos nyomonkövetését, ellenőrzését és 
az összetétel szabályozását. Eszerint a megfelelő ana
litikai eljárás kiválasztásánál egyre fontosabb szerepet 
játszanak a vizsgált rendszer dinamikus tulajdonsá
gai.

A másik fontos -  tulajdonképpen nagyon régi -  
szemléleti tényező az, hogy a megfigyelés, mérés, 
értékelés, döntés, beavatkozás olyan cselekménysor, 
mely az emberi tevékenységnek szinte minden terüle
tén előfordul, és a bennünket körülvevő természetes és 
mesterséges rendszerek működésének ésszerű irányí
tására szolgál. Tehát a fenti cselekménylánc nemcsak 
az ipari folyamatszabályozás során érvényesül, hanem 
akkor is, ha betegek kórházi kezeléséről, vagy környe
zetünk védelméről, mezőgazdasági termékek előállítá
sáról stb. van szó. Ebből következik, hogy a folyamat- 
szabályozás modellje az emberi tevékenység rendkívül 
széles területén alkalmazható.

A harmadik fontos tényező, amely megemlítendő 
az, hogy a korszerű ipari termékek, melyeknek előállí
tása ún. csúcstechnológiával történik, jelentős mérték
ben eltérnek a korábbi hagyományos termékektől. A 
nagy tömegben gyártott, összetételszabályozással elő
állított hagyományos termékek helyébe az egységes, 
szabályozott szerkezetű, különleges tulajdonságokkal 
rendelkező termékek lépnek egyre fokozódó mérték
ben. A nagy tömegben gyártott ammónia, PVC, mű
trágya előállítása sokkal kisebb gazdasági haszonnal 
jár, mint a folyadék-kristályok, szuperkerámiai anya
gok, fényvezető szálak, monoklonális antitestek stb. 
előállítása. Az újtípusú, szerkezet kontrollált anyagok 
előállítása során, de a korszerű gyógyászati eszközök
kel felszerelt kórházakban is gyakran igen drága anali
tikai mérőműszerek rutin alkalmazására van szükség.

* Elhangzott a IUPAC 33. Kongresszusán, Budapesten, 
1991. aug. 17-én.

**Veszprémi Egyetem, Veszprém

INC ZÉDY J Á N O S  **

Figyelembe véve a fent elmondottakat megállapít
ható, hogy akár mesterséges, akár természetes (eset
leg biológiai) rendszerek szabályozásáról van szó, az 
optimális körülmények megkeresésének alapvető fel
tétele az, hogy az anyagáram és az információflu
xus szikronban legyen egymással. Az összetételre vagy 
anyagszerkezetre vonatkozó információ megszerzésé
nek eszközei az analitikai mérőrendszerek, melyek ki
választása és működtetése során főszempont a sza
bályzáshoz szükséges megfelelő információfluxus biz
tosítása.

Az analitikai mérőrendszernek a szabályozott 
rendszerbe való illesztése

Ahhoz, hogy az analitikai mérőrendszer minősége 
és a szabályozott rendszer működésének jósága között 
mennyiségi összefüggést találjunk, korábban olyan 
matematikai modellt készítettünk, melyben az ana
litikai mérőműszert közvetlenül a szabályozó körbe 
illesztettük [1, 2]. A modell megszerkesztésénél bi
zonyos egyszerűsítő feltételekkel éltünk: a szabályo
zandó folyamat stacionárius és sávhatáros; a nem sza
bályozott folyamat fluktuációjának amplitúdója a va- 
rianciával (<7p), frekvencia határa időállandóval (rp) 
jellemezhető; a szabályozó körben ideálisan működő 
PID-szabályozó van, melynek működési paramétereit 
iterációval számítjuk ki a folyamatot jellemző változó 
aktuális és ideális értékei közötti különbség négyzet- 
összegének minimalizálásával.

w

1. dbra. Kémiai folyamat szabályozási kön, amely a periodikus 
mintavételezés és elemzés alrendszerét is magában foglalja 

w előírt érték; e eltérés az előírt értéktől (w-n); u beavatkozó 
jel; z zajjel (mely a folyamatváltozó fluktuációját okozza); u' 

zajoe beavatkozó jel (u+z); y szabályozott jel; n analitikai 
méréseredmény; sA az analitikai méréseredmény szórása; m 
mintavételi időköz; tA az analízis időtartama; ta  analizátor 

(érzékelő) időállandója. H p, HA és HFI D, a folyamat, az 
analizáló rendszer és a szabályozó átviteli függvénye.
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Az 1. ábrán a szabályozó kör vázlatát láthatjuk. Az 
ábrán H p - \ e  1, H ^ - v i l  és H p j p , - del rendre a szabályo
zandó folyamat, az analitikai mérőrendszer és a PID- 
szabályozó átviteli függvényét jelöltük. A további je
lölések értelmezése az ábra alatt megtalálható. Ha a 
szabályozandó folyamat ffp és rp értékeit ismerjük, to
vábbá az analitikai mérőrendszer jellemzői (ím, t ^ ,  
rA> 3a ) rendelkezésre állnak, valamint az a t j  ké
sési idő, mely a4 mintavétel és beavatkozás helyének 
különbségéből származik ismeretes, a PID-szabályozó 
optimális paraméterei (Ap, A j, Ap, erősítési tényező) 
és az ideális esetben elérhető szabályozhatósági té
nyező értéke a modell segítségével kiszámítható [3]:

értéke 0 és 1 között változhat. <7p a nem szabályo
zott, cr̂ zat) pedig a szabályozott folyamatra jellemző 
változó (koncentráció) fluktuációjának varianciája. A 
teljes rendszerre, szabályozási körre érvényes átviteli 
függvény egyenlete:

Hulje> =  1 + h ph a h p id  ■ (2)

Megjegyezzük, hogy a modell készítése során z- 
transzformációt alkalmaztunk azért, hogy diszkrét 
(analitikai) értékekkel számolhassunk. Egyébként egy
szerűség kedvéért feltételeztük, hogy mind a vizsgált 
folyamat, mind az analitikai mérőrendszer viselkedése 
egy időállandós elsőrendű differenciál egyenlettel leír
ható. Lásd részletesebben az [l, 2] közleményekben.

Szulfonálás szabályozása kémiai analitikai 
méréseredmények felhasználásával

A 2. ábrán dodecil-benzol-szulfonsavas-nátrium elő
állításának folyamata látható. A technológiai folya
mat legfontosabb része az ábrán H-vel jelölt reaktor-

( h ű t é s  )
2. ábra. D o d e c U -b e m o i- izu lfo r u a v c u -n á tn u m  fo l] /to n o e  el 5  á llít á t  áruik

témája.
A  oszlop a 6% SO j-ot tartalmazó reagens gázelegy 

előállítására; B  reaktor a dodecil-benzol-szulfonálására; C 
mosóegység, a nem reagált SOj eltávolítására; D  semlegesítő; 

M  mintavételi hely az analízis elvégzéséhez; R  szabályozó 
szelep

ban lejátszódó szulfonálás. A felül beáramló dodecil- 
benzol (DB) reagál a 6% S03-ot tartalmazó gáze- 
leggyel. Adott hőmérséklet (50°C ) és áramlási sebes
ség mellett a gázelegy optimális öszetételének, a 6% 
S03-nak biztosítása nagyon fontos, mert ha a reagens 
gáz S 03-tartalm a nagyobb, az el nem reagált S03-ból 
nátrium-szulfátot tartalmazó szennyvíz képződik, ha 
pedig kisebb, úgy dodecil-benzol mehet veszendőbe.

A reagens előállítása az ábrán A-val jelzett osz
lopban történik, 60%-os óleum és levegő ellenáram
ban történő betáplálásával. A reagensgáz összetétele 
nagy mértékben függ az óleum betáplálásának sebes
ségétől. A mintavétel analízis céljából az M-mel jelölt 
helyen történik, a beavatkozás pedig az i?-rel jelölt 
helyen, az óleum áramlásának szabályozásával. Felté
teleztük, hogy a szabályozó szelep karakterisztikája 
lineáris.

A nem szabályozott folyamat koncentráció-ingado
zásának alakulásával kapcsolatban feltételeztük, hogy 
periodicitás van kb. 8 órás periódusidővel, mert egy- 
egy adag (hordó) óleum teljes betáplálása kb. 8 
órát vesz igénybe. A folyamat időállandóját rp =  60 
percnek, a késési időt í<j =  30 percnek választottuk. 
A teljes megfigyelési idő 25 óra (1 500 perc) volt.

A modell működésének tanulmányozása céljából ki
számítottuk a szabályozhatósági tényezők értékét ab
ban az esetben, ha a gázelegy analízisére hagyomá
nyos acidimetriás titrálásos módszert, továbbá abban 
az esetbem, ha folytonos gázsűrfiség-mérést alkalma
zunk. A titrálásos módszer (mintavétel, elnyeletés, ér
tékelés) 15 percet vesz igénybe, de pontossága kiváló 
(s^ =  0,2%). A mintavétel 10, 20 vagy 40 perces idő
közönként történhet. A folytonos sűrűségmérés időál
landója kicsi (ry4 =  0,03 perc), de a méréseredmény 
szórása nagy (s^ =  10%).

S 0 3 l %

3. ábra. N em  szabályozott re ágens gáz összetétel ( l )  és modell 
segítségével számított, szabályozott gázösszetétel változása (£) az 

időben 10 perces időközönként vett minta és titrálás alkalmazásával
(ov = 1,82%, < 7 .,aö  =  1,06%).

A S. ábrán láthatjuk a gázáram összetételének 
(S03%-ának) feltételezett változását szabályozás nél
kül, és a modell segítségével kiszámított szabályozott 
rendszer gázösszetételének változását abban az eset
ben, ha az analitikai ellenőrzés 10 percenkénti min
tavétellel és acidimetriás titrálással, továbbá ideális
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1. táblázat

S zab ályozott fo lyam at (reagensgáz előá llítás) szá m íto tt adatai különböző anatlitikai eljárások és 
m in tavételi időközök ( ím) esetén . (Ap, A j, AD a P ID -szabályozó  erősítési tényezői; o*zab a 

szab ályozott jellem ző ( S 0 3%) fluktuációjának varianciája; r a szabályozhatósági tényező; rp =  60;
=  30  perc; a p —  1 ,82% ).

Analitikai
eljárás

Ta *A 3 A Ap A I a D ° sz a b ° s z a b r

10 0 15 0,2 0,20 16,6 1,28 1,13 1,06 0,81
Titrálás 20 0 15 0,2 0,19 31,7 0,61 1,22 1,10 0,79

40 0 15 0,2 0,18 60,0 0,31 1,38 1,17 0,76
Folyadék
sűrűség- 0,5 0,03 0 10 0,37 3,0 9,9 0,30 0,55 0,95
mérés

beállítású PID-szabályozóval történik. A szabályozás 
foka (szabályozhatósági tényező) r = 0,81. Az eredeti 
fluktuáció átlagos amplitúdójára jellemző erp =  1,82% 
érték, (Tszat, = 1,06%-ra csökkent.

A 4- á.bra a nem szabályozott és szabályozott 
rendszer koncentrációjának alakulását m utatja be, 
ha az összetételt folyamatos gázsűrüség méréssel 
ellenőrzik. A számított szabályozási fok érték r = 
0,95, a fluktuáció átlagos amplitúdójára jellemző a 
érték szabályozással 1,82%-ról 0,55%-ra csökkent.

s o 3 ,%

4- ábra. Nem szabályozott reagensgáz összetétet (1) és modell 
segítségével számított szabályozott gázösszetétel (2) változása az időben 
folytonos gőzsűrűség analizátor alkalmazásával (ov = 1,82%, o t z a . b  = 

0,55%).

Az 1. táblázatban láthatjuk a modell segítségével 
kiszámított fontosabb adatokat a titrálásos analiti
kai eljárással és különböző mintavételi időközökkel, 
továbbá a folyamatos sűrűségméréssel végzett ellen
őrzés esetén.

A eredményekből levonható következtetések

A S. és 4• ábra görbéinek, továbbá a táblázat ada
tainak figyelembevételével megállapíható, hogy az el

érhető szabályozás mértéke sokkal nagyobb, ha a ha
gyományos, egyébként nagyon pontos analitikai ellen
őrzés helyett a kevésbé pontos, de folyamatos analiti
kai ellenőrzést választjuk. A titrálásos módszer alkal
mazása során a mintavételi időközök változtatásának 
hatása nem jelentős.

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a tit
rálásos ellenőrzés során főleg integráló, a folyamatos 
ellenőrzés során főleg differenciáló szabályozás az ide
ális.

A S. és 4- ábrán látható szabályozott görbék össze
hasonlítása alapján megállapíthaó, hogy a szabályo
zás mértékének növekedésével a fluktuáció amplitú
dója csökken, de a frekvencia növekszik.

A modell alkalmasnak mutatkozik arra, hogy an
nak segítségével, ha a szabályozandó folyamat legfon
tosabb paraméterei (crp, rp, tj), továbbá az összetétel 
ellenőrzésére alkalmazott analitikai eljárás (vagy mű
szer) paraméterei (tm, f^, r^, sa ) ismertek, az elér
hető szabályozás mértéke megjósolható.

Ha az analízis és szabályozás költsége, továbbá a 
szabályozással járó fajlagos gyártási költségmegtaka
rítás ismeretes, a teljes rendszer gazdaságosságának 
optimálása is elvégezhető.

Több hasonló célra alkalmas analitikai eljárás spe
cifikációinak felhasználásával, továbbá a gazdaságos- 
sági számítások elvégzésével a legmegfelelőbb analiti
kai eljárás kiválasztása is megvalósítható [4].

A  kézirat beérkezett: 1991. szept. 23.
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Egy közép-európai ország kőolajfeldolgozó ipara -  kihívások, 
válaszok *

Magyarország áttérése a központi 
tervgazdálkodásról a piacgazdálkodásra

A közép-európai régió, esetünkben Magyarország 
kőolajfeldolgozó iparában végbemenő változások és 
kihívások megértéséhez mindenképpen szükséges, 
hogy áttekintsük azt a sajátos helyzetet, amelyet 
a központosított politikai-gazdasági irányítás terem
tett.

Magyarország 1948-tól kezdve, 1949-től a KGST 
keretébe integrálódva, központi tervgazdálkodású 
szisztéma szerint működött, kereken 40 éven át.

Az alacsony bérezés, és mesterségesen kialakított 
árrendszer mellett az állam támogató, újraelosztó, be
avatkozó szerepe elkerülhetelen volt, hiánygazdálko
dás alakult ki.

1988/89-től kezdődően a politikai-gazdasági folya
matok rendkívül felgyorsulak. 1989 októberében kiki
áltották a Magyar Köztársaságot, amelynek új alkot
mánya alapjaiban véve polgári demokrácia szabályait 
tükrözi és amely deklaráltan a piacgazdaság kialakí
tására törekszik, 1990-ben létrejött hat párti parla
ment és három párti koalíciós kormány többek között 
az állami tulajdon túlsúlyának drasztikus leépítését, 
privatizálását határozta el.

A gazdasági életben megkezdődött és folyamatban 
van a piaci gazdálkodás intézményi és törvényi felté
teleinek kialakítása. Már 1988-ban hozzáadott érté
kadót, személyi- és vállalkozási adórendszert vezettek 
be és azóta megalkották a társasági- és átalakulási, 
a csőd-, a külföldi beruházások védelmét szolgáló és 
az értékpapír törvényeket. A piacgazdaságban szoká
sos társasági formák működtethetők, biztosított a kül
földi tulajdonosok részére oszalékaik vagy vegyesvál
lalati nyereségeik repatriálása. 100%-os külföldi tulaj
donú vállalat is létesíthető.

1990-ben létrejött a gazdasági térség első érték- 
majd terméktőzsdéje. Előkészületben van többek 
között a számviteli-, a biztosítási- és egy új bank- és 
vámtörvény.

A kereskedelem területét érintette 1991 elejétől 
kezdve a legnagyobb változás. A korábbi KGST ke
retei között működő államok egymás közötti keres
kedelme is áttért a konveribilis devizán alapuló el
számolásra, az áruk 90%-ánál megszűnt az állam 
engedélyező-korlátozó szerepe. Importtal, így kőolaj- 
és kőolajtermék importtal 1991-től kezdve alanyi jo
gon bárki foglalkozhat. A vámszabályok betartása 
mellett a folyékony szénhidrogén importőr egyet-

* A 13. Kőolaj Világkongresszusra készített és rövidítve 
1991. október 24-én elhangzott előadás (Topic 31. Paper 3) 
magyar szövege

** Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság, (MÓL Rt.), 
Budapest

mid

J Á K O B  KÁROLY **
J Ó Z S E F  GÁ BOR  
S E B E S T Y É N  B É L A  **

len kötelezettsége a behozott áru mennyiségével ará
nyos biztonsági készlet tárolása vagy a tárolás finan
szírozása.

A magyarországi kőolajipar szervezeti átalakulása

Magyarországon a kőolaj- és földgáz kutatása, 
feltárása, termelése, a kőolaj feldolgozása, a kőolaj- 
termékek és a földgáz hazai nagykereskedelme állami 
tulajdonban van és a közelmúltig kizárólagossággal 
egységes keretek között, az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt (OKGT) szervezetében folyt. Az 
OKGT bruttó forgalmával a kelet-európai vállalatok 
1989. évi százas top-listáját vezette, ötödik volt 
nyereségével, de huszonhatodik egy alkalmazottra eső 
forgalmával.

A kőolajtermék-kiskereskedelem már régebb óta 
megosztott volt, 1990-ben az üzemanyagoknak mind
össze 60%-át forgalmazta az OKGT.

Az árakat az állam szabta meg és korábban kimon
dottan, majd kimondatlanul a kőolaj- és gáziparra a 
hazai piac ellátási kötelezettsége hárult.

A valódi piactól izolált, sajátos állam-vállalat kap
csolat az olajipar belső irányítási rendszerében szokat
lan struktúrát eredményezett, mint például az opera
tív szektor közvetlen központi irányítása és sajátos a 
különböző méretű 22 szervezet egyenlő súlya az igaz
gatótanácsban. A felelősségi rendszer párhuzamossá
gai, a külkereskedelem szeparáltsága, és sok más elem 
a piaci versenyképesség feltételeinek nem felelt meg.

A kormány 1991. áprilisi döntése nyomán 1991. jú
lius 1-jétől a háttéripari (például gép- és csővezeték
gyártási stb.) és szolgáltatási (például lakossági föld
gázszolgáltatási) tevékenységek önálló jogi személyi
ségként az olajipartól leváltak, privatizációjukat ösz
tönzik.

1991. október 1-jétől a megmaradt 9 vállalat 
Magyar Olaj- és Gázipari Részvényársaság néven, 
többségi állami tulajdonú vállalattá alakult, amely 
két profitérdekeltségű divízióra tagozódik. Ezek a 
kutatási-termelési (upstream), illetve a kőolajfeldol- 
gozási-kereskedelmi (downstream) ágazatok.

A feldolgozási-kereskedelmi ágazaton belül például 
egységes szervezésűvé válik minden, korábban az 
egyes finomítókban, és a kutatóintézetben folyó pár
huzamos tevékenység (kutatás-fgejlesztés, karbantar
tás, információ-feldolgozás stb.). A benzinkúthálózat 
egy részének privatizálása már végbement, de a kőo
lajipar belföldi kiskereskedelmi piaci részesedése szig
nifikáns maradt.

A divízió a szomszédos közép-európai régió kőolaj
feldolgozó iparával, kőolajtermék-kereskedelmével ke
rül versenyhelyzetbe. A központi beavatkozás által
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12 000nem torzított energiaárak a nemzetgazdaság és a la
kosság energiatakarékosságát fogják ösztönözni.

Az átszervezés célja a felelősségi, irányítási rendszer 
és az információs rendszer korszerűsítése, a tevékeny
ségek nagyfokú számítógépesítése, a kereskedelmi- 
marketing tevékenységek megerősítése, végső soron 
olyan szervezet kialakítása, amelynek privatizálás 
szempontjából üzleti értéke van.

A feldolgozási-kereskedelmi divízió szempontjából 
nézve a privatizálásnak alapvető célja a fokozódó 
környezetvédelmi, versenyképességi, piaci követelmé
nyekkel, a növekvő mennyiségi-minőségi terméki
génnyel lépést tartani tudó technológiai fejlesztések 
megvalósításához hiáyzó tőke bevonása lehet. Emel
lett természetesen a piaci ismeretek, irányítási tapasz
talatok „importja” is fontos tényező.

Magyarország enegiastruktúrája, a szénhidrogének 
szerepe a belföldi energiaellátásban

A hazai termelést meghaladó kőolaj- és kőolaj- 
termék- (és földgáz-)igényeket évtizedeken keresztül 
kizárólag szovjet forrásból elégítették ki, ami öté
venként megkötött, évenként újratárgyalt „államközi 
szerződéseken” alapult. A vásárolt kőolaj- és terméká
rakat az ún. bukaresti árelv szabta meg, amely a tár
gyévet megelőző öt évben kialakult tőzsdei árjegyzé
sek átlagát fogadtad. Emiatt és a meglehetősen sajá
tos rubel-forint árfolyamok következtében a kőolaj ára 
messze állt a világpiacon elfogadott valóságos tőzs
dei értékektől. Ezt szemlélteti az 1. ábra, amely több 
év átlagos tőzsdei jegyzési árait, valamint a buka
resti árképzési elven alapuló kőolaj-árakat veti össze, 
magyar pénzegységre átszámítva. Megjelent egy har
madik, még mesterségesebb ár is, az ún. belföldi el
számolási ár, amely az olajipar és a költségvetés kö
zötti elszámolás alapját képezte. Az elvont különbö
zet költségvetési bevétel-forrásul szolgált, meghatáro
zása meglehetősen empirikus volt, többek között azt a 
célt szolgálta, hogy más szektorok KGST országokba 
irányuló magyar kivitelének, hasonlóan torzított, ala
csony árbevételeit kompenzálja.

A hazai termelésű kőolaj és földgáz mennyisége 
után, a kőolajipar évenként módosított mértékű „kü
lönbözeti termelői forgalmi adó”-t fizetett be a költ
ségvetésbe.

Kis kivételtől eltekintve a főbb kőolajtermékek ára 
is jelentősen az importkövető versenyárszint alatti, 
hatóságilag rögzített vagy maximált érték volt.

A számok lényegében azt a rendszert tükrözik, 
amellyel az állam az árakon keresztül befolyásolta a 
lakosság szociális helyzetét (benzin, háztartási tüze
lőolaj, földgáz, brikettezési célú bitumen stb.). Évti
zedeken keresztül egyes termékeknek például a vegyi
pari benzinnek még az évenkénti mennyiségét és árát 
is rendeletileg előírták. Ezen túl a kőolajipar jöve
delmét évenként változó egyedi elvonásokkal, adókkal 
szabályozták.

Az ipar, a kohászat, különösen az ötvenes-hatvanas 
évek erőltetett iparosításakor létesített alapanyag-
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1. ábra. A  kőolajárak a központi tervgazdálkodás időszakában

gyártó ipar rendkívül energiapazarló. Az energiaigé
nyesség csökkentése a fejlett ipari államokban a ter
melési szerkezet átalakításával ment végbe, Magyar- 
országon a viszonylag olcsó, dotált energiaárak nem 
ösztönöztek sem az energiaigényes ágazatok felszámo
lására, sem energiatakarékosságra. A magyar gazda
ság a 70-es években a világgazdaság kihívásaira 4- 
5 éves késéssel reagált, összenergia-felhasználásának 
növekedése 1970-78 között évi 4% volt. A pazarlás 
jellemezte a lakossági fogyasztást, nem ösztönözte az 
energiatakarékos járművek, fogyaszási cikkek haszná
latát, jó hőszigetelésfi lakások építését.

A vegyiparban, a kohászatban nem egy olyan vál
lalat működik, amely 1 dollár energia felhasználásával 
mindössze 0,2- 0,6 dollár hozzáadott értéket állít elő. 
Gépkocsi-állományunk átlagos életkora 10 év körüli, 
fajlagos fogyasztása és környezetszennyezése átlagon 
felüli, 1/3-a kétütemű motorral működik.

Mindezek alapján aligha szorul magyarázatra az, 
hogy mind Magyarország, mind a többi volt köz
ponti tervgazdálkodású közép-európai ország egy főre 
eső energiafelhasználása szinte megközelíti az ipari
lag fejlett, fogyasztói társadalmakét, sőt meg is ha
ladja a dél-európai álamokét, de úgy, hogy ugyan
akkor az egységnyi GDP-re vonatkoztatott energia
felhasználás jelentősen meghaladja a nyugat-európai 
országok mindegyikét.

Kedvezőnek mondható viszont Magyarország ener
giastruktúrája. (2. ábra) A volt központi tervgazdál
kodású közép-európai országok közül Magyarországon 
legkisebb a szén aránya és legmagasabb a nukleáris 
energiáé. Kőolaj-egyenértékben számítva közel azonos 
mértékű a szén, a kőolaj és a földgáz felhasználása, ez
zel a földgáz/kőolaj aránya nagyobb, mint az OECD 
országok átlaga és az elképzeléseink szerint a földgáz 
szerepe tovább fog nőni attól függő mértékben, hogy a 
nukleáris kapacitás bővülni fog-e vagy sem. Ezt mege
lőzően kombinált ciklusú turbinák létesítésével terve
zik az elektromos igények kielégítését. Ezek csúcsidő-
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2. ábra. A  magyarországi prim ér energiafelhasználás alakulása

ben nem lényegtelen mennyiségű tüzelőolajat fognak 
igényelni.

Az összes energiaigény felét importálni kell. Kőo
lajból és kőolajtermékekből 1990-ben közel 70%-ot, 
földgázból 58%-ot tett ki az import. Ez utóbbi közép- 
európai viszonylatban rendkívül kedvező arány. A 
szénhidrogének részesedése 60%.

1990-ig az import lényegileg teljes egésze a Szov
jetunióból származott a kiépült földgáz-, kőolaj-, kő- 
olajtermék- és villamos-vezetékeken keresztül. 1990 
második felétől a szovjet kőolajszállítások akadozása 
miatt spot piaci vásárlásokra kényszerültünk. 1991. 
január 1-től a kőolajipar gazdálkodását egyszerre 
több, külön-külön is „forradalmi” változás érte:
-  az évtizedeken át stabil és kizárólag szovjet kőolaj

szállítás nemcsak visszaesett (ezévben* importunk 
kétharmadát remélhetjük szovjet forrásból), de bi
zonytalanná is vált;

-  az évtizedeken át viszonylag olcsó és rubel elszámo
lású kőolaj ára követi a világpiaci szintet, fizetési 
feltételei is szigorodtak;

-  a kőolaj és kőolajtermékek importját, hazai forgal
mazását, árképzését liberalizálták, de megszűnt az 
olajipar beszerzési, értékesítési monopóliuma is.
Egyik napról a másikra kényszerültünk új kőolaj- 

források megismerésére, gyors kőolajkiválasztási dön
tésekre, ár-, tőzsdei kockázatcsökkentési módszerek 
igénybevételére.

* (értelem szerint 1991. -  A  szerk.)

mkl

Fel kell készülni arra, hogy a Szovjetunió terme
lése, de főleg exportja a jövőben tovább csökken. Azt 
reméljük azonban, hogy a korrekt szovjet-magyar ke
reskedelmi kapcsolatokra alapozva a szovjet gazdaság 
nehézségeinek rendeződése, majd a külföldi cégeket 
is bekapcsoló kőolajkutatások termelésnövelő kapaci
tása folytán a jövőben is számolhatunk szignifikáns 
kőolaj-szállításra. A 2. ábra olyan szcenáriót mutat 
be, amely szerint az ezredfordulóig kőolajimportunk
nak közel 50%-át a Szovjetunióból reméljük besze
rezni. Komolyabb, tartósabb ellátási zavarok esetén 
az ADRIA kőolajvezeték intenzifikálását kell megva
lósítani, de más európai vezetékekhez való csatlako
zást is meg kell fontolni.

A piaci értékekhez igazodó energiaárak serkenteni 
fogják az energiatakarékosságot, de a kormányzatnak 
is törekednie kell további olyan ösztönzők és mun
kaerőgazdálkodási megoldások kialakítására, amelyek 
a nem hatékony termelő vállalatok leállítását ered
ményezik. Az európai gazdasághoz való felzárkózás
3-4%-os energiaigény-csökkentési ütemet tételez fel a 
magyar nemzetgazdaságban.

Motorbenzin-fogyasztás

A következőkben a motorbenzin-fogyasztás eddigi 
tényszámait és további alakulására vonakozó szcená- 
riók következtetéseit mutatjuk be kicsit részleteseb
ben. Ez a termék ugyanis alkalmasnak tűnik arra, 
hogy egyben a gazdaság múltbeli folyamatait, mai
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problémáit és várható alakulását illusztráljuk a S. 
ábra segítségével.

Tudni kell azt is, hogy az egy lakosra jutó személy- 
gépkocsik száma Magyarországon meghaladja ugyan 
a volt KGST országok átlagát, de például fele az 
ausztriai gyakoriságnak.

Az 1973-as első olajválság a motorbenzin fogyasz
tására nem hatott ki, hiszen az árakat a világgazdaság 
„átmeneti” zavaraitól való távolmaradás szellemében, 
központilag alacsony szinten tartották. Az 1979-es 
olajárrobbanás már éreztette a hatását: 1979. január 
és 1981. január között, több lépésben, a motorbenzin- 
árak 100-166%-kal emelkedtek. Még ez sem eredmé
nyezte azt, hogy a KGST országok korszerűbb, energi
atakarékos gépkocsikat gyártottak volna és 1984 után 
el kezdett növekedni a motorbenzin-fogyasztás, kez
detben a gépkocsi-állomány növekedésének az ütemé
ben, majd a 80-as évek végén ennél is gyorsabban.

A fentiekkel összhangban a kőolajfeldolgozás 1978- 
ban 10,5 millió tonnával tetőzött, attól kezdve 1990-ig
7,8 millióra csökkent.

1990 végén a világpiacról beszerzett kőolaj maga
sabb árát érvényesíteni kényszerültünk az üzemanya
gok árában is, 1991-től pedig a külkereskedelem libe
ralizálásával egyidejűleg a termékárak állami szabá
lyozás nélkül, szabadon mozoghatnak. A kőolajipar a 
kőolajtermékek termelői árát az ún. P latt’s árjegyzé

sek figyelembe vételével, az import árkövetés elvén, 
versenyszempontok alapján igyekszik kialakítani.

Előrelátható volt, hogy a központi irányítású gaz
daság piacgazdálkodásúvá történő átalakítása a nem
zetgazdaság alapvető átrendeződését váltja ki, ame
lyet a nemzeti jövedelem (GDP) átmeneti csökkenésé
nek kellett kísérnie. A reáljövedelmek és a vásárlóerő 
csökkenése következtében az 1991. évi motorbenzin
fogyasztásban drasztikus csökkenés észlelhető.

A S. ábra három szcenáriót is bemutat, amelyek 
alapvetően a gazdasági kibonakozás gyorsaságában 
különböznek. Több jel mutat arra, hogy a gazdaság 
fellendülése már 1992-ben megindulhat. A bemuta
to tt szcenáriók mindegyike azzal számol, hogy az ez
redfordulóig a gépkocsiállomány jelentősen korszerű
södik, a fajlagos fogyasztásban döntő javulás követ
kezik be és a változatok igényszámai ennek megfele
lően közelednek egymáshoz. A Budapesti Világkiál
lítás megrendezése esetén, elsősorban a megrendezés 
évében fogyasztásnövekedésre kell számítani.

Az ábra bemutatja a gázolaj igénybecslés két 
változatát is.

A termékigény-struktúrát teljes egészében a 4■ 
ábra szemlélteti. Azt emeljük ki, hogy az erőművi 
és tüzelési célú közép és nehéz fűtőolajfelhasználás 
fokozatosan csökkent és csökken.

Magyarország azon országok közé tartozott, amely 
a szóbanforgó időszakban -  minden nehézség ellenére
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4. ábra. A magyarországi kőolaj-termékigények

-  a termelő ágazatok, a közlekedés, a lakosság és 
a kommunális szféra energiaigényét lényegében véve 
zökkenőmentesen kielégítette, üzem és fűtőanyag kor
látozásra sohasem volt szükség.

A magyar kőolajfeldolgozó ipar mai helyzete, 
szerepe

A közelmúltig a kőolajipar nem működhetett 'tény
leges profitcentrumként, és csupán termékfeleslegei
nek értékesítésén keresztül volt kapcsolata a valódi 
piaccal. Ez a szűk kapu és egyes nyugat-európai cé
gekkel kialakított kooperációs és vegyesvállalati kap
csolatai azonban mégis elegendő „köldökzsinórnak” 
bizonyultak ahhoz, hogy finomítóink már jóideje fel
ismerjék, hogy fejlesztéseiket világpiaci árak és kör
nyezetvédelmi trendek alapján értékeljék.

Úgy ítéljük, hogy ezért a kőolajfeldolgozás egyike 
lett Magyarország azon ipari ágazatainak, amelynek 
sikerül meglehetősen versenyképes technológiai és ter
mékszerkezetet és hatékonyságot kialakítania, amiért 
is jó eséllyel nézhet szembe a most kialakuló szabad
piaci verseny kihívásaival.

A kövekező ábrák a feldolgozóipar létesítményeinek 
földrajzi elhelyezkedését (5. ábra) és szerkezetét (6. 
ábra) mutatják be. Kiindulási helyzetnek a folyamat
ban lévő és az 1991/92-ben befejeződő, mintegy 200 
millió USD költségű környezetbarát fejlesztési prog
ramcsomag megvalósulása utáni állapotot tekinthet
jük.

Magyarország kontinentális elhelyezkedésű, tenger
től távoleső ország. Stratégiai jelentőségű az, hogy kő
olajellátásában ennek ellenére nincs egyetlen piachoz 
kötve, csővezetékkel kapcsolódik mind a Szovjetunió
hoz (Barátság II.), mind a jugoszláviai Omisalj olaj
kikötőjéhez (Adria csővezeték). A Szovjetunióból ter
mékvezeték is érkezik, amely belföldön folytatódva át
szeli az országot, érinti két finomítónkat, több nagyke
reskedelmi elosztó telepünket és két helyen csalakozik 
dunai uszálykikötőkhöz.

A hazai kőolajtermelés az összes kőolajfelhasználás 
mintegy 25%-át teszi ki. Zöme Dél-Magyarországon 
(Algyő térségében) kerül felszínre. Ez kis kéntartalmú, 
könnyű (API 44), kenőolajgyártás szempontjából ki
emelkedő minőségű olaj. A dunántúli mezők teljesít
ménye kisebb és főleg igen nehéz (API 17), bitumen- 
gyártás szempontjából kedvező kőolajat nyernek ki.

A feltárt mezők termelésének fokozatos csökkené
sére kell számítanunk. Az évi közel 1,9 millió tonnás 
termelés 2000-re 1,5 Mt-ra esik vissza. A koncessziós 
lehetőség megteremtődésével, korszerű kutató-feltáró 
eszközökkel azonban nem kizárt új mezők felfedezése, 
termelésbe állítása.

A kőolajiparnak ma három kőolajat feldolgozó 
finomítója van.

A legnagyobb a Dunai Kőolaj finomító (DKV). Köz
ponti helyen a fővárosól 30 km-re, a két szovjet és a 
jugoszláviai kőolajvezeték találkozási pontjában egy 
1870 MW kapacitású szénhidrogén erőmű (Dunai Hő
erőmű Vállalat -  DHV) szomszédságában a Duna 
mentén épült. Dunai olajermék-kikötője van és Bu-
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5. ábra. A magyarországi kőolajfeldolgozás létesítményei

dapest repülőterét csővezetéken látja el. Nelson sze
rinti komplexitási indexe 11,4, mint ilyen a térség 
legkomplexebb finomítója (6 . ábra). Atmoezférikus- 
vákuumdesztilláló (AVD) kapacitása 7,5 millió tonna, 
közel teljes terheléssel működik. Korszerű üzemanyag- 
és fűtőanyag-gyártást szolgálják hidrogénező kén- 
menesítő (HDS), katalitikus benzinreformáló (REF), 
katalitikus krakkoló (FCC), alkilező (ALK), könnyű 
benzin-izomerizáló (C6 ISOM), viszkozitástörő (VB) 
üzemei. Emellett propilént, aromásokat (AROM 
EXTR) ezen belül izomerizációval (XYL ISOM) or- 
toxilolt (O-XYL) kenőolajokat (LUBES) paraffine
ket (WAX) és bitument (BITU) is előállít. Jelentős 
lépésnek tekinthető 20 millió USD alaptőkéjű olasz 
(MONTEDIPE, IFC bank) és magyar (DKV, BB 
bank) polisztirolgyártó (HIPS/EPS) vegyes vállala
tának (Dunastyr) az 1991. évi üzembehelyezése. Az 
előzőekben már említett, 1991/92-ben befejeződő fej
lesztés keretében már működik az új folyamatos rege- 
nerálású reformáló (CCR) és folyamatban van a ka
talitikus krakkolás alapanyagát enyhén hidrokrakkoló 
(MHC), egy hidrogénezéses szelektív gázolaj krakkoló 
(HDW) és egy újabb kénkinyerő (CLAUS) üzem meg
valósítása. Minthogy a finomítónak döntő súlya van a 
hazai üzemanyag-gyártásban, ez a fejlesztés lehetővé 
teszi, hogy 1992. január 1-től a motorbenzinek maxi
málisan 0,15 g/1 ólmot, 1992. április 1-től a dízel üze

magyag maximálisan 0 ,2%, a tüzelőolaj maximálisan 
0,3% kenet tartalmazzon, és hogy a dízel üzemagyag 
hidegszfirhetősége (CFPP) télen maximálisan -12°C 
legyen. Mindezek, és az üzemanyagok egyéb tulajdon
ságai nyugat-európai összehasonlításban is megállják 
a helyüket, 1992-es szabványaink elsősorban az EN, 
DIN, ONORM szellemét követik, bizonyos paraméte
reiben ennél szigorúbbak.

Mindezek mellett biztosítani lehet a katalizátoros 
gépkocsik ólommentes benzin igényét, az Európai 
Közösség normái szerinti Euroszuper minőségben.

A második finomító a Tiszai Kőolajfinomító (TIFO) 
a Szovjeunióból jövő kőolaj- és kőolajtermék csőve
zetékhez csatlakozik, szomszédságában egy 860 MW 
teljesítményű szénhidrogén erőmű (Tiszai Hőerőmű -  
THE), és egy olefinmű (Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 
-  TVK) működik, ez utóbbit a Szovjetunióval eti
lénvezeték köti össze. A térségben még egy petrolké
miai üzem (BorsodChem) működik. A TIFO-ban évi 
3 millió tonnányi atmoszférikus és vákuumdesztillá
ciós (AVD) kapacitása mellett korszerű középpárlat 
és vákuumpárlat kénmentesítő üzem működik. Nel
son szerinti komplexitási indexe azonban csak 2,9. Ez 
a szerkezet annak megfelelően alakult ki, hogy a fi
nomító lássa el benzinnel az olefinmüvet, szolgálja ki 
a kelet-magyarországi régiót gázolajjal és fűtőolajjal. 
Az olefingyár C4-frakciójából MTBE-t és nagy tiszta-
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6. ábra. A  finom ítók technológiai sémája

ságú izo-butilént (IBU), a pirolízisbenzin nehéz frakci
ójából motorbenzint gyárt. (A pirolízisbenzin könnyű 
frakcióból a DKV állít elő benzolt.)

A finomító kőolajfeldolgozó kapacitása az utóbbi 
években 25% alatt volt leterhelve. A térség vegyi
para, az erőmű közelsége, és a kelet-európai térség 
üzemanyag-piacának felvevőképessége esetén, az Ad
ria csővezetékhez való csatlakozással kialakítható te
lepítési előnye hosszútávú szerepét felértékelheti.

A harmadik finomító az Ausztriához közel eső Za
lai Kőolajfinomító (ZKV)0,5 miihó tonna névleges ka
pacitása (AVD) egyenletesen 65-70%-ban van leter
helve. A közeli bitumenes (BIT) kőolajok feldolgozá
sára specializálódott, korszerű modifikált bitumene
ket is előállít.

Egy negyedik finomítóban, a Komáromi Kőolajfi
nomítóban (KKV) a kőolajfeldolgozás 1984-ben leállt, 
ma kenőolajat kever és szerel ki. Tárolótere és dunai 
kikötője a termékkereskedelmet segíti.

A kőolajfeldolgozó ipar a 80-as évek közepétől arra 
törekedett, hogy a világ élenjáró technológiai licen- 
szeit integrálja technológiai sémájába, régi üzemeit új 
katalizátorokkal, hatásfokjavító, energiaracionalizáló 
rekonstrukciókkal korszerűsítse. Ez utóbbiakat a Vi
lágbank is támogatta 6,5 miihó dollárral. A feldol
gozás színvonalát tovább emeli az, hogy egyre több 
üzemben van számítógépes off-line optimálás és on
line irányítás.

Az említett „környezetkímélő” beruházási prog
ramcsomag megvalósítása csak pillanatnyi lélegzet- 
vételre ad időt. Kétségtelenül a legjobb időpontban. 
Akkor, amikor a piacgazdálkodásra való átállás, az

rrikl

irányítási és információs rendszer, az egész szervezet 
korszerűsítése köti le a figyelmet.

Problémák, kihívások

A viszonylagos sikerek ellenére a kihívás óriási.
Ha ez a közép-európai viszonylatban élmezőnyhöz 

tartozó feldolgozó ágazat meg akarja tartani döntő 
belső piaci ellátási és jelentős kiskereskedelmi része
sedését és hozzá akar járulni az ország ama szán
dékához, hogy fokozatosan integrálódjon az európai 
közösségbe, akkor mind az európai térség rohamo
san szigorúbbá váló körnezetvédelmi követelményei
hez, mind korszerűbbé váló termékszerkezetéhez kell 
igazodnia és olyan hatékonyan kell működnie, hogy
-  egy olyan időszakban, amikor a kőolajfeldolgozás 
világszerte amúgy is rendkívül szerény nyereséggel 
(margin) dolgozik -  képezhessen hiteltörlesztéseihez 
és további fejlesztéseihez szükséges tőkét.

Ezen a téren mérlegelnie kell és lehet a privatizáció 
kínálta lehetőségeket, társasági tőke bevonását. Mér
legelnie kell a regionális finomítók együttműködésé
nek vagy versenyének alternatíváit is.

A versenyképesség fokozása mellett a fejlesztések 
döntő mozgatórugója a környezetvédelem. Nemcsak 
azért, mert a korszerűtlen termékek nem versenyké
pesek, hanem azért is, mert Magyarország csatlako
zott az 1979. évi Genfi Környezetvédelmi Tanácsko
záson alapuló kén-dioxid csökkentését célzó 1985-ös 
Helsinki és szén-dioxid csökkentését szolgáló 1988-as 
Szófiai Egyezményhez és folyamatban van csatlako
zása az illékony szerves vegyületek csökkentési meg
állapodásához. Emellett a kőolajfeldolgozás fejlesztési 
igénye, üteme függ attól is, mikorra sikerül csatlakozni 
valamilyen újabb földgázvezeték-rendszerhez, létesül- 
e újabb nukleáris erőmű, addig milyen kombinált cik
lusú turbinakapacitás létesül, és természetesen attól 
is, hogy a nemzetgazdaság élénkülése, iparának, köz
lekedésének korszerűsödése hogyan alakul.

A felzárkózás sratégiájának fő irányai már körvona
lazódtak, időbeli megvalósulásuk, sorrendjük azonban 
az említett tényezőktől függ. A következőkben köze
lebbről is bemutatjuk a fejlesztési feladatokat, lehető
ségeket, amelyekről elöljáróban hangsúlyozni kell azt, 
hogy mindezek olyan opciók, amelyek közül egyesek 
sürgősek, mások megvalósítása esetleg célszerűtlen is, 
és hogy az olajipar átszervezésével párhuzamosan kell 
ezeket újraértékelni. Az opciókat is bemutatja a 6. 
ábra.
-  Első helyre sorolandó a fűtőolajhelyzet megoldása. 

A szovjet kőolaj közepes-nagy (1,4%) kéntartalma, 
45 ppm vanádium, 13 ppm nikkel fémtartalma foly
tán fűtőolajunk zömmel 3% feletti kéntartalmú, 
meglehetősen nagy viszkozitású. Tengerhajózás hí
ján a legnehezebb komponenseket nem lehet a 
bunker-fűtőolajba keverni.
Elvileg a probléma megoldható észak/nyugat-afri- 
kai, északi-tengeri édes kőolajok importjával. Hosz- 
szabb távon, különösen ha a nagy és kis kéntar
talmú fűtőolaj árkülönbsége az utóbbi iránti foko

3 2 6 1062 .  X L V II .  É V F O L Y A M .  8. S z A m



zódó kereslet folytán nő, a kőolajmaradék konverzi
ója (például a kokszolás, aszfaltmentesitő extrakció, 
hidrokrakkolás stb. valamelyike) jelentheti a gazda
ságos megoldást. Ezzel egyben a kőolaj minőségétől 
való függőség is csökken. A megoldás egyik kulcs
kérdése a keletkező melléktermékek, elsősorban a 
nehéz maradék hosszútávú hasznosíthatósága.

-  Az ólommentes benzin részarnyának növekedése 
újabb oktánszámnövelő fejlesztést igényel. (Nyugat- 
Európa ólommentes benzinforgalmának részará
nyát 1995-ben átlagosan 30%-ra, 2005-ben 70%- 
ra becsülik. A mai technológiák Magyarországon 
mintegy 20% Euroszuper minőségű benzin gyártá
sát engedik meg.)
Az egyik feladat a meglévő reformálók korszerűsí
tése, de a környezetvédelmi (ólom, aromás, benzol, 
illékonyság) előírások teljesítése érdekében MTBE, 
esetleg TAME üzemet kell építeni.

— Szükség van a kenőolaj-blokk rekonstrukciójára, 
egyrészt mert csökken a jó minőségű hazai kőolaj

mennyisége, másrészt növekszik a nagy viszkozitási- 
indexű alapolaj igény. A kőolajmaradék feldolgozá
sával összhangban kell megoldást kialakítani.

-  Műszaki-gazdasági elemzések azt mutatják, hogy 
magyar olefinipar stabil alapanyagellátása, mel
léktermékeinek (C4, pirolízisbenzin) legelőnyösebb 
hasznosítása a kőolajfinomítók és az olefinmű és a 
szomszédjában lévő erőmű közös szempontjai sze
rinti fejlesztésével érhető el. Az olefinmfi alapanya
gát az üzemanyaggyártással összehangoltan kell di
verzifikálni. A megoldás a kihasználatlan finomító 
leterhelését is biztosítaná.

-  A Dunai Kőolajfinomítóban keletkező petrolkémiai 
alapanyagok (aromások, MSA, propilén) feldolgo
zottsági fokának növelése a diverzifikálás és a ver
senyképesség javítása érdekében egyaránt fontos. 
Komoly piaci és versenyképességi elemzések alap
ján, regionális kooperációk keresésével kell dönteni 
a 6 . ábrán feltüntetett kínálkozó lehetőségek közül.
A  kézirat beérkezett: 1992. febr. 19.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 1984- 
ben

NOVICARDIN-díjat

létesített. A díj odaítélése jelölés vagy pályá
zat útján történik. A 80.000.-Ft-os díjjal évente 
egy olyan, a kémia, az orvostudomány, a bio
lógia vagy más tudományok területén működő 
személyt lehet jutalmazni, aki az alapítványren
delő által létrehozott készítmény, a NOVICAR- 
DIN vizsgálatában, vagy a rákbetegség gyógyí
tását szolgáló gyógyszerek kutatásában kiemel
kedő eredményt ért el.

A jelöléseket, ill. pályázatokat
1 9 9 2 .  s z e p t e m b e r  1 5 - i g

lehet a Kémiai Tudományok Osztályának titkár
ságán (1051 Budapest, Nádor u. 7.) benyújtani, 
mellékelve egy összeállítást a tudományos köz
leményekről. ill. szabadalmakról.

A díj odaítélésére az MTA Biológiai-. Kémiai 
és Orvostudományok Osztályának képviselőiből 
álló alkalmi bizottság tesz javaslatot a Kémiai 
Tudományok Osztályának, mely orvosokkal, ill. 
biológusokkal kiegészített ülésen hozza meg a 
határozatát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia, az Ipari 
Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság, a Budapesti Műszaki Egyetem, a 
Gyógyszeripari Egyesülés és a Magyar Kémi
kusok Egyesülete a kimagasló hazai szintetikus 
szerves kémiai kutatások jutalmazására 1983- 
ban

Zemplén Géza díjat

alapított.
Az alapítók képviselőiből alakult bizottság az 

MTA Szerves Kémiai Bizottságának javaslatát 
figyelembe véve 1992-ben jelölés alapján egy 
100.000.-Ft-os 1. díj; negyven évnél nem idő
sebb kutatók számára pedig jelölés vagy pályá
zat alapján egy 60.000.-Ft-os 2. díj. s az ezekkel 
járó emlékérem és oklevelek odaítéléséről dönt.

Felhívjuk a szintetikus szerves kémia terüle
tén dolgozókat, hogy jelölésüket vagy saját pá
lyázati anyagukat

1 9 9 2 .  a u g u s z t u s  3 1 - i g

az MTA Kémiai Tudomáyok Osztályára (1051 
Budapest, Nádor u.7.) küldjék be. A jelölés
hez. illetve a pályázatokohoz mellékelni kell egy 
összeállítást a tudományos közleményekről, il
letve szabadalmakról.

A  Z e m p l é n  G é z a  D í j  o d a í t é l é s é r e  a l a k u l t

B i z o t t s á g
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Megemlékezés Proszt János (1892-1968) professzorról születésének 
centenáriumán

Idős korára mindenki összekötő kapoccsá válik az 
általa megélt múlt és az akkori jelen között. Ez ter
mészetes. Ha közben a történelem ezen időben na
gyon sok eseményt, alapvető változásokat produkált s 
az illető ezeket megfelelő műveltséggel tudta tudato
sítani, önmagában regisztrálni és emlékezetben rak
tározni, akkor ez az emberi kapocs már történelmi 
forrás lehet. Századunk a magyar embernek igen sok 
történelmi változást produkált, többnyire keservese
ket, s az idős emlékezők így mindig a szebb, a fénye
sebb múltra emlékezhetnek. Most van először, hogy a 
jelen fiatal nemzedékei olyan változásra emlékezhet
nek majd, amikor a rosszból jó lett, s megérhetik e jó 
változásnak a gyümölcseit is, melyek ma még itt-ott 
szükségszerűen keserűek, s nem gondtalanok.

Proszt János professzor úr a szakmai alkotó mel
lett a forrásértékű emlékezőt jelentette a magyar ké
mia és felsőoktatás számára. Szerencsém volt közel
ről ismerni és hosszú órákat beszélgetni vele, emléke
iről, személyekről, szakmai eseményekről. A beszélge
tés nem jó kifejezés, hiszen többnyire ő mesélt és én 
hallgattam. Szeretett mesélni, irodájában, de akár a 
villamos megállónál is, nem törődve vele, hogy hány 
kocsi megy közben el. Klasszikus műveltséggel, élénk 
történelmi érdeklődéssel, sok személyes ismeretséggel 
rendelkezett. Ő még hallotta Than Károlyt és Wilhelm 
Ostwaldot előadni, dolgozott Nernst laboratóriumá
ban és szakmai vitát folytatott Hevesy Györggyel. Be
csülte és szerette a tudományok történetét. Úgy vélte, 
hogy a természettudományokat is történelmi fejlődé
sükben kell előadni, s nem a mindenkori jelen helyzet
ből kiindulva, s annak megismertetésére szorítkozva, 
mert így éppen annak tudatosítása marad el, hogy 
a természettudományok jelenje mindig csak átmeneti 
állapot, hiszen ezek szüntelenül fejlődnek, s így isme
reteink változnak.

Proszt János még a monarchia korában végezte ta
nulmányait, átélt két világháborút, aktívan résztvett 
az egyikben, megélte a régi Magyarország trianoni 
összezsugorodását, az avval járó gazdasági válságo
kat, a nyilasok rémuralmát, Rákosi Mátyás terror
ját, ötvenhat fényes, majd tragikus napjait. Szeren
csésen élte végig, mert személy szerint, egzisztenciá
lisan egyik sem érintette alapvetően, mint annyi más 
kortársat, s így mindenkor objektív és a felsorolt ko
rokban is kritikus figyelő maradhatott.

Proszt János 1892. február 6-án született Budapes
ten. Édesapja vasúti főfelügyelő volt. A Barcsay utcai 
gimnázium elvégzése után a budapesti egyetem orvos
karára ment beiratkozni, aztán mégis avval lepte meg 
szüleit, hogy a bölcsészeti karra iratkozott be. Mint 
mesélte, azért döntött így, mert eszébe jutott, hogy 
orvosnak és portásnak rengeteg lépcsőt kell járnia, s 
ezt nem akarta. A bölcsészeten akkor még nem volt

* Országos Műszaki M úzeum  és BME, B udapest
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kötött tanrend, elég szabadon lehetett a tárgyakat vá
lasztani. Ő főleg kémiát és fizikát hallgatott, mellette 
matematikát, kiegészítőleg különböző történelmi elő
adásokat és nyelveket. Németül kitűnően beszélt és 
írt, franciául is jól, s bár az angol Közép-Európában 
akkoriban még nem volt túlságosan fontos nyelv, azt 
is tűrhetően megtanulta.

Már tanulmányai folyamán Buchböck Gusztáv pro
fesszor 3. sz. kémiai tanszékén kutatott s ott maradt 
azután is. Bár a tudományegyetem csak számokkal 
megkülönböztetett kémiai intézetei szakmailag még 
nem voltak profílozva, a professzor érdeklődése mind
egyiknek adott egy bizonyos szakmai irányzatot leg
alábbis a kutatásban. Buchböck speciális figyelme a 
kémia akkor legfiatalabb ágának, a fizikai kémiának 
szólt. E tudományág hazai úttörői közé tartozott. 
Korábban e tudomány bölcsőjénél, Wilhelm Ostwald- 
nál dologozott annak lipcsei intézetében, majd a má
sik nagynál, Walter Nernstnél Göttingában. Az ionok 
hidratációs számának meghatározására utóbbi helyen 
kidolgozott módszere nevének maradandó helyet biz
tosított e tudományágban. Néhány reakciókinetikai 
közleménye is megjelent. Aztán kinevezték a buda
pesti egyetem professzorává, s evvel, sajátságos mó
don, tudományos és publikációs tevékenysége szinte 
megszűnt. Proszt professzor nekem így magyarázta e 
jelenséget: Buchböck sosem volt megelégedve eredmé
nyeivel, mindig újabb és újabb megvizsgálnivalót ta
lált rajtuk, mielőtt közzé tenné azokat. Továbbá túl 
sokat tudott, mert rengeteget olvasott. A kémiának 
élő lexikona volt. Ha valamelyik munkatársa valami 
új ötlettel állt elő, vagy kutatási eredményéről szá
molt be büszkén, a professzor pipáját füstölve meg
hallgatta, aztán fejből elmondta, hogy ki foglalkozott 
evvel már a világon, ki csinálta ezt már majdnem meg, 
miért nem érdemes ennek nekikezdeni, illetve hogy 
miért nem célszerű az eredményeket már publikálni, 
mit kellene még megvizsgálni. És ez ment a végtelen
ségig, míg a delikvens lelkesedése végleg lelohadt.

Proszt professzor jól megfigyelte főnökét, én viszont 
megállapítottam, hogy rá is ragadt valami róla. 0  
ugyan nem pipázott hallgatagon a beszámoló közben, 
hanem kettébe vágott méregerős cigaretták füstjét 
fújta örökösen szipkájából, s nem a végén, hanem 
már a beszámoló folyamán elmondta, nem túlságosan 
röviden, hogy mit kellene a témában még csinálni, 
milyen új u ta t lehetne megnyitni, szóval nála se volt 
könnyű valamit lezárni. Túl sok új ötlet, lehetőség 
kergette egymást agyában s már nem az érdekelte, 
amit elértek, hanem az, amit még el lehetne érni.

Proszt János 1913-ban doktorált, disszertációja az 
oldott jód molekuláris állapotáról szólt. Ösztöndíjjal 
a berlini egyetemre mehetett, ahol Nernst és Planck 
előadásait hallgatta. Hazatérte egybeesett az első vi
lágháború kitörésével, bevonult a 6 . cs. és kir. tá
bori tüzérezredhez és négy évet töltött a fronton.
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A háború után tanársegédként visszatért a 3. sz. 
kémiai intézetbe, 1923-ban nősült, Jordán Károly- 
nak a neves matematikusnak, későbbi professzornak 
Gizella lányát vette feleségül, aki vegyészhallgató 
volt.

1924-ben megpályázta a soproni Bányászati és 
Erdészeti Főiskola megüresedett kémiai tanszékének 
professzorságát. Tudjuk, hogy ez a főiskola Selmec
bányán alakult 1769-ben, s világhírre tett szert a 18. 
században elsősorban kémikusai és azok eredményei 
alapján. Az is ismeretes, hogy itt született meg a ké
miai laboratóriumi gyakorlati oktatás, már az Akadé
mia (akkor így hívták) jogelődjénél az 1735-ben III. 
Károly által alapított bányatisztképző iskolában. A 
Főiskola oktatási formája szolgált mintául a párizsi 
École Polytechnique-nek 1794-ben, mint azt a főisko
lát létrehozó konventi ülés jegyzőkönyvéből tudjuk. 
Az oktatástörténeti irodalom az egyetemi kémiai la
boratóriumi gyakorlatok bevezetését Liebignek tulaj
donítja. Ez annyiban igaz, hogy egyetemen valóban 
Liebig giesseni tanszékén volt először hallgatói labo
ratóriumi oktatás. Ám Liebig a párizsi Ecole Poly- 
technique-n tanult, s ott ismerte meg ezt a „selmeci 
módszert” .

A történelmi dicsőség Proszt kinevezésekor már 
csak emlék volt, az iskola fennállása óta legválsá
gosabb korát élte. A trianoni béke Selmecbányát 
Csehszlovákiának ítélte. A főiskola összecsomagolt, a 
szó szoros értelmében műszerestől, laboratóriumostul, 
könyvtárostul, professzorostul és elindult a megma
radt hazába új magyarországi helyet keresni. Hányat
tatások után Sopron városa fogadta be a kószáló Aka
démiát, ahogy tudta. A katonai reáliskola régi épüle
tét kapta meg. Selmecbányán 150 éven át működött 
az Akadémia közel kétszázéves, rég kinőtt épületei
ben, mígnem végre 1912-ben beköltözhetett ragyogó 
új épületeibe, melyek vetekedhettek Európa bármely 
egyeterúíével. Ahol a laboratóriumok is a legkorsze
rűbbek voltak. Rövid ideig tartott e dicsőség s a fő
iskola megint régi, korszerűtlen körülmények közt ta
lálta magát. A fiatal, elsőre rendkívüli, majd 1927- 
ben rendes professzorrá kinevezett Proszt Jánosnak, 
az első nem Selmecbányáról átjött profeszornak nem 
kevés szervezési feladata akadt a szükségberendezéssel 
működő tanszéken, ahol általános, szervetlen és fizikai 
kémiát kellett előadnia.

A soproni főiskolát 1934-ben, a műszaki felsőok
tatás átszervezése során beolvasztották a József Ná
dor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetembe, an
nak Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karaként. Taka
rékosság jegyezte az átszervezést. Ám ennek ebben 
az esetben semmi realitása nem volt, hiszen Buda
pest és Sopron között párhuzamos tanszékeket sem
miképpen sem lehetett összevonni. Én máig sajnálom 
e lépést, hiszen evvel Európa egyik legrégibb műszaki 
felsőoktatási intézményét sikerült forma szerint eltün
tetni. Aztán amikor még helyileg is eltüntették, annak 
legrégibb részét a bányászatot és kohászatot 1949-től 
Miskolcra telepítvén és a Rákosi Mátyás nevét viselő 
nehézipari egyetembe beolvasztván, a selmeci hagyo
mányokat erőszakkal elnyomván, akkor úgy tűnt, az

ősi Selmecbányái Akadémia és annak szelleme végleg 
kipusztult. De úgy látszik, erősebb volt a szellem az 
elnyomásnál, hiszen az utóbbi évek folyamán Miskol
con is újra éledni látszik.

Visszatérve az 1934-es egyesítésre, megemlítem 
Proszt professzor úr ingerült visszaemlékezését, mond
ván, hogy a tanári karnál az is szerepet játszott és 
azért is támogatta a beolvasztás tervét, mert a régi 
köztisztviselői rendszerben az V. fizetési osztálytól 
járt a méltóságos cím. Az egyetemi tanár az V. fi
zetési osztályba tartozott, a VI-ban azonban, ahova 
a főiskolai tanárok taroztak, csak a nagyságos meg
szólítás dukált. Az átszervezéssel pedig a soproni 
professzorok automatikusan egyetemi tanárok lettek. 
Proszt professzor sajnálta a Főiskolát, érthetően, hi
szen ő nemcsak kémikusként, de tudománytörténész
ként is jelentősét alkotott! 1940/41-ben, továbbá egy 
jóval nehezebb időszakban, a II. világháborút köve
tően 1945/46-ban a soproni kar dékáni tisztét töltötte 
be. 1948-ban a budapesti műegyetem megüresedett 
szervetlen kémiai tanszékére nyert meghívást. Öröm
mel tett ennek eleget, mert soproni tanszéke fölé, ő 
legalábbis így érezte, már fenyegetően tornyosult a 
Miskolcra költöztetés veszélye, ahova semmiképpen 
sem akart menni. 1963-ban vonult nyugdíjba. 1953- 
ban a szilikonokkal kapcsolatos hazai úttörő kutatá
saiért, két munkatársával Lipovecz Ivánnal és Nagy 
Józseffel közösen Kossuth-díjjal tüntették ki. 1956 ta
vaszán a Tudományos Akadémia levelező tagjává vá
lasztotta. Szívpanaszokkal ment kórházba, már gyó
gyulni látszott, mikor 1968. július 5-én szíve váratla
nul mégis felmondta a szolgálatot.

Proszt Jánost tudományoe munkássága kezdetén 
az inaktív kémiai elemek lehetséges száma foglalkoz
tatta. Elméleti megfontolásokból feltételezte egy inak
tív polonium izotóp létezését tellur és bizmut ércek
ben. Hevesy Györggyel és a bécsi Rádiumintézettel 
együttműködésben és vele sokban vitatkozva folyt e 
kutatás, mely végül is nem igazolta eredeti feltétele
zését, de avval a megállapítással járt, hogy a Bi-83-on 
túl inaktív elem már nem létezhet.

Sopronban a kohászathoz közelálló témákkal foglal
kozott, nevezetesen a fémdúsításhoz alkalmazott flo- 
tációs eljárások elméletét tanulmányozta. Megállapí
totta, hogy e folyamat lényegében egy koagulációs je
lenség, amelyben a szilárd és a folyékony fázis között 
fellépő elektrokinetikus potenciával jut jelentős sze
rephez. E vizsgálódás folyományaképpen az elektro
kinetikus jelenségeket tanulmányozta általában. Be
bizonyította, hogy az elektrokinetikus mozgékony
ság képleteiben szereplő állandók különbözőségei go
lyó illetve cilinder alakú részecskéknél a görbületekre 
vezethető vissza. Az elektrokinetikus témára időről 
időre, még budapesti professzorsága idején is vissza
tért.

Proszt János és Kollár György gőz-folyadék-rend- 
szerek egyensúlyviszonyait tanulmányozva az egyen
súly eltolódás szabályszerűségeit állapította meg só
effektus befolyására. Kimutatták a komponensek die- 
lektromos állandóinak befolyását e jelenségre és azt, 
hogy binér elegyekél létezik egy olyan összetétel, az
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egyensúlyi görbén egy olyan pont, amelyiket a sóef
fektus nem befolyásol. Számos közleményt jelentettek 
meg e témából és az ennek folyományaként végzett 
ebullioszkópos mérésekről.

A Kossuth-díjat Proszt professzor említett munka
társaival Lipovecz Ivánnal és Nagy Józseffel közösen 
a szilikonok területén elért eredményeikért kapták. A 
napjainkban egyre több célra sikeresen alkalmazásra 
kerülő szilikonokkal kapcsolatos hazai kutatások és 
eredmények kiindulópontját az ő munkájuk képezte. 
E munka során több szabadalom is született. A szili
konok kutatása a BME Szervetlen kémiai tanszékének 
karakterisztikus témája maradt, s jelentősen kibon
takozott és sokoldalú ipari alkalmazást nyert Proszt 
János utódának, a fentebb említett Nagy Józsefnek 
tanszékvezetői működése során.

Proszt János használt elsőnek polarográfot Magyar- 
országon. Különböző alkalmazások mellett tovább is 
fejlesztette a módszert. Munkatársaival Paulik Jenő
vel annak szelektivitását növelte a polarográfiás áram 
deriválása révén. Poós Lászlóval együtt pedig kidol
gozta a polarocoulometriás eljárást.

Proszt legnagyobb jelentősége azonban kétségtele
nül a szak- és tankönyvírásban volt. Proszt János 
és Erdei Grúz Tibor „Fizikai kémiai praktikum” c. 
könyve a maga nemében első volt magyar nyelven. Se
regnyi nemzedék használta tanulmányai során e köny
vet, melynek első kiadását (Sopron 1934) 10 további 
egyre bővített, korszerűsített megjelenés követte, az 
utolsó Budapesten 1967-ben.

Lengyel Béla, Proszt János és Szarvas Pál „Általá
nos és szervetlen kémia” c. tankönyve 1954-1967 kö
zött ugyancsak öt kiadást ért meg.

A magyar mellett németül is megjelent a Proszt- 
Cieleszky-Győrbíró által 1964-ben, ill. 1967-ben meg
jelent „ Polarográfia” c. mű.

Különös szeretettel és hálával emlékezem meg 
Proszt János kémiatörténeti munkásságáról. Forrásér
tékű volt számomra az ugyancsak magyarul és néme
tül 1938-ban megjelent „A selmeci Bányászati Akadé
mia mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője ha
zánkban” c. könyve. Ebben publikálta alapos könyv- 
és levéltári kutatásai alapján a selmeci iskola első há
rom kémia professzorának, Jacquinnek, Scopolinak és 
Ruprecht Antalnak akkori nemzetközi rangú és ismert- 
ségfi eredményeit. Utóbbi már magyarországi szüle
tésű volt, aki tanulmányait is már az Akadémián sze
rezte. Proszt János munkáját jellemzi, hogy sok ak
kori kísérletet megismételt, igazolt vagy mai tudásunk 
alapján újraértelmezett. Ugyancsak jelentős a pesti 
egyetem híres kémia és botanika professzora, Kitai- 
bel Pál kémiai munkásságának Proszt általi méltatása, 
melyet sokáig háttérbe szorított az emlékezetben Ki- 
taibel mint botanikus.

Személy szerint különös öröm és megtisztelte
tés számomra, hogy megemlékezhettem Proszt pro
fesszor úrról születése századik évfordulóján, mert tu
dománytörténészi működésemhez igen sok biztatást 
kaptam tőle, amelyért hálával és köszönettel tartozom 
emlékének.

A  kézirat beérkezett: 1991. nov. 21.
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Beszámolók az ACHEMA ’91-röl III.*

Szárító berendezések

Általános áttekintés

A szilárd-folyadék diszperziók és oldatok szilárda- 
nyag-tartalmának száraz por és/vagy granulátum for
mában történő kinyerésére, a folyadéktartalmuknak 
a folyadék elpárologtatásával történő eltávolítására 
mintegy tíz műszaki kémiai eljárás, valamint ezek 
kombinációja, illetve ezek megvalósítására kifejlesz
tett több, mint száz berendezés-típus alkalmazható. 
A előzőkhöz hasonlóan az 1991. évi ACHEMA-ra is 
az volt a jellemző, hogy valamennyi ismert szárító 
berendezés-típus kiállításra került többféle változat
ban.

Abban sem volt változás, hogy kevés volt az 
újdonság. Áttanulmányozva az elmúlt mintegy másfél 
évtizedben az e témakörben megjelent beszámolókat 
megállapítható, hogy nehéz helyzetben van az a 
szerző, aki ezekhez viszonyítva valami újat, illetve 
érdekeset tud írni [1- 6 ].

A szárító berendezések intenzifíkálásának továbbra 
is a leggyakrabban járt útja az eljárás-kombinációk al
kalmazása, a szárítóközegnek a szárítandó anyaghal
mazon történő átáramoltatása közben valamilyen me
chanikus energiabevitel: például forgó keverő, illetve 
aprító elem, vagy az egész készüléktest forgatása, más 
esetekben periodikus mozgatása (vibráltatása) segít
ségével [6],

Arra való tekintettel, hogy egyes gyártócégeket nem 
lehetett megtalálni az ACHEMA-n, mások például fu
zionáltak, ezért mégsem látszik teljesen feleslegesnek 
rövid ismertetés elkészítése a kiállításon bemutatott 
szárító berendezésekről, különös tekintettel a viszony
lagos újdonságokra.

Mechanikus energiaközléssel működő 
mozgóréteges szárítók

A mechnaikus energia közlési módja szerint alapve
tően három berendezéstípus különböztethető meg:

a) mechanikus keveréses, melynél mozgóbetét (pl. for
góbetét) ,

b) gördülőréteges, melynél a készüléktest forgatása,
c) vibrációs, melynél a készüléktest vagy valamelyik 

berendezéselem (pl. alátét) periodikus mozgatása 
(vibráltatása)

által közöljük a mechanikus energiát és biztosítjuk a 
réteg intenzív mozgásállapotát [7].

A mechanikus keverőelemmel ellátott, vákuum, 
kontakt (köpenyfűtésű) szárítók közül a Vriec-Nauta 
típusú, keverős-csigás szárítót azért emelem ki újra, 
mert méretsora tovább bővült és ma már 0,03- 
30 m3 névleges térfogatú berendezéseket kínálnak

* Az I. részt 1. Magy. Kém. Lapja ^7, 198 (1992)
* a II. részt 1. Magy. Kém. Lapja ^7, 20f(1992)

** MTA Műszaki Kémiai K utató  Intézet, Veszprém

O R M Ó S  Z O LT Á N  **

megvételre (Hosokawa Micron Europe B. V., Haarlem, 
Hollandia). Az e kategóriába tartozó típusok közül 
még arra a fekvőhengeres, vákuum-szárítóra hívom 
fel a figyelmet, melynél a hengerpalást mentén belül 
körbe mozgó, forgókéses aprítóelemet építettek be 
és méretsorában 0,05—4 m3 névleges térfogatú, 1,15-
21,2 m2 fűtőfelületű egységek szerepelnek (INOX 
MAURER AG, Trimbach, Svájc).

A közismert LUWA-rendszerű szárítóberendezést 
már az 1976. évi ACHEMA-n is kiállították [1]. Kor
szerűsített, illetve továbbfejlesztett formákban, füg
gőleges, vízszintes és kombinált elrendezésű kivitelben 
ezen a kiállításon is szerepeltek (BUSS AG, Pratteln, 
Svájc).

A gördülőréteges szárítási eljárás megvalósítására 
alkalmas, forgóhengeres berendezéseknek most is min
den fajtája, sokféle méretben került kiállításra (pl. 
Allgaier-Werke KG, Uhingen, Németország; Comessa
S.A., Strasbourg, Franciaország; Rosin Eng. Comp. 
Ltd., London, Nagy Britannia stb.).

A harmadik csoportba tartozó berendezések kö
zül legelterjedtebbek a folyamatos üzemű, téglalap 
keresztmetszetű, illetve téglalap alakú alátéttel ki
alakított, vibrációs (vibrofluidizációsnak is nevez
hető) szárító készülékek, melyek igen sokféle vál
tozatban jelentek meg és főleg a rugós felfüggesz
tés, illetve alátámasztás, valamint a periodikus moz
gatás (vibráltatás) módjában különböztek egymás
tól (pl. Allgaier- Werke KG, Uhingen, Németország; 
A P V  Pasilac Anhydro AS, Söborg-Koppenhága, Dá
nia; Binder + COAG, Gleisdorf, Ausztria; Comessa
S.A., Strasbourg, Franciaország; Heinen GmbH, Va
rel, Németország; Niro A /S , Söborg, Dánia; Rosin 
Eng. Comp. Ltd, London, Nagy-Britannia; Ventilex, 
Heerde, Hollandia; Vibra-Maschinenfabrik, Offenbach 
am Main, Németország; Waldner GmbH, Wangen im 
Allgäu, Németország stb.).

Fluidizációs szárítók

Az 1991. évi kiállításon ismételten a fluidizációs 
szárító berendezésekből mutatták be a legtöbb típust.

A hagyományos szakaszos üzemű, anyagtartályos, 
fluidizációs szárító berendezéseket most is széles mé
rettartományban (a felső térrészre vonatkozóan maxi
málisan D =  2,7 m névleges átmérőig) kínálták meg
vásárlásra a gyártók (pl. Allgaier- Werke KG, Uhin
gen, Németország; Glatt Ag, Pratteln, Svájc; Niro- 
Aeromatic AG, Bubendorf, Svájc; stb.), mely típust 
az előző beszámolók már részletesen ismertették [4,
61-

Az 1979. évi ACHEMA-n, a Niro Atomizer A /S  
(Söborg, Dánia) cég jelent meg azzal az új típusú, 
folyamatos üzemű, mikrohullámú vákuumszárítóval, 
amely alkalmas -  többek között -  ragacsos és hőér
zékeny anyagok szárítására is [2]. Tudomásom szerint
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a Glatt AG, (Pratteln, Svájc) cég volt a első, mely 
az ultrarövid hullámok (mikrohullámok) alkalmazá
sával megvalósítható gyors szárítást kombinálta a flu- 
idizációs eljárás vitathatatlan előnyeivel és most ál
lította ki az ACHEMA-n először a Quantum mikro
hullámú fluidizációs szárító berendezést (1. ábra). A 
Quantum a hagyományos, szakaszos üzemű, anyag
tartályos fluidizációs berendezésnek olyan különleges 
változata, amelyet mikrohullám-generátorral szerel
tek fel. A mikrohullámú energiát magnetron bizo- 
sítja, mely bekerül a fluidizációs berendezés csonka 
kúp alakú kamrájába, ahol az kiegészíti a konvektiv 
hőközlést, és így valósul meg az eljárás-kombináció. 
A mikrohullámú energiaforrás alkalmazásának fő elő
nye az, hogy közvetlenül energia ju ttatható  a szárí
tandó anyagban lévő nedvességtartalomhoz, ezáltal 
gyorsan és hatékonyan közölve a kiegészítő hőener
giát. Ahogy felmelegszik a szilárd-folyadék diszperzi
óban lévő nedvességtartalom és elpárolog, a fluidizált 
rétegen átáramló levegőáram magával viszi a folya
dékgőzt (általában víz), és ezáltal a hő- és anyagáta
dás optimális kombinációja valósítható meg. A flui
dizált rétegben végbemenő szárításra már korábban 
is a rövid szárítási idő volt a jellemző, és a szárítási 
sebesség növelhetővé vált azáltal, hogy a konvektiv 
melegítést kiegészítették egy mikrohullámú energia
bevitellel.

1. ábra. Quantam rmkrohullámú-fluidizdcíós szárító 
1 fluidizációs anyagtartály; 2  höcseréló; S zsákos porleválasztó; 

4 mikrohullám-generátor

A folyamatos üzemű, egy- és többcellás fluidizá
ciós szárítókkal az előző beszámolók már igen rész
letesen foglalkoztak [1, 5, 6]. Az ilyen típusú beren
dezések erről a kiállításról sem hiányoztak, különösen 
ha figyelembe vesszük azt, hogy az előző fejezetben

mkl

felsorolt cégek közül szinte valamennyi forgalmazza 
ezeket az ún. „statikus” fluidizációs berendezéseket, 
melyek vibrációs szárítókat gyártanak. Ezeken túlme
nően említést érdemelnek még a vízszintesen és/vagy 
függőlegesen tagolt többcellás, fluidizációs szárítók 
(pl. Babcock, Kefeld, Németország; Nara Machinery 
Co. Ltd., Tokyo, Japán; Schugi, B. V., Lelystadt, Hol
landia; stb.), valamint a mechanikus keverővei is el
látott fluidizációs berendezéstípusok (pl. AKADIM- 
PEX -  MTA MÜKKI, Budapest-Veszprém, Magyar- 
ország; Aligaier-Werke KG, Uhingen, Németország 
stb.).

A nagy nedvességtartalmú szilárd-folyadék disz
perziók (szuszpenziók, iszapok, paszták stb. szá
rítására alkalmas, ún. „inert töltetes” , fluidizációs 
és/vagy gejzír-réteges berendezések kínálatában egyet
len kivételtől eltekintve nincs változás az előzők
höz viszonyítva (AKADIM PEX  -  MTA MÜKKI, 
Budapest-Veszprém, Magyarország és Nara Machi
nery Co. Ltd., Tokyo, Japán) [6].

Igaz, hogy a kutatási-fejlesztési eredmények bemu
tatására szolgáló csarnokban és prospektus formájá
ban, de mégis kiállításra került egy új típusú, ún. 
rotofluidizációs szárító típus (AKADIMPEX  -  MTA 
MUKKI, Budapest-Veszprém, Magyarország). A be
rendezés újdonsága az, hogy a fluidizációs kamrában 
egy függőleges tengely körül forgatható és függőle
ges irányban elmozdítható alátét van elhelyezve, mely 
az átmérőtől függően több, egymás felett elhelyezett, 
csökkenő átmérőjű tárcsából van kialakítva. így az 
alátét széle és a kamra fala közötti résen kívül gyűrű 
alakú rések állnak rendelkezésre a szárítóközeg (pl. 
levegő) bevezetésére és egyenletes eloszlatására (S. 
ábra).

Az alátét forgatásával ébredő centrifugális erő a 
szemcséket a fluidizációs tér belsejéből a készülék fala 
felé történő, míg az egész szemcsehalmazt pedig a 
középpont körüli forgómozgásra kényszeríti. A forgó- 
gördülő rétegben a készülék falánál a szemcsék fel
felé mozognak, majd visszahullanak a forgórész kö
zéppontja felé, minek következtében a kamrában egy 
intenzív, spirálszerű mozgásállapot alakul ki. A be
rendezés egyaránt alkalmas szemcsés (pl. granulált) 
és por alakú anyagok szárítására. A száraz termék eb
ben az esetben a megemelt forgó alátét és a csonkakúp 
alakú készüléktest közötti gyűrű résen át (rendkívül 
gyorsan), alul távolítható el a berendezésből. Ezen kí
vül a berendezés inert töltetes szárítóként is előnyös 
feltételek mellett üzemeltethető. A szilárd-folyadék 
diszperziók (pl. paszták, iszapok, szuszpenziók) csigás 
adagoló vagy szivattyú és porlasztó segítségével jut
tathatók a forgó-gördülő mozgásban lévő inert töltet 
(pl. alumínium-oxid, kerámia stb. golyók) felületére. 
Az őrlő-fluidizációs szárító rendszerből a gázárammal 
felül távozó finom por alakú termék ciklon és/vagy 
zsákos porleválasztó segítségével nyerhető ki.

A fentebb ismertetett rotofluidizációs berende
zés felhasználható még oldatok és/vagy szuszpen
ziók szárazanyag-tartalmának granulátum formájá
ban történő kinyerésére is. Ezen a területen -  az 
előzőkhöz viszonyítva -  egyéb újdonságot nem talál
tam a kiállításon (pl. AKADIMPEX -  MTA MÜKKI, 
Budapest-Veszprém, Magyarország; Bertrams AG, 
Basel, Svájc) [1, 2, 6].
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2 dbra. Forgó alátétet, rotorflmdizációs szárító
1 fluidizációs készüléktest; 2 légszűrő; S pillangószelep; 4 áramlási mennyiségmérő; 5 hőcserélő; 6 kondenzedény; 7 mozgó réteg; 8 
forgó alátét; 9 motor; 10 zsákos porleválasztó; 11 ventilátor; 12 porlasztó; 13 folyadéktartály; 14 szelep; 15 szivattyú; 16 kompresszor; 
1 7 légtartály; 18 nyomásmérő; 19 csigás adagoló; 20 ciklon

Szárítás mozgásukban nem gátolt hígrétegben

A lebegtetéses, a pneumatikus szállításos és az ör
vényréteges eljárásokra jellemző, hogy a diszpergált 
folyadék és/vagy szilárd anyag (pl. cseppek, szemcsék 
stb.), valamint a gáz (rendszerint levegő) érintkezésé
nél a gázfázis térfogataránya általában két nagyság
renddel nagyobb, mint a folyadék vagy szilárd fázisé, 
azaz a gáztérfogat-hányad gyakran eléri, vagy megha
ladja a 99%-ot [7].

Ebbe a kategóriába tartoznak például a közismert 
porlasztószárító berendezések, melyeknél a legutolsó 
újdonság pl. a fluidizációs utószárítóval és/vagy hű
tővel történő kiegészítés (eljárás-kombináció) volt [2, 
6]. Ilyen típusú megoldás most sem hiányzott a ki
állításról (pl. A P V  Pasilac Anhydro AS, Söborg- 
Koppenhága, Dánia; Niro Atomizer, Söborg, Dánia).

A szárítástechnikában nem új, de adott felada
tok megoldásánál igen előnyösen alkalmazható a 
pneumatikus szállításos, ún. gyors szárítási eljárás 
(pl. Nara Machinery Co. Ltd., Tokyo, Japán; Rosin 
Eng. Comp. Ltd., London, Nagy-Britannia; Waldner, 
GmbH, Wangen im Allgäu, Németország stb.). To
vább szélesíti az alkalmazási lehetőségeket, ha eze
ket mechanikus dezintegrátorokkal, aprító, illetve őrlő

berendezésekkel egészítik ki, és így alkalmassá vál
nak nagy nedvességtartalmú szilárd-folyadék diszper
ziók (pl. iszapok, paszták, tapadós és rögös anya
gok) szárításának a megvalósítására is (pl. APV Pa- 
silac Anhydro AS, Söborg-Koppenhága, Dánia; Hoso- 
kawa Micron Európa B. V., Haarlem, Hollandia; Ro
sin Eng. Comp. Ltd., London, Nagy-Britannia; Alten
burger Maschinen dickering GmbH, Hamm, Németor
szág; stb.).

A tartózkodási idő és a szárítás hatékonysága növel
hető azáltal is, hogy a pneumatikusan szállított szem
csehalmazt spirális pályára kényszerítik [3, 6]. Ilyen 
berendezéseket ezen a ACHEMA-n is kiállítottak (pl. 
Buss AG, Pratteln, Svájc; Werner-Pfleiderer GmbH, 
Stuttgart, Németország stb.).

A kézirat beérkezett: 1991. szept. 29.
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Desztillációs és abszorpciós berendezések, technológiák

A desztilláló, rektifikáló és abszorpciós berendezé
sek és technológiák nagy változatosságát láthattuk az 
ACHEMA’91 kiállításon. Minden területen szembe
tűnő volt a műveletek gazdaságos és környezetkímélő 
megvalósítására irányuló törekvés.

A kiállítók pontosan tudták azt is, hogy ma már 
nem elég vegyipari készülékeket és gépeket eladni, 
hanem a vevők problémáit kell megoldaniok. Ezért 
elébe mennek a vevő igényeinek: a legmodernebb, jól 
kidolgozott gyártási eljárásokat ajánlják, s hozzá a 
jól bevált készülékeik és berendezéseik legfrissebben 
kifejlesztett változatait.

A desztilláló és abszorpciós berendezéseket és rend
szereket, illetve az ezen műveleteket alkalmazó tech
nológiákat igényes modellezési és számítási módsze
rekkel optimálják, a kívánt feladathoz határozzák 
meg a konstrukcióé és üzemi paramétereket. Ezzel el
érik, hogy jó termékminőség biztosítható nagy kapa
citáskihasználás, gazdaságos üzemmód és minimális 
környezeti terhelés mellett.

Desztillációs és abszorpciós berendezések

A gáz-folyadék érintkeztető kolonnákban változat
lanul tányérokat, tölteteket és -  egyre elterjedtebben 
-  rendezett tölteteket alkalmaznak. A kiállításon nem 
láttunk elveiben új kolonnabelsőket. A kiállítók a be
vált konstrukciók továbbfejlesztett változatait aján
lották.

Tányérok

A tányérszerkezetek fejlesztése a széles terhelési in
tervallumban működő, „mindenre jó” tányérok irá
nyából a speciális feladatot jól és gazdaságosan ellátó 
szerkezetek felé tolódott el.

Az energiadrágulás m iatt a desztilláló tányérak el
sősorban nem nagy teljesítményűnek, hanem nagy 
szétválasztóképességünek kell lennie, természetesen 
kis nyomásveszteség mellett. De egyre nagyobb igény 
van szennyezett, szilárd anyagot tartalmazó gázok
kal, folyadékokkal történő abszorpcióra, ez pedig a 
könnyen tisztítható, egyszerű szerkezetek fejlesztését 
eredményezi.

A nagy tervező cégek szakemberei fluiddinamikai 
számítások alapján tervezik meg a feladathoz szük
séges kolonnaegységeket, az optimális munkatarto
mányt. Ugyanakkor az anyagátadás hatékonyságára 
vonatkozó számítási módszerek még manapság is tá
vol vannak a tökéletestől.

A hagyományos, desztillációra jól bevált keresztirá
nyú tányérok (harang-, szita-, szelepes) alacsony ter-

* B udapesti Műszaki Egyetem  Vegyipari Műveletek Tan
szék, B udapest
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helésnél is kielégítően biztosítják a rugalmas műkö
dést és a hatékonyságot.

Harangtányért ma már csak nagyon kis folyadékter
helés esetén építenek pl. nem folyamatos üzemmódra. 
Gazdaságosabbak az alagúttányérok, külön konstruk
ciót dolgoztak ki kis terhelésre és nagy terhelésre.

Még mindig terjed a lapos harangokkal ellátott tá
nyér. Ennek alsó határterhelése -  a szita és szelepes 
tányérokhoz hasonlóan -  az átcsöpögés. Nyomásesé
sük kicsi, hatásfokuk jó. Gyártják: Linde (Höllrie
gelskreuth, Németország), Montz (Hilden, Németor
szág), stb.

A szitatányérok tervezése kis és nagy lyukméretek 
mellett is igen jól megoldott. Szinte mindegyik nagy 
tányérgyártó cég készít szitatányérokat a vevő speci
ális igényeinek megfelelően optimált kialakítással és 
üzemi paraméterekkel. Nagy terhelés esetén párhuza
mosan vezetett folyadékáramok vannak és több túlfo
lyó vezeti le a folyadékot az alatta levő tányérra.

A szelepes tányérok gyártásában lassan egyedural
kodóvá válik három nagy Egyesült Államokbeli cég: 
a Glitsch, a Koch és a Nutter. (Európai leányvállala
taik sorrendben: Stahl Apparate, Vierheim, Németor
szág; Albano S. Alessandro, Olaszország; Nutter Engi
neering, Bilston, Nagy-Britannia). A bevált szelepfor
máikat, a bevált keresztáramú szelepes tányérjaikat 
ajánlják a hozzá tartozó mérnöki ismeretekkel.

A szelepes és szitatányérok közti átmenetet jelen
tik a lyuggatott tányérok szelepekkel ellátva. A lyug- 
gatás következtében a gázterhelés tartománya a na
gyobb terhelések felé tolódik el. A lyuk- és szeleparány 
változtatásával a kolonnán belül széles intervallum
ban lehet alkalmazkodni a gázterhelés változásához, 
az arány tízszeres is lehet.

A Kühni cég (Allschwill, Svájc) ismét kiállította 
merev szelepes tányérjait. (A merev szelep szó helyett 
talán folyadékterhelő kivágásokat kellene mondani.) 
A Kühni-tányér szokatlanul kis tányértávolságot tesz 
lehetővé a hatásfok romlása nélkül (1. ábra).

A merev szelepet más nagy cégek is gyártják 
(pl. Nutter), melynek előnye, hogy a szennyezett, 
viszkózus anyagok nem tömik el, nem ragasztják le, 
ahogy ez a mozgó szelepes tányérnál megtörténhet (S. 
ábra)

Töltetek

A töltetek fejlesztése is folytatódott az elmúlt évek
ben. Javított formák jelentek meg, amelyek kevesebb 
szerkezeti anyagot használnak fel és nyomásesésük is 
kisebb. A korrózióállóság és olcsóság követelményei 
megnövelték a nem fémes szerkezeti anyagok további 
terjedését, ez különösen a környezetvédelmi feladatok
nál fontos. Az üveg és kerámia versenytársa a hő- és 
korrózióálló műanyag, amely jól nedvesíthető.
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1. ábra. K ühni-tányér

A Pali-gyűrűt fémből, műanyagból és grafitból ké
szítik. Az Intalox-nyereg kerámiából, műanyagból, 
a hagyományos Raschig-gyfirű is modern korrózió- 
álló anyagokból készül. Ezeknek a klasszikusnak szá
mító tölteteknek már optimálisnak nevezhető a ki
alakítása mind hidrodinamikai, mind anyagátadási 
szempontból, kis nyomásveszteség mellett is jó anya
gátadást biztosítanak. Gyártják: Raschig (Ludwigs- 
hafen/R), Rauschert (Steinviesen), VFF (Ransbach- 
Baumbach), 1. S. ábra mindhárom Németország, Nut
ter (Bilston, Nagy-Britannia), 1. ábra stb.

S. ábra. Nutter típusú mozgó (a ) ét merev (b) szelep

S. ábra. VFF-töttelék

A fent említetteknek különböző továbbfejlesztett 
változatait is kialakították (Raschig Torus-nyereg, 1. 
az 5. ábrát, Pall-Ralu-gyűrű stb.).

A Norton (Stoke-on-Tbent, Nagy-Britannia) újabb 
félgyfirű típusokat m utatott be, a Rauschert (Stein- 
wiesen, Németország) rácsból kialakított tölteteket,
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4- dbra. N utter-gyűrű

5. ábra. Raschig- Torus nyereg műanyagból

a Ceilcote (Biebeshei/R, Németország) spiráltöltetet, 
az Envicon (Dinslaken, Németország) a továbbfejlesz
tett „sündisznó-gömböket” .

Természetesen az újabb fejlesztések előnyösebbek 
a hagyományosaknál: kisebb nyomásesésűek, rendkí
vül kis, vagy rendkívül nagy terhelések mellett is jó 
anyagátadást biztosítanak, szilárdak, hő- és korrózió- 
állóak. Alkalmazhatók a hulladékgáz elnyeletésétől a 
biotechnológiáig igen sok területen.

A rendezett töltetek kínálata a legutóbbi években 
erősen nőtt. Többféle típust fejlesztettek ki. Újabb 
szerkezeti anyagokat használnak és újabb technoló
giákban alkalmazzák a rendezett tölteteket.

A rendezett töltet előnye a rendezetlennel szemben 
az, hogy a töltet teljes keresztmetszetében megvalósul 
az egyenletes folyadék- és gázelosztás nagy kolonna

átmérők estén is. Emellett a rendezett töltet nagyobb 
töltési magasságban megtartja az egyenletes eloszlást, 
azaz kevesebbszer kell folyadék újraelosztó elemet al
kalmazni. A rendezett töltet szerkezete jól definiált 
áramlási utat biztosít mind a folyadéknak, mind a 
gáznak/gőznek, nagy fázishatárfelületet, jó anyagáta
dást eredményez minimális nyomásesés mellett. A kis 
nyomásesés különösen hőérzékeny anyagok vákuum- 
rektifikálásánál elengedhetetlen.

A rendezett töltetet gyártó cégek közül változatla
nul a Sulzer (Winterthur, Svájc) vezeti a listát Sulzer 
BX, AX, CY stb. jelű fémhálós, Mellapack 250. Y, 
500, 350, ill. 125 stb. jelű lyuggatott fémlemezes, Ke- 
rapac nevű kerámia, illetve PP, PVC, PVDF jelű mű
anyag tölteteivel. A töltetek 65-500 m2/m 3 anyagá
tadási felületet biztosítanak.

Fekzárkózni igyekeznek az eddig rendezett töl
teteket kevésbé terjesztő cégek is: Norton (Stoke- 
on-Trent, Nagy-Britannia), Nutter (Bilston, Nagy- 
Britannia), Glitsch (Stahl Apparate Vierheim, Né
metország), Montz (Hilden, Németország), Raschig 
(Ludwigshafen, Németország), (1. 6. ábra) Koch (Al
bano S. Alessandro, Olaszország), Rauschert (Stein
wiesen, Németország), Kühni (Allschwill, Svájc) stb. 
De vannak már rendezett töltetei szinte minden vegy
iparral rendelkező országnak.

A töltetek fejlesztése együttjárt a számítási-terve- 
zési módszerek és számítógépes tervező programok 
fejlesztésével. A cégek töltött oszlopaikat a vásárló 
problémáinak megfelelően optimálisra méretezik és 
alakítják ki a szükséges töltettípus, szerkezeti anyag, 
illetve a megfelelő üzemmenet megválasztásával.

A rendezett töltetek ma még igen drágák, de a be
ruházásuk megtérül elsősorban a hőigényes rektifiká
lásnál elérhető jelentős energiamegtakarítás következ
tében.

Kolonnák, forralok, kondenzátorok

A szénacél mellett egyre több új, vagy újszerű 
anyaggal találkozhatunk a kolonna anyagai között: 
üveg, zománcozott acél, grafit, műanyag.

Kisebb átmérőkben (< 1 m) nagy választékot 
nyújt üvegből a német Schott (Mainz, Németország) 
és a OVF, (Wiesbaden, Németország), nemcsak a 
kolonna falát, hanem egyes tányértípusait is (szita-, 
harangtányérok) üvegből készítik.

Zománcozott kolonnákat készítenek: De Dietrich 
(Niederbronn-les-Bains, Franciaország), Pfaundler 
(Nordenstedt, Németország). Műanyaggal bevont, 
vagy szénszálerősítésfi grafitból készít tányérokat a 
Vicarb cég (Mainz, Németország).

Kolonnabélés és kolonnabelső (tányér, töltet, ren
dezett töltet) készül műanyagból: PVC-ből, poliész
terből, fluorkopolimerekből.

A hőcserélők nagyobb része csőköteges berendezés 
rozsdamentes acélból, vagy más fémből, de több 
lapos, préselt forralót és kondenzátort állított ki pl. az 
Alfa-Laval (Glinde, Németország) és a Vicarb (Mainz, 
Németország) cégek.
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6. ábra. A  Razchig Raiu-Pak két változata

Különleges desztillálók

Eső- vagy emelkedő filmes bepárló-lepárló készülé
keket különleges igények esetén alkalmaznak, pl. hő
érzékeny anyagok vákuumdesztillációjára, ahol lénye
ges a kis tartózkodási idő is. A filmréteg vastagságát 
forgótárcsás lapátokkal lehet beállítani, s az üzemi pa
ramétereket úgy kell megválasztani, hogy a távozó 
folyadék a kívánt összetételű legyen. Gyártók: Niro 
(Soborg, Dánia), De Dietrich (Niederbronn-les-Bains, 
Franciaország).

Természetes alapanyagokból történő alkoholgyár
tásra dolgozott ki új cirkulációs esőfilmes lepárlót a 
Gebr. Scheffers cég (Schiedam, Hollandia). Berende
zésük nagy viszkozitású anyagokra ia alkalmazható.

Rövidutas, pulzáltatott folyadékfilmes disztilláló- 
kat ajánlottak félüzemi és üzemi kivitelben az Alfa- 
Laval (Mainz, Németország) és a Buss (Pratteln, Né
metország).

Periodikus folyadékkeverést valósít meg új fejlesz
tésű esőfilmes SLF kolonnájában az Extraktionstech
nik (Hamburg, Németország).

Abszorberek, mosók

Erősen szennyezett, szilárd anyagokat is tartalmazó 
gázok/folyadékok abszorpciós érintkeztetésére a már 
említett tányéros oszlopok mellett a még egyszerűbb 
szerkezetű, könnyen tisztítható mosók nagy számú 
variánsát láttuk a kiállításon.

A permetező mosókban hulladékgázból nyerik ki a 
káros komponenseket porlasztóit oldószerrel. A kicsa
pódott szilárd anyagot szűrik és szárítják. Gyártók: 
Lurgi (Frankfurt/M, Németország), Niro (Sobort, Dá
nia).

A sugaras mosóban a folyadékot nagy nyomással 
viszik be a gázba, ahol azzal egyenáramban haladva 
történik meg az abszorpció. Gyártja: GEA Wiegand 
(Ettlingen, Németország); Körting (Hannover, Né
metország).

T is z t í t a n d ó  g á z

A Venturi-mosóknál a gázt viszik be nagy nyomás
sal, tehát a sugaras mosóval ellentétben az energia
befektetés a gázoldalon történik (lásd 7. ábra). Gyár-
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tók: Bischoff (Essen, Németország), Koch (Albano S. 
Alessandro, Olaszország).

A felsorolt abszorbereket és mosókat elterjedten al
kalmazzák füstgázok, hulladékgázok mosására, sava
nyú gázok (S02, NO*) eltávolítására, hulladékégetők
ből távozó sósav, klór, klórozott szénhidrogének mo
sásra, mérgező oldószergőzök elnyelésére.

Nem szennyezett gázból vagy levegőből igen jó 
hatásfokkal lehet pl. oldószergőzt visszanyerni töltött 
oszlopokkal, az eltömődés veszélye nélkül.

Desztilláló és abszorpciós technológiák

A bevezetőben már hangsúlyoztam, hogy a vegy
ipari tervező és gyártó cégek ma már nem csupán 
berendezéseket akarnak eladni, hanem elsősorban jó 
technológiákat, jó berendezésekkel. A hatékony, gaz
daságos, energiatakarékos és környezetkímélő techno
lógiák integrált részeként fejlesztik ki és alkalmazzák 
a feladathoz szükséges optimálisan kialakított beren
dezéseket.

A kiállítás nem hozott alapvetően új elveken 
nyugvó elválasztó eljárásokat a desztilláció, abszorp
ció területén, inkább a gazdaságosság és környezetvé
delem szempontjai szerint csiszolt, finomított techno

lógiákat. Több olyan eljárást is reklámoztak, amelyek 
egészen speciális problémák megoldását szolgálják.

Az energiatakarékosság szempontjai a technológiai 
tervezésnél

A desztilláció, a rektifikálás, a sztrippelés rendkívül 
energiaigényes műveletek, de az abszorpció energiafel
használásától sem lehet eltekinteni. így természetes 
törekvés az energiatakarékos technológiák, berende
zések kialakítása.

A termikus műveleteknél elterjedten alkalmazzák a 
hőszivattyú elvét kompresszoros, injektoros változat
ban. Többlépcsős eljárásoknál különféle hőintegrációs 
megoldásokat alkalmaznak közvetítő hőhordozó köze
gekkel vagy anélkül. Abszorpciónál, kemiszorpciónál 
regeneráló vagy rekuperáló hővisszanyerésre láttunk 
példát.

Energiamegtakarítás érhető el a termikus rendsze
rek hőcserélőinek hőintegrációjával, azaz megfelelő 
egymáshoz kapcsolásával, hulladékhő hasznosításával, 
illetve hőtranszformációval hasznos hő nyerése céljá
ból.

A  kézirat beérkezett: 1991. dec. 19.

Kompresszorok

Az ACHEMA ’91 tükrében az látszik, hogy az élet
tartam  növelés, újabb szerkezeti anyag, az energia ta
karékosság és az eddigieknél több szabályozási kom
fort jellemezte az elmúlt pár évben a kompresszo
rok főbb fejlesztési irányát a kezelés, karbantartás és 
üzemvitel könnyítése érdekében. A fejlesztés irányá
ban eddig megtett útról adok rövid információt.

Érdekességként említem meg, hogy a statisztikai 
adatok szerint a német gyártóknak a kompresszorok 
eladásából származó bevétele jelentősen megnőtt az 
előző évekhez képest. 1989-ben például az NSzK volt 
az exportőrök között az első helyen az USA és Japán 
előtt.

A csavarkompresszorok a bizonyos területeken rég
óta uralkodó dugattyús kompresszorokat nagymérték
ben kiszorítják. Teszik ezt többek között azzal is, hogy 
kompakt egységként szállíthatók és jelentősen csök
kentik a szerelés idejét.

A kutatás fókuszában állt többek között a kar
bantartási periódus meghosszabbítása és a szivárgási 
veszteség csökkentése. A gépkönyvben előírt karban
tartás gyakorisága szorosan kapcsolódik a csapágyak-

* Vegyiműveket Tervező Vállalat, Budapest
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D Ö R N B A C H  G Y U LA  *

hoz. A csapágyak élettartama növelhető a fordulat
szám csökkentésével. Ezen lépés velejárója volt azon
ban a szállítási volumen csökkenése és a hatásfok rom
lása, amit a belső résveszteség növekedése okozott. A 
kísérletek újabb profil kialakításához vezettek, ami
vel lehetővé vált a hatásfok romlása nélküli fordu- 
latszámcsökkentés, sőt a nagyobb méretű csapágyak 
alkalmazása, természetesen növelve így a karbantar
tási periódust. A szivárgási veszteséget csökkentendő 
a szívóoldali csapágy a rotorházon belülre került.

Az üzemeltetés során a szívóoldali fojtó szerelvény 
zárásakor megnövekedett nyomáskülönbség lép fel a 
szívó- és nyomóoldal között. Ez a tengelyirányú erő 
növekedését okozza, azaz a csapágyterhelés növekszik. 
Ennek leépítését szolgálja egy belső nyomáskiegyen
lítő szelep alkalmazása.

Lényeges előrelépés tapasztalható a gazdaságosabb 
üzemeltetés irányába a kerámia-műanyag rotorok al
kalmazásával. A tartóssági vizsgálatok nemrégen ked
vező eredménnyel fejeződtek be. A vizsgálatok ered
ményét alátámasztotta a 72-105 mm-es átmérőjű ro
torokkal a gyakorlatban szerzett tapasztalat. A tar
tóssági vizsgálatok során olajbefecskendezéssel hűtöt- 
ték a kompresszort. 1989 elejétől a közel izometrikus 
kompresszió elérése végett víz befecskendezéssel is kí
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sérleteztek és mellékeredményként azt találták, hogy 
a „vízkenés” is jelentősen csökkentette a kopás mér
tékét.

Az olaj leválasztása, illetve a leválasztás mértéké
nek növelése adott esetben lényeges követelményként 
vetődik fel. A kifejlesztett újabb olajleválasztó úgy 
működik, mintha két korábbi leválasztó lenne sorba- 
kapcsolva. Finom szűrő alkalmazásával még a mara
dék olajköd-olajgőz is leválasztható.

Gyakorlatilag közel 100%-oean olajmentesíthető a 
szállított levegő. Az olaj leválasztása természetesen 
nem történhet „ingyen” , a leválasztókon a nyomás
veszteség elkerülhetetlen. A megoldandó feladatot 
komplexen kell vizsgálni és adott esetben az olajke
nés nyújtotta előnyökről le kell mondani és marad a 
kenésmentes kompresszor.

Az olajkenéses és a kenésmentes kompresszor pár
harcát szemlélteti a következő: Egy évig tartó kísér
letet folytattak azonos körülmények mellett egy olaj- 
kenésű csavarkompresszorral és egy kenésmentes du
gattyús kompresszorral. A csavarkompresszort azon
ban mindenre kiterjedően mikroprocesszor yezérelte 
és a megadott paraméterektől való eltérés esetén le
állította a berendezést. Az eredmény: a levegő olaj- 
tartalm a a csavarkompresszornál 0,012 ppm-mel ala
csonyabb volt, mint a kenésmentes dugattyús komp
resszornál. Utóbbinál átlagértékként 0,09 ppm-et mu
tattak  ki.

Az energiatakarékosságot szolgálja a veszteséghő 
csökkentése. A betáplált energia egy része sugárzás 
és konvekciós úton a környezetbe kerül. Csavarkomp
resszoroknál ez kb. 2%, a dugattyús kompresszorok

nál elérheti a 8%-ot is. Az energia kb. 5%-a marad a 
szállított közegben hőenergiaként.

Nem elhanyagolható a hajtó motor hőleadása sem. 
A kompresszor típusától függően változik a vissza
nyerhető energia mennyisége. Más és más lehetőség 
kínálkozik léghűtés, vízhfltés és olajkenés esetén a 
veszteség csökkentésére, a kompressziós hő hasznosí
tására. A gyártók a felállítási hely adottságait, igé
nyeit figyelembe véve a legkülönbözőbb megoldásokat, 
ötleteket használva csökkentették a fajlagos energia
felhasználást.

Az energiatakarékosság nem korlátozódhat az ener
gia visszanyerésére. Lényegesebb magának a veszte
ség keletkezésének megakadályozása, csökkentése. Ez 
a gondolat a meghajtás felé fordította a figyelmet. A 
gyakorlatban a szállított közeg változó mennyiségére 
van szükség. Ezt a feladatot mennyiségszabályozók 
beépítésével szokás megoldani. A hajtó motor fordu
latszámának szabályozásával energiát lehet megtaka
rítani. A feszültség- és frekvencia-szabályozással foko
zatmentes motorfordulat, vele együtt fokozatmentes 
gázszállítás és energiafelhasználás hangolható össze a 
hatásfok lényeges romlása nélkül. így feleslegessé vá
lik adott esetben a hajtómű használata. Igaz, hogy 
ma még a frekvencia átalakítók és a nagyfrekvenciájú 
hajtások drágák, de már folynak a kísérletek a nagy
frekvenciájú motorok használatára.

Végezetül megemlítem, hogy a szivattyúk, komp
resszorok és armatúrák kiállítási területe meghaladta 
a 2700 m2-t.

A kézirat beérkezett: 1991. jú l. 22.

Szerves alapanyagok
K Ö R T V É L Y E S S Y  GYULA *

A Buss (Basel, Svájc) alkoxilezési technológiája

A Buss régóta használja hurokreaktorát a katali
tikus hidrogénezési finomkémiai technológiákban. A 
megoldás lényege, hogy a reaktorból a reakcióele- 
gyet folyamatosan kiszivattyúzzuk, majd hőcserélőn 
keresztül visszavezetik. Az elmúlt években fejlesztette 
ki ugyanezen elvnek az alkalmazását az alkoxilezési 
reakciókra.

A megoldás előnye, hogy a molekulatömeg-eloszlás 
(etoxiszám-eloszlás) flexibilisen változtatható, a ma
radék reagálatlan etilénoxid-tartalom kevesebb mint 
1 ppm. A dioxán melléktermék keletkezése visszaszo
rul, mennyisége minden kezelés nélkül kisebb mint 5 
ppm. A termék kevésbé színes (kisebb mint 10 APHA) 
mint a szokásos etoxilezéseknél.

A technológia igen termelékeny, az etilénoxid bea- 
dagolási sebesség elérheti az 1500 kg/m3/h  értéket, 
a reakciósebesség nem csökken az inert komponensek

* Szerves Vegyipari K utató  Intézet Rt., Budapest

feldúsulása miatt. Csak minimális idejű utóreakcióra 
van szükség.

A technológiai folyamatábrát az 1. ábrán mutat
juk be. Az előkészítő edényben történik a katalizátor 
bekeverése, a víz és gáztalanítás. Ehhez a művelet
hez az előkészítő reaktorban lévő elegyet felfűtik és 
vákuum alá helyezik. A hurokreaktorban folyamatos 
etilén-oxid beadagolással megy végbe az etoxilezés. 
A gőztérben lévő etilén-oxid jó bekeverését a reak
tor tetején elhelyezkedő injektor valósítja meg, ahol a 
folyékony közeg a cirkuláló folyadékfázis. A felszaba
duló hőt a külső hőcserélőben vonják el. (Az indirekt 
hőközlés lehetővé teszi, hogy a hőátadó közeget egy- 
egy elkülönített hőcserélőben akár hűtsük vagy fűt- 
sük, így biztosítva a pontos hőmérséklet-beállítás le
hetőségét.) A terméket ezután külön reaktorban sav
val kezelik a katalizátor semlegesítésére. Ez a reaktor 
is hurokrendszerű, a folyadék cirkuláltatása lehetővé 
teszi, hogy itt is, akár vákuum alatt, illó anyag eltá
volítást hajtsanak végre.
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Szénhidrogén (< 40°C) Szénhidrogén (>160°C )

£. ábra. A z  O C T E N A R ^  eljárás folyamatábrája

A KRUPP KOPPERS cég O C T E N A R ® , 
M O R PH  YLANE®és M O R P H YLEX®elJárása 

aromások kinyerésére

Az eljárások kulcsszereplője az N-formil-morfolin, 
mely az OCTENAR®, és a MORPHYLANE® el
járásban az extraktiv desztillációs partner, míg a 
MORPHYLEX®-ben folyadék-folyadék extrakciónál 
az extraháló oldószer szerepét tölti be.

Az aromás, cikloalifás és alifás szénhidrogének elvá
lasztását nagymértékben nehezítik a közeli forráspon
tok, a szigorú minőségi követelmények, az azeotróp- 
képződés. A szokásos elválasztási módszer a nyomás 
alatti desztilláció az azeotróp megbontására, az ext- 
rakció és a kristályosítás. Az extraktiv desztilláció a 
leggazdaságosabb módszer. Itt a formil-morfolin csök
kenti az aromás illékonyságát, így a nemaromás ré
szek az extraktiv desztillációs kolonnában ledesztil-
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láthatók, majd egy második, frakcionáló kolonnában 
az oldószer fenéktermékként regenerálható.

Az eljárás előnye, hogy az oldószer igen szelektív, 
pl. lehetővé teszi a metil-cikk>hexán benzoltól való el
választását. Termikusán igen stabil, még nagy hőá
tadás (76 000 kJ/m 2h) mellett is és magas hőmér
sékleten (220°C ). Semmilyen korróziós hatása nincs, 
hiszen vizes oldatának a pH-ja 6 ,8. Tartós felhaszná
lás után sem képződnek savas bomlástermékek. Az 
oldószerfelhasználás igen csekély (10-50 g/tonna ter
mék) és az utánpótlás sem jelent nehézséget, mivel a 
formil-morfolin nagyipari termék.

OCTENAB® eljárás

Az OCTENAR®eljárás a reformáló termékelegyé- 
nek feldolgozására szolgál. Napjainkban egyre ége
tőbb szükség van arra, hogy a benzin oktánszámát se 
ólomtartalmú adalékkal, se benzollal ne növeljék meg. 
az eljárás lehetővé teszi, hogy a reformálót viszonylag 
kevésbé szigorú rezsimben járassák, így kevesebb gáz 
és több folyékony komponens képződhet. A reformáló 
termékét gázra, nehéz szénhidrogénekre és 40-160°C 
forrásponttartományú termékre választva egy kolon
nán, az utóbbi lehet az OCTENAR®nyersanyaga. A 
termékskála tiszta benzol, n/izo-paraffin elegy és egy 
110 oktánszámú adalék, amely a benzinhez adható 
annak feljavítására. Ez kevés benzolt valamint sok to- 
luolt és xilolt tartalmaz.

Az OCTENAR®eljárás folyamatábráját a S. ábra 
mutatja be. Elképzelhető olyan megoldás is, mi
kor a reformáló után egy benzolmentes 105 ok
tánszámú aromás koncentrátumot választanak el 
benzinadalékként és a 40°C felett forró részből 
benzolt és n/izo-paraffin elegyet szednek szét az 
OCTENAR®segítségével.

A reformer utáni desztillációs szétválasztóból kö
vetkező összetételű nyersanyag kerül a folyamatba:

C4-C7 nem aromás: 31,7% 
Cg nem aromás: 7,9%
C9-C10 nem aromás: 1,4% 
Benzol: 6,1%
Toluol: 28,3%
Cg aromás: 23,7%
C9 aromás: 1,0%

Az extraktiv desztillációs oszlopban fejtermékként 
távoznak a nem aromás komponensek kevés formil- 
morfolinnal együtt, melyet a kis oldószergeneráló
kolonnán nyernek vissza. A fejtermék a paraffinelegy 
a következő összetétellel:

C4-C7 nem aromás: 83,9%
Cg nem aromás: 13,1%
C9-C10 nem aromás: 2,1%
Benzol: 0,4%
Toluol: 0 ,1%
Cg aromás: 0,2%
Cg aromás: 0 ,2%
Oldószer: kisebb mint 1 ppm

Ezt a komponenst vagy aromásmentes oldószerként 
lehet használni, vagy jó nyersanyag egy hidrokrakk 
átalakításhoz. A extraktiv kolonna fenékterméke az 
aromástartalmú oldószer, amelyet rektifikáló kolon
nán tiszta benzolra és a 110 oktánszámú benzinada
lékra választanak szét. A fenéktermékként kapott ol
dószer visszamegy a folyamatba. A benzol minőségi 
paraméterei a következők:

Nem aromás tartalom: kisebb mint 1000 ppm
Fagyáspont: nagyobb mint 5,5°C
Oldószertartalom: kisebb mint 1 ppm
A benzinadalék komponens összetétele:

Nem aromás: 5,9%
Benzol: 2,2%
Toluol: 49,2%
Cg aromás: 41,0%
C9 aromás: 1,7%
Oldószer: kisebb mint 1 ppm
Oktánszám: kb. 110

Az egyes komponensek hozamai a bemenő anyagra 
vonatkoztatva:

Benzol: 96,2%
Toluol: 100,0%
Cg aromás: 99,4%
C9 aromás: 97,8%

A technológia energiaszükséglete 1 tonna betáplá
lásra vonatkoztatva:

Hőenergia: 780 000 kJ
Elektromos energia:9 kWh
Hűtővíz (10°C hőmérsékletkülönbség): 8 m3
Oldószerveszteség: kisebb mint 20 g

A MORPH YLA NÉ®e ljár ás

Ez az eljárás a fentiek után már nagyon egyszerűen 
megérthető. Lényegében egy exraktív desztillációs ko
lonna (5. ábra), amelyben fejtermékként a nem aro
más komponensek távoznak, a fenéktermék az oldó
szer és az aromások elegye, amelyet visszanyerő kolon
nába vezetnek. A fenéktermékként regenerált formil- 
morfolint visszaadják az extraktiv desztillációba, míg 
a fejtermék a tiszta aromás szénhidrogén.

Lehetőség van arra, hogy benzol- és toluoltartalmú 
anyagot ezzel a módszerrel megtisztítsanak a 10-15%- 
nyi paraffinos és nafténes szennyezésektől. A benzol
hozam jobb mint 95%, a toluolé pedig 98% felett van. 
Általában a benzolnál fontosabb a tisztaság, mivel eb
ből közvetlenül termék lesz, míg a toluol gyakran a 
demetilezésbe kerül. így a kapott, benzol- és toluol
tartalmú termékelegy rektifikációs elválasztása után 
a benzol max. 300 ppm nem aromás szennyezést, míg 
a toluol 1,2% alatti szennyezést tartalmaz.

Olyan megoldás is lehetséges, hogy a nem aromás 
szennyezéseket tartalmazó benzolt és toluolt előbb 
rektifikálással elválasztják, majd a 96%-os tisztaságú 
benzolból vagy toluolból a fenti megoldással, extrak
tiv és egy regeneráló kolonnában 300 ppm alatti nem
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arom ás szennyezést ta r ta lm a zó  term éket á llítsanak  
elő .

M ásik  esetb en  to lu o l és C 8  arom ástarta lm ú  nyersa
n y a g b ó l a  fen ti kétko lon nás m ego ld ássa l távo lítják  el 
a paraffinos és nafténes szén h id rogéneket. Az eljárás 
p aram éterei a  következők:

nyersanyag:

T olu o l 52,0%
C 8 arom ás 34,0%
Cg arom ás 2 ,0 %
C 7 paraffin 5,0%
C 7 n aftén  0,3%
Cg paraffin 5,7%
Cg n aftén  1 ,0 %

H ozam ok  (a to luol és a  Cg arom ások lev á la sz tá sa  
után :)

T o lu o l nagyobb  m int 98,5%

Cg arom ás nagyobb m in t 99,0%

Term ékm inőség:

T oluol: nem  arom ás ta r ta lo m  m ax. 1000 ppm

Cg arom ás: nem  arom ás tarta lom  m a x . 1,0%

E n ergia igény 1 to n n a  arom áselegyre:

H őenergia: 1 050 000  kJ

E lek trom os energia: 11 ,5  kW h

O ldószerfogyás: m ax . 20  g

Igen előnyös a M O R P H Y L A N E ® eljá rá s  a lkalm a
zása  az o x i lo l  t isz títá s  e lő tt , m ivel az o -x ilo lb an  lévő  
paraffin  szénhidrogén  szen n yezések  azeotróp képződés  
m ia tt  nagyon  zavarják a t is z ta  o-xilol e lő á llítá sá t. K ü
lön ösen  a n^nonán és az »-dekán ok ozh at sok prob
lé m á t. A  m egoldás u gyan azon  sém a szer in t történ ik  
m in t az edd igiekben .

mkl

A MORPH YLEX®eljárás

A bban az e se tb e n , ha az arom ás szénhidrogének  
m ennyisége a nyersanyagban  k iseb b  m int 40% , a 
fo lyad ék -fo lyad ék  ex trakció  ga zd a sá g o ssá  vá lik . A  N- 
form il-m orfolin  a lkalm as o ld ószer az extrakcióra  is, 
am en nyib en  4 -5 %  v ize t ta r ta lm a z . K ülön  e lő n y t je
len t, hogy  a m a g a sa b b  forráspon tú  paraffin szen n ye
ződések , m elyek  e ltá v o lítá sa  az ex tr a k tiv  d esztillác ió -  
nál gon dot okoz, az ex trak c ión á l sze lek tíve  e ltá v o lít-  
h atók , m ert m egosz lá su k  e lőn yöseb b , m int a k isebb  
m olek u la tőm egű ek é.

A tech n o lóg ia i fo lyam atáb rá t a ábrán m u tatju k  
be. A nyersanyag a reform áló B T X  frakciója vagy  egy  
teljesen  h id ro g én ezett  p iro liz isb en zin . Az ex tra h á ló  
oldószer az ex tra k to r  tetején  lép  b e. A  m osóból a v izes  
fázist is it t  ad ják  be. A b etá p lá lá s /o ld ó sze r  «irány 
1 :2 ,5 -4 ,5 .

Az ex tra k to rb ó l k ilép ő  könnyű  fejterm éket a m o só 
ban  v ízzel m ossák , h ogy  a m ég  b en n e  ta lá lh a tó  o ld ó 
szert e lávo lítsák . Az ex trak tor  a lsó  részébe -  m in t o l
d ószert -  arom ások b an  szegény, könn yű  szén h id rogé
neket vezetn ek  az ex tra k tiv  k o lon n a  tetejéről. A z e x t 
raktor a ljábó l az arom ásokban  ga zd a g  ex trak tu m ot az 
ex trak tiv  d esz tillá ló b a  vezetik . I tt  a m ég benne lévő  
alifás és terp én es szén h id rogén ek et led esztillá lják  és a 
vizes m osób a  v ezetik .

Az ex tra k tiv  d esz tillá ló  k o lon n a  fejterm éke kevés  
v íz- és arom ástarta lm ú  szén h id rogén . E bből k on d en 
záció  u tán  a szén h id rogén fázist az extraktor a ljáb a  
adják, m íg  a v iz e s  fázist a m osób a .

Az ex tra k tiv  d esz tillá ló  fen ék term ék e az arom áso
kat tarta lm azó  form il-m orfolin . E b b ő l az o ld ószert a 
regeneráló  o sz lop b an  fen ék term ék ként regenerálják . 
Ez az anyagáram  szo lgá l az ex trak torb an  fe lü l b ea 
d ago lt nehéz, ex tra h á ló  fázisk én t, va lam int az ex tra k 
tiv  d eszillá ló  ko lonn ában  refluxk én t (ebben  az e setb en  
részben h őcsere n élk ü l). A regen erá ló  fejterm ék éb ől 
a v izes fázis eg y  részét refluxként v isszaad ják , m ásik
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részét a mosóba vezetik. Az aromástartalmú felső fá
zist egy -  az ábrán nem jelölt rendszerben -  az egyes 
aromás komponensekre rektifikálják. Ennek a kolon
nának a közepéből a vizet elpárologtatás után mint 
kiforraló gőzt a kolonna aljába adagolják.

Az eljárás főbb paraméterei a következők:
Termelés (az aromások elválasztása után a betáp

lálásra számítva):
Benzol: nagyobb mint 99,9%
Toluol: nagyobb mint 99,5%
Xilol: nagyobb mint 97,0%
Termékminőség (elválasztás után):

Benzol: nem aromás tartalom  kisebb mint 100 ppm, 
fagyáspont nagyobb mint 5,52°C 
Toluol: nem aromás tartalom: kisebb min 200 ppm 
Xilol: nem aromás tartalom: kisebb mint 1000 ppm

Energiaigény (1 tonna BTX-re, annak elválasztása 
nélkül):

Hőenergia: 1 880 000 kJ
Elektromos energia: 8 kWh
Hűtővíz 10°C hőmérséklet különbség: 27 m3
Oldószerveszteség: kisebb mint 50 g
A kézirat beérkezett: 1992. ja n . 21.

Posztgraduális környezetvédelmi tanfolyam „Európai 
Master fokozat” megszerzésére

Az Európai Közösség „Tempus" programjának keretében és finanszírozásában az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ 
ismét (másodízben) megszervezi 12 hónapos angol nyelvű környezetvédelmi posztgraduális tanfolyamát, 
több európai egyetem közreműködésével. A közreműködő egyetemek:

Athéni Nemzeti Műszaki Egyetem
Belfasti Queen s University
Brüsszeli Szabad Egyetem
Londoni Egyetem, Queen Mary and Westfield College
Páduai Egyetem
A tanfolyam célja „Master" fokozattal rendelkező környezetvédelmi szakemberek kibocsátása.
A tanfolyam 1993 januárjában indul, előtte az érdeklődők nyelvtanfolyamon vehetnek részt, kezdő 

vagy gyenge angol nyelvtudású jelentkezőket azonban nem tudunk elfogadni. A jelentkezőknek egyetemi 
diplomával kell rendelkezniük. A tanfolyam nappali, "teljes idejű" képzés formájában kerül lebonyolításra.

A tanfolyam résztvevőinek hat. egyenként 1000 US dolláros ösztöndíjat ítélnek oda.
A tanfolyam díja 8000 forint.
További információkat kérni és jelentkezni lehet 1992. szeptember 30-ig d r .  S z é c h y  G á b o r  

tanfolyamigazgatónál (BME Kémiai Technológia Tanszék, tel.: 181-2755).
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Innováció a „Visegrádi Hármak”-nál

Az Európai Parlament m egbízta a 
m üncheni IFO-Intézetet, hogy vizs
gálja Kelet-Európábán: a politikai át
alakulás nem csökkenti-e drasztikusan 
a tudom ány jelentőségét a más gazda
sági területekre átirányított erőforrá
sok m iatt és ennek következtében nem  
zsugorodik-e a kutatási-fejlesztési po
tenciál? Ennek a vizsgálatnak során 
az Intézet elemezte a „Visegrádi Hár
m ak” szabadalmi bejelentéseit világ
szerte az 1982 és 1989 közötti időszak
ban, a ttó l vezettetve, hogy az innová
ciók (új gazdasági eredmények) csak 
ilyen csírákból nőhetnek ki. Támasz
kodott ezenkívül ezen országokban és 
a róluk megjelent publikációkra.

Az egyes országok szabadalm i súly
pontjairól a következőket állapította  
meg:
-  Lengyelország: kémia, fém ek, gépek, 

élelm iszerek, bányászat,
-  Csehszlovákia: textilgépek, jármű

vek, műanyagok, gyógyszerek,
-  Magyarország: vegyipar, műanya

gok, gyógyszerek, kozmetikai ter
m ékek, orvostechnika, élelmiszerek, 
fényforrások (a gyógyszerkutatás ré
szaránya itt a legnagyobb a világon  
az összes szabadalmon belül).
Az egyes országokban a kutatás- 

fejlesztés állami finanszírozásáról és 
ennek súlypontképző befolyásáról a 
szabadalm ak terén és az innovációk
ban:
-  Lengyelország: egybeesik a finanszí

rozási súlypont és a szabadalmaké 
a gépek, az élelmiszerek, a kémia, 
a fémfeldolgozás, a tudom ányos mű
szerek és a gyógyszerek terén, de ez 
egyetlen  területen sem  mutatkozik 
m eg az innovációkban.

-  Csehszlovákia: nem tekintik haté
konynak az állami célzott finanszíro
zást, inkább a kisebb cégek innová
ciós hatékonyságát igyekeznek szer
vezeti intézkedésekkel fokozni (ipari 
parkok, csatlakozás a PH A R E  prog
ram hoz).

-  Magyarország-, igyekeztek a hazai 
K + F  potenciált fenntartani; amíg 
1990-re az addig 2,5% részarány a 
K + F  költségekben (a bruttó nem
zeti terméken belül) 1,7%-ra csök

kent az általános gazdasági visszae
sés következtében, addig a kutatás- 
fejlesztés állam i tám ogatásának ré
szaránya e költségnemen b elü l 56%- 
ról 39%-ra esett vissza.
Csak kevés külföldi technológiát im

portáltak az utóbbi időszakban. Túl 
nagy a magyar kutatóapparátus (1990- 
ben 1256 in tézete 36 000 foglalkozta
tottal, ami 1 0  0 0 0  lakosra szinte olyan 
arányt ad, m int Svédországban vagy 
Németországban; igaz, az utóbbi idő
ben ez gyorsan csökkent).

A tudományos irányító szervezet 
széthullóban van és az ipari szerveze
tek már csak önmaguk árnyékai.

Kevés az együttműködési hajlam az 
egyes kutatóintézetek és különösen az 
alap- és az alkalmazott kutatást műve
lők között (ez inkább Lengyelországra 
és Csehszlovákiára jellemző).

Magyarország a nyolcvanas évek óta  
erős nyugati tudományos kapcsolatok
kal rendelkezik: a tudósok 10-15%-a 
dolgozik külföldön. Á tszervezték a ku
tatások állami finanszírozását (kivet
ték a Tudományos Akadémia kezéből), 
de még m indig túl sokat fordítanak  
alapkutatásra.

Igyekeznek ugyan a kutatókat ér
dekeltté tenni az eredményben, de ez 
még túl korai a jelen gazdasági helyzet
ben. Túl nagy a hitelkérési bürokrácia 
és ez még nagyobb, ha külföldi hite
lekhez kívánnak belföldről hozzáférni, 
mint ha ezt a hazai bankoktól kérnék.

Nem eléggé eredményes a külföldi 
tőke becsábítása, különösen a kockáz
tató tőkéé.

A felső vezetés még nem érzékeli, 
hogy milyen szorosak már a kapcsola
tok az egyes magyar kutatók és kül
földi partnereik között.

Milyen külföldi segítséget vegyenek  
igénybe ezek az országok? Ezek:
-  az alapkutatások terén a technoló

gia transzfer,
-  a kutatók kiképzésében a módszer

tani ismeretek,
-  a kutatási technikában a korszerű 

műszerek.
Tanácsok: - fenn kell még tartani az 

átmeneti időre egy bizonyos kutatási 
potenciált állami eszközökkel is,

Kajtár Márton emlékére, halálának évfordulóján

1991. június 21-én, életének 62. évé
ben elhunyt Kajtár Márton, a kémai 
tudom ányok doktora, az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem professzora.

1929-ben született N agyatádon. A 
pannonhalmi gimnáziumban eltö ltö tt  
középiskolás évek után egyetem i ta
nulmányait a szegedi Tudom ányegye
tem en és a budapesti Eötvös Loránd

mkl

-  az alkalm azott kutatás javára kell 
eltolni a kutatási sú lypontot,

-  a kutatás-fejlesztés bizonyítéka a 
gazdasági eredmény (tehát a kuta
tónak a form atervezéssel és értéke
sítéssel is törekednie kell: ehhez kül
földi szakértők segíthetnek hozzá),

-  a kutatásnak fő feladata: részvé
tel a hazai utánpótlás képzésében 
és ne törekedjék csúcsjellegfi kuta
tásra, mert ennek innovációja nem 
finanszírozható,

-  noha nem ültethetők át közvetlenül 
a külföldi tapasztalatok, a siker 
titka: mielőbb hozzá kell fogni,

-  innovációkat közvetlenül (célra-ori- 
entáltan) finanszírozzák és ez ne le
gyen érthetetlen bonyolult rendszer,

-  korlátozzák a külföldi munkaválla
lást tudósaiknál; ezen az Európai 
K özösség segíthet, ha számottevő 
m értékben részkutatási feladatokat 
kihelyez K elet-Európába,

-  a bürokráciát sürgősen csökkentsék. 
M ilyen belföldi intézkedések szüksé

gesek az innovatív hatékonyság növe
lésére? Ilyenek:
-  az innovációk lehetséges megrende

lőinek privatizálása, hogy megszűn
jön az állami megrendelések alapku
tatásra irányultságának dominanci
ája. N incs ok-okozati összefüggés az 
alapkutatások sikere és az eredmé
nyes innovációk között!

-  a táv la ti innovációs feladatok he
lyett a rövidebb távúakra irányítsák 
a figyelm et,

-  a hagyom ányos és d ivatos (pl. elekt
ronika, szám ítógépek) ágazatok he
lyett, ahol erős külföldön a ha
diiparra támaszkodó konkurrencia: 
irányulás a nem zetközi piacon kere
sett nyersanyagokra,

-  a know-how-t lehetőleg külföldről 
szerezzék be (mert kidolgozásuk so
rán o tt eleve a gazdasági eredmény
ben érdekeltek),

-  van olyan szakvélemény, hogy ne kí
sérletezzenek a kutatáspolitika re
formjával, mert ehhez tú l átmenet
iek m ég az ism ereteik.
Az innovációk jövőjét alapvetően a 

kutatók tömeges kivándorlása veszé
lyezteti.

[Forrás: Cl. 115. No 3, p 54; 1992. 
március]

Dr. Somlyó György

Tudományegyetemen fo lytatta  1948- 
52 között. Az 6  évfolyam a volt az 
első, am ely Bruckner Győző híres szer
ves kém iai előadásait és speciális kol
légium ait hallgatta. 1951-ben gyakor
nokként került az ELTE Szerves Ké
miai Tanszékére és o tt dolgozott negy
ven éven keresztül. 1987-től haláláig 
egyetem i tanárként. 1959-ben egye-
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A magyar vegyipar

tem i doktori, 1967-ben kandidátusi, 
1986-ban pedig akadémiai doktori fo
kozatot szerzett.

Tudományos munkáját Bruckner 
Győző irányításával a peptidkém ia te
rületén kezdte el. Érdeklődése korán a 
sztereokémia, ezen belül is a kiropti- 
kai spektroszkópia felé fordult. A  Szer
ves Kémiai tanszékre telepített nagy- 
műszerekre (spektropolariméter, 1967; 
dikrográf, 1975) támaszkodva sikere
sen működő és országos igényeket kie
légítő spektroszkópiai laboratórium ot 
szervezett. Humboldt ösztöndíjasként 
1970-71-ben Bonnban és 1978-ban Bo- 
chumban Günther Snatzke professzor 
m ellett dolgozott. A  m unkakapcsolat
ból barátság lett, amely döntő mér
tékben befolyásolta tudományos te
vékenységét. Kajtár Márton a hazai 
alkalm azott kiroptikai spektroszkópia 
m egterem tője, közel száz eredeti tu 
dom ányos közleményének m integy két
harmad része erre a területre esik. A lig  
van olyan szerves kémikus az ország
ban, akivel ne dolgozott és publikált 
volna együtt.

Szintetikus kémikusként kezdte pá
lyáját. A  bakteriális eredetű 7 -poli- 
glutam insavak sikeres térszerkezetvizs
gálata irányította figyelmét a térké
miái szem lélet fontosságára. Spekt- 
roszkópusként a benzolszármazékok
tól kezdve a szelénvegyületekig, szinte 
minden jelentős kromofor csoport ki
roptikai jellem zésében részt vett. Első
sorban a kiroptikai spektroszkópia el
m élete érdekelte, szintetikus tevékeny
ségét egyre inkább az elméleti szám í
tások helyességének ellenőrzésére al
kalmas m odellvegyületek szintézisére 
összpontosította. Legfontosabb m un
káit a peptidek és peptidszárm azé-

kok (spiroamidok, tioam idok) kiropti
kai tulajdonságainak és térszerkezeté
nek vizsgálata terén publikálta.

Kajtár Márton kiemelkedő tanár- 
egyéniség volt. 1958-tól közreműkö
dött a Bruckner-tankönyv kötetei
nek megalkotásában, kezdetben Bruck
ner Győző közvetlen munkatársaként, 
később önálló fejezetek szerzőjeként. 
Átfogó tudására, széleskörű érdeklő
désére jellem ző, hogy a Bruckner- 
könyvek megírása során olyan egy
m ástól távoli területeket dolgozott fel, 
mint az elméleti szerves kém ia és az 
életfolyamatok szerves kém iája, ezen 
belül is a nukleinsavak kémiája. Te
vékenyen bekapcsolódott a kémiaokta
tás országos szintű reformjába, ő az 
egyik szervezője az 1984-ben megje
lent gimnáziumi szerves kém ia tan
könyvnek. Kémia-fizika szakos tanár
jelöltek és középiskolai kémiatanárok 
részére ötkötetes jegyzetet írt. Ennek 
átdolgozásával született m eg a „Vál
tozatok négy elemre” című kétkötetes 
tudományos ism eretterjesztő könyve, 
amely nagy népszerűségre te tt  szert. A 
kémia tanításának igazi apostola volt. 
Gyakran szerepelt a televízió ismeret- 
terjesztő műsoraiban, részt vett tudo
mányos népszerűsítő filmek készítésé
ben, de szervezte és előadásaival se
gítette a kémiatanárok továbbképzé
sének fáradságos m unkáját is. Kiváló 
előadó volt. Á hetvenes évek közepé
től fáradhatatlanul járta az országot. 
Kevés olyan városa van hazánknak, 
amelynek gimnáziumában ne fordult 
volna meg előadóként. E gyetem i előa
dásai élményszámba m entek. Népszerű 
volt az egyetem i hallgatók körében is: 
a 80-as évek közepén a hallgatók kiváló 
oktatónak választották és egy 1990-es

HÍREK a  v e g y ip a r b ó l

„Nagydíjas” vegyipari termékek az 1992. évi tavaszi 
BNV-n

Ism ét szép sikert ért el a vegyipar az 
ez évi tavaszi B N V -n. A kiadott kilenc 
N agydíjból négyet vegyipari vállalatok  
termékei kapták. A vegyipar N agy díj as 
term ékeit az alábbiakban ismertetjük:

VENTUR M IX desztillációs 
tányér (kiáilító: Vegyiműveket Építő 

ét Szerelő Rt.)

A teljesen új típusú desztillációs tá
nyér alapja az az elm élet, amely szerint 
a de8ztilláció nem anyagátadáson, ha
nem keveredésen alapuló m űvelet. (A  
tém ában a Magyar Kémikusok Lapja

ez évi 10. számában a feltalálók tollá
ból részletes közlemény jelenik meg.)

A VENTUR MIX tányér műszaki 
színvonalát Európában, az USA-ban, 
illetve Japánban is elfogadott és be
jegyzett szabadalom jegyzi. A Karls
ruhes Egyetem Thermische Verfah- 
renstechnik-nél elvégzett összehason
lító vizsgálat minősítése is jelzi kivá
lóságát.

A VENTUR MIX tányér a desz
tillációs, abszorpciós, kemiszorpciós, 
cseppleválasztási, nedves porleválasz- 
tási feladatok elvégzésére alkalmas.

A VENTUR MIX tányér a jelenlegi
eknél hatásfokában és gazdaságosságá-

hallgatói közvélem ény-kutatás szerint 
ő volt a legjobb a vegyészeket oktató  
tanárok között. Látványos és sikeres 
előadásokat tartott nemzetközi és ha
zai tudományos konferenciákon is.

Titkára volt az M T A  Elméleti Szer
ves Kémiai M unkabizottságának és 
tagja az Anyag és M olekulaszerkezeti 
M unkabizottságnak. Szerkesztőbizott
sági tagként részt v e tt  a „Természet 
V ilága” c. folyóirat készítésében. 1986- 
ban tudományos munkásságáért Aka
dém iai Díjjal tü n tették  ki.

Kajtár Márton igazi reneszánsz em 
ber volt, nemcsak a kémia érdekelte, 
ism erte és szerette a képzőművésze
te t, irodalmat, zenét és a színházat 
is. Kedvelték a társaságban, anekdo
tái, mókái sokáig emlékezetesek m a
radnak. Pályafutására és sorsára m ég
sem  lehet keserűség nélkül visszagon
dolni. Ragyogó képességei, fáradha
tatlan  szorgalma és emberi adottsá
gai alapján a háború utáni korszak 
egyetem i-szakmai megújulási folyam a
tának egyik vezetője lehetett volna. 
E helyett nyíltan vá lla lt vallásos m eg
győződése miatt az 50-es és 60-as évek
ben az egyetemnek inkább csak m eg
tűrt, semmint elism ert oktatója volt.

Kajtár Márton kiváló kutatóként is 
tanár maradt m indvégig. Hallgatók és 
fiatal munkatársak generációit indí
to tta  el pályájukon, felkeltve a szakma 
iránti érdeklődésüket és saját pél
dáján keresztül elkötelezettségre, igé
nyességre nevelve őket. De tanította  
kollégáit és pályatársait is, ritka alá
zatta l és szerénységgel. Tudósként, ta 
nárként és em berként egyaránt em lé
kezetes marad m indazok számára, akik 
ismerték őt.

Hollóéi Miklós

ban is jobb desztilláló készülékek építé
sét teszi lehetővé, m ely  lényegesen ki
sebb térigény, fajlagos gőzfelhasználás, 
és a széles tartom ányban változtat
ható  folyadékterhelési lehetőség m el
le tt könnyű kezelhetőséget tesz lehe
tővé.

A  mozgó alkatrészek hiánya, az el
dugulás iránti érzéketlenség, a vissza- 
keveredés lehetőségének kizárása m i
att a világpiacon jegyzett és ismert 
hasonló tányérokénál kedvezőbb tulaj
donságot ad a term éknek.

„ONGRONAT” term ékcsalid
(kiállító: BORSODCHEM Rt.)

A BO RSODCHEM  R t. 1991 októ
berében üzembe helyezte a 25 ezer 
ton n a /év  kapacitású MDI üzem ét, 
am it a M itsui Toatasu Chemical eljá
rása és a CHISSO Eng. közreműködé
sével valósítottak m eg.
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Az M DI - mint ism eretes - a 
poliuretánok egyik fontos alapanyaga. 
Ebből készül - részben m ár vállalati 
receptúra alapján - a pre-polim er, ami 
széleskörű felhasználást tesz lehetővé.

A  vállalat a rendelkezésre álló hulla- 
dékanyagáramokat és m ellékterm éke
ket kívánta az eljárással haszonosítani 
úgy, hogy az elmúlt 20-30 évben je
lentős felhasználói fejlődésen keresztül 
ment anyagot állítsanak elő.

A term éket mind a belfö ld i, mind 
a külföldi intézetek m inősítették  és 
kedvezőnek tartják, vásárolják.

A vállalat termelő kapacitása és a 
m űszerezettsége lehetővé tesz i, hogy 
reprodukálható minőségű term éket ál
lítsanak elő, a lefejtő állom ás kialakí
tása a szállíthatóságot garantálja. A 
termék fajtának megfelelő kondicionált 
tárolás az állás közbeni m inőségstabi
litást jelenti.

A  termék a hazai p iac számára 
fontos alapanyag lehetőség, ami a 
korszerű szerkezeti elemek kialakítását 
teszi lehetővé. A termékcsalád jellemző 
műszaki adatait az 1. táblázat m utatja 
be.

TIPPLEN  K392 típusú 
polipropilén kopolimer (kiállító: 

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.)

Az anyag komoly versenytársa le
het a sztirol kopolimereknek, valamint 
a félkemény és ütésállósított PVC- 
terméknek. Üvegszállal vagy talkum
mal tö ltö tt változata esetenként he
lyettesíten i tudja a poli-m etil-m etakri- 
látot, a hőre lágyuló poliésztert, a po-

likarbonátot és a poli-fenilén-oxidot. A 
korszerű Spheripol technológiával elő
állított K392 versenyképes a konku
rens nyugati cégek blokk kopolimerje- 
ivel.

Előnyös tulajdonságai:
-  nagy szilárdság,
-  rendkívüli ütésállóság,
-  nagy rugalmassági modulus,
-  kiváló felületi keménység,
-  nagy folyóképesség,
-  igen jó feldolgozhatóság,
-  rövid fröccsöntési ciklusidő. 

Felhasználási területek:
-  kerti bútorok,
-  gépkocsi alkatrészek,
-  fröccsöntött háztartási cikkek.

A termék OÉTI-engedéllyel rendel
kezik.

A jellemző paramétereket a 2. táblá
zat mutatja be.

2. táblázat
A K392 polipropilén blokk 

kopolimer jellem zői

M FI, 230°C /2,16 kg, 
g / 1 0  perc 12

Húzószilárdság,
M Pa 29

Rugalmassági 
modulus, Mpa 1350

Izod ütő-hajlító  
szilárdság, J /m  
+  23°C-on 75
-  20°C-on 40
HDT 0,4 M Pa, °C 90

Lineáris po lietilén  ivóviscső  
alapanyag-term ékcsalád (kiállító: 

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.)

Az ivóvízcső alapanyag termékcsa- 
lád a PS 380-29/302; PS 382-29/302;
PS 430-29/302 típusok, mely az egyik 
legkorszerűbb lineáris polietilén granu
látum család. A családtagok Phillips 
technológiával előállított hexén-1 ko- 
polimerek.

Az 1986 óta folyó fejlesztés ered
ményeként olyan termékcsaládot sike
rült előállítani, mely a legszigorúbb 
műszaki, egészségügyi előírásoknak is 
megfelel. A korábbi tőkés importot 
gyakorlatilag teljes egészében helyette
síti, és versenyképes a világpiacon elfo
gadott nyugati cégek termékeivel.

A termékcsalád előnyei:
-  korrózióra nem hajlamos,
-  a talajvegyszereknek ellenáll,
-  a talajban lévő mikroorganizmusok 

nem támadják meg,
-  könnyű, dobra csévélhető, így szállí

tása gazdaságos,
-  rugalmassága révén a földmozgások

nak bizonyos fokig ellenáll,
-  alkalmazásával az elöregedett fém

csövek gyorsan és olcsón felújítha
tok.
Felhasználási terület:

-  dréncsövek,
-  ipari és lakossági vízvezeték-rendszerek
-  szennyvízrendszerek,
-  vegyszerszállítás.

A termékcsalád jellemző paraméte
reit a S. táblázat mutatja be.

Sz.G.
1. táblázat

Az ONGRONAT család műszaki adatai

A termék  
m egnevezése

K ém iai név N CO -tarta- 
lom , %

Sűrűség,
25°C-on,

g /c m 3

Dinamikai 
viszkozitás, 

25°C-on 
mPa s

F lax.,
°C

Hidratál
ható klór- 

tartalom , %

Savasság 
HCl-ben 

kifejezve, %

O NG RO NAT CR-30 Polym eric MDI 30-32 1,23 100-250 229 max. 0,3 max. 0 , 1

O NG RO NAT HS-44 M onom er MDI 1 , 2 0 119 max. 0 , 0 1

(60°C )
O NG RO NAT CD27 M odified MDI 27,0-29,5 1 , 2 1 max. 170 230

(2 0 °C)
O NG RONAT TP-80 T D I 80/20 48,0-38,2 1,218 0,004-0,008 0,002-0,004
O NG RO NAT IM-45 M DI-variant 44-45 1 , 2 2 max. 15 150
O NG RO NAT IM-40 M DI-variant 39-40 1 , 2 2 max. 45 150
O NG RO NAT PA-15 M DI-variant 15±1 - 1500-2500
O NG RO NAT PA-22 M DI-variant 22,0-23,0 1 , 2 1 500-1000 230
O NG RO NAT PA-26 M DI-variant 25,5-26,5 1 , 2 1 120-180 230
O NG RONAT PA-28 M DI-variant 27-28 1 , 2 1 130-170 230
O NG RONAT PE-19 M DI-variant 19±1 800-2000
O NG RONAT PE-20 M DI-variant 19,5-20,5 1 , 2 0 700-1500 230
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A s ivóvlzcsó alapanyag term ékcsalád jellem zői
S. táblázat

Tipelin típus M FI
190°C /5,0  kg, 

g /1 0  perc

Sűrűség,
g /cm 3

Húzószilárd
ság, M Pa

Szakítószi
lárdság, M Pa

Szakadási 
nyúlás, %

Rugalmassági 
m odulus, M Pa

Feszültség- 
korrózió, h

PS 382-29/302 0,5 0,950 20 33 600 750 min. 1000
PS 380-29/302 1,0 0,950 20 33 600 690 min. 1000
PS 430-29/202 0,7 0,955 22 33 600 860 min. 1000

Új vegyesvállalat a vegyiparban: a NITROCHEM Kft.

1992. március 23-án került bejegy
zésre és kezdte el m űködését a vegyi
par egyik legújabb vegyes vállalata a 
Nitrochem  K ft.

A  társaság alapítói:
-  N itrokém ia Ipartelepek. Fűzfőgyár- 

telep P f. 45. 8184 80%-os tulajdo
nosi részesedéssel

Vállalati hírek

M egújul a gyógyszer-kereske
delem  M agyarországon. Az elmúlt 
negyven évben kereskedelem helyett 
elosztási rendszer m űködött. 1991 ele
jén 1200 gyógyszer volt törzsköny
vezve hazánkban (Németországban 60- 
70 ezer).

A  gyógyszerim port felszabadításá
val havi kb. 50 külföldi készítményt 
törzskönyvez a hatóság. A  piac újrafe
losztása folyik, a hazai gyógyszergyá
rak folyam atosan fejlesztik ki a kül
földön legalább 30 éves gyakorlattal 
működő orvoslátogató hálózatot. Ilyen 
megoldás már ismert volt nálunk is a 
háború elő tt, a külföldi konkurencia 
most rákényszeríti az összes gyógyszer- 
gyárat a rendszer kiépítésére.

A C hinoin  1991 végén kezdte meg az 
orvoslátogatók felvételét. Az országot 
14 részre osztották, a lakosságtól és az 
orvosok szám ától függően. így  egy or
voslátogatóra (farmainformátorra) kb. 
2000 orvos ju t, kórházakban, körzeti 
orvosi rendelőkben, illetve a házior
vosok körében. Természetesen megfor
dulnak a gyógyszertárakban is. Na
ponta 5-7 orvost kell felkeresniük, erről 
konkrét szem pontok szerint havi infor
m ációt kell összesíteniük, hiszen cél a 
CHINOIN gyógyszerekről való vissza
jelzés is. A  130 gyógyszerkészítmény
ből 11 a kiem elt, ezenkívül a SANOFI 
Tilcid nevő szere.

A C H INO IN legnagyobb forgalmú 
gyógyszere a Trentál, tavaly közel 
egy milliárd forint hazai forgalom
mal, m ely a teljes gyógyszerforgalom  
4,83%-a.

-  InterChem ol GmbH (Leerbachst- 
ra8se 115. 6000 Frankfurt) 10%-os 
részesedéssel

-  London Chemical C o., (121 Kings- 
way, Craven House, London WC 2B 
6P R  Great Britain) (a Chemol Rt. 
100%-os leányvállalata) 10%-os ré
szesedéssel

A  JUM EX-et azért választották, 
mert ez volt az első magyar gyógyszer, 
am elyet az USA-ban törzskönyveztek. 
A Sanofi szakmai segítséget nyújt a há
lózat szervezéséhez és m űködtetéséhez 
oly m ódon, hogy marketing szakértője 
havi egy hetet itt tölt Magyarországon.

A M agyar Olaj- és Gázipari 
R észvénytársaság (MÓL R t.) ezévi 
első közgyűlése 1992. május 23-án zaj
lo tt. Az állami tulajdonost dr. Gulácsi 
Gábor helyettes államtitkár, valamint 
Fisch Iván  tanácsos képviselte. Jelen 
voltak  az Igazgatóság, a Felügyelő B i
zottság, és a könyvvizsgálók. D öntöt
tek arról, hogy a tulajdonos 500 M Ft 
osztalékot kap, a maradék nyereség az 
eredm énytartalékba kerül. Az alaptőke 
1%-át az AVU bevonja a kárpótlási fo
lyam atba. D öntöttek dolgozói részvé
nyek kibocsátásáról is.

A  MÓL Rt. 1992-ben 28 mrd Ft ér
tékű beruházást hajt végre. Ennek har
m ada a folyamatos működéshez szük
séges gép, műszer, berendezés. Kerül 
pénz a bányászati ágazatba, a vezeté
kes szállítás bővítésére (pl. a nyugat
európai földgázrendszerhez való csat
lakozás előkészítésére) is. Fejlesztik a 
kiskereskedelmi hálózatot és jelentős 
a környezetvédelmi célú beruházásra 
fordított pénz.

A  Richter G edeon R t. átszervezi 
kutatás-fejlesztési szervezetét. Ebben 
a korábbi alkalmazott fizikai-kémiai 
laboratóriumok helyett K utatási-ana
litikai Központ jött létre dr. Görög 
Sándor  igazgató vezetésével. A klini
kai kutatás vezetője dr.Juvanoz Péter

A NITROCHEM  K ft. a Chemol R t. 
67. Irodájának jogutódja és feladata  
elsősorban a Nitrokém ia Ipartelepek 
külkereskedelmi forgalmának lebonyo
lítása. A  társaság éves várható for
galm a kb. 100 m illió USD.

1992. május 1-től a NITROCHEM  
új címen folytatja működését.

H-1071 B udapest, Peterdy u. 15.
(ALAG CENTER PEST)

Telefon: 269-7605, 269-7609
Fax: 269-7598, 269-7599

igazgató, m íg a Szerves kémiai Főosz
tály és a Fejlesztési Főmérnökség he
lyett K ém iai-biotechnológiai kutatási
fejlesztési központ alakult dr. Schön  
István  igazgató vezetésével.

Új oldószerregeneráló Százha
lom battán. 1992. június 25-én a Che- 
m okom plex (Budapest) és a N UCO N  
Inc. Ohio, USA m egállapodást írtak 
alá Budapesten. Ennek értelmében a 
N U C O N  új elven működő oldószerre
generáló berendezést telepít a MÓL 
R t. Dunai Finomítójának oldószerle
töltőjéhez. Ez év végéig a MÓL R t. kb. 
360 m 3/h  kapacitású automata tar
tályvagon letöltőt épít Százhalombat
tán benzinre, benzolra, toluolra, he
xánra, xilolokra. Az ebből töltéskor ki
lépő, oldószerrel te lített levegőt nem  
engedik a szabadba, hanem a N U 
C O N  berendezésével már 99%-nál jobb  
hatásfokkal visszanyerik. A technoló
gia levegő turboexpanziós m élyhűté
sén és az oldószer kicsapódásán ala
pul (MKL. 1992. június). A piaci tár
gyalásokat a SZEVIKI R t. (Budapest) 
ind ította  és végig koordinálta, mint 
a licenc birtokosa. A beruházási költ
ség a visszanyert oldószer árából és a 
fenntartási költségekből számítva né
hány év alatt m egtérül, a környezet- 
védelm i előnyöket nem számítva. A 
berendezés az igen szigorú előíráso
kat kémény alkalmazása nélkül még 
benzolra is teljesíti. A  benzol kifagyá
sának megakadályozására segédoldó
szert adagol a rendszer, így -100°C-os 
m élyhűtés érhető el minimális energia
befektetéssel.

A CEFIC, az Európai Vegyi
pari Tanács múlt év végén hirdette 
meg E A ST T  nevű programját. Az 
E A S T T  az Environm ental Advisory
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Service for Technology Transfer-ből 
csinált betűszó és szellemesen m utatja, 
hogy a közép- és kelet-európai orszá
gok számára szolgáló környezetvédelmi 
tanácsadó szolgáltatásról van szó a 
technológia átadásával. Az E A S T T  
az ún. responsible care, a „felelős gon
doskodás” nevű program része. A  nem 
nyereségorientált programban három 
partner vesz részt: egy önkéntes nyu
gati cég, m elyet a CEFIC képvisel, az 
Európai Közösség tanácsa és a közép
vagy kelet-európai ország m iniszté
riuma. A tényleges munka az önként 
vállalkozó nyugati cég és egy - az 
E A S T T -e t  igénylő - jelenleg állami 
tulajdonú, a tanácsadást igénylő válla
lat között folyik. A célok a következők:
-  elősegíteni az Európai K özösség kör

nyezetvédelm i céljainak megvalósu
lását

-  a környezetvédelmi és energia-meg
takarító beruházások előnyeinek ma
xim ális kihasználása

-  a vegyiparban meglévő környezetvé
delmi bizonytalanságok reális felmé
rése azért, hogy elősegítsék ezen új 
demokrációk struktúraváltozásához 
feltétlen  szükséges privatizációt.
A felmérés eredményeként várha

tóan:
-  csökken az emisszió és a hulladék,
-  javul a folyamat biztonsága,
-  javul a környezetvédelmi gyakorlat,
-  javul a munkások egészségvédelme,
-  energiamegtakarítás érhető el.

Nem  célja a felmérésnek valamilyen
auditálás, vagy a környezetvédelmi 
irányítási rendszer javítása.

Az E A S T T -e n  belül - első kísérlet
ként - 1991 szeptember-decemberben  
az Eszakmagyarországi Vegyiművek for
maldehid üzemének felmérését válasz
tották . Ezért 1992 januárjában a .CE
FIC levélben kereste m eg a HULS, 
N E ST E , E lf Atochem, DSM , BAYER  
és B A SF elnökeit. Ezek azok a cégek, 
melyek szakértők a formaldehid gyár
tásban. Végül az Elf Atochemre esett 
a választás. A felmérésre márciusban 
került sor.

A Richter Gedeon R t-b en  a kö
zéptávú gyártás és gyártásfejlesztési 
terv része a környezetszennyező oldó
szerveszteség elemzése. D r. Takács Ist
ván professzornak, a M űszaki Fejlesz
tési Főosztály vezetőjének a Richter 
Hírekben megjelent interjúja alapján 
folytatjuk az eddigi m egállapítások is
m ertetését. Az évi teljes oldószerforga
lom 16-17 ezer tonna. A  veszteség mi
nim alizálására komplex intézkedésekre 
van szükség, ezeket fogalm azták meg 
a tervben. A  kidolgozott háromszintű 
vizsgálat (a tényleges készülékhibák 
felderítése, a gyártási eljárások és mű
veletek ellenőrzése és a gyártási kör
nyezet vizsgálata) elvégzését követően 
az oldószerveszteség 5%-ra való csök
kenését várják. Az egyik üzemben a

mkl

fenti elvek alapján végzett m últ évi fel
mérés eredményei a következők voltak: 
autoklávonként 20-30 ponton léphet fel 
oldószerveszteség, míg a kiszolgáló be
rendezéseken (centrifuga, szárító, tar
tályok stb.) ugyanennyi em issziós pont 
lehet. Az oldószerveszteség 30%-a ke
rül a levegőbe, 64%-a a csatornába, 
a talajt szennyezi 3% és 3%-a a mé
rési hibák m iatti látszólagos veszteség. 
A  m egszüntetés szem pontjából igen lé
nyeges, hogy az oldószerek tulajdonsá
gai pl. a forráspont, igen széles tarto
m ányban változnak, hasonlóan a tér
beli és időbeli kibocsátás mértéke.

A  Budapesti Műszaki Egyetem  és a 
Lampart szakembereivel együtt vizs
gálatot végeztek az autoklávok töm- 
szelencéjén eltávozó oldószerm ennyi
ség becslésére. Ha az már nem megfe
lelő állapotú, a veszteség óránként 10- 
15 liter oldószer is lehet mind a hagyo
m ányos, mind a csúszógyűrűs töm ítés 
esetén. Szemre megfelelő hagyományos 
töm ítés esetén is 1-2 liter /h  veszteséget 
lehetett gyakran kim utatni. Ugyanez a 
helyzet az egyéb rossz töm ítések, cső
csatlakozások esetén. Egyszerű, a fel
újítás keretében elvégezhető javítások
kal a számítások szerint 25%-kal lehet 
csökkenteni az oldószerveszteséget.

Ennél a nem kis m ennyiségnél is je
lentősebb a második lépésben, a gyár
tás technológiai, műszaki felülvizsgála
tával elérhető eredmény. Néhány m eg
oldás: a szűrés és szárítás egy be
rendezésben zártan való végrehajtása, 
zárt rendszerű anyagkiszedés, a víz
gyűrűs vákuum szivattyú rendszer ki
váltása, megfelelő méretű kondenzá
torok alkalmazása, korszerű vagonle
fejtés és anyagmozgatás. Ezek a mű
veleti megoldások, de legalább ilyen 
értékesek lesznek a technológiai felül
vizsgálat eredményei. Ezeknek további 
célja, hogy az egészségre káros klóro
zott szénhidrogéneket, vagy pl. a ben
zolt a technológiákból lehetőleg kikü
szöbölje.

A  terv a talajszennyezés teljes meg
szüntetését írja elő. Ennek érdekében 
az Európai Közösség szabványainak  
megfelelően a föld a latti tartályokat 
kettősfalúra építik át, vákuum ozható  
közti térrel és repedésjelzővel. A  lég
tér oldószervisszanyerő berendezéshez 
csatlakozik.

A  teljes beruházási terv 1,4 m illi
árd forintot tesz ki, ezenkívül 600 m il
lió forint fejlesztési költséget is tartal
m az. Ezek ellentételeként 1,3 milliárd 
költségcsökkenés jön létre a tervidő
szak végére és azt követően évi 7-800 
m illió forint prognosztizálható.

A  piaci helyzet változása m iatt igen 
jó a Richter G edon Rt. Növényü
zemének a megrendelésállománya. Ah
hoz, hogy minden igényt kielégítse
nek három műszakban kell dolgozniok. 
Főbb termékeik a nitrokortizon, a vizi- 
napril, enalapril, az anyarozs alkaloi

dok é s a  katarantusz alkaloidok (vink- 
risztin, vinblasztin és navelbin). Új ter
mékként m ost foglalkoznak a metil- 
prednisolon előállításával. A  Növényü
zem gyárt m ég néhány peptidgyógy- 
szert is, úgy pl. az oxitocint, és több  
új peptidszárm azék áll törzskönyvezés 
alatt.

A Pannonplast Rt. részvényeinek 
külföldi részvénypiaci értékesítése első 
m enetben nem sikerült.* A közép»- és 
kelet-európai országokban példa nél
kül álló kezdeményezés sikertelenségét 
a szovjet piac összeom lása, a nyugat- 
európai recesszió, a belföldi kereslet 
visszaesése, az infláció^ a jugoszláviai 
helyzet okozta az A V U  és a külföldi 
tanácsadó cég, a Credit Suisse First 
Boston és a vezetés m egállapítása sze
rint. Új piaci stratégia kidolgozására 
került sor, m elyet a fenti cégek és a 
gyár dolgozói is m egvitattak. Ennek lé
nyege, hogy alaptőke-csökkentést haj
tanak végre, a vagyonjegyeket dolgozói 
részvényekre váltják át, új részvénye
ket bocsátanak ki 200 m illió forint ér
tékben és elhalasztják a Pannonplast 
külföldi tőzsdei bevezetését 1992 vége, 
1993 elejére.

A  Pannonplast 1991 évi eredményei 
a saját gazdálkodás és az összes érde
keltség eredményének figyelembevéte
lével a következő:
-  a kamat és adó előtti eredmény: 473

m illió forint,
-  adó előtti eredmény: 125 m Ft,
-  adózás utáni eredmény: 102 m Ft.

Ezekben az eredményekben az érde
keltségek, különösen a Panonpipe nye
resége döntő szerept játszott.

A  Pannonplast R t. budapesti gyá
rának privatizációjáról folytatódnak a 
tárgyalások a Lucky Ltd. céggel. Az új 
részvénytársaság alapításának legfőbb 
feltételeit a Lucky igazgatótanácsa el
fogadta.

* Időközben sikerült a megállapodás, 
amit következő számunkban ismertetünk. 
(A  szerk.)

Dr. Körtvélyessy Gyula
Tovább csökken a vegyipar ter

m elése. Az Ipari és Kereskedelmi Mi
nisztérium  Informatikai Főosztályának  
közelmúltban megjelent kiadványa sze
rint az év I.-III. hónapjaiban a vegy
ipar termelésének volumen-indexe (az 
előző év azonos időszaka =  100) 74,5%. 
Ez valam ivel jobb az ipar átlagánál 
(70,1%) és negyedik az ágazatok sor
rendjében. Legnagyobb arányú a csök
kenés a műtrágya- és növényvédőszer- 
gyártásban (53,8% ), de tovább tart a 
dekonjuktúra a gumiiparban (60,2%). 
M eglepő a gyógyszeripar alacsony ér
téke (66.5%).

Sz. G.
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CftfakoHatbó! a gyakorlatnak 
RECEPTÚRÁK____________________
A foszfor-funkció módosításának lehetőségei a preparatív 
szerves kémiában IV.

A  t r i v a l e n s  f o s z f o r a t o m  á t a l a k í t á s a  P = 0  é s  P = S  c s o p o r t t á

KEGLEVICH GYÖRGY *

l-Fenil-hexahidrofoszfinln-l-oxid
előállítása

Alapreakció (1. ábra):

Mágneses keverővei és hűtővel ellá
tott lombikba 2,1 g (11,8 mmól) 1- 
fenil-hexahidrofoszfinint, 15 ml 100- 
120°C forráspontú könnyűbenzint és 
11,1 g (0,13 mól) mangán-oxidot mé
rünk be. Az elegyet olajfürdővel 80°C- 
ra melegítjük és 18 órán keresztül ezen 
a hőmérsékleten kevertetjük. A reak
cióidő letelte után a lombik tartalmát 
forrón szűrjük és a kiszűrt csapadé
kot acetonnal jól kimossuk. Az egye
sített szűrletről és mosadékról vízvá
kuumban ledesztilláljuk az oldószere- 
legyet, majd a maradékot motorváku
umban szublimáljuk. Termelés 1,7 g 
(73%); Fp.: 138°C/7 Pa; Op.: 125-8°C.

A szerzők beszámolnak az eggyel ki
sebb gyűrűtagszámú kiindulási anyag 
hasonló módon végzett oxidációjáról 
is.

D aviet, J. H. — Downer, J. D . — Kirby, 
P.: J. Chem. Soc. C, 1966, 245 alapján.

1,2,3,4,5- Pen tafenil-foszfol- 1-oxid 
előállítása

Alapreakció (£. ábra):

Visszafolyóhűtővel ellátott 500 ml
es lombikba 1 g (2,2 mmól) pentafenil- 
foszfolt, 200 ml acetont és 0,34 ml (3,3 
mmól) 30 %-os hidrogén-peroxidot 
mérünk be, majd 2 órán át forraljuk 
a lombik tartalmát. Lehűlés után 
az elegyet vízzel higítjuk, és diklór-

metánnal extrahálunk. A szerves fázist 
szárítjuk, majd oldószermentesítjük. 
Az így kapott maradék benzol-éter 
elegyből történő átkristályosításával 
jutunk tiszta termékhez. A termelés 
közel kvantitatív. Op.: 284-5°C.

A szerzők megemlítik, hogy a leve
gővel alkoholos oldatban végzett oxi
dáció néhány napig tart.

Ha a foszfol kevésbé szubszituált, a 
képződő foszfol-oxid azonnal dimerizá- 
lódik.

Braye, E. H. — Hübel, W. — Caplier, /.. J. 
Am. Chem. Soc. 83, 4406 (1961) alapján.

Difenil-tiofoszfinsav-klorid
előállítása

Alapreakció (S. ábra):

55,3 g (0,25 mól) klór difenilfoszfint, 
125 ml széndiszulfidot és 10,0 g (0,31 
g atom) kénport mérünk egy 500 ml
es lombikba és a lombik végére vissza
folyóhűtőt csatlakoztatunk. A lombik 
tartalmát 12 órán keresztül kevertet
jük és refluxáljuk. A reakció lejátszó
dása után ledesztilláljuk az oldószert, 
majd az így kapott maradékból szűrés
sel eltávolítjuk a kén-felesleget. A szflr- 
letet vákuumban desztilláljuk. Terme
lés: 53 g (85%); Fp.: 186-200°C/195 
Pa.

Patel, N. K. — Harwood, H. J.: J. Org. 
Chem. 32, 2999 (1967) alapján.

Fenil-tioszulfonsav-dlklorid
előállítása

Alapreakció (4. ábra):

90 g (0,5 mól) diklór-fenilfoszfint és 
64 ml (0,63 mól) tiofoszforil-kloridot 
mérünk be egy 500 ml-es lombikba és 
a lombik végére egy visszafolyóhűtőt 
illesztünk. A lombik tartalmát 3 órán 
át 115°C-on forraljuk, majd a hűtőt 
egy desztillációs feltétre cseréljük és 
a képződött foszfor-trikloridot és a 
reagens feleslegét kidesztilláljuk. A 
visszamaradt olajat motorvákuumban 
frakcionáljuk. Termelés: 80 g (76%); 
Fp.: 110°C/534 Pa.

Patel, N. K . — Harwood, H. J.: J. Org. 
Chem. 32, 2999 (1967) alapján.

'P '
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* Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves Kémiai Technológia Tanszék, Budapest
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BIZTONSÁGTECHNIKA -  
ÜZEMTECHNIKA
Biztonság mindenekelőtt

A Magyar Kémikusok Lapja 1991. 
évi 11. számában beszámoltunk arról, 
hogy nagy kampány indult az USA- 
ban a petrolkémiai kombinátok bizton
sági felülvizsgálatára két óriási robba
nás nyomán.

Az ARCO Chanelview-i (Texas) 
üzemében 17 fő halt meg, s a rom
bolás mértéke miatt katasztrófa-álla
potot kellett hirdetni. Az OSHA (Oc
cupational Safety and Health Admi
nistration), a Foglalkozási Biztonsági 
és Egészségügyi Hivatal elmarasztalta 
az Arco vezetőségét a munkahelyek és 
a karbantartás terén elkövetett hiá
nyosságokban, mulasztásokban és az 
USA történetének legnagyobb bírsá
gát szabták ki rájuk: 3,5 millió dollárt. 
Ezen kívül kötelezték a vállalatot tel
jes biztonsági előírásainak felülvizsgá
latára.

Az OSHA ugyancsak közzétette je
lentését a Phillips Pasadena-i (Texas) 
üzemében bekövetkezett robbanásról 
ahol 23 fő halt meg és további 130-

an szenvedtek sérülést. Itt 40 tonna 
cseppfolyós szénhidrogén gáz vált sza
baddá és légtérrobbanás formájában 
(mint Flixboro-ban) explodált. A kárt 
750 millió dollárra becsülték és a repe- 
szek majdnem 10 km-re repültek. Ezt 
a robbanást egyébként az USA vegy
ipari történetének utolsó 20 évében a 
legsúlyosabbnak minősítették (a halot
tak nagy száma miatt).

Az okok ismét egyszerű szerelési hi
bára voltak visszavezethetők: nem zár
ták le szabályosan egy tisztításra meg
nyitott leválasztó tartály egyik csonk
ját, s az ezen kijutó szénhidrogén- 
termék kisebb tüzet okozott. Ez a tűz 
iniciálta azután két további izo-bután 
tartály felhasadását, annak elpárolgá
sát és 15 perccel később a légtér
robbanást. Ennek ereje 2,4 tonna 
TNT-nek felelt meg. A leválasztó
szedő tartály tiszítását nem az előí
rás szerint végezték. Azt a rendszertől 
két szeleppel vagy vakperemmel kel
lett volna leválasztani, közben nyitva

Melyik a jobb műszakbeosztás?

Közülünk az idősebbek még hallhat
tak a II. világháború előtt 10-12 órás 
munkanapokról. Azt hiszem, a háború 
után nálunk már általános volt a 8 órás 
munkaidő (kivéve az idénymunkások
nál) és a 6 napos munkahét. 45 év alatt 
sokat változott a világ, s benne az ipari 
munkaidő beosztás.

A 48 órás munkahétről egyik-másik 
országban áttértek a a 42 órásra, majd 
a 36 órásra.

Mostanára új kezdeményezésekre, új 
szervezési intézkedésekre figyelhetünk 
fel. A Boston-i Circadian Technologies 
szervező cég a vegyiparban végzendő 
műszakos munkák szervezésére specia
lizálódott. Több vállalat megbízásából 
24 üzemet vizsgáltak meg az USA-ban, 
mi a véleményük vezetőknek és mun
kásoknak a 8 ill. 12 órás munkanap
ról. Sokak számára meglepő volt a vá
lasz, hogy a IS  órás munkanap mellett 
többen voksoltak. Azt a többség jónak, 
vagy igen jónak minősítette. Vélemé
nyük szerint jobb a biztonság, növek
szik a termelékenység, jobb a munka
erkölcs, a családi élet, javul a minőség. 
Az emberek nagy többsége úgy ítéli 
meg a 36 órás (három napos!) munka
hetet, hogy így hetente 4 napot lehet 
a családjával.

A referáló csodálkozva tapasztalta 
15-20 évvel ezelőtt a BASF-nél (NSZK) 
hogy a szakszervezet kikövetelte a dol
gozók nyomására a 12 órás munka
napot. Ennek az volt az oka, hogy a 
munkások tekintélyes része a Rajna- 
völgyben szőlőbirtokkal rendelkezik, s 
ez a munkabeosztás lehetővé tette azok 
jobb művelését.

Természetesen ezekben az üzemek
ben olyan a munkaegészségügyi kör
nyezet, hogy a dolgozók 12 óra alatt 
vannak kitéve olyan terhelésnek, mint 
korábban a 8 órás műszak alatt.

A másik érdekes -  és igen terjedő 
szervezési intézkedés -  a szerződéses 
dolgozók alkalmazása. Minden válla
lat a költségek csökkentésére törekszik, 
így került sor az olyan időszakos mun
kák, mint pl. szűrőcserék, katalizátor
cserék, tartálytisztítások elvégezteté
sére külső cégekkel. Ezt természetesen 
kislétszámú, mozgékony cégek alaku
lása kísérte, akik felismerték az ebben 
jelentkező új lehetőséget és ezekre a 
munkákra specializálódak.

Hogy ez a módszer mennyire terje
dőben van, arra mi sem jellemzőbb, 
mint hogy az USA petrokémiai üzeme
iben az utóbbi 5 évben már az ilyen 
jellegű munkák felét-harmadát külső,

mkl

maradt a pneumatikus rendszerrel mű
ködő elzáró szelep. Ennek visszajelzé
sét is kikapcsolták a mflszerterem felé.

A jelentés további hibákat is fel
színre hozott:
-  a vészsziréna megszólalt az első tűz 

kitörésénél, hogy a dologozók hagy
ják el munkahelyeiket. Az üzemek 
azonban olyan zajosak voltak, hogy 
a sziréna jelzést nem lehetett hal
lani;

-  a tűzivíz rendszer tönkrement a rob
banásnál, az oltóhelyek elnyíródtak. 
Volt három dízel meghajtású vízszi
vattyú, de ezek közül egy javítás 
alatt volt, a másikaknál a hajtóa
nyag elfolyt a robbanás hatására;

-  az üzemet igen szorosan telepítet
ték, ezért volt jelentős a rombolás. 
A jelentés összeállításánál sem a vál

lalat, sem külső biztonsági sszakértők 
véleményét nem vették figyelembe.

Trevor Kietz professzor a követke
zőképpen kommentálta a TCE-ben az 
OSHA jelentését: összehasonlítva a 
Flixboro-jelentéssel valamint az Egye
sült Királyságban megszokott más je
lentésekkel, ez az anyag kevés techni
kai részletet tartalmaz, ugyanakkor „ki 
van párnázva” az OSHA tevékenységé
nek leírásával.

[Forrás: CE 91.Ápr. 31.old. TCE 91. 
Márc. 28. 47.old.]

szerződtetett munkások végezték. (A 
vállalatok számára az előny ott jelen- 
kezik, hogy nem tart állandó dolgozó
kat ezekre az évente estleg 2-3 alka
lommal sorrakerülő munkákra, amel
lett annak végzését költségként szá
molhatja el.)

De mint minden dolognak, úgy 
ennek a jó szervezési intézkedésnek 
is jelentkeztek a hátrányai: 2-3 na
gyobb robbanás után (az egyiknél 23- 
an haltak meg) az OSHA (Occupatio
nal Safety and Health Administration) 
a Foglalkozási Biztonsági és Egész
ségügyi Hivatal felfigyelt arra, hogy 
a katasztrófát szerződtetett munkások 
okozták.

Megbízták a Lamar University-t 
(Beaumont, Texas) vizsgálják meg a 
kérdést. Ez interjúkkal történt, ahol 
meghallgatták a vezetőket, munkáso
kat, tervezőket, szerelővállaltokat, stb. 

Az eredmény megdöbbentő:
1. a szerződtetett munkásoknak nincs, 

vagy kevés a biztonságtechnikai gya
korlata;

2. kevésbé vannak felkészülve veszély- 
helyzetre, mint az állandó munká
sok;

3. kevesebb volt a fizetésük és a gya
korlatuk.
(Kommentár: minden hosszabb gya

korlattal rendelkező termelésvezető ezt 
jó előre megjósolhatta volna, na de
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kik hisznek a jóslatoknak? Sajnos min
den új módszer bevezetését akadá
lyozni látszik az, aki óvatosságra int.)

Új értesülések szerint e mulasztáso
kat úgy igyekeznek kiküszöbölni, hogy 
az állandó dolgozók, javító munkások

közül rendelik ki azokat, akik a szer
ződtetett munkásokat ellenőrzik.

[Forrás: CE 1991 Jún.vol.98. 19.old. CE 
1991 Aug.vol.98. 17.old.]

Előzzük meg a porrobbanásokat és tovaterjedésüket

A vegyipar jelentős részében -  így 
a gyógyszer, műanyag-, műtrágya-, 
növényvédőszer-gyártásban -  szállíta
nak és szárítanak porokat, őrleménye
ket. Ezek nagy része olyan szemcsemé
retű, hogy a levegőben lebegve robba
nóképes keveréket alkot. Különösen ve
szélyes a helyzet, ha a por+levegő ke
verékben valamilyen éghető gáz is jelen 
van.

Ha tehát egy berendezésben fennáll 
a robbanás veszélye, akkor mind a ter
vezőnek, mind az üzemeltetőnek gon
doskodnia kell a robbanás megelőzésé
ről, ill. továbbterjedésének megakadá
lyozásáról.

Az egyes tárolótartályokon, silókon 
kívül leggyakrabban a porleválasztók, 
konvejorok, elevátorok, pneumatikus 
szállítóberendezések, az őrlő-, daráló- 
, porítóberendezések és a porkeverő- 
, valamint szárítóberendezések jönnek 
számításba. Ma már a fejlett ipari or
szágokban nem csak hivatalos előírá
sok követelik meg a védelmi technika 
kialakítását, de például biztosítást sem 
lehet kötni olyan üzemekre, ahol nem 
teljesítik az előírásokat.

Jelen ismertetésben nincs mód az 
összes védelmi lehetőség, módszer is
mertetésére, így csak a relatív újdon
ságokat említjük meg.

Az 1. ábrán látható A és B tartály 
(siló, porleválasztó) össze van kötve 
egymással. Az A tartály oldalán je
lölve van a robbanásérzékelő és a két 
tartályt összekötő csővezeték közepén 
a robbanás terjedését gátló mechaniz

mus. A robbanás elfojtásának mód
szere ismert:
-  mechanikusan lezáró szelep, amely 

megakadályozza a lángterjedést;
-  robbanást elfojtó kémiai szerek „be- 

lövése” (a tartályba);
-  a csőszakasz közepén elhelyezett 

passzív mechanikus rendszer, amely 
a láng terjedését megszakítja, biz
tonságos helyre tereli.
Az első két módszer már ismert, 

most csak a harmadik ún. „passzív” 
védelem ismertetésével foglalkozunk.

A 2. ábrán látható két, speciálisan 
kialakított könyökcsőből felépített lán
gelvezető (megszakító) szerelvény met
szete. Ennek működése a következő: 
a pl. 150 mm átmérőjű csővezetéken 
a nyilak irányában történik az anyag- 
áramlás normál üzemmenet esetén és 
a 250 mm átmérőjű csővezékbe a to
vábbvezetés. A két könyökcső koncent
rikusan van összeépítve. A szerelvényt 
felülről egy dóm zárja le, amit megfe
lelően méretezett szakító zsinór rögzít.

Robbanás esetén az A tartályból 
jövő belső könyökben megnő a nyomás, 
felszakítja a dóm rögzítő zsinórját és 
a robbanás szúrólángját biztonságos 
helyre vezeti. (Ezeket a szerelvényeket 
külön helyiségben, vagy üzemen kívül 
robbanásbiztos fal mögött helyezik el.)

Hasonló elven működik a S. ábrán 
látható lángelvezető (megszakító) sze
relvény. Itt az alkalmazott csővezeté
kek azonos méretűek, a lezáró dóm na
gyobb méretű, rögzítése ugyanúgy, mé
retezett szakítózsinórral történik.

B. ábra. A  lángt erelf szerelvény szerkezete (I.)

Ezen szerelvényeket 50-275 mm 
méretben gyártják, ill. ajánlják, s jóval 
olcsóbbak mint egyéb láng-megszakító 
szerelvények.

j*

1. ábra. A robbanás elnyomó-, ill. elterelő rendszerek elhelyezése.

S. ábra. A  lángterelS szerelvény szerkezete (II.)

Új megoldásnak tűnik a porrobba
nások megelőzésére az ún. epitropik 
szűrők alkalmazása, különösen ott ahol 
sztatikus feltöltődéssel kell számolni. 
Ezek a szűrők vezetőképes műszálak
ból készülnek és speciális impregnálás- 
sal „szenet” hordanak fel a szálak fe
lületére, ezzel is fokozva vezetőképes
ségüket. A szűrőt a jó földelő rend
szerbe kell bekötni. Sajnos az ismerte
tés továbbiakat a vezetőképes szálról, 
a „szenes” impregnálásról nem közöl.

[Forrás: CE 91 Ápr. 130.-136.old. CE 91 
Okt. 135.-138.old.]

Dr. Frendl Géza
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOK
Sokkomponensű szorpciós folyamatok szimulációja 
személyi számítógépen: A GELION program

PÁTZAY GYÖRGY *

A program bemutatása

A BME Kémiai Technológia Tan
széken a sokkomponensű szorpciós fo
lyamatok modellezésére több számí
tógépes programrendszert dolgoztunk 
ki. Ennek egyik tagját korábban be
mutattuk [1], amellyel a sokkompo
nensű rögzített-ágyas szorpciót poró
zus szorbenseken modelleztük. A nem 
porózus szerkezetű géltípusú ioncseré
lők és a nem bidiszperz rendszerű ad- 
szorbensek modellezésére a GELION 
programot fejlesztettük ki. A modell 
figyelmbeveszi a szorpciós szemcsé
ken végbemenő folyadékfilmdiffúziós 
és géldiffúziós anyagátadási folyamato
kat, a töltött oszlopban dugattyúszerű 
áramlással (plug flow) leírt anyagáta
dási folyamatokat és a sokkomponensű 
ioncsere (adszorpció)egyensúlyát. Az 
anyagátadási folyamatokat leíró par
ciális differenciál-egyenleteket és az 
egyensúlyt leíró nemlineáris összefüg
gést dimenziómentes formába hoz
tuk, majd a parabolikus differenciál
egyenletet a Crank-Nicholson, a hiper
bolikus differenciál egyenletet pedig a 
forward véges differencia közelítéssel 
odottuk meg iteratív úton. A szem
csékben az egyes komponensek átlagos 
koncentrációit pedig a Simpson formu
lával számítottuk ki. A számítás ered
ményeként az oszlop egyes szakasza
ira, illetve a szemcsék belsejére idő- 
és helyfüggő koncentráció értékeket 
nyertünk. A számított koncentráció
profilok mágneslemezre történő rögzí
tésével és a peremfeltételek megfelelő
módosításával a programot alkalmassá 
tettük nemcsak sokkomponensű telí
tés, hanem egyen-, illetve ellenáramú

* B udapesti Műszaki Egyetem, Kémiai 
Technológia Tanszék
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1. ábra Háromkomponensü ioncsere telítési 
görbéi

2 a második ion koncentrációja;
3 a harmadik ion koncentrációja

elúciós folyamat, azaz ciklikus szorp- 
ció modellezésére is. Futás közben a 
program lehetővé teszi a megszakítá- 
sos beavatkozást: a program leállítá
sát, az output periféria megváltozta
tását, az adott állapot mágneslemezre 
történő rögzítését.

A program MS-FORTRAN, illetve 
MS-BASIC nyelven készült, és MS- 
DOS operációs rendszer alatt fut. Je
lenlegi verziója maximum 5 kompo
nensre számol, a szemcsét maximum 
15, az oszlopot maximum 40 szakaszra 
osztja. Futtatási memóriaigénye kb. 40 
kbyte, az eredményfilek és az állapot
leíró filek memóriaigénye 1-20 kbyte.

1. táblázat
Három kom ponensfi inocsere  

param éterei
Telítés

Paraméter Komponens(i)

1 2 3
D .i • 1 o 7 1,0 1,0 1,0
K fi  • 1 o 4 1,0 2,0 1,0
a i,í 1,0 0,8 0,1
Ci, o 0,0 0,1 0,1

R  =  0 ,05 ;  A R =  0 ,005 ;  
N L  = 4 0 ;  A T  =  0 ,05

Példa a program alkalmazására

A program felhasználásának illuszt
rálására hipotetikus háromkomponensfi 
rögzített-ágyas géltípusú ioncsere telí
tési, valamint egyen-, és ellenáramú el
úciós görbéinek számítási eredményeit 
mutatjuk be. A három hipotetikus iont 
1-3-ig tartó sorszámmal láttuk el. A ki
indulási állapotban az oszlop homogén

2. ábra Háromkomponensü ionctere  
egyenáramú elúciós görbéi

2 a második ion koncentrációja;
3 a harmadik ion koncentrációja

módon telítve van az 1. komponens
sel és a telítést a 2-3. ionok oldatával 
végezzük. Az egyen-, illetve ellenáramú 
elúciót az 1. komponens tömény olda
tával hajtjuk végre. Az 1.-2. tábláza
tokban a telítés és az elúció jellemző 
paramétereit, az 1.-3. ábrákon pedig a 
telítési, valamint egyen-, és ellenáramú 
elúciós görbéket mutatjuk be.

A  kézirat beérkezett: 1991. aug. 26.
2. táblázat

H árom kom ponensfi ioncsere 
param éterei

Elúció

Paraméter Komponens(i)

1 2 3
D .i • 1 o 7 1,0 1,0 1,0
Kf i -  i o 4 1,0 2,0 1,0
a i,i 1,0 1,25 10,ö
C%, o 1,0 0,0 0,0

R  =  0 ,05 ;  A R =  0 ,005;  
N L  = 4 0 ;  A T  =  0 , 05

JELÖLÉSEK

D ,,í - az i-edik ion és az ellenion 
effektiv géldiffúziós együtthatója, 
cm2/s

Kf,i - az i-edik ion filmdiffúziós együtt
hatója, cm2/s

R - az ioncserélő szemcse sugara, cm 
A R  az ioncserélő szemcsén belüli szá

mítás lépésköze, cm 
N L  - az oszlopon történő számítás 

lépésközeinek a száma 
a i,t- - az i-edik ion állandó elválasz

tási tényezője az 1. ionra vonat
koztatva

C7i,o - az i-edik ion koncentrációja 
a telítő, vagy elúciós oldatban, 
mekv/cm3

A T  - az időszámítás lépésköze 

IRODALOM

[1] Pátzay, Gy.: Magyar Kémikusok Lap
ja: 46. 330-331. (1991).
Ci ÍC|».%

3. ábra Háromkomponensü ioncsere 
ellenáramú elúciós görbéi

2 a második ion koncentrációja;
3 a harm adik ion koncentrációja
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Egyesületi élet
BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
Az „Oxigén szabadgyök” konferencia

1991. május 11-13 között Balatona- 
ligán került megrendezésre sorrendben 
a negyedik ,O xigén szabadgyök” konfe
rencia, teljes nevén „Role of free radi
cals in biological system s” .

A konferencia az angol címet azért 
kapta, mert az előadások jelentős rész
ben angolul hangzottak el, tekintettel 
a jelentős számú külföldi résztvevőre.

A konferenciának 178 regisztrált 
résztvevője volt. Az 56 bejelentett 
előadásból két előadást poszterként 
m utattak be, két előadó nem jelent 
meg (egyik a Szovjetunióból, a má
sik Japánból). Külföldi előadók Ang
liából, Ausztráliából, Cseh és Szlovák 
Köztársaságból, Izraelből, Jugoszlávi
ából, N ém etországból, Olaszországból 
és R om ániából jöttek .

Az előadások m ellett 38 posztert 
m utattak be. Plenáris előadásokra ál
talában a délelőtti vagy délutáni előa
dássorozatok nyitó előadásaként került 
sor.

A nyitó referátumot jelen sorok írója 
tartotta. Az előadásban az oxidativ 
stress proteinek között megjelenő an- 
tioxidáns enzimekre kívántam  felhívni 
a figyelm et. Az első nap biokémiai jel
legű előadásai között igen sokirányú 
témakör szerepelt, ezek felölelték a tu
mor m olekulár-biológiai terápia prob
lém áit. Az előadók közül többek között 
Dr. L .M . W einert (Rehovot, Israel) és 
a SO T E  II. sz. Biokémiai Tanszék elő
adóit szeretném  m egem líteni.

1992. április 24-25-én a Sárospa
taki Reform átus Kollégium Gimnázi
uma és a Magyar Kémikusok Egye
sülete m egrendezte a IV. Sárospataki 
Diákvegyész Napokat. A kétévenként 
megrendezésre kerülő rendezvényt Sá
rospatakon a M űvelődés Házában Dr. 
Kőrös E ndre  egyetem i tanár (Eötvös 
Loránd Tudom ányegyetem , Budapest) 
nyitó előadása vezette be »Nagy áttö
rés a kémiában - Kémia egy futball- 
labda körül” cím m el. A konferenciát 
Dr. P aksy László, a M K E Borsod me
gyei Csoportjának elnöke, K enesey Gá
bor, a M K E Ifjúsági szakosztályának  
titkára és D izseri Sándor, a Refor
mátus Gim názium  igazgatója köszön
tötte. Ezt követően a Sárospataki Re-

Ugyanazon a napon délután ugyan
csak a biokémiai szekcióban az az
óta  már elhúnyt A n to n i Ferenc akadé
m ikus új, az utóbbi időben ism ertté 
vált gyök, a NO keletkezési mecha
nizm usáról tartott nagy érdeklődés
sel kísért előadást. Ehhez csatlakoz
tak a Pozsonyból érkezett cseh-szlovák  
kollégák szabadgyökökkel és Cu, Mn- 
kom plex oxigén gyök eliminálásával 
foglalkozó előadásai. Még a továbbiak
ban a biofizikai szekcióban került sor 
Török Béla  professzor szerv indukált 
kem ilumineszcenciával foglalkozó előa
dására, Gál D ezső  professzor és mun
kacsoportja fotoszenzibilizált szinglet 
oxigén keletkezéssel és méréssel foglal
kozó beszámolójára, valamint a silybi- 
nin és BF-100 (Celladam) gyökfogó sa
játságainak az ismertetésére.

A következő napon három klinikai és 
két antioxidánsokkal foglalkozó szekció 
került lebonyolításra. A referátumokat 
a szabad gyök kutatás ismert nem 
zetközi és hazai szaktekintélyei tar
tották , olyanok, m int H. Nohl pro
fesszor (Bécsből), a konferencia szer
vezőbizottságának Elnöke, Fehér Já 
nos professzor, R .C . Noble (Skóciából), 
M ózsik Gyula professzor és munkacso
portjainak tagjai, stb.

A konferencia harmadik napján e- 
gyéb, a tárgykörbe tartozó előadások 
között került sor a növényekben m eg
található szabad gyökök és azok elim i
nálására szolgáló enzimek változásai
val foglalkozó előadásokra, ahol többek

formátus Kollégium történetét tekin
tették meg a résztvevők videofilmről.

A diákelőadások a gimnázium ké
m iai előadótermeiben hangzottak el, 
két szekcióban, péntek délután és 
szom bat délelőtt. A 30 diákelőadást 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közép
iskoláiból érkezett tanulókon kívül 
kecskeméti, paksi, sőt felvidéki és erdé
lyi diákok tartották. Vendégeink vol
tak a nagykaposi Magyar Tanítási 
N yelvű Gimnázium, a marosvásárhelyi 
Bólyai Líceum, a brassói Aprily Lajos 
Líceum, valamint a balatonalm ádi két- 
tannyelvű gimnázium tanulói.

Érdekes előadásokat hallottunk a 
vegyiparban dolgozó és egyetemen ta
n ító  kémikusoktól: Dr. Brücher E rnő

között olasz és jugoszláv vendégelőadó
ink szólaltak meg.

A  poszterek hasonló témakörökkel 
csatlakoztak az orális előadásokhoz. A  
poszterek m egbeszélésére a harmadik 
napon került sor, ami úgy történt, 
hogy a szerző(k) rövid ism ertetését az 
érdeklődők kérdései vagy megjegyzései 
és a v ita  követték.

A konferencia gyönyörű környezet
ben, jó időszakban került megrende
zésre. A környezet segítőkészsége nagy 
m értékben előrem ozdította a konferen
cia sikerét. Hazai viszonyok között az 
árak voltak kissé m eglepőek, főleg a 
hazai fiatal résztvevők számára.

M ivel „gyök konferenciáról” volt 
szó, kissé furcsa m ódon elmaradtak a 
konferencia gyógyszergyári tám ogatói 
és érdeklődők a gyógyszergyárak részé
ről a Chinoin és B iogal kivételével.

A  konferencia fő szervezője és össze
fogója a „M ájkutatási A lapítvány” 
(B udapest, 1989) volt.

Szerencsésen ötvöződött, hogy jelen  
esetben a konferencia fő szervezője és 
elnöke Fehér János professzor volt. Sok 
köszönet illeti meg önzetlen munkájá
ért Dr. Blazovics A n n á t  és Dr. M ézes 
M iklóst is.

A következő konferencia megrende
zésére -  úgy döntöttek a résztvevők 
- ,  P écsett kerül sor 1993-ban M ózsik 
Gyula és Török Béla  professzorok irá
nyítása m ellett.

Nem  szeretném elm ulasztani an
nak m egem lítését, hogy „szabad gyök” 
konferenciák rendezésében kezdettől 
fogva élvezzük a Magyar Kémikusok 
Egyesületének önzetlen tám ogatását, 
amiért ezúton is köszönetét szeretnék 
mondani.

Dr. M atkovics Béla

egyetem i tanár (K ossuth Lajos Tu
dom ányegyetem , Debrecen) „A gyó
gyításban használt fémkomplexek ké
m iája” címm el, Dr. Sohár Pál egye
tem i tanár (M KE alelnöke, Eötvös 
Loránd Tudom ányegyetem, Budapest) 
„A mágneses magrezonancia spekt
roszkópia” (NM R) cím m el, és Keresz- 
tesné M olnár Judit főmunkatárs (Bor- 
sodchem  R t. Poliuretán Gyár, Kazinc
barcika) a MDI előállításának kémiai 
alapjairól tartott videofilm m el illuszt
rált érdekes előadást.

A  zsűri Pósaházi Lajos és Kovács 
M ihály emlékdíjakkal, valam int a Ma
gyar Kémikusok E gyesülete Elnöksége 
pénzjutalom m al és Dr. Kőrös Endre 
könyvjutalommal, m int különdíjjal ju
talm azta a legjobb diákelőadásokat. A  
jutalm azott előadók és előadásaik a kö
vetkezők voltak:

IV. Sárospataki Diákvegyész Napok
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Egyesületi élet

-  Teper T ím ea  -  Veres Csilla (Ma
gyar Tannyelvű Gim názium , Nagy- 
kapos) M éhes Anitával (M ezőgazda
sági Középiskola, Nagykapos) közösen: 
„A  környező falvak kútvizeinek nitrát
vizsgálata” ,

-  Szabó K risztina  (A vasi Gimná
zium , Miskolc): „A Sajó folyó szennye
zettségének vizsgálata” ,

-  Zékány A n ita  -  Veres M ónika -  
Tóth Nóra (Eötvös József Gimnázium  
és Vegyipari Szakközépiskola, Tisza- 
újváro8 ): „Ciklodextrinek szerkezete, 
előállítása és tulajdonságai, valamint 
ciklodextrin zárványkomplex képződés 
optikai vizsgálata”,

-  Hák Viktor -  K ürti László  (Her
mann O ttó Gimnázium, M iskolc) „Há
rom egyszerű szerves szintézis, ami for
radalm asította a szerves kém iai kuta
tá st” ,

-  Stein inger Zsolt (Földes Ferenc 
Gim názium, Miskolc): „A  közlekedés 
és az ipari létesítmények hatása Mis
kolc légszennyezettségére” ,

-  Kleiber Szilvia -  Havas Zsuzsa  
(Avasi Gimnázium, Miskolc): „N övé
nyi illóolajok elválasztása, gyógynövé
nyek hatóanyagai” ,

-  B álin t Herbák B ernadett (Kossuth  
Gimnázium és Óvónői Szakközépis
kola, Miskolc): „Tini-kozmetika” ,

-  Szarka Zsolt (Irinyi János Műszaki 
Középiskola, Kazincbarcika): „Komp
lex vegyületek színe” ,

-  Hegedűs K risztián  (Református 
Gim názium, Kecskem ét): „Műszeres 
lehetőségek a kémiai analízisben” ,

-  Boér A ttila  (Áprily Lajos Líceum, 
Brassó): „A kinetikai egyenlet felhasz
nálása a reakciómechanizmus megha
tározásában”,

-  Glavinas Hristos (Református Gim
názium , Sárospatak): „A gélelektrofo- 
rézis alkalmazása fehérjék szétválasz
tásában” ,

-  Plósz János (Református Gimná
zium , Sárospatak): „Fotopozitív ké-

Fehérje- és enzimanalitikai-elválasztási tanfolyam

A  M KE Csongrád m egyei Cso
portja a Szegedi Akadémiai Bizott
ság (SZAB) Kémiai Szakbizottságá
val 1992. május 11-13. között a SZAB 
székházában „Fehérje- és enzim analiti
kai-elválasztási tanfolyam ”-ot szerve
zett Szegeden. A tanfolyam  első elő
adója Friedrich Péter professzor, az 
M TA Enzimológiai Intézetének igazga
tója volt, aki előadásában az enzima
nalitika és enzimkinetika legfontosabb 
alapkérdéseit igyekezett felvázolni a 
tanfolyam  résztvevőinek. Ezt követte a 
regionális nagyműszer beruházás egyik 
eredményének ism ertetése „Flow  sejta
nalízis és elválasztás” cím szó alatt, Dr. 
Fischer János  és Ocsovszki Imre előa
dása és bem utatása a SZO TE Bioké
m iai Intézetéből. Este baráti találko
zón vitatták  meg a résztvevők a ven
déglátókkal szakmai problémáikat.

A következő napon három előadás 
hangzott el, amit P enke Botond, Krem - 
m er Tibor és Szepessy László professzo
rok tartottak a felsorolás sorrendjé
ben „Aminosav elválasztás”; „Izoenzi- 
mek és fehérjék elektroforétikus elvá
lasztása” és „Biopolimerek kromatog
ráfiás elválasztása” címmel.

P enke B otond  professzor az ami- 
nosavak kvantitatív meghatározásá
val foglalkozott m egtisztított biológiai 
m intákból. Előadásában az ioncserén 
és a reverz fázisú HPLC-én alapuló 
am inosav-elválasztási módszereket ha
son lította  össze és főleg az utóbbi tech
nika ismertetésére tért ki.

K rem m er Tibor az elektroforétikus 
elválasztások általános ism ertetése m el
lett a kapilláris elektroforézis módszer
rel is foglalkozott. Előadásában a pél
dákat a glikoproteidek, mint tumor

A Magyar Kémikusok Egyesülete Ifjúsági Bizottságának 
újjászervezése

A  Magyar Kémikusok Egyesületé
ben mindössze öt állandó bizottság 
működik (Érdekvédelmi, Műszaki Tu
dományos, Oktatási és Ifjúsági). Ezért 
is fontosnak tűnt, hogy a magáról már 
több éve alig hallató Ifjúsági Bizottság

tevékenységét elemezzük, s azt új szí
nekkel gazdagítsuk.

Az M KE Intéző B izottsága erre a 
feladatra K enessey Gábort kérte fel, 
aki a MTESZ Ifjúsági Tanácsában is 
képviseli egyesületünket.
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pék szinezési lehetőségei molibdén- 
vegy öletekkel” ,

Szabó K risztina  és Glavinas Hristos 
angolul tartották előadásukat, jelezve 
ezzel is, hogy az idegen nyelv haszná
lata  nagyon fontos a kémiai tudomá
nyos diákköri munkában.

Az elhangzott előadásokat a Magyar 
Kémikusok Egyetesülete Kémiatanári 
Szakosztálya m egjelenteti a Középis
kolai Kémiai Lapokban. Ezt jelentette  
be D r. Várnai György a Kémiatanári 
Szakosztály elnöke.

A  rendezvény alatt a HEW LETT- 
PA CK ARD CONTRO LL Ltd. és a 
CheM icro, valam int a T V K /T iszaúj- 
város bem utatót tartott műszerekből, 
kém iai szám ítógépes programokból és 
vegyipari termékekből.

A  Diákvegyész Napokat a M KE  
erkölcsileg és anyagilag tám ogatta, 
a Reform átus Gimnázium negyedszer 
volt házigazdája.

Dr. Velkey László

markerek elválasztástechnikai problé
m áiból választotta.

Szepessy László professzor a biopo
limerek elválasztásának általános el
m életi és gyakorlati kérdéseivel foglal
kozva tette  teljessé az elválasztástech
nikai kérdések ism ertetését.

A tanfolyam  harmadik napján Fal
kai György a SZOTE Szülészeti, Nő- 
gyógyászati Klinika laboratórium ve
zetője a klinikai gyakorlatban használt 
immunológiai m ódszereket ism ertette. 
Ezt követően Őrsi Ferenc (BM E Élel
miszer Biokémiai Tanszék) a gabona  
fehérjék HPLC elválasztásával foglal
kozott.

A  tanfolyam  egyetlen kiállítója a 
„R E A N A L  Finomvegyszergyár” volt.

A  fehérje- és enzimanalitikai-elvá- 
lasztástechnikai tanfolyam  felújításá
val a M KE Csongrád megyei Csoportja 
egy már korábban termékenynek bizo
nyult tradíciót elevenített fel, am it a 
továbbiakban folytatni kíván.

Dr. M atkovics Béla

Az Ifjúsági B izottság ebben az év
ben két ülést tarott, melynek célja 
tájékozódás, az érdeklődés felmérése 
és egy esetleges program kidolgozása 
vo lt. A  Bizottság tagjai beszámolókat 
hallgattak meg a M TESZ Ifjúsági Ta
nácsának és néhány rokon egyesület, 
így a Szilikátipari Tudományos Egye
sület, a Gépipari Tudományos Egyesü
let, valam int a Magyar Biokémikusok 
E gyesülete ifjúsági munkájáról.
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Az üléseken néhány operatív intéz
kedés is szü letett. A  B izottság támo
gatja a Csongrád m egyei Kémiai Előa
dói Napok rendezvénysorozatot és an
nak népszerűsítésében részt vesz. Az 
ifjúsági korú tagság szakmai színvo
nalának emelésére helyi szakmai fó
rumok szervezését tám ogatja, pl. a 
Budapesti Műszaki Egyetem en tavaly 
megalakult Fiatal Kémikusok Körét. 
A Tudományos Diák Köri konferenciák 
erkölcsi és az Intéző B izottság segítsé
gével, anyagi tám ogatásáról is döntés 
született. Az Egyesület ifjúsági korú 
tagságának létszám át egyetem i hallga
tók és középiskolai tanulók bevonásá
val kívánják növelni, a középiskolákba 
szakm ai-népszerűsítő előadásokat szer
veznek.

A B izottság nem zetközi kapcsola
tok kialakítását is tervezi az Egye
sület ezirányú tevékenységével össz
hangban. Ennek érdekében az Intéző 
Bizottság két fő ( dr. Wöfling János 
és Varga Vilm os) kiutazását tette  le-

Az Európai Kémikus Egyesületek  
Szövetségének (FEC S) négy munka- 
csoportját, a Magyar Kémikusok Egye
sületét, valam int a konferncia vala
mennyi vegyész és nem -vegyész részt
vevőjét képviselő Elnökség tagjai nö
vekvő aggodalmukat fejezik ki a kör
nyezetünket veszélyeztető tendenciák
kal kapcsolatosan.

A  m egelőzés alapelvét követve, min
den emberi tevékenységnek figyelembe 
kell vennie a jelen ökoszisztém a kor
látozott lehetőségeit, azért, hogy egy 
lehetséges globális katasztrófa elkerül
hető legyen. A jelen konferencia meg
m utatta, hogy mik a kém ia lehető
ségei a környezetszennyeződés és an
nak m egelőzése komplex kezelésében. 
Hangsúlyozták a konferencián, hogy 
bár a kémián, vegyiparon kívül sok 
más környezetszennyező tényező és 
ipar is van, a kémia és a vegyipari tech
nológiák vezető szerepet játszhatnak a 
környezet m egtisztításában, a levegő-, 
víz-, talaj-, élelm iszerszennyeződés ke-

Vegyipari Szakmai Fórum

Az 1992. évi tavaszi B N V  rendezvé
nyei sorában 1992. május 22-én tartot
ták a vegyipari kiállítók szakmai fóru-

hetővé Amszterdam ba, ahol a hol
land egyesület szervezésében megren
dezendő európai ifjúsági vegyész talál
kozón vesznek részt 1992. augusztus 
24-25. között.

Következő ülésüket folyó év őszére 
tervezik, amikor az 1993. évi program
jának kidolgozása és elfogadása kerül 
napirendre.

Tájékoztatásul közöljük az Ifjúsági 
Bizottság névsorát:

Bíró Ágnes (Sugárkémiai szakoszt.)
Hegyi László (ELTE helyi csop.)
Bőd Tibor (B iogal gyári csop.)
K enessey Gábor (Analitikai szakoszt.)
dr. Böeskei Zsolt (Chinoin gyári 

csop.)
K is Benedek Gyula (Heves megyei 

csop.)
Búzás Tibor (Szolnoki tér. csop.)
Kisfaludi A ndrea  (Kémia Tanári sza

koszt.)
Csiszár D orottya  (Kozmetikai sza

koszt.)

zelésében, valam int a hulladékok újra
feldolgozásában, éghajlatunk ellenőr
zésében és kultúrális örökségeink (mű
emlékeink, régészeti leleteink) konzer
válásában, megőrzésében.

Az Elnökség az alábbi ajánláso
kat fogalmazta meg, amelyek B U D A 
P E S T I  F E L H ÍV Á S-ként kerültek elfo
gadásra:
1. A  fogyasztói gazdaságot (am ely sok 

köztes hulladékkal járó olyan végter
méket gyárt, ami a szem étbe kerül) 
ún. újrafelhasználó, recirkuláló gaz
dasággá kell átalakítani, azért, hogy 
alapanyagok s energia legyen m egta
karítható, s a hulladék mennyisége 
csökkenjen.

2. Veszélyes technológiák és termékek 
kerülése, nehogy a környezetet irre
verzibilis kár érje.

3. Kevés hulladékkal járó technológiák  
kutatásának és fejlesztésének foko
zása.

4. Könnyen újrafeldolgozható, vagy kör
nyezetvédelmi szem pontból megfe-

m át. Az idei B N V  az eddig m egszokott 
formában az utolsó kiállításnak tekint
hető. A jövőben a szakmai vásárok ke-

K ovács Lajos
D em eter Vodnár János  (Richter G. 

R t. gyári csop.)
K örösi Tamás (Vegyipari Gépészeti 

szakoszt.)
D em jén  László (Borsod megyei csop.) 
Lehoczki László (Gum iipari szakoszt.) 
Gál Andrea  (Szervetlen Vegyip. sza

koszt.)
Tenczerné G yim esi Zsuzsa  (BVK  

gyári csop.)
dr. Tóth Tamás (Szerves Kémiai 

szakoszt.)
Vincze Á rpád  (K olloid Kémiai sza

koszt.)
Varga Vilmos (Győri tér. csop.) 
dr. W ö fling  János (Csongrád megyei 

csop.)
Várhegyi Barna  (Korróziós szakoszt.) 
Reméljük az Ifjúsági Bizottság új 

színt és lendületet hoz Egyesületünk  
életébe valamennyiünk megelégedésére.

K enessey Gábor

lelően kezelhető termékek kutatásá
nak és fejlesztésének fokozása.

5. Támogatások növelése az újító, in
novációs környezetvédelmi mérnöki 
munkákra, környezetvédelmi analí
zisre és energiakutatásra és környe
zetvédelm i oktatásra.

6 . Környezetszennyező gázok kibocsá
tásának az egyre fejlődő módszerek 
által m egszabott minimumra tör
ténő csökkentése, különös tekintet
tel a S 0 2 -re, NO*-re, CO-ra, halogé
nezett szénhidrogénekre és szénhid
rogénekre.

7. Az emberi tevékenység által terme
lődő, üvegházhatást növelő gázok - 
első lépésként - a Torontói Irány
elveknek megfelelő értékre történő 
leszorítása; azaz az 1988-as C 0 2- 
kibocsátás m inimálisan 2 0 %-kal tör
ténő csökkentése 2005-ig.

8 . A  kém ia és kémiai technológiák szé
lesebb körű és m egfelelőbb felhasz
nálása a jelen gondjainak megoldá
sára és kultúrális örökségünk meg
őrzésére, valamint azért is, hogy az 
emberiségnek biztos és virágzó jö
vője lehessen.

rülnek előtérbe. A Vegyipari Fórum e 
változás nyitányaként került megren
dezésre a most alakult CHEMEXPO 
szervezésében.

A Fórumot e változások ismerteté
sével a Hungexpo képviselője nyitotta 
meg, majd átadta a szót dr.Molnár Ká-

mkl

Az EUROENVIRONMENT’92, Budapesti Nemzetközi 
Konferenciájának felhívása
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rolynak, aki a BM E Vegyipari Gépek 
Tanszék vezetőjeként a Fórum elnöke 
volt.

A  Fórum fó referandumát Dr. Náray- 
Szabó Gábor, a MTESZ és az MKE- 
elnöke tartotta a „M agyar vegyipar 
helyzete és perspektívái” cím m el.

Az előadás alapgondolata az a tény 
v o lt, hogy előtérbe kerülnek az ún. 
„m olekuláris iparok” , m elynek ered
m ényeként egyre nagyobb szellem i ér
téket képviselő termékek gyártása va
lósul meg. Egyre inkább hangsúlyt kap 
a környezetvédelmi tudat fokozatos ki
fejlődésével a környezetkímélő techno
lógiák bevezetése, valam int a minőségi 
követelm ények fejlődése.

A  magyar vegyipar vezető ágazat 
vo lt és még mindig az az ipar egé
szében . A  vegyiparon belü l rem énytel
jesnek ítélhető a válsághelyzetből való 
gyors kilábalás szem pontjából a gyógy
szeripar, a műanyagipar, a kőolajipar, 
ill. feldolgozás, melyekhez a külföldi 
tőkebevonás a gyors előrelépést bizto
síthatja.

A  növényvédőszer- és műtrágya-ipar 
már nehezebb helyzetben van. A ha
zai gyártás közismerten nagy energia- 
igényű termékeinek külföldi verseny
társai jelentek meg a piacon. Ezekkel 
a m agyar termékek nem tudnak verse
nyezni, ami az iparág leépüléséhez ve

zethet. Az M KE kezdeményezésére pi
acvédelmi intézkedésekre történt elő
terjesztés az iparágban rejlő szellem i 
értékek megmentésére a hazai igények
nek a hazai ipar termékeivel történő el
látására.

A  műszaki fejlesztés súlyos helyze
tére kitérve az előadó hangsúlyozta, 
hogy az állami ipar válsága következ
tében a rövid távú érdekek érvénye
sülnek, melynek következtében fejlesz
tésre nem költenek. Kiem elte, hogy 
a helyzet kezelése állami feladat. Az 
ipari kutatás-fejlesztés alapjait meg 
kell tartani az ipari válság oldódásáig.

A privatizáció során a költségérzé
kenyebb kis- és középvállalatok kiala
kulása reális a hosszú távú érdekek fi
gyelem bevételével.

Minden bizonnyal üzlet lesz a kör
nyezetvédelem céljainak megvalósítása. 
Ez feltétel az Európába vezető úton, 
mely a m inőségbiztosításon keresztül 
fog érvényesülni.

Az előadó kiem elte, hogy m indeh
hez az oktatás színvonalának javítása  
alapfeltétel. Ebből a kémikusokra, ve
gyészekre és ezen keresztül az MKE-re 
a kémia oktatás új alapokra helyezésé
nek megoldásában sok feladat hárul.

A továbbiakban dr. M anczinger Jó 
zsef, a BM E Vegyészmérnöki Kar dé
kánhelyettese, „A vegyipar szakmai

MKE kezdeményezés válságkezelő program kidolgozására

A  műtrágya- és növényvédőszeri- 
parban kialakult válsághelyzet arra 
kényszerítette a borsodi, budapesti és 
veszprém i MKE szervezeteket, hogy az 
M K E-n keresztül az Ipari és Keres
kedelm i M inisztériumhoz forduljanak 
egy összehangolt válságkezelő program  
sürgős kidolgozása és végrehajtása ér
dekében.

1991-ben a nitrogénm űtrágyáknál a 
hazai felhasználás a korábbi évek szint
jének kevesebb mint felére, a foszfor
m űtrágyáknál pedig egy tizedére esett 
vissza. A növényvédőszer-eladások is 
m integy 40%-kal csökkentek. Ez a ten
dencia 1992-ben is folytatódik.

A hazai felhasználások drasztikus 
csökkenése és a keleti piac összeom
lása mellett az export-versenyeztetés 
egyenlőtlen feltételei is hozzájárultak a 
két gyártási ág teljes kiszolgáltatottsá
gához.

Több vállalat csődbejutása, a be
hajthatatlan követelések és kétes kint
levőségek láncreakció-szerű folyamatot 
indítottak el, amelyet a már végre

hajtott és folyam atban lévő felhaszná
lások, csődeljárások és vállalati áta
lakulások nem tudnak kedvező irány
ban befolyásolni. A  további üzem le
állítások és az ezzel összefüggő ter
mékek és szolgáltatások hiánya m agá
val vonhatja több más gyártási ága
zat (pl. intermediergyártás, háztartás
vegyipar, ipari gázok előállítása) elle
hetetlenülését is.

Az érintett régiókban az elbocsájtá- 
sok nyomán a vártnál nagyobb mérték
ben nőtt a munkanélküliség, a term e
léskiesés m iatt pedig az állami bevéte
lek is rohamosan csökkennek.

Mindezeken tú l leromlik a m eg
lévő, üzem enkívül helyezett berendezé
sek állaga, m inim álisra csökken a K + F  
tevékenység, leépül a műszaki értelm i
ség tevékenysége.

A  mfitrágyafelhasználás és növény- 
védelem hiányában meg nem term elt 
m ezőgazdasági termékek és a széteső
ben lévő iparágak termelésből való ki
vonása az egész gazdaságra negatív ki
hatással van.

mkl

fejlődési irányai” címm el tartott előa
dást.

Az előadó adatokat m utatott be a 
közvetlen m últ kutatás-fejlesztés hely
zetéről, mivel a m últat jobban ismer
jük még, m int a jövőt. M egállapította, 
hogy a jelenlegi időszakra az innováció 
iránti érzéktelenség jellem ző.

A becslések szerint a vegyipar ter
melési értéke 1994-re éri el az 1990-es 
szintet. A  legnagyobb csökkenés 1991- 
ben volt és 1992-ben várható. A leg
nagyobb visszaesés a gumiiparban és 
a m ezőgazdasági kemikáliák területén 
mutatkozik. Kicsi lesz az elmaradás a 
gyógyszer- és petrolkémiai iparban.

Az előrebecslések szerint a termék- 
szerkezet a nyugat-európai szinthez 
fog közelíteni. Előtérbe kerülnek olyan 
műveleti eljárások, m int pl. a memb
rántechnikai eljárások, szuperkritikus 
extrakció, melyekkel a költségek lénye
gesen csökkenthetők.

A szakemberképzésre kitérve kie
melte az alapítványok jelentőségét, 
melyekkel a posztgraduális képzés fo
kozható.

Az előadások után a Fórum résztve
vői m egtekintették a vegyipar kiállítóit 
a BN V  „B ” pavilionjában.

B ana i Endréné

A válság-sújtottá vállalatok és K + F  
intézmények nem tudnak kilábalni a 
kialakult helyzetből, ezért szükség van 
az állam, m int tulajdonos és gazda
ságszervező erő részvételére egy össze
hangolt válságkezelő program kidol
gozásában és annak végrehajtásában. 
Az M K E véleménye szerint ezt az 
IKM kezdeményezésée az FM, PM  és 
NGKM  együttesen végezhetné.

Az M K E javaslatot te tt  az IKM-nek 
a legsürgősebb intézkedésekre:
-  a termelés fenntartása és gazdasá

gosságának javítása,
-  a piacpolitika és piacvédelem  és a
-  privatizálás elősegítése érdekében, 

m egerősítve a M agyar Vegyipari 
Szövetség által kért és több a 
tárcához elju ttatott javaslatait is.
A javaslatokat az M K E vezetősége

Dr. Botos Balázs helyettes állam tit
kárral m egtárgyalta, aki a javasla
tok többségével egyetértve felkérte az 
Egyesületet a folyam atos tájékozta
tásra a problémák rendezéséhez és 
az iparpolitikai koncepció folyamatban 
lévő kidolgozásához.

Sz. K.
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MKE HÍREK

M agyar K orróziós Szövetség
néven új szervezet alakult 1992. április 
22-én. A  szervezet alapítói közé tarto
zik az M KE Korróziós Szakosztálya és 
a G T E  Korróziós K özponti Szakosztá
lya is. A Szövetség fö feladatának te
kinti a koordinációk szervezését, alap
vető célkitűzésének pedig a minőség- 
biztosítás feltételinek m egterem tését.

A  Szövetség első programjára 1992 
júniusában került sor az M K E-ben.

A  Szövetség főtitkára: Dr. Kálmán 
Erika

A Szövetség címe: 1025 B udapest, 
Pusztaszeri út 59-67.

A Szövetség működésének ism erte
tésére visszatérünk.

Könyvismertetés
Géza Bodor: Structural 

Investigation of Polymers
(Akadémia Kiadó, 1991, 454 oldal).

A  szerző a könyv alapját képező első 
változatot a BM E Mérnök Tovább
képző Intézetében tartott előadásainak  
jegyzeteként írta; könyv alakban elő
ször a M űszaki Könyvkiadó gondozá
sában jelent meg 1982-ben „ A polim e
rek szerkezete” címen. Jelen mű ennek  
angol nyelvű, bővített és átdolgozott 
kiadása.

Az első rész, „A  polimer m oleku
lák jellem zése” , három fejezetből áll. 
Az első a polimerláncok kémiai szer
kezeti felépítését tárgyalja. A m ásodik  
a polim er molekulák m olekulatöm eg  
m eghatározási módszereinek elm életét 
és gyakorlatát ism erteti. A harm a
dik fejezet pedig a m olekulatöm eg
eloszlási görbék felvételét és azokból az 
átlagm olekulatöm egek számítási m ód
jait m utatja be.

As Intésó Bizottság június 3- 
án tartotta  a nyári szabadságok előtti 
utolsó ülését.

Első napirendi pontként operatív 
bizottságok megalakításáról született 
döntés. Elhatározást nyert, hogy az 
Egyesület 1993 tavaszán két választás 
közötti Közgyűlést tart. A  K özgyűlé
sen kerül majd beterjesztésre a már ko
rábban elhatározott A lapszabály felül
vizsgálata és módosítása. Ennek előké
szítésére és a szervezési m űködési sza
bályzat elkészítésére operatív b izott
ság alakult dr. Jedlovszky Pál vezeté
sével.

A gazdálkodással kapcsolatos ügy
rendi szabályzat elkészítésére alakult

A második rész a polim erek mor
fológiáját ism erteti további hat feje
zetben. Egy fejezet a polim erek kris
tályosságával foglalkozik, a következő 
fejezetek pedig a makromolekulák el
rendeződését tekintik át a különböző  
szerkezeti szinteken (atom os, m oleku
láris és szupermolekuláris). Ezekben  
megismerhetjük a dilatom etria, fény
éé elektronmikroszkópia, a röntgen- 
diffrakció és a termoanalízÍ8 készülé
keit, a vonatkozó mérési technikákat 
valamint a kísérleti eredmények tükré
ben a szerkezetek kialakulásának me
chanizmusát és kinetikáját. A  nyolca
dik fejezet a polimerek spektroszkópiai 
vizsgálatát tárgyalja, úm. az infravö
rös, az ESR, az NMR és a m echani
kai spektroszkópiát. A magyar nyelvű 
kiadáshoz képest teljesen új fejezet 
zárja a második részt, m égpedig a je
lenlegi fejlesztési irányzatok ism erte
tése. Ugyancsak teljesen új a polim erek  
olvadása tém a (6 .1 0 ), valam int sok

b izottság munkáját dr. Banai Endre 
fogja koordinálni.

Az egyebek között, Gálosi György 
ügyvezető főtitkár beszám olt a pénzü
gyi helyzet stabilizálására indított pá
lyázatok alakulásáról, ism ertette a FE- 
A N I jelentését az első magyar Euro- 
mérnöki diploma pályázat alakulásá
ról.

Dr. Harsányt László főtitkár be
szám olt az Euroenvironm ent’92 nem
zetközi konferenciáról, melyről lapunk 
más helyén részletes beszámolót köz
lünk.

Az Intéző B izottság egyhangúlag, 
egyenként és együttesen  is támogatja 
Dr. Náray-Szabó Gábor elnök azon fel
h ívását, amely a kém ia oktatás reform
jával kapcsolatos egyesületi tevékeny
ség irányait határozza meg.

Banai Endréné

kai részletesebben tárgyalja a szerző 
a diffúz kisszögfi szórás értelmezését 
és kiértékelését (7 .14 .2). További bő
vítés az NM R spektroszkópián belül a 
MAS technika (8.3.8), amelyet a tér
hálós poli-imidek szerkezetének és a 
poli-(akril-nitril) szálak kanonizálásá
nak példáin ismerhetünk meg.

A műanyagokkal foglalkozó szakiro
dalom egy újabb, hasznos kötettel gya
rapodott. A könyv elsősorban egye
tem i tankönyv, és m int ilyen a műa
nyagfizika alapjaival ism erteti meg az 
olvasót. Azonban a műanyagipari szak
emberek és kutatók is haszonnal for
gathatják ezt a könyvet, amely révén 
nemcsak szakmai tudásukat frissíthe
tik fel, hanem egyúttal a téma angol 
szaknyelvi kifejezéseit is megismerhe
tik. A  fordítás Bánhegyi György mun
káját dicséri.

Antal István
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A MAGYAR VEGYIPARI DOLGOSOK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 
VEGYÉSZ ALAPÍTVÁNYÁNAK KURATÓRIUMA

p á l y á z a t o t  h i r d e t
az alumínium-, gumi-, gyógyszer-, kőolaj-, gáz-, műanyag-, vegyipar, a kutatás és fejlesztés területén 
exportnövelési témakörben, különös tekintettel:

-  új munkahelyek teremtésére:
-  a munkába álló fiatalok elhelyezkedésének megkönnyítésére.

Pályadíjak: I. díj
II. díj

III. díj
IV. díj
V. díj

150 000 - Ft 
120 000,- Ft 

90 000 - Ft 
70 000,- Ft 
40 000,- Ft

Azon pályamunkák jutalmazására, amelyek nem érik el a díjazottak színvonalát, de vegyipati 
alkalmazásuk jelentős, a kuratórium 100 000 forintot fordít.

A kuratórium csak megfelelő mélységben kidolgozott pályaművekkel foglalkozik. Ötleteket és 
kidolgozatlan javaslatokat nem tud elbírálni.

A kuratórium fenntartja a jogot a pályadíjak összegének átcsoportosítására.
A pályázat jeligés. A pályázók személyi adatait (név, munkahely, munkakör, lakcím) zárt borítékban 

kell mellékelni.
A pályázatot két példányban, gépelve kell beküldeni a VDSZ „Vegyész Alapítvány" kuratóriumának 

(Bp. 1068 Benczúr u. 45)
Beküldési határidő: 1992. október 1.
A pályamunkák elbírálásának határideje: 1992. december 1.

Budapest, 1992. május 18.
VDSZ „Vegyész Alapítvány" Kuratóriuma

Új technológiák
Környezetbarát szén-monoxid előállítás

a b

1. ábra. Szintézisgáz reform álása szén-monoxid e lóálk ítására .
1 elSmelegitS; £ konvektiv reformáló; S autoterm ikus reformáló; 4  hűtő; 5 leválasztó; 6 

m ono etanoiammos mosó; 7 mélyhütS; a metán; b m etán/szén dió a d , c oxigén; d szén dioxid; e
viz; ]  véggáz; g szén-monoxid.

A Steinmüller of Gummersbach né
met cég, együttműködve a BP-vel, 
szén-monoxid előállítására konvektiv 
reformáló eljárást dolgozott ki, ami 
megszünteti a szén-dioxid emissziót és 
gazdasági előnyöket jelent a hagyomá
nyos technológiákkal szemben.

Szén-monoxid, ammónia, metilalko- 
hol és hidrogén előállítására a szinté
zisgázt világszerte földgáz vízgőzös és 
szén-dioxidos katalitikus reformálásá
val állítják elő. Ez a reakció erősen en- 
doterm. A technológia legfőbb verseny
társa a parciális oxidáció, ami oxigént 
alkalmaz 1300-1500°C hőmérsékleten. 
Ez előnyös választási lehetőség, ha ol
csó oxigén áll rendelkezésre.

A hagyományos radiális fűtésű re- 
formálókban az égéshőnek csupán 60%- 
a alakul át a reformáló reakcióra, a 
többi hőt, valamint a meleg termékgá
zokból visszanyert hőt gőzfejlesztésre 
használják. A Steinmüller módszer au- 
totermikus/konvekciós reformáló fo
lyamatot használ szintézisgáz száraz 
reformálására. Az 1. ábrán látható el
járás a két hagyományos módszer hib
ridje: a technológiai gázt oxigénnel 
együtt égetik el az autotermikus re-
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formálóban és ezt használják hőforrás
ként külső tüzelés helyett és a meleg 
termék- gázokból visszanyert hőt hasz
nálják a primer reakcióhoz a konvektiv 
reformálóban.

Az alapanyagként használt metánt 
két részre osztják, a fő áramra és a 
kerülő áramra. A fő áramhoz szén
dioxidot adnak, és a metán/szén- 
dioxid elegyet kb. 500°C-ra melegí
tik az előmelegitőben. A főáram az
után a konvektiv reformálóba kerül, 
ahol szén-monoxid és hidrogén képző
dése közben reagál. Ez a parciálisán re
formált gázelegy ezután autotermikus 
reaktorba kerül a metán/szén-dioxid 
kerülő árammal és oxigénnel együtt, 
aholis újra reagál hidrogén és szén- 
monoxid képződése közben. Az autó- 
termikus reaktor hőmérséklete eléri a 
kb. 1400°C hőmérsékletet. A fő- és 
a kerülőáramban a metán mennyisé
gének a változásával a szén-monoxid- 
hidrogén arány a szintézisgáz termék
ben is változtatható.

Az autotermikus reformálóból (má
sodik lépcső) származó meleg szinté

zisgázt visszavezetik a konvektiv re
formálóba (első lépcső), ahol konvek- 
ció segítségével átadja hőjét. A mara
dék szén-dioxidot mosással távolítják 
el a hidrogént pedig mélyhütéssel nye
rik ki, és így szén-monoxidot kapnak.

Ennél a folyamatnál az egyedüli hul
ladéktermék a víz. A légtérbe szén
dioxid nem távozik el, a szintézisgázból 
visszanyert szén-dioxidot újra felhasz
nálják. A mélyhűtőben kinyert hidro
gént vagy visszavezetik az autotermi
kus reformálóban, vagy pedig tisztítás 
után mellékterméként értékesítik.

Az 1. táblázat az üzemeltetési költsé
geket hasonlítja össze különböző szin
tézisgáz előállító és gáztisztító eljá
rásoknál. A táblázatból látható az, 
hogy ha a technológia kizárólag szén- 
monoxid előállítására üzemel, a hid
rogént pedig visszavezetik újrahaszno
sításra, úgy az versenyképes a radi
ális reformáló technológiával és meg
takarítást eredményez nyersanyagban 
és áramban egyaránt. Ha külön hidro
génre van szükség, a konvektiv refor
málás lényeges előnyöket mutat a par

ciális oxidációval szemben, a nyersa
nyag szükséges mennyisége kb. 30%- 
kal, a szükséges oxigén mennyisége 
pedig 50%-kal csökken. A költség
összehasonlítás függ a metán, az oxi
gén, a szén-dioxid, a termelt gőz és a 
hidrogén relatív árától.

A konvektiv reformálás egyéb elő
nye az, hogy a reaktor fala vékonyabb 
lehet, az üzem kialakítása lehet egy
szerű is, mivel nincs szükség hulla
dékhő visszanyerő rendszerre. A meleg 
szintézisgáz összetétele azonban szén- 
károsodást idézhet elő a reaktor és a 
csővezeték szerkezeti anyagában.

Jelenleg még ilyen szén-monoxid 
előállító technológia iparilag nem mű
ködik, de a környezetvédelmi előírások 
szigorításával a technológia elterjedése 
várható a jövőben.

Amanda Jacobnak a T he Chem. Eng. 
386.17 (1991) szám áb an  m egjelent közle
m ényéből tö m ö ríte tte : Czermann János. 
1118 B udapest, M énesi u . 3.

1. táblázat
1000 kg szén-m onoxid  előállításának  anyag és energia-költsége különböző technológiai

folyam atoknál (D M )

Megnevezésés
Konvektiv reformálás 

és hidrogén vissza
vezetés

Konvektiv reformálás 
és hidrogéntermelés 
külső felhasználásra

Parciális 
oxidáció és hid

rogén külső 
felhasználás

Radiális 
fűtésű refor

málás és hidrogén 
elégetés

Metán 84,0 128,8 173,6 126,0
Szén-dioxid 20,0 14,0 10,8 21,2
Oxigén 20,0 23,0 48,0 -
Aram 11,0 8,6 9,1 16,3
Gőz (6 bar) 5,8 8,5 2,2 10,6
Hűtővíz 3.0 3.0 2,5 5,0
Gőz (30 bar) - - -41,2 -31,7
Hidrogén - -102,2 -106,2 -
Összesen: 143,8 83,3 98,8 147,4

Kelet-Európa vegyipara

A kelet-Európai vegyipar -  minde
nekelőtt a KGST piacok összeomlása 
miatt -  túlnyomórészt FENNM ARA
DÁSÁÉRT, kisebbrészt továbbfejlődé
séért KÜZD a növekvő gazdasági ne
hézségek miatt szűkölő piacokon.

Az út a telített tőkés piacokra vezet, 
és menteni igyekszik ami elsősorban 
a korábbi szovjet piacokon elérhető, 
akár a közvetlen csere útján is -  pl. a 
lengyelek gyógyszert is szállítanak 0,33 
USD/Nm3 áru 1,5 milliárd köbméter 
(500 millió dollár) vezetékes szovjet 
földgáz ellenében.

Lényeges a nyugati működő tőke be
vonása a fejlesztéshez, hozzáférés tő

kés piacokhoz, korszerű technológiák
hoz és szervezési-vezetési módszerek
hez (sajnos az elbocsátásokat is ide
értve).

A legnagyobb nyugati egyedi ipari 
tőkebefektetés a cseh Skoda gépkocsi 
gyártásba történik 6,6 milliárd USD- 
vel. Jellemző azonban a 80-160 mil
lió USD-8 ipari befektetés, ami közé 
nálunk a Tungsram világítótest gyár
tásába történt USA General Electric 
150 millióval és a Chinoinban a fran
cia Sanofi 75 milliós beszállása tarto
zik, de számon tartanak a világon már 
7 milliós befektetéseket is (pl. Révai 
Nyomda). Ilyen és hiteljellegű külföldi 
tőkebevonásokon keresztül válik 1991- 
ben fizetési mérlegünk aktívvá, ami el

fedi, hogy az utóbbi évben a belföldi 
nemzeti jövedelmünk (GDP) 4-6%-kal 
csökkent (1987-1990 között már 7%-os 
volt a csökkenés, ami mögött azonban 
91/90 évi 12%-os termeléscsökkenés is 
megbúvik).

Van példája a magyar kutatások fej
lesztéssé finanszírozásának is, így az 
USA Ely Lilly gyógyszercége 1,3 millió 
dollárral finanszírozza a Gyógyszerku
tató Intézetben kifejlesztett trombin- 
stimuláló új gyógyszernek klinikai vizs
gálatait és ennek fejében, valamint a 
sikeres fejlesztést feltételezve, annak 
jövőbeli forgalmazásából pénzügyi ré
szesedést (royalty) vállalva: tulajdon
képpen „lábon” megvette a szert.
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Nem várható azonban, hogy a kül
földi tőkebefektetések a közeljövőben 
megállítják a kelet-európai országok 
gazdasági romlását; a mélypontot 1992- 
re várják az angol elemzők és jó eset
ben az ezredfordulóra prognosztizálják 
a javulást 3100 USD/fő GDP-re (ide 
tartozik Magyarország és a másik két 
„visegrádi” is).

A Plan Econ washingtoni gazda
ságkutató cég londoni irodája a ma
gyar vegyipartól eredő nemzeti termé
ket (GNP, amibe a külkereskedelmi és 
a fizetési mérleg szaldója, valamint a 
külföldi tőkebevonás éves része is be
leszámít) 1990-re 6,6 miliárd USD-re 
becsülte, amikor is, számításai szerint, 
a magyar GNP 61 milliárd USD volt.

Ugyanerre az évre a világ vegyipa
rának összes értékesítése 1125 milliárd 
USD volt (aminek a magyar 0,6%-a). 
A szovjet vegyipar 89,1 milliárd USD- 
t (a világ termelésének 7,9%-a) ho
zott létre, az összes kelet-európai or
szág vegyipara 55,8 milliárdot (5%). A 
kisebb kelet-európai országok vegyipa
rát 1990-re a Plan Econ a következő 
GNP értékekkel szerepelteti: Csehszlo
vákia 11 miliárd USD, a volt NDK 
10,3, Lengyelország 10,2, Románia 7,8, 
Jugoszlávia 7,7, Bulgária 2,2 milliárd 
USD.

A magyar vegyipar modernebb a 
többi kelet-európai országénál és na
gyobb a feldolgozóipar (gyógyszer, mű
anyag) részaránya, kisebb a szervetlen 
termékek gyártásáé és ezért Magyar- 
ország több külföldi befektetést vonz
hat a vegyiparba. Ez megmutatkozik 
a Dunai Kőolajipari Vállalat külföldön 
1991-ben regisztrált beruházási terve
iben is (maleinsav-anhidrid 20 kt/év 
bővítés, etil-benzol 75 kt/év, oxo- 
alkoholok 60 kt/év, sztirol 70 kt/év, 
akrilsav és -észterek 50 kt/év, a ben
zol termelés bővítése).

[Forrd»: ECN. 57 No 1488, (1991. szept. 
16.); No 1490, p 34 (1991. szept. 30.); No 
1491, p 5 (1991. okt. 7.); Eur. Ch. 1991 
No 40, p 13; (szept. 13); Economist SSO, 
No 7723, p 115 (1991. szept. 7.); No 7725, 
p 57 és p 66-ff (1991. szept. 21.); HP. 70, 
No 9, p 31 (1991. szept.)]

S. Gy.

Széncseppfolyósítás

A II. világháború óta ismert a 
szénből történt folyékony üzemanyag
előállítás két technológiája, amit a 
kőolaj forrásoktól javarészt elzárt Né
metországban valósítottak meg ipari 
méretben, 400 000 tonna mennyiség
ben, túlnyomórészt a szintésisgáz kerü- 
lőútján (Fischer-Tropsch), kisebbrészt 
kátrányban feliszapolt feketeszénpor 
hidrogénezésével (Bergius). Az eljá
rás gazdaságilag nem volt verseny

mkl

képes a kőolaj finomítókban gyártott 
üzem- és tüzelőanyagokkal, így az öt
venes évektől csak a gazdasági blo
kád alatt álló Dél-afrikai Köztársaság
ban működtettek üzemanyagcélú szén- 
elgázosító üzemeket.

Azóta több kőolajárrobbanás ráz- 
kódtatta meg a világgazdaságot és per
sze fejlődött a szén-elgázosítás tech
nológiája is. Jelenleg a kőolaj világpi
aci hordónkénti (159 liter) ára 20 USD 
körüli és váratlan eseményektől elte
kintve: csak lassan emelkedő tenden
ciájú, így nem csoda, hogy az USA 
kormánya, Energiaügyi Hivatala révén 
(DOE), 5 reménybelinek tartott szén- 
cseppfolyósítási eljárás ipari kifejlesz
tésére, Pittsburghban, a Kellog cég
gel, 5 millió USD állami szubvencióval, 
több kísérleti üzemet építtet, mert tá
maszkodik az USA Természetudomá- 
nyos Akadémiájának optimista prog
nózisára, ami szerint várható, hogy 5- 
10 éven belül sikerülhet szénből tüze
lőanyagot hordónként 30 dolláros költ
séggel előállítani.

[Forrd»: HP. 70, No 9, p 35 (1991. 
szept.)]

S. Gy.

Üzemanyagárak az USA-ban

A Kanadai Energia Kutatóintézet 
(CERI) prognózisa szerint az ezred
fordulóra a világ kőolajtermelésén be
lül az OPEC országok részaránya az 
1991. évi 38%-ról 52%-ra fog nőni és 
ezen belül a kőolaj világpiaci árára a 
Szaud Arab magatartás lesz a megha
tározó. 1991-ben a kőolaj hordónkénti 
átlagára 21 USD volt (1990. évi dollár
ban, azaz 157 USD tonnánként); ez 15 
év múlva, 2006-ban 23,4 dollárra fog 
nőni. (Évi 4% inflációt feltételezve ez 
nominál pénzértékben akkor 34,65 dol
lár lesz.) 1990. évi árszinten a termelők 
hordónként 15-28 USD árat kérhetnek 
önköltségüktől függően (azaz 112-218 
USD-t tonnánként).

Az USA-ban 1991-ben a földgáz ára 
a kútfejnél 1,4 USD/GJ volt (megfelel 
109 Ft/GJ-nak), de lényeges különbség 
volt a nyári és a fűtési szezonon 
belüli földgázár között 1,25, ill. 1,85 
USD/GJ (megfelel 98,5-143,5 Ft/GJ- 
nak az 1991. november végi hivatalos 
magyar átszámítási kurzuson).

Az USA új légtisztasági előírásainak 
kielégítésére vagy oxigénezett kopogás
gátlókkal adalékolt vagy más finomítói 
rezsimmel előállított benzin (reforma- 
ted gasoline) kell, amihez még a moto
rokat is át kell alakítani. Az adótarta
lom nélkül számított „reform-benzin” 
literenként 30 UScentbe kerül, ami az 
autómotor átalakításának ráeső költsé
gét is figyelembe véve, 40 centre adó

dik (1991. november végi hivatalos át
számítási kurzussal ez 21-31 Ft), ez 
reformbenzinre konstruált új motornál
36,5 centre várható.

Ezeket az árakat kell összehasonlí
tani a légtisztasági követelményeket ki
elégítő nem benzinalapú motorhajtóa
nyagok adómentes árával, ezek:
-  M85 (85% metanol +  15% benzin) 

-  36 cent
-  M85, de alternatív benzinüzemű 

motorral -  39 cent
-  etanol -  53 cent
-  etanol, de alernatív benzinüzemű 

motorral -  56,5 cent
-  akkumulátoros motorhajtás villa

mos töltése azonos motorteljesít
ményre számítva -  51 cent
[Forrd»: HP. 70, No 10. Section I, p 19, 

31, 33 (1991. okt.)]

Petrolkémiai pangás 
Nyugat-Európában 1991-ben

Persze ez nézőpont kérdése: az 1983. 
évi mélyponthoz képest, amikor az eti
léntermelők között a legjobbak min
den 1 tonna etilén előállítási költsé
gén felül csak 20 USD nyereségre tud
tak szer tenni és az elmaradó termelők 
ugyanakkor az árban az önköltségük
nél csak 100 dollárral kevesebbet tud
tak elérni: 1990 júliusa és 1991 szep
tembere között, amikor a gőzpirolízisre 
vitt nyersbenzinért átlagosan tonnán
ként 200 dollárt kellett fizetni, az eti
lén átlag „spot”-ára pedig 400 USD 
volt, ami azt is jelentette, hogy a ter
melés gazdasági eredménye „nullszal
dós” volt. Sokkal alacsonyabb nyers- 
benzinár (158 USD/tonna), és alacso
nyabb gyártási költségek mellett a kon
junkturális 1989-ik évben az etilénár
ban 400-500 USD nyereséget tudtak a 
cégek tonnánként ralizálni.

Az 1990/91. évben a nyugat-európai 
petrolkémiai cégek eredménye 4,2 mil
liárd dollárral csökkent, amiből 1,5 
milliárdot a megemelkedett nyersben
zinár okozott, 900 milliót a C3 alapú 
tömegtermék műanyagok árcsökkenése 
és 700 milliót a C3-alapúaké.

A legfontosabb hőre lágyuló tömeg
termék műanyagok árai 1990 decem
bere és 1991 novembere mérési időpon
tokban (német márkában, kilogram
monként) átlagosan a következők vol
tak:

Mfianyagfajta 1990.
dec.

1991.
nov.

Polisztirol (PS) 2,5 1,9

Nagynyomású
polietilén
(HdPE) 2,4 1,4
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A szupramolekuláris kémia távlatai — A molekuláris felismeréstől a 
molekuláris információfeldolgozás és önszervezés felé*

Bevezetés

Amíg a molekuláris kémia a vegyületeken belüli ko
valens kötésekkel, a szupramolekuláris kémia a mo
lekuláris méreteken túllépve a molekulák között lét
rejövő (nem kovalens) kötésekkel foglalkozik [1-3]. 
Az egyes kémiai egységeket összetartó intermoleku- 
láris kötődési kölcsönhatások kémiai, fizikai és bio
lógiai tulajdonságainak feltárása jellegzetesen inter
diszciplináris terület. A viszonylag új tudományterü
let szemléletrendszere olyan megalapozott és egysé
ges rendszerré fejlődött, mely a receptorok kialakítá
sának szintetikus módszerei révén a szerves kémiába, 
a fémion-komplexek vizsgálata révén a komplexkémi
ába, a kölcsönhatások kisérleti és elméleti tanulmá
nyozása révén a fizikai kémiába, valamint a szubszt- 
rát kötődés és felismerés vizsgálata révén a biokémi
ába és a biológia területére nyúlik vissza. A kémia, 
biológia és fizika határmezsgyéjén álló tudományág, 
a szupramolekuláris kémiai kutatás különleges távla
tait éppen az egyes tudományágak egymásrahatása 
biztosítja, mely a vegyész számára egyszerre képvisel 
ösztönzést és kihívást.

A terület korábbi kutatási eredményeit számos, a 
szupramolekuláris kémia alapjaival, a molekuláris fel
ismeréssel, reakciókészséggel és katalízissel, valamint 
az anyagátadási folyamatokkal foglalkozó könyv, fe
jezet, áttekintés [1—12], valamint egyéb közlemény is
merteti. Kutatócsoportunk korábbi munkájáról a kö
zelmúltban több cikkben számoltunk be [1-3].

A szupramolekuláris rendszerek kémiai, fizikai és 
biológiai tulajdonságainak vizsgálatára új kutatási 
irányzatok alakultak ki, amelyek a molekuláris és 
szupramolekuláris viselkedés magasabb rendű válto
zataira — önszerveződésre, önszabályozásra, együtt
működésre, információátadásra és sokszorozódásra — 
képes molekuláris rendszerekkel foglalkoznak. A szup
ramolekuláris kémia valamennyi területének közös 
alapeleme a molekulák és szupermolekulák kémiai 
szerkezeteiben (adott esetben ideiglenesen) tárolt in-

* A IUPAC 33. Kongresszusán, Budapesten 1991. aug. 18- 
án elhangzott plenáris előadás tém áját magában foglaló közle
mény. A szerző által rendelkezésre bocsájtott közlemény meg
jelent: Perspectives in Supramolecular Chemistry — From Mo
lecular Recognition Towards Molecular Information Proces
sing and Self-organization. Angew. Chem., Inti. Ed. Engl. £9, 
1304 (1990). (Német nyelvű változat: Angew. Chem. 10£, 1347 
(1990).) Fordította és sajtó alá rendezte: dr. Székács András, 
MTA Növényvédelmi K utatóintézete.

LEHN,  JEAN-MARIE*

formáció [3,4], így a tudományterületet a gyorsan fej
lődő kémiai informatika szakágazatának is tekinthet
jük.

Molekuláris felismerés, információ és jelek: a 
szemiokémia

A szupermolekulák képződése valamely szubsztrát- 
nak a megfelelő molekuláris receptorhoz való kötődése 
révén jön létre. A folyamat alapja a molekuláris fel
ismerés, amely viszont az egymásra ható vegyületek 
kémiai szerkezetében tárolt molekuláris információra, 
vezethető vissza [4,13]. A kölcsönhatás elengedhetet
len feltétele a kötődő szubsztrát szerkezetével szté- 
rikusan és elektroneloszlásában komplementer recep
torhely jelenléte és megfelelő egyensúly annak szerke
zeti merevsége és rugalmassága között. Az efféle ké
miai szerkezeti és dinamikai tulajdonságok szolgáltak 
alapul a kriptandok [4] és más, többé-kevésbé merev 
szerkezetű ligandumtípusok [5-11] kifejlesztéséhez.

A szupramolekuláris szintű információfeldolgozás 
alapja a molekuláris felismerés. A folyamat nyomán 
változás léphet fel a molekuláris rendszer elektroni
kus, ionos, optikai, illetve konformációs tulajdonsága
iban, amelyet egyfajta molekuláris jelképzésként fog
hatunk fel. Nagyszámú és különböző típusú (gömb- 
szerkezetű, tetraéderes, lineáris vagy elágazó láncú, 
ionos vagy töltés nélküli, szerves, szervetlen, bioló
giai stb.) szubsztrát felismerésére számos receptormo
lekulát terveztek, melyeknek beépített egységei egyes 
külső tényezők hatására módosulhatnak. A legtöbb 
ilyen vizsgálat az endo-receptorokra vonatkozott, ame
lyekben a kötő- (információs) helyek befelé irányul
nak; az exo-receptorokban, ezzel ellentétben, a kötő
helyek kifelé irányulnak, így egy „információs” felis
merési felszínt hoznak létre [3]. A molekuláris (endo- 
vagy exo-) receptorok három dimenziós szerkezetében 
tárolt információ, valamint a szubsztrát átalakításá
nak, illetve átvitelének felhasználásával olyan mole
kuláris jelképző rendszerek alakíthatók ki, amelyek 
molekuláris és szupramolekuláris szintű információát
adásra és jelfeldolgozásra képesek. A molekuláris jel
képzéssel, -feldolgozással, -átadással, -átalakítással és 
-érzékeléssel foglalkozó tudományterületet szemioké- 
miának nevezzük (a görög errifiecoi/: jel szóból) [14].
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Molekuláris ás szupramolekuláris jelképző 
rendszerek

A molekuláris jelképző rendszerek definíciójuk sze
rint szupramolekuláris szerkezetekben kialakított szer
vezett és feladat-orientált rendszerek [3], melyek egyes 
építőelemek megfelelően kialakított sorozatából áll
nak. A jelképző rendszer működése az építőelemekben 
bekövetkező egyes elemi lépések során valósul meg. Az 
építőelemek így lehetnek fotoaktívak, elektroaktívak 
vagy ionoaktívak, attól függően, hogy milyen jelképző 
kölcsönhatásban vesznek részt (foton, elektron, ion).

A molekuláris felismerés különböző szinteken nyer
het fontosságot: (1) a rendszer elemeiből történő fö
lépülésében; (2) a szupramolekuláris rendszerbe tör
ténő beépülésben; (3) az adott kölcsönhatás (pl. io
nos) szelektív működésében; (4) a külső fizikai hatá
sokra (fény, elektronok, ionok, molekulák stb.) adott 
válaszaiban, amelyek a jelképző rendszer szabályozá
sában, illetve ki- és bekapcsolásába^" kaphatnak sze
repet; (5) a képzett jelek, illetve a kapott jelátala
kítás jellegében (foton/foton, foton/elektron, elekt- 
ron/elektron, elektron/ion, ion/ion stb.).

A felismerés-függő információs molekuláris jeláta
lakító rendszerek olyan molekuláris és szupramoleku
láris halmazokat képviselnek, amelyekben a molekulá
ris felismerés lépései felerősítve információvá, jellé ala
kíthatók. Ehhez a molekuláris rendszerbe beépíthető, 
külső hatásokra reagáló receptor-komponensek szük
ségesek. Kutatócsoportunk munkája főként az ilyen 
jelátalakító rendszerek tervezésére és a felismerés
függő rendszerek vizsgálatára irányul.

Molekuláris fotonikus jelképző rendszerek

Egy fotoaktív alkotóelemekből létrehozott szupra
molekuláris rendszer az egyes alkotóktól eltérő, szup
ramolekuláris fotokémiai tulajdonságokkal rendelkez
het [ 15—17]. A fotokémiai molekuláris jelképző rend
szerekben a receptor elrendezésétől és a rendszer 
szerkezetétől függően különféle folyamatok mehetnek 
végbe: fotoindukált energiaátadás, a töltéseloszlásnak 
az elektron- vagy protonáramlás következtében be
következő megváltozása, a fényáteresztőképesség, il
letve a polarizálhatóság változásai, az alap-, illetve 
gerjesztett állapotok redox-potenciáljainak megválto
zása, a kötődési tulajdonságok optikai behatásra tör
ténő megváltozása, szelektív fotokémiai reakciók stb. 
Ezen folyamatok az egymáshoz illeszkedő aktív he
lyek szelektív összekapcsolódása, vagyis a molekuláris 
felismerés nyomán következnek be, ahogy azt egy két
komponensű rendszer esetén az 1. ábra bemutatja. A 
fotonikus jelképző rendszerek elvileg bonyolult szer
kezeti, sztérikus, energetikai és kinetikai kiépítést kí
vánnak meg.

Fényátalakítás energiaátadással. Az elnyelt fénynek 
más hullámhosszon visszavert fénnyé történő átalakí
tása bármely lumineszcens anyag tulajdonsága. Ese
tünkben, adott tulajdonságok (az elnyelt vagy kibo- 
csájtott fény hullámhossza, a fénykibocsájtás felezési 
ideje stb.) optimalizálása érdekében e folyamatnak 
egyes lépéseit komponensenként elkülönítve kívánjuk 
lefolytatni. Ennek megfelelően, a fényátalakításos mo-

rnkl

O c z  - < o #

Eá vagy eá
1. ábra. A  molekuláne feliemerée alapján működd fotokém iát jelképei 

rendezetek

A fotoindukált energiaátadás (E d) vagy elektronátadás (ed) 
a jelképsó rendszer egyes komponenseit tartalm azó két (vagy 
több) kötőhely egymáshoz kapcsolódása nyomán jön létre. A 
kötőhelyek egyaránt lehetnek kis (heterociklus bázisok) vagy 

nagy (antigén-antitest komplexek) méretűek

lekuláris jelképző rendszerek két alapegységből állnak, 
a fényelnyelő részecskék halmazából kialakított fény
gyűjtő (vagy antenna) és a fénykibocsájtó egységekből. 
E szerkezet a fényelnyelés és -kibocsájtás egymástól 
független optimalizációját teszi lehetővé. A rendszer 
azonban csak akkor működik, ha a két egység között 
megfelelő — és mennél hatékonyabb — energiaátadás 
jön létre. A jelképző rendszer tehát fényabszorpció -  
energiaátadás -  fényemisszió (A -  Eá -  E, 2. ábra) 
háromlépéses folyamatlánca alapján működik.

2. ábra. A  fény  átalakításos molekuláris jelképzó rendszer két 
alapösszetevóje: a fényabszorpciót ( A )  végző fénygyűjtő  (vagy 

antenna) és az emissziót ( E )  végző fénykibocsájtó egységek

A rendszer háromlépéses működéséhez a két egység közötti 
energiaátadás (Ed) szükséges

Ilyen rendszerek fénygyűjtő antenna egységeiként 
az európium(III)- és terbium(III)-ionokat tartalmazó 
makrobiciklusok (2,2’-bipiridin, fenantrolin [18,19], 
bitiazol, biimidazol, bipirimidin [20], biszizokinolin 
[21] és ezek N,N-dioxidjai [21,22]) kelát kriptátjai 
szolgálhatnak. A molekulák a kriptát szerkezetből és 
a fényelnyelő tulajdonságból adódóan számos előnyt 
biztosítanak:

a) a kelát szerkezet védelmezi a központi iont az ol
dószerrel (vízzel) való kölcsönhatás okozta inakti
válódástól, emellett igen magas termodinamikai és 
kinetikai stabilitást biztosít,

b) az energiaátadás a molekulán belüli több fényel
nyelő csoport jelenléte miatt kedvező, valamint

c) a központi ion révén a jellegzetes magas hullám
hossztartományú [európium(III)] elnyelési sáv és a 
kibocsájtás hosszú időtartama egyaránt biztosított.
A molekulák a heterociklusos csoportok UV-ab- 

szorpciója, a lantanoid kationhoz történő enargiaáta- 
dás és annak azt követő látható tartományon belüli 
fényemissziója révén erős lumineszcens jelleget mutat
nak [16,20-24], Az 1 kriptát vegyület szerkezeti kép
letén az E -  Eá -  K folyamatláncot is bemutatjuk (S. 
ábra).
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3. ábra. Európium(III)-ionoé kriptát vegyítetek

Magasabb fényátalakítási hatásfokot és luminesz
cenciát mutatnak a 2 kriptát vegyülethez [21] hasonló 
N-oxid makrociklusokat tartalmazó származékok. Az 
1 kriptát szilárd fázisban magas (kb. 60%) fénytalakí- 
tási hatásfokot mutat [25], A megfelelő terbium(III)- 
származék mintegy 100 K alatt szintén kellően ma
gas hatásfokú, azonban magasabb hőmérsékleteken az 
energiaszóródás és -visszaáramlás miatt az emisszió 
intenzitása csökken [26]. Minthogy a gyűrű jellege a 
fotofizikai tulajdonságokat is erősen befolyásolja, a 
rendszer kémiai módosításokkal célfeladatra történő 
hangolása is lehetővé válik.

A fotoaktív kriptátok, új (szilárd vagy oldat fázisú) 
luminenszcens vegyületekként és biológiai vizsgála
tok jelzőanyagaiként (monoklonális antitestek, oligo- 
nukleotidek, membránfehérjék jelzése, citofluoromet- 
ria stb.) egyaránt érdekesek, valamint kaszkádjaik ré
vén hosszútávú energiaátadási rendszerek kialakítása 
sem elképzelhetetlen.

Ion-kötő luminofórok. A fényérzékeny receptormo
lekulák szubsztrátjaikhoz való kötődésük során foto
fizikai tulajdonságaikban jelentős változáson mehet
nek át, így adott esetben fényabszorpciójuk vagy - 
emissziójuk alapján kimutathatók [27]. E molekulák
ból szubsztrát-szelektív optikai jelgenerátor rendsze
rek alakíthatók ki (\. ábra).

A 3 vegyülethez hasonló szerkezetek az erős komp
lexképzési tulajdonságokat az antracén-csoport inten
zív fluoreszcens emissziós tulajdonságával egyesítik. 
Alkálifémekkel való komplexképzésük, illetve proto- 
nálódásuk nyomán fluoreszcens emissziójukban jelen
tős változás következik be [28]. Különösen érdekes 
az oldalláncúkban akridin-csoportot tartalmazó, [24] 
N60 2 makrociklusos receptorok fluoreszcenciájában 
az adenozin-trifoszfáttal való komplexképzés során 
mutatkozó erősödés [29]. A folyamatban a trifoszfát- 
csoport a protonált makrociklushoz kötődik, ezáltal 
az adenin egység az akridin-gyűrű közelébe kerül (4). 
A guanozin-trifoszfát kötődése ugyanakkor valame
lyest csökkenti az emissziós képességet, így a receptor 
az ATP kötődésének érzékeny és szelektív indikátora.

Fotoindukált elektronátadás fényérzékeny kriptátok
ban. Egy fotoszenzitív (FS) elemből, valamint meg
felelő donorból (D) és akceptorból (A) álló jelképző 
rendszer besugárzása elektron át ad ást indíthat meg, 
mely révén a megfelelő D+-FS-A _ , ionosán töltött 
állapot jön létre. Az ilyen típusú folyamatokat — el
sősorban a fotoszintézisben és a fotokatalízisben be
töltött szerepük miatt — jelenleg is tanulmányozzák 
[15a],

A, AsC^-CHj-CHj

4- ábra Antracén- (3J, ületve akridin-ctoportot ( 4 )  tartalmazó 
ion-kötS lumxnofór kriptand vegyülitek

Kutatócsoportunk munkája fényérzékeny porfirin- 
vázat és ezüst(I)-ionok kötőhelyeit tartalmazó makro- 
policiklusos koreceptorokra irányult. E receptorokban 
besugárzása nyomán a profirin-váz az ezüst-ionnak 
elektront ad át, miközben maga stabilis porfirínium 
kationná alakul. A töltésszétválás hatásfoka az ilyen 
koreceptorokban messze meghaladja a nem- kötött 
modell vegyületekben tapasztalható értéket [16,30].

A fotoindukált elektronátadási folyamatokra képes 
vegyületekből fény/elektron átalakító jelképző rend
szerek alakíthatók ki. Különösen érdekesek a hosszú
távú elektronátadásra képes rendszerek (1. később), 
főként a transzmembrán fotoelektromos jelek képzése, 
illetve a molekuláris szintű fotoelektromos eltolódási 
memória kialakítása révén.

Szupramolekuláris rendszerek fotoindukált reakciói. 
A megfelelő fényérzékeny csoportokat tartalmazó re
ceptor molekulákban olyan szerkezeti és konformációs 
változások is felléphetnek, amelyek a kötődési tulaj
donságokat is megváltoztatják [31a]. Ennek következ
tében szubsztrát-kötődés vagy -felszabadulás mutat
kozik, amely alapján fény/ion átalakító jelképző rend
szerek alakíthatók ki.

A receptor-szubsztrát kötődés során a fotokémiai 
reakcióképesség is megváltozhat. A kötődés így a re
akciósebesség vagy a termékek módosításával vala
mely kémiai folyamat lefutását is megváltoztathatja. 
A kobalt(III)-hexacianid makrociklusos poliammó- 
nium receptorokhoz való kötődése például a szerkezet
től függően jelentősen megváltoztatja azok fényindu
kált hidratálódásának kvantum-hatásfokát [32], emel
lett számos más olyan fényreakció is elképzelhető, 
amelyeknek lefutása a szelektív kötődés során módo
sítható.

Nem-lineáris optikai folyamatok szupramolekuláris 
rendszerekben. Az erősen polarizálható molekulák jel
legzetes nem-lineáris optikai tulajdonságokkal rendel-
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kezhetnek [33], melyeknek molekuláris és szupramole- 
kuláris kutatása jelenleg is folyamatban van. A szup- 
ramolekuláris rendszerekbe történő beépülés során az 
egyes molekulák elektroneloszlásának orientációja, il
letve befolyásolása a teljes rendszer tulajdonságaira is 
kihatással van.

E téren különösen érdekesek az egyik végükön do
nor, a másikon akceptor csoportokat viselő poliole- 
fin láncokból felépülő „ push-pull” poliének. Moleku
laszálas karolviologén (1. lejjebb) vegyületeket tanul
mányozva számos push-pull karotinoid-származékot 
is előállítottunk, emellett vizsgáltuk ezen vegyületek 
nem-lineáris optikai tulajdonságait is. E poliének po
larizált molekulaszálnak is felfogható, erősen polari
zálható konjugált rendszerek (5. ábra), amelyek porí
tott mintájukban harmonikus generátorként működ
nek [35]. Oldatban a hiperpolarizálhatóság a molekula 
hosszával rendkívüli mértékben emelkedik [36]. A ve
gyületek Langmuir-Blodgett filmekbe bevive szabá
lyosan rendeződnek, ami a nem-lineáris optikai vizs
gálatok további érdekes tényezője.

5 . ábra. Egy sorozat ionor-akceptor karotmoid (D -  K  -  A ) származék

Ha a receptor-molekulába erősen polarizálható cso
portot építünk be, a szubsztrát kötődése a polari- 
zálhatóság jelentős megváltozását okozhatja, vagyis 
a molekuláris felismerés (a szubsztrát kötődése) nem
lineáris optikai jellé alakítható. Ilyen felismerésfüggő 
nem-lineáris optikai rendszerek a 5. ábrán bemutatott 
polién szerkezetekből is kialakíthatóak.

Amint a korábbiakban is említettük, a fentiekben 
tárgyalt valamennyi fotokémiai és fotofizikai folya
mat összekapcsolható valamely molekuláris felisme
rési rendszerrel. Ez pedig a felismerésfüggő moleku
láris fotonikába (a molekuláris információ fényjelekké 
történő alakítása) vezet.

rnkl

Molekuláris elektronikus jelképző rendszerek

Az elektron-hatásokon alapuló molekuláris jelképző 
rendszerek a molekuláris felismerés jeleit elektronikus 
jellé konvertálják. A kötődés nyomán egyes redox tu
lajdonságok szerkezetfüggő módon megváltozhatnak, 
mint például a fém- hexacianidoknak poliammónium 
makrociklusokba történő beépülése esetén, amikor a 
redox-potenciál eltolódása a a kötési állandó értékétől 
függ [38], A receptor-szubsztrát kölcsönhatás folytán 
kialakuló elektrokémiai hatásokkal a szupramolekulá- 
ris elektrokémia foglalkozik.

A molekuláris szintű elektronikus jelképző rend
szerek [39-41] kutatását igen nagy érdeklődés kíséri. 
A fejlesztés első lépése a megfelelő kémiai rendszer 
megtervezése, szintézise és kémiai vizsgálata. A máso
dik lépés a vegyület szupramolekuláris szerkezetekbe 
(membránokba vagy más rendezett halmazokba) való 
beépítése és a kívánt hatás mérése. A harmadik lépés 
a kapott rendszereknek más kiegészítő rendszerekhez 
történő illesztése, hogy a megfelelő „relé”- moleku
lákon keresztül végül a kívánt fizikai jelet kapjuk. Az 
efféle fejlesztés természetesen bármelyik lépésben cső
döt mondhat és emellett számos új kérdést is felvet
het. így egyelőre korai lenne a fejlesztések konkrét 
stratégiáit definiálni, hiszen a fejlesztés célja az újabb 
eredmények hatására maga is folyamatosan változik.

Karoviologén molekulaszálak. A molekuláris szintű 
elektronikai funkciót betöltő jelképző rendszerek kö
zül kiemelkedő fontosságúak a „ molekulaszálaki” , ame
lyek kémiai vezetékként a jelképző rendszer egyes ré
szei közötti szabad elektronáramlást teszik lehetővé.

6. ábra. Piridüum-csoportokat tartalmazó konjugált poliolefin-ldncú 
karoviologén vegyületek

A molekulaszálak kialakítására vonatkozó első kí
sérleteink egyike a hosszú, mindkét végükön piridí- 
nium-csoportot tartalmazó, konjugált rendszerű po- 
liolefin láncú karoviologén (CV2+) vegyületekre irá
nyult (6. ábra). A karotinoidok szerkezeti felépíté
sét és a metil-viologén redox tulajdonságait jelleg
zetesen egyesítő szerkezetet (pl. 5a) előállítva an
nak dihexadecil-foszfát (DHDP) micellák membrán
jába való transzmembrán beépülése volt kimutatható 
[421-

A karoviologéneknek modell lipid membránokban 
való elhelyezkedését lineáris dikroizmus vizsgálatok
kal követtük. A kvarclemezkék között makroszkopi
kusan elrendezett, különböző vastagságú liotropikus 
lamellaris fázisban oldott, különböző lánchosszúságú
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karoviologének dikroikus arányait meghatározva azt 
találtuk, hogy csak a membrán vastagságának meg
felelő lánchosszú vegyületek esetén kaptunk transz
membrán elhelyezkedést [43],

Talán a membrán felületek magas negatív töl
tése miatt (mely a redox potenciálok befolyáso
lásával az elektron áramlást gátolhatta), az eredeti 
CV2 + /DHDP micellát alkalmazva az elektronátadási 
kísérletek sikertelenek maradtak. Az 5b szerkezetű, 
ikerionos karoviologének [44,45] kis mennyiségű alkal
mazása esetén azonban, a membránon kívül redukáló, 
belül pedig oxidáló közeget helyezve (7. ábra)  sikeres 
elektronátadást tapasztaltunk [45]. Az elektronátadás 
a köztes (ferricianid/ferrocianid) oxidációs rendszer
ben négyszeresére nőtt, amely alátámasztotta az — 
ámbár szerény — elektronvezetési jelenséget, mely 
pusztán lipofil viologéneket tartalmazó membránok
kal egyáltalán nem volt kimutatható.

7. ábra. A transzm em brán elektronátadás tematika» ábrázolása

A külső redukálószer (pl. nátrium -ditionit) és a belső oxidáló
szer (kálium-ferricianid) között az elektronáramlást a kétrétegű 
foszfolipid m em bránban elhelyezett 5 b  ikerionos karoviologén 

biztosítja

így tehát bebizonyosodott, hogy a karoviologé- 
nekből szupramolekuláris szinten vezetőképes mole
kulaszálakat sikerült kiépítenünk. A vegyületeknek 
további kétrétegű membránokban való elhelyezése 
újabb vizsgálatokat tesz lehetővé [46].

Polarizált molekulaszálak. Az egyik végükön elek- 
tronakceptor-, másik végükön elektrondonor-csopor- 
tot tartalmazó poliolefin-láncok olyan polarizált mo
lekulaszálakat képviselnek, amelyek csupán egyirányú 
elektronátadást tesznek lehetővé. A fentiekben em
lített donor-akceptor karotinoidok (5. ábra) transz
membrán alkalmazása várhatóan egyirányú elektron- 
átadást fog mutatni.

Módosított és „kapcsolható” molekulaszálak. Az 
eredeti CV2+ szerkezet mind végcsoportjain, mind a 
poliolefin láncban módosítható. Kísérleteinkben elő
ször a láncvégi csoportok oligopirrolokkal, illetve oli- 
gotiofénekkel való felcserélését kíséreltük meg (8. 
ábra). így a láncvégeken ferrocént, 2,2’-bipiridint és 
piridint tartalmazó karotinoidokat és fémkomplexe
iket (6-8) állítottuk elő [47a]. Ezen metallokaro- 
tinát molekulaszálak tulajdonságaikban egyesítik a 
fémkomplexek elektrokémiai és fotokémiai aktivitá
sát a karotinoidok hosszúláncú konjugált rendszeré
vel, így hosszútávú elektro- és a fotoindukált elekt
ronátadási rendszerek kidolgozását tehetik lehetővé 
[48]. A redox- aktivitású, így donor centrumként vagy 
redox-kapcsolóként működő ferrocén egységet donor- 
akceptor típusú konjugált rendszerekbe (9a és 9b és 
fémkomplexeik) is beépítettük [476].

8. ábra. Karotinoid-, illetve ferrocén-alapú molekulaszálak

Molekuláris ionos jelképző rendszerek

Az ionos áramláson alapuló jelképző rendszerekben 
— egyes biológiai rendszerekhez hasonlóan — a mole
kuláris felismerés közvetlenül részt vehet az informá
ciókezelés és a jelképzés folyamatában. Ilyen, ionkö
tési és -átadási alapon működő analitikai rendszerek 
is kifejlesztésre kerültek [49,50],

A mozgékony ion-hordozókra vonatkozó vizsgála
taink [51] mellett figyelmünk a szelektív ioncsator
nákban történő ionátadásra irányult. Annak ellenére, 
hogy a legtöbb biológiai ionátadási rendszer az ioncsa
tornák elvén működik, ez utóbbi terület — részben a 
benne résztvevő igen bonyolult molekuláris rendsze
rek miatt — ezidáig kevéssé feltárt.

Tubuláris mezofázisok. Az ioncsatornák, szilárd fá
zisú modelljük szerint [52], egymás fölött elhelyezkedő 
makrociklusos gyűrűkből létrehozott molekuláris cső
nek foghatók fel (9. ábra). Minthogy lemezes folya
dékkristályokban a molekuláris lemezek spontán axi- 
ális rendeződése folytán oszlopszerfi mezofázisok jön
nek létre, úgy gondoltuk, hogy hasonló rendszer gyű
rűs elemekből is létrehozható, melyeknek axiális el
rendeződése folytán egy üreges oszlop vagyis moleku
láris cső (10) alakul ki. A megfelelő oldalláncot tartal
mazó 11 és 12 makrociklusos poliaminok felhasználá
sával sikerült is ilyen csőszerű, tubuláris mezofázisokat 
létrehozni [53], melyek ionkötéses folyamatokra egye
lőre ugyan nem alkalmasak, ám további vizsgálataik 
fázis- (és hőmérséklet-) függő ioncsatornák kifejlesz
téséhez is elvezethetnek.

Ionszelektív unimolekuláris rétegek. A lipofil oldal
láncokat tartalmazó makrociklusok a levegő-víz ha- 
tárfelüleleten unimolekuláris Langmuir-réteget hoz
nak létre. Hasonló rétegképzést a 11 és 12 vegyületek-
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9. ábra Makrociklusos poltamtnok f i i ,  1 2 ) segítségével kialakított 
tubuláris mezofázis ( 10)

nél is tapasztaltunk [536,54], melyeknek molekuláris 
modell-vizsgálatai arra utaltak, hogy a makrociklusok 
a határfelület „síkjában” helyezkednek el, míg az ali
fás oldalláncok elhajlott formában a film belseje felé 
mutatnak (10. ábra). Az efféle unimolekuláris réte
gek az alsó fázisban jelenlévő ionokkal szelektív köl
csönhatásokra léphetnek — amint azt korábban egyes 
kalixarén-származékokra kimutatták [55].

10. ábra. A  11 makrociklus elrtndezádése a levegS-viz határfelületi 
ß m b en : az alifás láncokat kinyú jto tt formában ábrázoltuk, ám  részben 

felteke redtietnek

mkl

11. ábra. Molekuláris nyaláb-csatorna sem atikus f l3 a )  és kémiai 
szerkezeti f l3 b )  rajza

A molekuláris „nyaláb-csatornák”. Egy membrán- 
csatorna transzmembrán láncok nyalábjaként is létre
jöhet. Spontán nyalábos elrendeződés az alametchicin 
fehérjénél tapasztalható [56-58], más esetekben meg
felelő polifunkcióe makrociklus (pl. 13a) beépítése 
révén is kialakítható (11. ábra). A nyaláb-csatornák 
(chundle vagy bouquet) három alkotóeleme:
(1) két nyaláb-oldallánc, amelyek hosszukban átérik 

egy kettős molekularétegű membrán vastagságá
nak felét,

(2) egy központi gyűrű, amely egyben a két lánc tar
tóeleme és egyben szubsztrát-szelektív kompo
nens és

(3) láncvégi poláros csoportok a molekula rögzíté
sére.

Az előállított 13a nyaláb-csatorna [59] szerkezeti 
felépítése megfelel a fenti követelményeknek: a köz
ponti gyűrű szelektív fém-kation komplexálásra alkal
mas, a négy — fém- kationok kötésére szintén ké
pes — poliéter-alapú láncból létrejövő két axiálisan 
orientált nyaláb tipikus lipid membránoknak megfe
lelő hosszúságú (teljesen kinyújtott formában 4,5-5,0 
nm), a nyolc láncvégi karboxil-csoport pedig megfelelő 
a molekula transzmembrán rögzítésére a víz-levegő 
határfelületen.

A 13b oktakarboxilát vegyületet modell membrá
nokba építettük be [60], a hasonló makrociklusos ma
got tartalmazó származékok szintézise és fizikai tulaj
donságai ismeretesek [61]. Annak vizsgálata, hogy a 
molekula hatásos kation-csatorna lehet-e, jelenleg is 
folyamatban van, melyhez a vegyület szerkezeti mó
dosításai — így az ion-áramláshoz alapvető fontos
ságú központi mag változtatása — is szükségesek le
hetnek.

Az alamethicin központi magja jóval szélesebb mak
rociklusos egységet, egy hidrogénhíd-kötéses gluta- 
mint tartalmaz [57], így az újabb típusú nyaláb
csatorna vegyületekhez jóval nagyobb központi mak
rociklust, a mintegy 0,6 nm üregátmérőjű /9-ciklodex- 
trint (/0-CD) alkalmaztuk (IS. ábra). Karboxil végcso
portokat tartalmazó oligooxietilén-csoportokkal való
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származékoltatás útján a 14 sematikus szerkezetű ve- 
gyületekhez jutottunk [62,63], amely a merev ß-CD 
egység mindkét oldalán nyolc-nyolc nyalábot tartal
maz. A molekula önmagában is érdekes, hiszen mérete 
és pórusátmérője miatt egyfajta molekuláris micellá
nak is felfogható.

IS . ábra. ß-CiUodeztrin (C D ) kémiai módosításával kialakított 
nyaláb-csatorna

A ß-CT> egység diszszimmetrikus volta miatt irá
nyított transzmembrán egységként funkcionálhat, 
melynek egyes transzfertulajdonságai az acetil-kolin 
receptor csatornájáéval mutathatnak hasonlóságot. 
Az ezen és egyéb /?-CD-származékok fizikai, ké
miai, membrán-kötődési és szubsztrát-átadási tulaj
donságainak vizsgálata alapvető információt szolgál
tat a különösen nagyméretű molekulatípust illetően. 
A fenti és egyéb nyaláb-csatorna típusú vegyületek 
vizsgálatai — függetlenül attól, hogy azok működő 
ioncsatornáknak bizonyulnak-e, vagy sem — a csa
tornák és a szelektív ionos vezetés tervezésének vizs
gálatát teszik lehetővé.

A molekuláris felismerés és önszervezés.
Programozott molekuláris rendszerek

A szupramolekuláris kémia a molekuláris felis
merés, katalízis és transzportfolyamatok tárgyalásá
ban többé-kevésbé rögzített szerkezetű [4,10] szinte
tikus molekuláris receptorokkal foglalkozik. A rögzí
tett szerkezetű rendszerek mellett azonban adott kö
rülmények között valamely meghatározott szerkezet 
spontán felvételére képes önszervező rendszerek is el
képzelhetők [136,64-66], Az önszervező képességhez 
a komponensek kötődőképessége mellett további pe
remfeltételek, így az azokban tárolt információ (a sze
lektív molekuláris felismerésen alapuló önszerveződés 
algoritmusa) is szükséges, így e rendszereket progra
mozott molekuláris és szupramolekuláris rendszerek
nek tekinthetjük [67-68],

Az önszerveződés folyadékkristály vagy oldat fázis
ban következik be és hidrogén-hidas, elektrosztatikus 
donor-akceptor vagy fémion koordinációs kölcsönha
tásokon alapszik. Emellett a közeggel gyakorolt (szol- 
vofób) hatások is szerepet játszanak és a poliotropi- 
kus koreceptorokra jellemző többszörös kötődési he
lyek jelenléte is szükséges. A molekuláris események 
pozitív visszacsatolása esetén molekuláris erősítőkről 
beszélhetünk [3], emellett molekuláris hibaszűrő rend
szerek is kialakíthatók. Az önszervező rendszereknek 
tipikus biológiai példái a nukleinsavak kettős-spirálja 
[69], a vírusok fehérjeburka [70] és a multiprotein 
komplexek [71].

Tanulmányaink során önszervező rendszerek kia
lakítását több úton is megkíséreltük. A vizsgált ve- 
gyülettípusok: (1) oligobipiridin szalagokból és meg
felelő fémionokból álló kettős-spirál szerkezetű fém

komplexek (helikátok), (2) szupramolekuláris mezofá- 
zisú és folyadékkristályos polimerek és (3) molekuláris 
felismerés-alapú rendezett szilárd fázisú rendszerek.

Önszervező kettős-spirálú fémkomplexek: helikátok és 
dezoxiribonukleohelikátok (DNH)

Az önszerveződés azonos kötődési alapegységekből 
lineárisan felépülő repetitív rendszerekben alakul ki, 
amennyiben a szubsztrát egyik kötőhelyen való kötő
dése a többi helyekhez való kötődéssel is összefügg, 
vagyis a kötőhelyek teljes kihasználtsága csak vala
mely jól meghatározott szerkezet felvétele esetén le
hetséges.

X= H X=C00R vagy
n = 0 15
n =1 16 25
n = 2 17 26
n = 3 18 27

IS. ábra Bipiridin-alapú, ,külsS’ funkciós csoportot nem  tartalmazó 
f i 5 -1 8 )  és tartalmazó ( 2 4 - 2 7 )  hclikát alapvázak

19 2 0  21 22

14. ábra A  15—18 vegyületek által központi fémionokkal spontán 
létrehozott di-, tri-, tetra- és pentahelikát szerkezetek

Az öt bipiridin egységből felépülő 15—18 vegyüle
tek (IS. ábra)  réz(I)-ionok beépülése esetén kettős
spirálba rendeződnek, melyben két bipiridin-szál csa
varodik az azokat összefogó központi réz(I)-ionok köré 
[72-74] a 19—22 szerkezetű helikát szerkezetek felvé
telével (14- ábra). A kettős-spirálok szerkezetét spekt
roszkópiai adatokkal és a 19 [75] és 20 [73] vegyületek 
kristályszerkezete alapján igazoltuk. A fémkomplex
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tetraéderes térorientációja és a bipiridin-szálak mé
rete miatt a kettós-spirál kialakítására csak adott mé
retű fémionok képesek, vagyis a fém-helikátok csak 
szűk koordinációs és strukturális paraméterek ese
tén képződhetnek. A réz(I)-ionokhoz hasonló módon 
ezüst (I)-ionok is képesek a 15. ábrán bemutatott szer
kezetekhez hasonló tri- (23), tetra- és pentahelikát 
rendszerek kialakítására [76]. Emellett olyan analóg 
oligobipiridin-szálak, amelyekben minden két vagy 
három bipiridin egység egymástól etilén-csoportokkal 
van elválasztva, is képesek Cu(I) helikátok képzésére 
[77],

15. ábra. E züstflJ ionna l spontdn szerveződő oligob ipiridin- vdztl 
trihelikdt vegyidet motekulamodellje

A helikátok képződése a pozitív együttműködő- 
készség [73,78], illetve az önfelismerés [73] képességét 
igényli a fémion és a kelátképző között. További fej
lesztési lehetőséget teremt a szerveződési hálózatok ki
építése, melyekben az oligobipiridin-szálakon elhelye
zett szubsztituensek (a 24-27 szerkezetekben a bi
piridin egységek 4,4’-helyzetfi helyettesítése [79]) a 
kettős-spirál szerkezet felvétele során térbelileg rög
zített helyzetbe jutnak.

Különösen érdekes volt számunkra egyes nukleo- 
tidok, így hexatimidin különböző helyzetű kapcso
lása az oligobipiridin alaphoz (28-30). Ezen — a 
16. ábrán bemutatott — vegyületek, mint mesterséges 
oligonukleozidok, természetes polinukleotidekkel vagy 
nukleinsavakkal is kölcsönhatásra léphetnek. Réz(I)- 
ionokkal kezelve a 29 és 30 vegyületek a 31 és 32 
kettős-spirálokat, a nukleinsavak „kifordított" analóg
jait eredményezték, melyeket így dezoxiribonukleohe- 
likátoknak (DNH) neveztünk [80]. Minthogy e vegyü
letek pozitív töltésűek és a nukleotid bázisokat a mo
lekula „külsején” viselik, mind egy láncú, mind pedig 
kettős-spirál szerkezetű nukleinsavakkal kötődnek a 
megfelelő vegyes természetes-mesterséges hármas- és 
négyes-spirál szerkezetű származékok képzése közben 
[81]. Az efféle kölcsönhatások mind a DNH molekula 
alakja, mind pedig a timidin-csoportok jelenléte révén 
szelektívek lehetnek. A molekulából „kifelé” irányuló 
molekuláris felismerési kötőhelyeket tartalmazó 31 és 
32 DNH molekulák a politopikus fém-nukleát típusú 
exo-receptorbk családjába tartoznak.

A helikus szerkezetbe természetesen számos más, a 
vegyületnek különféle energia- és elektronátadási vagy 
ionkötési tulajdonságokat kölcsönző funkciós csoport 
is beépíthető. Végezetül meg kívánjuk jegyezni, hogy

mW

a 19 dihelikát oligobipiridin egységei egymással ho- 
mokirális viszonyban vannak.

Rendezett fázisok molekuláris felismerés vezérelte 
szerveződése

Egy adott rendszerben bekövetkező molekuláris 
folyamatok jellegzetes változásokat okozhatnak az 
anyag tulajdonságaiban. Az önmagukban nem me- 
zogén molekuláris egységekből felépülő szupramole- 
kuláris rendszer már folyadékkristályos tulajdonságo
kat vehet fel. Ez esetben lehetőségünk van arra, hogy 
olyan rendszereket tervezzünk, amelyekben a mezo- 
gén szupermolekula csak bizonyos alkatrészekből jö
hessen létre és a rendszert a molekuláris felismerés 
makroszkopikus kifejeződésének tekinthetjük.

Kiegészítő komponensekből létrejövő mezofázisok. A 
termotropikus folyadékkristályok általában valamely 
merev központi maghoz kötött rugalmas láncokból 
állnak. Ha a központi magot két egymáshoz illeszkedő 
komplementerre (e és 3) bontjuk, a mezogén szuper
molekula két alapelemét kapjuk, amint azt a J7. ábra 
szemlélteti.

tro G Z K C C C  —
1 7. ábra. Mezogén szupermolekula kialakítása két kiegészíts 

komponensből

Ilyen rendszereket kiegészítő heterociklusos ké
miai szerkezetek, így 2,6-diamino-piridin és uracil- 
származékok (18. ábra)  felhasználásával sikerült lét
rehozni [83]. Amíg az egyes komponensek nem mu
tatnak folyadékkristályos viselkedést, 1:1 arányú ele
gyük hexagonális oszlopos típusú metastabil mezofá- 
zist képzett, melyet a molekuláris felismerés irányí
totta folyamatban létrejövő 33 szerkezettel magya
ráztunk. Hasonló mezofázisok természetesen más kie
gészítő kémiai vegyületek felhasználásával is kialakít
hatók.

Szupramolekuláris kristályos „polimerek” kiegészítő 
komponensekből való önszerveződése. Amennyiben két 
(vagy több) kiegészítő elemeket, 6  és 3  egységeket, 
valamely T hordozó mintáira felvisszük, a kapott ki
egészítő szerkezetek, T € m és T 3m, önszervező line
áris vagy térhálós, esetleg folyadékkristályos jellegű 
polimer szupramolekulát hozhatnak létre. Kétkompo
nensű (ditopikus) folyamat sematikus ábrázolása lát
ható a 19. ábrán.

19. ábra. Polimer szupramolekuldris rendszer kialakulása két típusú 
kiegészítő (ditopikus)  komponens összekapcsolóddsdból

Az egymáshoz illeszkedő heterociklusokat, így 2,6- 
diamino-piridint (P) és uracilt (U) hosszúláncú L-, D- 
vagy mezo-borkősav-származékokkal kondenzáltatva
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16. ábra. Timidin-ceoportokat tartalmazó oligobipiridin-alapú helikát alap vázak ("28-30), valam int ezek egyikének réz(I)-ionokkal képzett
kettőt-spiráljai ("31 -32 )

20. ábra. Tcrmotropikus mezofázie létrehozása barkósamat származékoltatott diamino-piridin- és araci-szárm azék alapegységekből
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a megfelelő LP2, LU2, MP2, MU2 stb. termékek kép
ződnek, amelyek mindegyike két azonos, a kiegészítő 
elemmel hármas H-hidas kötés létesítésére képes hete- 
rociklust tartalmaz [84]. A tiszta vegyületek szilárdak, 
a szilárd fázisú polimorfizmus miatt némileg össze
tett olvadási sajátságokkal. Ezzel szemben 1:1 arányú 
keverékük (LP2 +  LU2) és (MP2 +  MU2) 20°C és 
200°C közötti hőmérséklet-tartományban termotropi- 
kus mezofázist hoz létre.

Indokoltnak látszik az a feltételezés, hogy a mezo- 
fázis tulajdonságainak a kiindulási anyagokétól való 
jelentős eltérése a SO. ábrán bemutatott hármas H- 
hidas kölcsönhatás eredménye (34), vagyis a rend
szert önszervező szupramolekuláris folyadékkristályos 
polimer rendszerként írhatjuk le. A röntgendiffrakciós 
vizsgálatok szerint a borkősav különböző konforme- 
reiből nyert termékek — bár mindkettő hexagonális 
oszlopos mezofázist alkot — különböző szerkezetűek: 
az (LP2, LU2)n termékek hármas-spirál rendszert al
kotnak (21. ábra), míg az (MP2, MU2)n termékek há
rom lánca kinyújtott cikk-cakkos konformációt vesz 
fel. (Vegyük észre, hogy e rendszerek is molekuláris 
csatornákat képeznek.) Az LD keverék-termék pedig 
egy harmadik szerkezetet mutat. Látható, hogy a ki
ralit ásviszonyok erőteljes hatással vannak a kialakuló 
szupersz erkezetre.

SÍ. ábra. A z  (L P i, L U j ) n termék röntgendiffrakciót vizsgálata útján  
igazott oszlopot, hárm at-tpirálit szerkezet tem atikus ábrázotáta

A körök PU vagy UP heterociklus-párokat képviselnek, a* 
azonos típusú körök a hármas-spirál azonos szálához tartozó 
heterociklusokat jelzik, az ábra alsó részén a hármas-spirál 
egyetlen szálát, a felső részen a teljes szerkezetet ábrázoltuk. Az 
alifás láncok az oszlopból többé-kevésbé merőlegesen „kifelé” 

állnak

A fenti eredmények illusztrálják a mezogén, folya
dékkristályos szupermolekuláknak a molekuláris fel
ismerésen alapuló kiépítését komplementer egységeik
ből [85], mely egyben példa a molekuláris folyamatok 
makroszkopikus szintű kihatásaira is [86].

rnkl

Szupramolekuláris automorfogenezis. Molekuláris 
alakzatok és szerkezetek kialakítása alapulhat kova
lens kötések kialakulásán (kovalens vagy molekulá
ris morfogenezis) [3], mint például az orientált po
limerek [87] vagy a kaszkád rendszerben kialakított 
„starburst” dendrimerek [88] és arborolok [89] esetén. 
Amint láttuk, szupramolekuláris rendszereket ugyan
akkor molekuláris felismerés vezérelte automorfogene
zis vagyis az egymással komplementer alkotórészekből 
történő spontán rendeződés útján is kialakíthatunk, 
mely viszont nem-kovalens, intermolekuláris kémiai 
kötések képződésén alapul.

Molekuláris felismerés vezérelte önszervező 
rendszerek szilárd fázisban

A rendezett szupramolekuláris rendszerek szerke
zeti és működési jellegzetességeit az alapegységekben 
tárolt kémiai információ, illetve az azokon elhelyezett 
aktív csoportok jellege határozza meg. Két-két azo
nos felismerési helyet tartalmazó, egymást kiegészítő 
alapelem felhasználásával oldatban, illetve mezomorf 
vagy szilárd fázisban rendezett polimolekuláris lánco
kat hozhatunk létre (22. ábra), amely — a szilárd fá
zisú vegyeskristályok esetén — szerves vegyületek mo
lekuláris felismerés-alapú kristálytervezését teszi le
hetővé [90,91], Az azonos típusú csoportokat azonos 
alapegységekhez kell kötnünk, így a 22. ábra szerinti 
elrendeződésben a funkciós csoportok típus szerinti 
makroszkopikus elrendeződését kapjuk a polimerlán
con.

CZZD-O
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22. ábra. Rendezett szupramolekuláris lánc két különböző molekuláris 
egységből történő molekuláris felismerésének indukált kialakítása

Mindkét egység két-két, egymással azonos és a másik egységgel 
komplementer kötődési helyet tartalm az

A 2,4,6-triamino-pirimidin és a barbitursav szár
mazékai egymás kiegészítő egységeiként megfelelőek 
ilyen szupramolekulák kialakítására, hiszen képesek 
egymással két- két, egyenként három H-hidas kölcsön
hatásra lépni. 1:1 arányú keverékük oldatában rende- 
ződési jelenségeket, szilárd fázisban pedig együttkris- 
tályosodást tapasztaltunk. A kapott kristályok szer
kezeti vizsgálata azt m utatta, hogy a komponensek 
a megfelelő hat-hat H-hidas kötés létesítése révén ve
gyes szupramolekuláris láncba rendeződnek és hogy 
a különböző típusú helyettesítők (A és B) valóban a 
lánc két oldalán különülnek el [92], amint azt a 35 
szerkezet bemutatja (28. ábra).

A rendszer komponensei között kialakuló moleku
láris felismerés tehát a helyettesítőcsoportok típus 
szerinti spontán csoportosítását, molekuláris elren
dezését és jobb/bal irányú orientálását eredményezi,
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£3. ábra. A  barbitursav (A = etä) ét £ , j ,6-triamino-pirimidin  
(B=butü) 1:1 komponensarányú vegyeskristályának (jobbra) 

röntgendiffrakciói kristályszerkezete (balra)

vagyis programozott molekuláris rendszernek is te
kinthető, amely az alkotóiban tartalmazza a pontosan 
meghatározott végső szerkezet felvételéhez szükséges 
információt. A végső szerkezet specifikus makroszko
pikus tulajdonságokat kölcsönözhet az anyagnak. A 
barbitursav-egységnek — mint molekuláris „assemb
ler” egységnek — a triamino-piridin-származékkal 
történő elegyítése a B szubsztituensek spontán, irá- 
nyított elrendeződését eredményezi, amely lehetőséget 
teremt új (optikai, elektronikai, ionos, mágneses stb.) 
tulajdonságok kialakítására a vegyületben.

Más elrendeződésű vegyületek (szalag-, gyűrű- vagy 
hengerszerű és egyéb alakzatok) más alapvető mole
kuláris felismerési egységekből is kialakíthatók. Mint
hogy hasonló molekuláris felismerési folyamatok fo
lyadékfázisban is működnek, a stratégia folyadék hal
mazállapotú vegyületek önszerveződéséhez is alkal
mazható [93].

A molekuláris felismerés vezérelte módszerek a fen
tiek szerint szilárd, fázisú tervezést [90,91] tesznek le
hetővé. A felületeknek molekuláris felismerési kötő
helyekkel történő módosítása olyan exo-receptorokat 
eredményez, amelyek mikroszkopikus szintű szelektív 
felületi kötőképességet mutatnak, vagyis makroszko
pikus szinten molekuláris felismerés vezérelte adhezí- 
vekként viselkednek.

A molekuláris információtól függő (informált) és 
működőképes önszervező rendszerek a szupramoleku- 
láris kémia új távlatait nyitják meg előttünk. Az „ in
telligens” szupramolekuláris vegyületek előállítása, 
rendszertervezése és polimolekuláris alakzattervezése 
a kémiai kutatások további kiemelkedő célpontjai 
lesznek [3,94],

A kemionika. Kitekintés

A molekulákban és jelképző rendszerekben bekövet
kező fotonikus, elektronikus és ionos kölcsönhatások 
vizsgálata új tudmányterületeket definiál, a moleku

láris fotonika, elektronika és ionika, együttesen a ke
mionika területét [3].

Az 5 karoviologénhez, 14 nyaláb-csatornához és 22 
helikáthoz hasonló, viszonylag nagyméretű (nanomé
teres mérettartomány) vegyületek a molekuláris és 
szupramolekuláris jelképző rendszerek kialakítására 
alkalmas, szintetikus vagy önszerveződéses úton előál
lított szervezett és működőképes nanostruktúrák közé 
tartoznak [95]. E molekulák és szupermolekulák nö
vekvő mérettartománya a nanokémia — a mikroli- 
tográfia és a mikrofizika mérettartománya alatti — 
területére vezet.

A molekuláris információnak a molekuláris felisme
rés segítségével történő feldolgozásához a szupramo
lekuláris tartományba való átlépés szükséges. A mole
kuláris felismerés vezérelte folyamatok a mezofázisok, 
illetve a rendezett szilárd fázisok kialakulásán keresz
tül, illetve optikai, elektronikus vagy ionos jelek kép
zésében makroszkopikus szinten éreztetik hatásukat.

A molekuláris információ kiolvasása, illetve a mo
lekuláris jelképző rendszerek működtetése a szupra
molekuláris képződmények címzésének lehetőségét kí
vánja meg. A nehézségek ellenére lelkesítenek a terü
let távlatai, így a közelmúltban kifejlesztett atomi mé
retű csatornadióda [96], a nanométer mérettartomá
nyú optikai abszorpciós spektroszkópia [97], az egyedi 
atomi helyzetek csatornás pásztázó mikroszkópiás le
képezése [98] vagy az optikai hullámhossznál kisebb 
méretű fényforrás [99].

Egyes, molekuláris felismerési képességgel felru
házott foto-, elektro- vagy ionoaktív vegyületekből 
olyan programozott molekuláris rendszereket hozha
tunk létre, amelyek molekuláris felismerés vezérelte 
önszervezés útján szervezett és működőképes — fo
tonikus, elektronikus vagy ionos — szupramolekulá
ris jelképző rendszerek kialakítására képesek. Kap
csolt folyamatokban erősítési és hibaszűrési rendsze
reket hozhatunk létre. A kemionika tehát a moleku
láris felismerés vezérelte önszervező és működőképes, 
adott esetben önsokszorozásra képes szupramolekulá
ris egységek kémiája (£4- ábra), mely a molekuláris és 
szupramolekuláris szintű információ- és jelfeldolgozás 
révén a molekuláris informatika (az informatika és a 
szemiokémia közös része) területe alá tartozik.

M o le k u l á r i s
e l e k t r o n i k a

E l e k t r o n

K e m io n ik a

I ,
M o le k u lá r is
io n ik a
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M o le k u lá r i s
f o to n i k a

F o to n

________ /
M o le k u lá r i s  é s  s z u p r a m o l e k u l á r i s  j e lk e p z o  r e n d s s r e k

W/--------
S z u p r a m o l e k u l á r i s  ö n s z e r v e z é s

A

P r o g r a m o z o t t  m o l e k u l á r i s  r e n d s z e r e k  
s p o n t á n  r e n d e z ő d é s e

£4■ ábra A z  önszervezésre képes, molekuláris felismerés vezérelte 
fotonikus, elektronikus és ionos molekuláris és szupramolekuláris 

jelképzó rendszerek kémiája, a kem ionika
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Következtetések

A szupramolekuláris kémia fejlődése a molekulák, 
szupermolekulák és egyéb anyaghalmazok mind telje
sebb leírását hozza magával. Bár egyes részterületek 
a biológiai, illetve biomimetikus vegyületekkel foglal
koznak, a fő hangsúly azonban kétségtelenül megha
tározott kémiai, biológiai vagy fizikai tulajdonságok
kal rendelkező abiotikus, nem-természetes anyagokra 
irányul.

A fejlődés stratégiája láthatóan a vegyülitek tulaj
donságainak és a működésének tervezésére [4], mint
sem a kémiai szerkezetekre irányul, hiszen a fő cél a 
szerkezettől függetlenül valamely anyagi tulajdonság 
elérése.

A felfedezés mellett a feltalálásra is lehetőséget te
remtve a kémia, biológia és fizika hat ármezsgyéjén álló 
tudományterület tehát tág teret nyit a vegyész krea
tív képzelete előtt: a kémiát ezután nem műveljük, de 
alakítjuk Leonardo da Vinci szavaival: „ Ahol a termé
szet nem teremti meg saját teremtményeit, az ember a 
természeti anyagok felhasználásával és e természettel 
összhangban teremtmények sokaságát hívja életre.”

A  k i a r a t  beérkezett: 1991. nov. 5.
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Beszámolók az ACHEMA ’91-röl IV.*
Fémes szerkezeti anyagok

Általános áttekintés

A fémes és nemfémes szerkezeti anyagok széles vá
lasztékát m utatta az ACHEMA ’91 kiállítás és a be
mutatóval párhuzamosan rendezett Vegyipari és Bio
technológiai Nemzetközi Konferencián számos előadás 
hangzott el az utóbbi évek fejlesztési eredményeiről.

Az ACHEMA ’91-en kiállított vegyipari berendezé
sek és általános gépek alapján megállapíthattuk, hogy 
az elmúlt évek alatt kifejlesztett szerkezeti anyagok 
alkalmazása ma már gyakorlattá vált.

A szerkezeti anyagok gyártói különös figyelmet for
dítanak arra, hogy termékeikkel, félgyártmányaikkal 
segítsék elő a készüléképítők, vagy gépgyártók gyár
tási költségeinek csökkentését. Ezért számos szerel
vény öntvényének minősége olyan, hogy az illesztendő 
felületek kivételével utómegmunkálást nem igényel 
belső oldalon sem. A szabatosan mérethelyes csövek
ből készült filmbepárló, vagy más készüléktest felületi 
megmunkálás nélkül építhető össze.

Az elmúlt évek során tapasztalt tendencia tovább 
erősödött az ún. „testreszabott” szerkezeti anyagok 
előállításával. A technológiai követelményeknek meg
felelő kopásálló, korrózióálló, hőálló anyagok kedvező 
feltételeket biztosítanak • az egyes készülék, reaktor 
szükséges és minimális falvastagságának kialakítá
sára. Elmaradhatnak ezáltal a felesleges gyártási, ko
pási ráhagyások.

A szivattyút, szerelvényt gyártók közül azok fejlőd
tek tovább, amelyek saját szerkezeti anyag (pl. CrNi 
acél) fejlesztésével is rendelkeztek (pl. Reinhütte, Wi
esbaden, NSzK; DURCO, Dayton, USA).

Az elhangzott előadások alapján megállapítható, 
hogy az ausztenites acélok gyenge kopásállósága mi
att új ötvöző, a kobalt alkalmazásával növelték a ko
pásállóságot, vagy eljárást dolgoztak ki az acél felületi 
kopásának csökkentésére, pl. szupergolyószórási tech
nológia bevezetésével. Az USA-ban végzett vizsgála
tok azt mutatták, hogy az általános korróziót előse
gítette a meghibásodott berendezésekben az intenzív 
kopás, ami különösen az ausztenites acéloknál jelentős 
és az ebből következő veszteség évi 17 ezer tonna acél. 
A műanyagok szerkezeti anyagként alkalmazása érde
kében egyrészt új műanyagokat fejlesztettek ki, más
részt a meglévő szerkezeti anyagok vizsgálati módsze
reit fejlesztették, miáltal a terméket előállítók megbíz
hatóbb információt tudnak adni az alkalmazók szá
mára, különös tekintettel ezek élettartamára vonat
kozóan.

A grafit készülékeknél a kedvező geometriai kiala
kítást is lehetővé tevő kötőanyagok fejlesztési eredmé-

* Az I. részt 1. Magy. Kém. Lapja ^7, 198 (1992)
a II. részt 1. Magy. Kém. Lapja ^7, 264 (1992)
a III. részt 1. Magy. Kém. Lapja ^7, 331 (1992)
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nye alkalmazásával lehetséges nemcsak csöves, hanem 
lemezes hőcserélők gyártása is.

Fémes szerkezeti anyagok

A korrózióálló acélok már ismert ferrit-ausztenites 
duplex acélok választékát bővítették a gyártók tekin
tettel arra, hogy ezen nitrogénnel is ötvözött acélok 
a kedvező korróziós tulajdonságuk mellett kiváló me
chanikai tulajdonsággal is rendelkeznek. A SANDVIK 
(Sandviken, Svédország) vállalat új SAF 2507 jelzésű 
acéljának kémiai összetétele a következő:

Cr 25%, Ni 7%, Mo 4%, N 0,28%, a többi Fe.
Mechanikai tulajdonságai a következők:
Rp 0,2 =  550 N/mm2, Rm =  800-1000 N/mm2
A 5% =  min. 25. HVickers =  290.
A szilárdsági jellemzőket 18 mm vastag hegesztett 

lemezen is ellenőrizték és a varraton is azonos adato
kat kaptak.

Ez a szerkezeti anyag -40 °C- 300 °C között alkal
mazható. Kedvező tulajdonsága a többi duplex acél
hoz hasonlítva a kis hőtágulási együtthatója, ami a 
szénacéllal hasonló értékű. Alkalmazási területét meg
határozza, hogy erősen ötvözött ausztenites és nikke
lalapú 6% Mo-tartalmú ötvözetekhez hasonló a korró
zióállósága. Különösen érzéketlen a lyukmaródási és 
réskorrózióval szemben.

A fenti adottságok miatt kedvezően alkalmazható 
kloridtartalmú folyadékhoz, szerves savakhoz, mint 
például ecetsavhoz és hangyasav-ecetsav keverékhez, 
amely közegek hatására az ausztenites acélok erősebb 
korróziót szenvednek. Adott koncentráció és hőmér
séklet mellett kénsavas és sósavas közegben is alkal
mazhatók. Nyomástartó edényekhez a ASME-Code 
előírásainak megfelelő. Kedvezően használható hőcse- 
rélőkhöz, ha a hűtőközeg tengervíz, vagy kloridtar
talmú víz. Füstgázkéntelenítő berendezés, tengervíz 
sótalanító és termálvíz csővezetékeihez és készülékei
hez alkalmas szerkezeti anyag.

Konkrét alkalmazási példaként említhető egy olaj- 
finomító paraffinmentesítő üzeme, ahol úszófejes hő
cserélőt készítettek az SAF 2507 duplex acélból, olyan 
hűtővízre, amely 500 ppm klórral szennyezett volt.

A másik megismert alkalmazási példa esetén víztar
talmú diklóretán-hűtő csöveit készítették SAF 2507 
duplex acélból. A jobb korrózióállóság, szilárdsági jel
lemzők miatt kisebb falvastagságú (5x1,65) csöveket 
alkalmaztak a nagy Cr 22%, Ni 5%, Mo 3% összeté
telű ausztenites acél helyett kedvező eredménnyel.

Az új duplex acél feldolgozási költsége csupán 20%- 
kal több, mint pl. a KO 35 acélé, ugyanakkor anyagára 
mintegy 30-35%-kal kisebb.
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A nikkelbázisú ötvözeteket és króm-nikkel acélokat 
gyártó kohászati vállalatok sem maradtak tétlenek a 
duplex acélok kihívásával szemben.

Nitrogén ötvözésű ausztenites acélok a nagyon ked
vező szilárdsági tulajdonságokkal jó szerkezeti anya
got jelentenek a füstgáz-kéntelenítőkhöz, a papíripari 
berendezésekben. Kiemelkedő az eróziós tulajdonsá
guk és kedvező az alakíthatóságuk, feldolgozási lehe
tőségük.

A KRUPP- VDM (Altena, NSzK) fejlesztési ered
ménye a CRONIFER 2418MoN jelzésű acél, amelynek 
kémiai összetétele:

Ni 16-18%, Cr 23-25%, Mo 3,5-3,5%, Mn 5,5- 
6,5%, N 0,3-0,5%, a többi vas.

Nióbiummal stabilizált ausztenites acél számos fel
használási területen helyettesíti az alábbi összetételű 
nikkelövözetet, mint például

Cr 20-22,5%, Mo 12,5-14,5%, Fe 2-6%, W 2,5- 
3,5%, Co max. 2,5%, a többi nikkel.

Az új Cronifer 2418MoN acél mechanikai jellemzői:
Rp 0,2 =  min. 420 N/mm2, Rm = min. N/mm2, E 

=  198 kN/mm2, A5 = min. 30%.
Ezt a szerkezeti anyagot széntüzelésű erőművek ké

ményeinek bélelésére, szennyezett savakkal és savke
verékekkel érintkező készülékekhez, sósvízzel hűtött 
hőcserélőkhöz, szennyvíz iszap szállítóberendezéshez, 
keverőelemekhez, különösen erozív közegekben, a pa
píriparban használják. Összetétele alapján az Alloy 
24-nek felel meg.

Foszforsav és kénsav előállító és feldolgozó berende
zések halogénekkel való szennyeződése esetére, vala
mint cellulózipari szennyvizek kezelésére szolgáló ké
szülékekhez ugyancsak Krupp-VDM  (Altena, NSzK) 
kínálta a NICROFER 3127hMo,LC jelzésű acélt, 
amelynek kémiai összetétele:

Ni 30%, Cr 26%, Mo 6-7%, Cu 1-1,4%, N 0,15%, 
C 0,015%, a többi vas.

Mechanikai jellemzője:
Rp 0,2 =  320 N/mm2, Rm =  690 N/mm2, A5 = 

50, E =  198 kN/mm2.
Ez is ausztenites acél, mivel a széntartalom max. 

0,015%, kiválóan jó védelmet nyújt lyukmaratási, rés- 
és feszültségkorrózióval szemben. Oxidáló közegben 
különösen forró, nedves kénsav, valamint szennyezett 
ásványi- és szervessavakhoz alkalmazható. Amennyi
ben kloridok és fluoridok vannak szennyezőként jelen 
valamilyen közegben, ugyancsak számításba jöhet en
nek az acélnak az alkalmazása 200 °C hőmérsékletig.

A Krupp- VDM (Altena, NSzK) által gyártott acé
lok lemez, szalag, varratnélküli cső alakban besze
rezhetők a hozzájuk legmegfelelőbb hegesztő pálcával 
vagy huzalelektróddal.

Az United Technologies Incorporation (Kokomo, 
USA) több mint 50 éves megbízható szállítója az USA 
vagyiparának, különösen a különlegesen ötvözött acé
lok és nikkel ötvözetű szerkezeti anyagokból, félgyárt
mányokból. HASTELLOY, HAYNES és MULTIMET 
márkajelzésű szerkezeti anyagok az európai szakembe
rek számára is ismerősek. A jelen ismertetésben né
hány újabb fejlesztési eredményről adunk tájékozta
tást.

A HAYNES Alloy 230 magas hőmérsékleten mű
ködő berendezések szerkezeti anyaga, amelynek jó az 
ellenállóképessége a nitridálódás veszélyével szemben. 
Magas hőmérsékleten nem érzékeny a hidrogén ha
tására fellépő elridegedésre. 10%-os lúg, salátromsav 
forrásponton és 10%-os kénsav 66°C -on hatására is 
kedvező korróziós ellenállást tanúsít, de alkalmazási 
területe elsősorban a magas hőmérsékletű berendezé
sekben várható (pl. katalitikus krakkoló készülék és 
csőkompenzátora). Kémiai összetétele:

Cr 20-24%, W 13-15%, Mo 1,0-3,0%, Fe max. 3%, 
Si, Al, La, B és a többi nikkel.

Szilárdsági jellemzői:

R p 0 ,2 R m A5 E
20°C -on 490 N /m m 2 785 m m 2 48 196
540°C -on 435 N /m m 2 610 m m 2 34
870°C -on 275 N /m m 2 310 m m 2 45

Tipikus korróziós probléma lép fel a nedves fosz
forsav gyártása során. Ez ideig számos helyen alkal
maztak ilyen berendezésekben grafitcsöves hőcserélőt, 
vagy gumibélésű készülékeket. Mintegy 10-15 éve eze
ket Hastelloy G típusú ötvözetből készült hőcserélőkre 
cserélték ki. Ennek módosított, kisebb széntartalmú 
G-3 változatát alkalmazták mindenütt, ahol a gra
fit hőcserélők nem feleltek meg a magas hőmérséklet 
tartományban. A helyenként fellépő korróziós prob
léma további fejlesztést igényelt, amely a szennye
zőként előforduló halogének (fluor) további korróziós 
hatását is kiküszöböli. Ennek a fejlesztésnek lett az 
eredménye a HASTELLOY G-30-as nikkel bázisú öt
vözet, amely gazdasági okból 15% vasat is tartalmaz. 
Az új ötvözet kémiai összetétele:

Cr 30%, Fe 15%, Mo 5%, W 2,5%, Cu 1,5%, a többi 
nikkel.

Szilárdsági jellemzői:
Rp 0,2 = 324 N/mm2, Rm =  690 N/mm2, A5 - 56

A nedves eljárással dolgozó foszforsav-üzemekben a 
hőcserélőkön kívül olyan csővezetéket, szivattyút cél
szerű beépíteni, amelynek a szerkezeti anyaga HAS
TELLOY G-30. A meglévő nagyobb teljesítményű 
szivattyúk felrakóhegesztéssel felvitt G-30 fémmel fel
újíthatok. Kedvezően alkalmazható salátromsav + 
HF reboylerhez, a 28-70%-os P2O5 tartalmú készü
lékekhez, ammónium-fluoroszilikáthoz stb. szerkezeti 
anyagként.

Kopás és korrózió együttes hatásának kiküszö
bölésére, csökkentésére fejlesztették ki a Haynes- 
International (Kokomo, USA) kohászati üzemében az 
ULTIMET ötvözetet. Ez a kobalt-króm-nikkel ötvö
zet a következő kémiai összetételű:

Ni 9%, Fe 3%, Cr 26%, Mo 5%, W 2%, C 0,06% és 
N, Si, Mn a többi kobalt.

Korróziós ellenállása kedvezőbb a forró, 10%-os 
kénsav kivételével a legtöbb oxidáló sav hatására 
és kopásállósága jobb a régi STELLITE ötvözethez 
képest. Ezért a következő alkalmazási területeken 
használják fel kedvezően, noha az ára a KO 38 árának 
kb. nyolcszorosa:
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-  keverő propeller korrozív közegben szilárd anyag 
tartalmú folyadékban például a műtrágya gyártás
nál,

-  ventillátor lapát hulladék gáz szárítására,
-  pillangó szelep-tárcsa jelentős szilárdrészecske tar

talmú folyadék csővezetékében,
-  kaparó lapok például folyamatos csőkristályosító

ban,
-  szivattyúk járókereke,
-  szálhúzó és szálvágó elemekben a műszálgyártásnál. 

Különleges ötvözet, amely a duplex ferrit-auszte-
nites acélok közé tartozik a Haynes International 
(Kokomo, USA) cég által kifejlesztett FERRALIUM, 
Alloy 255, amelynek kémiai összetétele:

Cr 24-27%, Mo 29-39%, Ni 4,5%-6,5%, Si 1%, C 
max. 0,04%, N 0,1-0,25%, Cu 1,5-2,5%, Mn 1,5%, a 
többi vas.

Mechanikai tulajdonságai:

Rp 0,2 R m A5 E
20°C -on 767 N /m m 2 9 2 0  m m 2 22 210
540°C -on 590  N /m m 2 753 m m 2 20 198
870°C -on 495 N /m m 2 715 m m 2 23 165

Mivel ennek az acélnak is kiváló ellenállása van 
a klorid okozta lyukmaródási és feszültségi korró
zió ellen, ezért széles területen ad gazdaságos meg
oldást az ausztenites acélokkal szemben. Különösen 
erős kopásnak is kitett szivattyú és keverőelemek szá
mára kedvező az alkalmazása, ha azok magas hő
mérsékleten korrozív közegben működnek. Előnyösen 
alkalmazható foszforsav nedves eljárással való gyár
tási folyamatában szerelvények, csővezetékek, keve
rőlapátok számára. Alkalmazzák például a petrolké
miai iparban sztirol monomer mosó sav berendezése
ihez, kissűrűségű polipropilén szárító dobjához. Ecet
sav, hangyasav, oxálsav készülékekhez alkalmazható 
magas hőmérsékleten, ha klorid nincs jelen.

Olajiparban só- és kénmentesítő berendezésekhez, 
a papíriparban számos helyen a fekete lúg melegítő 
csöveihez, fehérítő keverőtengelyként, szivattyú és 
szerelvény elemként gazdaságos megoldást nyújt.

A SCHMELZMETALL AG  (Gurtnellen, Svájc) kü
lönleges minőségű rézötvözeteket állít elő vákuum
kemencében műanyag sajtoló szerszámok, nem vas
fémek öntvényformái, valamint üvegipari öntőminták 
számára olyan esetben, ha gyors lehűtést kell meg
valósítani. Más fémből készült présszerszámok hőel
vezető betéteként is használják a HAVADUR CCNB 
szerkezeti anyagot, amelynek kémiai összetétele:

Co 0,9%, Ni 0,9-1,2%, Fe és A1 max. 0,1%, Be 0,4— 
0,7%, a többi réz. Mechanikai jellemzői:

Rp 0,2 =  500-600 N/mm2, Rm 650//800 N/mm2, 
A10 mn. 8%, E 135x103 N/mm2, 

hővezető képessége: 210 W /m K, 
fajhője: 0,42 J /g  K.
Ugyancsak HAVADUR C2 jelzésű réz és Zr 0,13- 

0,25 ötvözet ötvözetlen acélok pont- és görgős ellenál
lás-hegesztésnek elektród-anyaga. A HOVADUR Cu 
Be2 kémiai összetétele:

Be 1,8-2,1%, NiCo 0,2-0,5%, Fe max. 0,1%, a többi 
réz.

Edzés után a mechanikai jellemzői:
Rp 0,2 = 1050-1400 N/mm2, Rm = 1150-1350 

N/mm2,
HV = 390, E =  135 x 103 N/m m 2.
Különösen alkalmas mélyfúró rudasatok vezető 

perselye, továbbá nagyszilárdságú tengelyek számára 
műanyag fröccsöntő- és mély húzó szerszámokhoz, 
valamint öntőprés dugattyúi számára.

Anyagvizsgálat

Az ipari gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy 
meglévő berendezés szerkezeti anyagának összetéte
lét nem ismerjük, vagy gyorsan szeretnénk ellenőrizni 
egy raktáron lévő fém kémiai összetételét, hogy vé
letlenül se építhessenek be nem megfelelő szerkezeti 
anyagot. Ezt a problémát oldja meg az ACHEMA 
’91-en is bemutatott mobil spektrométer, amelyet a 
Spectro Analitycal Instruments GmbH (Kleve, NSzK- 
USA) mutatott be. Ennek a 220 Volt hálózati feszült
ségről működtethető típusa szerint 23-125 kg tömegű 
mobil műszer segítségével néhány másodperc alatt a 
helyszínen, vagy nagyobb teljesítményű laboratóriumi 
spektrométerrel az anyaglaborban azonosítható vala
mennyi acél és járatos fém szerkezeti anyaga, meg
adva a kémiai összetételüket 64 elem szimultán meg
határozásával. A spektrométer számítógép vezérlésű 
és külső PC-hez kapcsolható, amelyből az összetétel 
szerinti DIN, ISO szabványos acélok jelzését és me
chanikai jellemzőit is megkaphatjuk.

A mobil spektrométereken kívül laboratóriumi célú 
műszerek is kaphatók számítógépes vezérléssel és 
adatfeldolgozó rendszerrel ellátva. A mobil SPEKT- 
ROPORT I. továbbá a SPEKTROTEST, valamint 
ennek JR F típusa és ezek magasabb szintű laborató
riumi kivitelei várhatóan széles körben terjednek el a 
nagyobb vegyipari üzemek karbantartási szervezetei
nél is.

A  kézirat beérkezett: 1992. j an. 13.
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Környezetvédelem *

VÍGH L Á SZLÓ  **

Előadások

Az 1991. év i A ch em án  egy ik  k iem elt tém a  a környe
ze tvéd elem  vo lt, ezért a  tém akört a te ljesség  igényével 
egy  rövid  k özlem ényb en  nem  ism erteth etem .

A k iá llítá ssa l eg y id ő b en  konferencián  szám oltak  be 
a körn yezetvéd elem b en  elért legfrissebb  eredm ények
ről, am elyek  jó  összh an gb an  vo ltak  a k iá llítá s tém ái
val. A z előadások  zöm e o lyan  új eljárásokat m u ta to tt  
b e, am elyek  a k ísérletek  lezárása u tán  a m éretnöve
lésben  legfeljebb  a „ p ilo t p la n t” m éretig  ju to tta k . Az 
újrahasznosítás (recycling) tém akörben  három  napon  
át 21 előadás h a n g zo tt el. Több e lőad ás fog la lkozott  
a hulladéksavak  fe ld olgozásával.

K ét e lőadásb an  a sa v g y a n ta  k én tarta lm án ak  kinye
résével foglalkoztak . A Lurgi (Frankfurt am  M ain, 
N SzK ) G rillo  eljárása m ár töb b  m int t íz  éve üzem el. A  
kén tarta lm ú  veg y ü le tek et SO 2 vagy  t isz ta  kénsav for
m ájáb an  nyerik ki, m íg  a szennyező  anyagokat kis old- 
h atóságú  salakká vagy  ü vegfritté a lak ítják . A Ther- 
mex (K rakkó, L engyelország) eljárása a sem legesíte tt  
sa v g y a n tá t szu lfitce llu lóz  üzem ek k azánjában  elégeti 
az üzem  saját h u lladékjával eg y ü tt. A kazánban a 
n átr iu m -szu lfá t szu lfid dá  redukálód ik , a szerves n átri
um sók  szó d á v á  alakulnak . A kapott nátrium -szu lfid ,

-karbonát e leg y  fe ltáróo ld a t k ész ítéséh ez felh aszn á l
h a tó . Japán k u ta tó k  egy új e ljárást ism ertettek  haz- 
n ált rön tgenfilm ek  ezü stta r ta lm á n a k  kinyerésére.

E ddig  a rön tgen film eket e lég e tték , és a h am uból 
nyerték ki az ezü stö t. Az új m ód szer  a fényérzé
keny réteg  zse la tin ta r ta lm á n a k  en zim atik u s h idrolí
zisén  alapul. E gy  B acillu s sp . B 21 -2  n evű  törzs alka- 
likus proteáz en zim je 40°C  -o n  pH  10,5 o ld a tb an  8 
perc a la tt b o n tja  el a rön tgen film ek  zse la tin ré tegét. 
A k utatók nak  sikerült m ego ld an iok  az enzim  n agy  ki- 
h ozata lú  e lő á llítá sá t a m ikroorgan izm u sbó l. A napi 
9 0 0 -1 0 0 0  kg film  feld o lgozására  alkalm as k ísér leti b e
rendezésük  3 m  x  4,5 m  x  1,5 m  m éretű . A film et 
apró darabokra vágják , m ajd  v izes  n átron lú g  (pH  1 0 -  
11) o ld a táb an  3 5 -4 0 °C  -on  ö t percig  d u zzasztják . A 
feltáró  o ld a tb an  1 0 0 -2 0 0  U /m l  en zim  van. Az o ld at 
pH -ját 10,5 érték en  kell ta r ta n i a m egfele lő  seb esség  
elérésére. A zse la tin -réteg  leb o n tá sá ra  15 perc ele
gendő. A p o liészter  film et m o só b a n  lú gm en tesítik , ez 
újra h aszn á lh a tó . A  reak cióe legyet sem legesítik  és kis 
m ennyiségű  floku lá ló  szerrel lecsap atják . Az ezüstar- 
ta lm ú  iszap  k is m éretű  k em en cében  hagyom ányos m ó
don  99,6% -os e z ü s tté  d o lgozh ató  fel. A z eljárás előnye  
az o lcsósága  m e lle tt  alacsony fa jlagos energiaigénye, 
és h ogy  nem  keletkezik  szen n yező  hulladék.

Égő

* A témakörben lásd még Körtvélyessy Gyula beszámoló közleményét jelen számunk 382. oldalán 
"""Vegyiműveket Tervező Vállalat, Budapest
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1. ábra. Szeméttelepek gázának tisztítására



Érdekes eredm ényekről szá m o lt be az A ach en -i 
(N SZ K ) In stitu t für Verfahre ns technikáét k u ta tó ja . A 
városi szem étte lep ek  anerób  leb om lása  során közepes  
fű tőértékű  gáz keletkezik . E zt edd ig  a leg tö b b  helyen  
h agyták  e ltávozn i a te leprő l. Az N SZ K  új lég tisz ta sá g i 
elő írása  m ár nem  en ged i m eg  ezeknek a gázoknak, 
ille tve  n éh ány  összetevőjén ek  szab ad b a  en g ed ését. Az 
eljárás során  (elv i sém ája  az 1. ábrán lá th a tó )  először  
a gáz kénhidrogén- és freon tarta lm át kötik  m eg  
ad szorpcióva l, m ajd 35 bar nyom áson  gázszeparációs  
m em bránn al dúsítják  91% -os m etán tarta lom ra . Ezt 
a gázt a városi h á lóza tb a  vezetik . A p erm eátu m gáz  
a lacsony  fű tőértékfi, a m it energeikai célra  helyben  
h aszn osíth a tn ak .

Az Allied-Signal Inc. (W arren N .J ., U SA ) A Q U A - 
T E C H -eljárása  nagyon  ígéretesn ek  tűn ik  a v ízo ld 
h a tó  só ta rta lo m  csökk en tésére. A b ipoláris ioncse
rélő  m em brán  seg ítségével a lacsony energiaráford ítás
sa l a lak íthatók  át a sók savak ká  és b ázisokká. Az elő
adáson  három  felh aszn á lást m u ta tta k  be:
-  A korrózióálló  acélok savas p ácolása  során kelet

kező fáradt savat sem leg es ítik , m ajd  a lev á lt  fém - 
h idrox id ot szűrik. E zt k oh ósítva  a fém  v isszan yer
h ető . A  szűrlet só ta r ta lm á t ezu tán  a m em bráncel
láb a  v ezetv e  v isszan yerh ető  a pácoló  sa lé tr o m sa v -  
hidrogén-fluorid  elegy és a sem legesítésh ez  h aszn ált  
lúg. Az eljárás során leh ető ség  van a save legy  kon
centrációjának  növelésére is.

-  A fü stgázok  kén tarta lm án ak  csökkentésére elterjed- 
ten  használják  a k ü lön b öző  lú gos anyagokkal való  
m osást. A  legelterjed teb b ek  a m eszet h aszn á ló  eljá
rások. E zeknél azonban  a keletkező kalcium sók  le
rakásáról, illetve h a szn osítá sáró l kell gondoskodn i.

A z ism er te te tt  S O X A L  eljárásban  alkáli-hidroxid  
o ld a to t  h aszn álnak  a m osáshoz. A  k im erü lt o ld ato t  
a m em bráncellában  „elvá la sztják ” , és visszanyerik  
a m osáshoz h aszn á lt lú go t. A m ásik  kinyert kom 
p onens töm én y  k én-d ioxid .

-  Az am m ón iatarta lm ú  szen n yv izek  m éregte len íté
sére edd ig  n á tro n lú g o t h aszn á ltak , m ajd  a szen ny
v íz b ő l az am m ón iát k ih a jto ttá k . A  m em bráncellás  
eljárásban  az am m ón iu m sók b ó l k özvetlen ü l v issza
n yerhető  az a m m ó n ia  és a sav . E lm arad  a lúg
felh aszn á lás k ö ltsége és m egszűn ik  a sótartalm ú  
szen n yv íz  e lh e lyezési prob lém ája  is.
A  v é g g á z tisz t ítá ssa l 28 előadás fo g la lk o zo tt. E bben  

a szek ciób an  az e lőad ások  n agy  része m egvalósu lt 
ip ari eljárásokat ism er te te tt .

A  Degussa (H anau , N SzK ) három  eljárást ism erte
te tt:
-  A z első az o lvasztók em encék  torok gáza in ak  H CN- 

ta r ta lm á t tá v o lítja  e l (2. ábra). A  gázt energetikai 
célokra  haszn álják , de e lő tte  cé lszerű  a port e ltá 
v o líta n i b elő le . Erre a célra v izes m osót használ
nak, am ely  a h idrogén -cian id  eg y  részét kim ossa. 
A h ű tő torn yok b ó l a  veszé lyes h u lladék  az atm osz
férába  távozik , am it az új k örn yezetvéd elm i rende
letek  nem  en ged n ek  m eg. Az új e ljárás alapja, hogy  
a form aldeh id  sz töch iom etr ik u s arán yb an  adagolva  
p illan atszerű  reakciób an  g lik o-n itril képződése köz
ben reagál a h id rogén -c ian id d a l. A  gliko-nitril jó l 
old ód ik  v ízb en , ezért nem  kell ta r ta n i a  hűtő torony
ban  a cian id  szr ip p e lésétő l. A m o só v íz  egy részét el
v ezetik  és lú gos k özegben  h idrogén -p erox id da l gli- 
k o ls a w á  a lak ítják , am i b io lóg ia ilag  jó l b ontható .

A m ásik  a D E S O N O X -eljárás füstgázok  S O 2 - és 
N O z -ta r ta lm á t csökkenti egy id ejű leg  k ata litik u s ú ton  
(Id. a S. ábrát). Az erő m ű v i kazánból k ilép ő  kb. 
450°C  -o s füstgáz e lek tro szta tik u s  p orlevá lasztón  ve-

mW

zetik  á t, m ajd  sza b á ly o zo tt m en n y iségű  am m óniát ad
nak  h ozzá . A két k a ta lizá torágyat ta r ta lm a zó  reaktor 
első  rétege a n itrogén -ox id o t red u k á lja  n itrogénné az 
am m ón ia  seg ítségéve l. A m ásodik  ré teg  katalizátora
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kén-dioxidot kén-trioxiddá alakítja. A kilépő füstgáz a 
levegő előmelegítő hőcserélőkön áthaladva lehűl, majd 
a kénsavas mosóban eltávolítják a kén-trioxid tartal
mát. A kapott technikai minőségű kénsav például mű

trágya gyártására használható. Az előadáson egy 100 
MW kapacitású széntüzelésű kazán mellé telepített 
DESONOX egység 5000 órás próbaüzemének tapasz
talatait ismertették.

Por
NHj /  l e v e g ő

450°C

N ° x -  _ 
r e d u k á l ó  
k a  t.

so2 -
R e d u k .

8 0 ° C

L e v e g ő
e l ő m e l e g í t ő

k á t .

3. ábra. A  Degussa Desonoz-eljdrása

A harmadik Degussa-eljárás az ún. oxiklórozásos 
vinil-klorid-monomergyártás szennyezett levegőjének 
katalitikus tisztítását ismertette. Ez az eljárás nagy 
mennyiségű szennyezett levegőt „termel”, amelyben 
a szervesanyag-tartalom kb. 50%-a klórozott szénhid
rogén. Az új német levegőtisztasági törvény kiegészítő 
légtiszítókat írt elő a meglévő üzemekre. A hagyomá
nyos égetőberendezések a nagy levegőmennyiség és a 
nagy halogéntartalom miatt csak igen költségesen lé
tesíthetők és üzemeltethetők. A kétrétegű katalitikus 
égetővel a szigorú emissziós határértékek is elérhetők. 
Az első réteg végzi az aromások, a telítetlen és a halo
génezett vegyületek oxidativ krakkolását. A második 
réteg fém katalizátora a maradék szennyezőanyagok 
teljes bontását végzi. A kísérleti berendezés tartós
sági vizsgálatait a Hoechst 145 000 t/év kapacitású 
Gendorf-i üzemében végezték. A több mint 10 000 
órás teszt alatt a katalizátor aktivitása nem csökkent.

Több előadás foglalkozott a bioszűrők alkalmazá
sával. A Glanzstoff AG  (St. Pollen, Ausztria) és az 
Envicon Eng. (Dinslaken, NSZK) a Bécsi Műegye
tem segítségével fejlesztett ki bioszűrőt viszkózüze
mek szén-kéneg és kén-hidrogéntartalmú véggázainak 
tisztítására. Üzemi méretű berendezést építettek szti- 
roltartalmú gáz tisztítására.

A Linde Ag. (München, NSzK) kísérleti üzemé
ben végzett kutatásainak eredményeit ismertette. A 
sejtmérgeknek számító metanollal, formaldehiddel és 
etilén-glikollal kötött ágyas bioszűrőn végezték a kí
sérleteket. A lebontás hatásfoka 90 és 100% között 
változott, de minden esetben kielégítette a német le
vegőtisztasági előírásokat a kilépő levegő összetétele. 
Három baktériumtörzs-csoportot próbáltak ki az öt
hónapos tesztperiódus alatt. Meghatározták az opti
mális üzemeltetési feltételeket. Érdekes tapasztalatuk 
volt, hogy a formaldehid koncentrációja nem haladhat

meg egy kritikus értéket, mert az a metanol bontását 
gátolja.

A DECHEMA-Institut (Frankfurt/Main, NSzK) 
csörgedeztető ágyas reaktort fejlesztett ki szerves 
szennyezők eltávolítására. A kifejlesztett kísérleti be
rendezés 2000/h térsebesség mellett köbméterenként 
500 g szennyező anyagot bont le óránként. Az im- 
mobilizált ágy stabil maradt a pH és a hőmérséklet 
elmozdítása során.

Az F-APC AG  (Arlesheim, Svájc) és az Otto Um
welttechnik (Weiterstast, NSzK) közös fejlesztéseként 
újszerű berendezést mutattak be. A FATTINGER 
SNERGY FILTER nevű berendezés kombinálja az 
adszorpciós technikát a fix ágyas bioszűrővel. A be
rendezés két gázmosóból, két bioszűrőből és egy ad- 
szorberből áll. Az adszorbert szükség szerint idő
szakosan regenerálják. A kísérleti berendezéssel gép
jármű festőüzem elszívott levegőjét tisztították. Tisz
títás előtti átlagos szennyezőanyag-tartalma 317,3 
mg/m3 volt, ami a berendezés után 6,9 mg/m3- 
re csökkent. A berendezés előnye, hogy különböző 
szennyezők egyidejű jelenléte esetén komplex tiszítás 
végezhető egy berendezésben.

A legtöbb előadást felvonultató terület a szenny- 
vízisztítás volt 33 előadással. A következőkben a fej
lesztés és az alkalmazás legfontosabb területeit kívá
nom bemutatni. A szennyvizek oxidációs úton való 
tisztítása régóta ismert technológia. Az ABB Lum- 
mus Crest kutatói által továbbfejlesztett MODAR 
szuperkritikus vízoxidáció talán megoldást jelenthet 
sok jelenlegi problémára. 600°C hőmérsékleten és 230 
bar nyomáson a szerves szennyező anyagok és a levegő 
tökéletesen elegyednek vízzel, és gyorsan oxidálódnak 
széndioxiddá és vízzé. Másrészt a szervetlen sók ol- 
dékonysága rendkívüli módon csökken, ilyen módon 
egy lépésben történhet a szennyvíz szervesanyag- és
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szervetlen só tartalmának csökkentése. Az eljárás elő
nye, hogy a veszélyes anyagok lebontási hatásfoka egy 
lépésben eléri a 99,99%-ot, nem keletkezik sem kén
dioxid, sem nitrogén-oxid, és a savanyú gázokat in 
situ semlegesítik. A megépített kísérleti berendezés 
igazolta a fenti előnyöket. A méretnövelés ipari mé
retű berendezéssé sok elméleti problémát vetett fel. 
Meg kellett oldani a reaktor matematikai szimuláció
ját a reaktor alapvető konsrukciójának kialakításához. 
A műveleti paraméterek változtatásával javítani kel
lett a szervetlen sók leválasztását. A fejlesztés ered
ményeként kidolgozták a kereskedelmi berendezés ter
vezésének alapelveit.

A TTS Schirra Ag. (Uster, Svájc) szennyvizek nyo
más alatti levegős oxidációjának kísérleti eredményeit 
ismertette. A kísérleteket 70 és 150 bar közötti nyo
máson 180 és 320°C közötti hőmérsékleten végezték. 
Az első kísérletek faszéngyártó retorták savas szenny
vizének tisztításával folytak. A szennyvíz KOI értéke 
120 mg/1 és 80 mg/1 között változott. A 320°C hőmér
sékleten és 120 bar nyomáson végzett kezelés során ez
4,8 és 3,8 mg/1 értékre csökkent. A kezelt szennyvíz 
nem volt mérgező a szennyvíztisztító iszapágyra, ezért 
az üzem többi szennyvizével összekeverhető. A másik 
kísérletben egy savnitril előállító üzem szennyvizének 
kezelését végezték. A szennyvíz cianidtartalma 59,65 
mg/1, kloridtartalma 58,92 mg/1, alkalitása 2,48 mg/1 
és KOI értéke 956,5 mg/1 volt. 240°C hőmérsékleten 
a szennyvíz cianidtartalma ammónium-formiáttá hid- 
rolizált 99,99997%-os hatásfokkal, míg szervesanyag
tartalmának több mint 75%-a lebomlott. Mindkét el
járás alkalmas ipari bevezetésre a fejlesztő cég véle
ménye szerint.

A Sulzer Chemtech (Winterthur, Svájc) és a Raus- 
chert (Steinweisen, NSzK) a sztrippelés méretezésével 
és alkalmazásával foglalkozott. Az illékony szerves ve- 
gyületek (VOC) és az ammónia kihajtására régóta al
kalmazott módszerek technológiájának továbbfejlesz
tése volt az előadások témája. A technológiai mérete
zésre általában a Henry-törvényt szokták alkalmazni, 
de ennek érvényessége korlátozott, és nem tudja figye
lembe venni a szennyvíz többi komponensének hatá
sát. Ezért a félüzemi berendezéseken végrehajtott kí
sérleteket mindketten nélkülözhetetlennek tartják. A 
Sulzer Melapack töltetek alkalmazásával rendkívül kis 
nyomás mellett lehet biztosítani a feladathoz szüksé
ges elméleti tányérszámot, ezért a rendszer energetikai 
mutatói kedvezők.

Gőzös szrippeléshez rendszerint elegendő a közel at
moszférikus sarjúgőz is, ami tovább növeli a hatékony
ságot. Pl. 400 m3/h  mennyiségű szennyvíz ammóni
atartalm át a 150 mg/1 kiindulási értékről 6500 mm 
átmérőjű 19/15 mm magasságú oszlopban 2 mg/l-re 
csökkenteték. Az üzemelési költség 0,15 SFr volt köb
méterenként.

Az immobilizált ágyas biológiai tisztítók a szenny
víztisztításban is elterjedni látszanak. A Svájci Szö
vetségi Kutató Intézetben (Zürich, Svájc) a Sulzer cég 
anyagi támogatásával anaerob szennyvíztisztítási kí
sérleteket végeztek. A kísérletek célja volt a megfe
lelő hordozó kiválasztása, és az üzemi paraméterek

meghatározása. A kísérleti berendezés szulfitcellulóz- 
üzem szennyvizét 3-ról 0,1 kg KOI/m3nap értékre 
csökkenetté. Sörfőző üzemi szennyvíz tisztítása során 
20 kg KOI/m3nap értékű bontókapacitást mértek.

A Hacetteppe University (Ankara, Törökország) 
kutatói is a fluidizált ágyas biológiai reaktor op
timális paramétereit vizsgálták. Legjobb eredményt 
aktívszén-hordozón alkalmazott Sybrone vegyes kul
túrával értek el. A kb. 0,5 1 térfogatú laboratóri
umi berendezés maximális aerob bontó kapacitása d- 
glükóz teszt oldaton 2,5 g/h volt. A Braunschweigi 
Műszaki Egyetem (Braunschweig, NSzK) is a fluidi
zált ágyas szennyvíz-kezelés paramétereit vizsgálta. 
Az előző kísérlethez hasonlóan a filmképződés sebes
ségét és a tiszító kapacitást mérték cukorgyári szenny
víz modelloldatal. A berendezés terhelhetősége 28 és 
50 kg KOI/m3nap között volt. A szennyvízből kiváló 
mész nem ártott a fluid ágynak, sőt a kialakuló má
sodlagos mátrix növelte a kapacitást. A sikeres labo
ratóriumi kísérletek befejezése után félüzemi berende
zést építettek. Húsz napos felépülési periódus után a 
berendezés terhelhetősége 47 kg KOI/m3nap volt.

A kiállítás

A központi épületben tarto tt előadások mellett 
nagy területen mutatkoztak be gyártmányaikkal az 
egyes vállalatok. Az előadáson ismertetett termékei
ket, vagy modelljüket a nagy cégek (Degussa, Lurgi, 
Sulzer, Linde) a kiállításon is bemutatták. Az aláb
biakban a számomra legérdekesebb látnivalók alap
ján mintegy keresztmetszetét kívánom adni a kiállí
tásnak.

Ügy tűnik, hogy a fejlett ipari országokban a kör- 
nyezevédelmi szemlélet az innovációs lánc minden ré
szét áthatja. Ennek a következménye, hogy nem csak 
a keletkező hulladékok ártalmatlanítására ajánlottak 
megoldásokat, hanem a gyártási folyamat minden lé
pésére kínálnak környezetkímélő megoldást.

Nálunk még nem használt speciális környezet- 
szennyezést akadályozó tároló edényeket ajánlott a 
Rietbergwerke GmbH. (Rietberg, NSzK) A szerves ol
dószereket tároló-bemérő edényeket korrózióálló kivi
telben, az oldószergőzöket megkötő aktívszenes szű
rővel 250-3000 liter űrtartalomig gyártják. Az aktív
szenes szűrőket külön is árulják. Hasonló tárolókat ké
szítenek üzemanyag tárolására is (használatban is lát
tunk ilyen tartályt egy építkezésen). A Mobilus nevű 
berendezés egyfajta veszélyes hulladék „porszívó”. A 
beépített vákuumszivattyú segítségével fáradtolaj és 
más veszélyes hulladék távolítható el keletkezési he
lyéről, illetve kiömlés esetén bármely mélyedésből.

Víz felszínére jutott olajszennyezések eltávolítására 
rendkívül szellemes berendezést ajánl az Oilskimmers 
Inc.. Egy különleges végtelenített műanyag cső a víz 
felszínén úszva megköti az olajat. A kis sebességgel 
hajtott cső felszínéről „lehámozott” olajat tartályban 
összegyűjtik. A berendezést négy típusban 10-455 1/h 
lefölözésére gyártják.
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5. ábra. R ebuorb  elvi m űködén vázlata

A szennyezett levegő tisztítására nagyszámú eljá
rást mutattak be. A C h e m is c h  T e r m is c h e  P r o z e s s 

te c h n ik  G m b H  (Graz, Ausztria) a nevének megfele
lően termikus eljárásokat ajánlott. A nagy szervesa
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nyag-tartalmú (hőtartalmú) gázok esetében az Autot
herm eljárást, kevesebb szervestartalom esetén kata
litikus eljárást, míg egész alacsony szervesanyag tar
talom esetén a rekuperatív égetőt javasolják.

A szennyezett levegő tisztítására széles skálán kí
nált megoldást a DÜRR cég (Stuttgart, NSzK) kör
nyezetvédelmi ágazata. Az Ecopure sorozat tagjai a 
levegő szennyezőanyagának mennyiségétől és fűtőér
tékétől függően alkalmasak a levegő megtiszítására. 
A háromféle égető a levegő előmelegítés módjában 
különbözik. A 4- ábrán az Ecopur-TAR típusú rege
neratív égető látható, amit közepes oldószertartalmú 
levegő tisztítására használnak. Mindegyik kiegészít
hető egy gőztermelő hasznosító kazánnal. Alacsony 
oldószer-tartalmú levegő esetében aktivált szénszálas 
adszorbert javasolnak. A KFA típust vízgőzzel regene
rálják, így az oldószert folyékony állapotban nyerik ki, 
de keletkezik egy oldószerrel szennyezett vizes fázis. 
A KPR rotor system olyan mértékben dúsítja a re
generáló levegőben az oldószer-tartalmat, hogy égető 
berendezésben megsemmisíthető legyen.

A Rekuperator KG (Düsseldorf, NSzK) egy kombi
nált ciklusú adszorpciós berendezést ajánlott Reku- 
sorb néven. A regenerálás nitrogénnel történik zárt 
ciklusban, és az oldószert tisztán vízmentesen nyerik 
vissza. Elvi működési vázlata az 5. ábrán látható.

A ClairTech (Utrecht, Hollandia) Bioton eljárása az 
elszívott gázok rendkívül alacsony szennyező anyag- 
tartalm át csökkenti az észlelhetőség határa alá. A Bi

oton szűrő mikroorganizmusok segítségével bontja le 
a szennyező anyagokat. A berendezés rendkívül nagy 
térfogatú, ezért használatát elsősorban kellemetlen 
szagú kilépő gázok tisztítására javasolják. Működte
tési és karbantartási költsége minimális. (A kiáüításon 
bemutatott bioszűrők egyéb típusait Fábry Pál közle
ménye is ismerteti. Magy. Kém. Lapja. ^7, 208 [1992]).

A poliklórozott szénhidrogéneket és nehézfémporo
kat tartalmazó elszívott gázok tisztítására a Krupp 
cég (Kiel, NSzK) plazmaégető kemencét ajánl. A ke
mencében 2000°C feletti hőmérsékleten a nehézfém
porok összeolvadva salakká alakulnak, míg a szénhid
rogének teljesen lebomlanak. A keletkező salakból a 
nehézfémek nem oldódnak ki az elvégzett vizsgálatok 
szerint.

Végezetül galvánüzemek szennyvízproblémák meg
oldására javasolt két eljárást ismertetek. Az Enviro 
GmbH (Wifelsdorf, Ausztria) enViro-cell eljárás elekt
rokémiai leválasztáson alapul. Alkalmas a nehézfémi
onok leválasztásán kívül a cianid-ion anódos oxidáci
ója. Ha a technológia igényű a berendezés alkalmas 
nitrit-, vas(II)- vagy króm(III)-ion anódos oxidáció
jára is. A Degussa (Frankfurt/Main) TMT 15 ne
hézfémleválasztó szere univerzális segédanyag. A szer 
nem toxikus, és képes megbontani az erős fémkomple
xeket is, mint például a réz-EDTA komplex. A kezelt 
víz nehézfémion tartalm a nem haladja meg a német 
előírásokban előírt értékeket.

A kézirat beérkezett: 1992. jan . 13.

Néhány speciális környezetvédelmi módszer illő szerves anyagok 
eltávolítására

Bevezetés

Az emberi tevékenység révén a légkörbe kerülő illó 
szerves vegyületek károsítják az ózonréteget és nö
velik az üvegházhatást. Mennyiségüket több milliárd 
tonnára becsülik évente. Ezen mennyiség felét a köz
lekedés bocsájtja ki. Oka az üzemanyagok lefejtése, 
kezelése illetve a motorok működtetése. Másik felét 
pedig a felületi kezelési eljárások során engedik a leve
gőbe. Ilyenek a festés, mázolás, színnyomás, fémfelüle
tek, illetve textíliák tisztítása. A vegyiparban számos 
helyen használnak vagy hoznak létre illékony szerves 
anyagokat, melyek a levegőbe kerülhetnek. Egyik for
rás a vegyiparon belül is az oldószerek mozgatása. A 
munkavédelmi előírásokból következően a vegyipari 
technológiák zöménél a beállított szellőzés miatt ol
dószertartalmú véggáz távozik. Előfordul olyan eset 
is, amikor az illékony szerves anyag a kémiai folya
matban keletkezik, illetve a kémiai folyamatban kelet-

* Szerves Vegyipari K utatóintézet R t., Budapest
** Részletesebb beszámoló e tém ában: Németh Jenő: 

Magy. Kém. Lapja. 4^< 213 (1992)
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kező gázalakú komponens visz pl. oldószert magával 
és távozik a levegőbe. Ilyen eset például a demetile- 
zéskor képződő metil-klorid, vagy a dekarboxilezések- 
nél távozó és oldószerrel telített szén-dioxid, vagy a 
szintézisgázzal végzett katalitikus hidrogénezésnél le
fúvatott oldószertartalmú nitrogén. Ezek keletkezése 
nemcsak a környezetvédelmi előírások m iatt szüksé
ges, hanem azért is, mert az oldószerek költsége egyre 
jelentősebb tényező.

A jelenlegi lehetőségek a következők:
-  a keletkezés elkerülése szerves oldószermentes tech

nológia alkalmazásával;
-  a véggáz összes mennyiségének csökkentése jobb tö

mítéssel, kisebb szellőztetéssel vagy zártabb techno
lógia megvalósításával stb.;

-  a véggáz égetése vagy lebontása;
-  a visszanyerés.

A jelenlegi hazai levegőtisztasági szabályozás nem 
ösztönzi a vállalatokat kellőképpen arra, hogy a 
visszanyerésre törekedjenek a maradék emissziójuk 
csökkentésével.

A visszanyerési módszereket három típusba lehet 
osztani: abszorpciós, adszorpciós vagy mélyhűtéses 
módszerekre.
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Abszorpciós módszerek

Ezek közül a legegyszerűbb az úgynevezett nyitott 
rendszer, melynél a vízzel elegyedő oldószert a leve
gőből vízzel mossák ki. így a levegőszennyezettségi 
problémát víztisztítási gonddá alakítják. Ez esetleg 
könnyebben megoldható, pl. egy biológiai tisztítóban. 
Különleges megoldás -  és ez sem számít visszanye
résnek -  a S Z E V I K I  R t .  (Budapest) módszere, mely
ben az abszorbeáló vízbe a szerves anyagot lebontó 
biológiai anyagok tesznek, így annak levegőztetése és 
„etetése” egyidejűleg, ugyanabban az abszorberben, 
optimális módon történhet meg.

Az általánosabb abszorpciós visszanyerési módszer
nél az abszorbeáltatott illó szerves anyagot ratifikáló 
kolonnában kihajtják, így visszanyerik és az abszor- 
benst is visszavezetik. Ilyen abszorbensként ajánl pl. a 
H o e c h s t (Frankfurt, Németország) poli-(etilén-glikol)- 
étereket (Genosorb típusok [1]). Ezek előnye, hogy 
150°C-ig hőállóak, így a deszorbeáltatás atmoszfé
rikus nyomáson, vagy mérsékelt vákuumban és ma
gas hőmérsékleten hajtható végre, kisebb veszteség
gel. Ilyen tisztító rendszereket ajánl a C e ilo te  C o rp .  
(Berea, Ohio, USA). A H e rb e r t S E U S  G m b H  (NSzK) 
megoldását folyamatábra formájában az 1 . ábra  mu
tatja be.

1. ábra. Oldószeres abszorpció a Seus GmbH elrendezése szerint.

Adszorpciós módszerek

Az adszorpciós módszerek közül jól ismert, kidol
gozott és igen elterjedt az aktívszén használata. Né
hány cég az USA-ból, melyek e módszer bevezetését 
vállalják: A M C E C  C o rp . (OakBrook, II); G r o u n d w a 
te r  T e c h n o lo g y , (Nordwood, MA); H o y t  M a n u f a c tu 
r in g  C o r p . (Westport, MA); I n te r n a l  C o rp . (Engle
wood, Co); NUCON Inc. (Columbus, OH); R a y  S o lv  
I n c . (PÍ8cataway, NJ).

Az aktívszén használatának van néhány hátránya 
is, különösen ha a szokásos vízgőzös regenerálást al
kalmazzák: igen gondosan kell kizárni a begyulladás 
lehetőségét, a szén felületén kis részarányban kataliti
kus folyamatok mennek végbe, mikoris a halogéntar

talmú vegyületekből korrozív termékek, a ketonokból 
polimerek, vinil monomerekből, pl. sztirolból szintén 
polimerek képződnek. Ezek felszaporodnak, a póru
sokat lezárják és az aktivitást csökkentik, mely csak 
magas hőmérsékleten állítható vissza. A regenerálásra 
szolgáló vízgőz hatására másrészről csökken a szén 
megkötő képessége az apoláris szerves anyagokra. Egy 
rész szerves anyagra ebből következően 3-5 rész szük
séges.

Az adszorpciós módszerek mai fejlődése két irányú: 
egyrészt a szén helyett modernebb adszorbenseket, 
pl. agyagásványokat, molekulaszürőket alkalmaznak. 
Ezekkel szelektív megkötést lehet elérni, kihasználva 
az adszorpciós folyamat eltérő kinetikáját a hülön- 
böző molekulákra. A legújabb megoldások ugyanazon 
adszorberben többféle töltetet alkalmaznak.

A másik fejlődési irány szerint az adszorpció félfoly
tonos működését -  mely sok esetben zavaró lehet és 
külön vezérlést igényel -  teljesen folyamatossá teszik 
az ún. Munters féle forgó adszorber segítségével [2] (£ . 
ábra). Ennek lényege, hogy az aktív elnyelő anyag a 
forgó, malomkerék formájú tárcsába van ágyazva, en
nek nagyobb cikkelyén folyik át az oldószertartalmú 
gáz, kisebb hányadán pedig a forró deszorbeáltató 
gáz. A két rész egymástól tömítéssel van elválasztva. 
Nagy előnye a rendszernek a folyamatos üzem mel
lett az, hogy a forgási sebesség változtatásával adott 
határok között változtatható a rendszer kapacitása.

Kondenzációs módszerek

A  te c h n o ló g ia  a la p e lve

Ezek a módszerek azon elven alapulnak, hogy egy 
oldószertartalmú gázt lehűtve, a harmatpont elérése
kor az oldószer kondenzál és kellő továbbhűtés ese
tén nagy mértékben eltávolítható. Igen előnyös eb
ből a szempontból, hogy a gőznyomás exponenciálisan 
csökken a hőmérséklet csökkenésére, tehát a harmat
pont után kb. 10-15 °C-onként tizedére esik a levegő
ben maradó oldószermennyiség.
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A 99% -os kinyeréshez szükséges hőmérsékletet mu
tatja  be az 1. táblázat, egy olyan levegőből kiindulva, 
mely a légtechnikában fontos alsó robbanási határ
koncentráció 50% -át tartalmazza az adott oldószer
ből, illetve nem éghető oldószereknél 1,0 térfogatszá
zalékot. Látható, hogy még az igen alacsony forrás- 
pontú metilén-klorid esetén is elegendő a -100°C kö
rüli hőmérséklet ahhoz, hogy 100 ppm-re vigye le a 
koncentrációt.

1. táblázat
A  99%  -oá o ld ó szerv isszan y erésh es szükséges 

h ű té s i v ég h ő m érsék le t

Oldószer Kiindulási
koncentráció,

térfogat%

Véghő
mérséklet/

°C
Aceton 1,3 -111
Metil-etilketon 0,9 -96
Izo-propanol 1,0 -79
Toluol 0,7 -70
Hexán 0,6 -115
Metilén-klorid 1,0 -155
1,1,1-triklóretán 1,0 -72
Perklóretilén 1,0 -53
M egjegyzi!: a kiindulási koncentráció az alsó robbanási határ 

50% -a az ado tt oldószerre, illetve 1,0 tf% a nem éghető 
oldószereknél. Á ltalában ezt az 50% -ot engedélyezik az USA- 
ban a szárító kemencékben m int legmagasabb koncentrációt. 
A hazai rendelet általában 20% -ot ad meg, külön engedéllyel, 
megfelelő mérőműszerek esetén lehetséges a 40% elérése.

Abban az esetben, ha a levegő szerves oldószer tar
talma vízzel nem elegyedik, a lehűtés előtt célszerű a 
gáz szárítása, hogy a jégképződést el lehessen kerülni, 
emellett pl. a klórozott szénhidrogének gyakran ké
peznek kellemetlen szilárd kristály hidrátokat is.

Az egyes eljárások -  és azok gazdaságossága -  erő
sen függ attól, hogy a lehűtést milyen módon vég
zik. Az egyik megoldás szerint a hűtést hőcserélő

ben, külső hűtéssel, hűtőfolyadékkal oldják meg. Ilyen 
rendszert ajánl a Universal Industrial Refrigeration 
Inc. (Gonzales, LA, USA) és az AGA AB  (Lindingő, 
Svédország). Az amerikai megoldásban két hűtőgép 
végzi a két fokozatú lehűtést, ezáltal az oldószertar
talom (és esetleg a víz) külöválasztását is el lehet érni. 
A svéd megoldásban igen jó hatásfokot érnek el azál
tal, hogy a hűtést cseppfolyós nitrogénnel, annak - 
180 °C-os forráshőmérsékleten végzik. Az elpárolgott 
nitrogén-gáz hűti elő az oldószertartalmú véggázt. A 
módszer előnyei: nem használ más anyagot, csak a 
környezetben úgyis előforduló nitrogént, a lefúvatott 
nitrogént máshol az üzemben fel lehet használni, nin
csenek a berendezésben mozgó alkatrészek. Természe
tesen a cseppfolyós nitrogént valahol elő kell állítani, 
az eljárást csak néhány ezer m3/h gázáramnál és lega
lább 30 g/m 3 koncentrációnál lehet alkalmazni. Min
den ilyen, külső hűtést alkalmazó megoldás fő hát
ránya, hogy iners gázáramból való kondenzációnál a 
gáz-gáz hőcsere úgyis elég alacsony hőátbocsátási té
nyezője (20-100 kJ/m 2h°C) tovább csökken, mivel a 
folyadékfilm hőellenállása is belép a folyamatba.

Az USA Energiaügyi Minisztériuma a SM  céggel 
együtt két évtizede kezdte a Brayton körfolyamaton 
alapuló, mélyhűtéses technológiájának kifejlesztését. 
Ebbe a munkákba vonták be a NUCON Inc.-1 (Co
lumbus, OH, USA) kb. 10 évvel ezelőtt, a cég ma 
már kizárólagos licenchasznosítási joggal rendelkezik. 
A megoldásban a mélyhűtést nem külső hűtéssel, ha
nem turbóexpanzióval végzik. A folyamat legegysze
rűbb technológiai sorrendjét a S. ábra mutatja be. 
Az oldószertartalmú levegőt először hűtik, mivel az 
az előző folyamatból (pl. szárítás) a szobahőmérsék
let felett lép ki. Ezt követően gáz-gáz hőcserélőben 
a hideg, oldószermentes levegővel érintkezve tovább 
hűl, az itt kivált folyadékot elválasztják. Ezután ke
rül sor a turboexpanzióra, ami -80 és -100°C közé 
csökkenti a levegő hőmérsékletét, mikoris gyakorla
tilag minden oldószer kondenzál és leválasztható. A

O ld ószerm entes
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hideg levegő a hőcserélőbe kerül, majd ezután a 
turbokompresszorba. A kompresszió energiaigényét a 
közös tengelyű turboexpander biztosítja. Másképpen 
fogalmazva: a nagy lehűlés az expanzió során annak 
is köszönhető, hogy a levegő kompressziós munkát is 
végez kiterjedés közben. A gázáramlást egy ezt kővető 
vákuumszivattyú biztosítja, majd a már oldószeres 
levegő vagy visszatér a szárítási folyamatba, vagy 
a légtérbe távozik. Nagy előnye a megoldásnak, 
hogy a tapasztalat szerint az oldószerek tisztán, 
néhány tized-százalék víztartalommal kerülnek ki a 
rendszerből, további tisztításra nincs szükség.

Természetesen ugyanez a körfolyamat használható 
aktívszenes adszorpció után is, az aktívszénen meg
kötött oldószer deszorbeáltatására. Ebben az esetben 
170-180 °C-os nitrogént használnak, miáltal nem ma
rad gyakorlatilag oldószer az aktív szénen, szemben 
a vízgőzös regenerálással, ahol ezt a hőmérsékletet 
csak igen nagy nyomással lehet elérni. A folyamatot 
nyomás-hőmérséklet diagramban a 4 • ábrán követhet
jük nyomon. Az adatok a 3M Weatherford-i üzemének 
konkrét paraméterei alapján születtek. Ebből látható, 
hogy 1 bar nyomáson megy végbe az egész folyamat.

Hó méné Wer.

4- ábra. A  Brayton körfolyamat n yo m á i-M m értíU et diagramja

Gazdaságossági számítások

A számítások az USA-ban működő üzemek adatai 
alapján készültek. A felhasznált kiindulási adatok -  
ezek meglepően jól egyeznek a hazai energiaárakkal -  
a következők:
Energiaárak:

Elektromos: 0,04 USD/kWh =  10 Ft/kW h
Gőz: 5 USD/10001b =  1000 F t/t

Aktívszén: 2 USD/lb = 400 Ft/kg
Hastelloy: 11 USD/lb =  2200 Ft/kg
Saválló, 316 L 3 USD/lb =  600 Ft/kg
Munkabér 40 USD/h

A Brayton körfolyamaton, az aktívszén vízgőzös 
deszorpcióján és a külső hűtéssel dolgozó megoldáson 
alapuló eljárások gazdasági összehasonlítását mutatja 
be a 2. táblázat. Látható, hogy az égetéssel szemben a 
Brayton körfolyamaton alapuló eljárásnál a legjobbak 
a visszafizetési idők, 1,57 év.

2. táblázat
A z  ak tívszen es adszorpció vízgfizős 

regenerálással va g y  B rayton-cik lussa l, a külső  
h ű téses v isszanyerés (Rankine) és az égetés  

gazdaságossági param étereinek  
összehason lítása  (Adatok 1000 U SD -ban)

Költségnem Brayton Vízgőz Rankine Égetés
Berendezés 565 500 625 545
Telepítés
Teljes

700 800 760 360

beruházás 1265 1300 1385 900
Amorizáció 181 186 198 126
Energiaköltség 48 56 97 78
Inert gáz 3 0 3 0
Munkabér 33 33 33 17
Karbantartás 113 100 137 108
Teljes költség 
Oldószer

197 189 270 202

értéke 280 274 280 0
Évi ráfordítás 98 101 189 331
7 éves leírási idővel számoltunk.
A karbantartási költség a készülék árának 20% -a.
A teljes költség az amortizációt nem tartalm azza.
Az éves ráfordítás egyenlő az amortizációval, plusz a teljes 

költség, mínusz a visszanyert oldószer értéke.

Az eljárás hazai elterjesztésének esélyei

A piac eddigi felmérése szerint, megvalósítás szem
pontjából a leggyorsabb eredmény a benzinlefejtő tar
tályokból elvesző benzingőz visszanyerésénél várható. 
Itt a kilépő levegő mennyisége nem nagy, de a benzin
koncentráció az évszaktól függően jelentős érték, úgy, 
hogy a beruházás hamar visszatérül.

A filmszerű réteget előállító színnyomó, festési vagy 
bevonó technológiáknál éles különbséget kell tenni ab
ban, hogy dolgozik-e ember a filmképzés közelében 
vagy nem. Előbbi esetben a MÁK érték olyan ala
csony, hogy még aktívszenes dúsítással sem várhatunk 
gazdaságos visszanyerési eljárást. Ha azonban az ol
dószer elpárologtatás zárt térben történik, a koncent
rációt az alsó robbanási határ szabja meg, így néhány 
tized térfogatszázalékos érték érhető el.

A finomkémiai műveleteket végző gyógyszeriparnál 
a megvalósítás két szempontból is nehéz: sok apró 
véggáz kibocsájtási hely van és mindegyik gáz nagyon 
híg. Elképzelhető azonban, hogy a megvalósításra ke
rülő ún. konténeres vákuumszárítók után gazdaságo
san lehet ilyen típusú oldószerkinyerőket kapcsolni.

A  kézirat beérkezett: 1992. jan . 21.
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A hidrogén, mint energiahordozó

Az ACHEMA’91 kiállításnak egyik súlyponti té
mája a környezetvédelem volt. Ez a megállapítás külö
nösen a technológiai eljárások ezirányú előnyeinek ki
hangsúlyozásában volt tapasztalható. A környezetba
rát energiatermelés megoldásainak keresésében a hid
rogénnek, mint a következő évezred potenciális energi
ahordozójának külön figyelmet szenteltek. Ónálló pa
vilonban mutatták be a termeléssel és felhasználás
sal kapcsolatos műszaki fejlesztések eredményeit és 
ezekről, valamint az ezirányú kutatásokról nemzet
közi szimpózium keretében számoltak be. Ez képezi 
alapját jelen beszámolónak.

A hidrogén energetikai célra történő hasznosítása 
nem újkeletű, hiszen ezzel a témával kutatók már a 
18. század óta foglalkoztak. A fosszilis energiahordo
zók újabb és egyre gazdaságosabb kitermelése azon
ban háttérbe szorította a hidrogén, mint energiahor
dozó iránti érdeklődést. A szén, az olaj és földgáz 
formájában hatalmas energiatartalékok állnak az em
beriség rendelkezésére és ezek az igényeket igen ked
vező feltételek között elégítik ki: tárolhatók, szállítha
tók, nagy az energiatartalmuk és olcsón kitermelhe- 
tők. Ezen előnyök alapján alakultak ki a mai, műsza
kilag kiérlelt és általánosan használatos energiaellátás 
rendszerei.

A fosszilis tüzelőanyagok korlátozott rendelkezésre 
állása, valamint az elégetésükből származó környezet- 
szennyezés világméretű problémái ismét felélesztették 
az érdeklődést a hidrogén, mint energiahordozó iránt. 
Ez mind a kutatások, mind a fejlesztések területén 
igen jelentős erőfeszítésekhez vezetett, melyek célja 
olyan gazdaságos eljárás kidolgozása, amivel tiszta és 
regeneratív energiákat a hidrogén mint energiahor
dozó közvetítésével tárolhatóvá és szállíthatóvá lehet 
alakítani.

A hidrogén előállítása

A hidrogén manapság elősorban a vegyi- és pet
rolkémiai ipar elsőrendű nyersanyaga, amit jóformán 
kizárólag fosszilis nyersanyagokból, fosszilis energiá
val állítanak elő. Az eljárások nagyiparilag megvaló
sított, kiérlelt technológiákra alapozottak. Vízi ener
giával vízbontás útján termelt hidrogén csak akkor 
lehet a mai árak mellett előbbiekkel versenyképes, ha 
az energia nagy mennyiségben és olcsó áron áll ren
delkezésre. Ezért elenyésző ennek aránya.

Ha a hidrogénnek, mint energiahordozónak kell 
hosszú távon a fosszilis energiahordozókat kiegészí
teni és helyettesíteni, úgy előállításának ezektől füg
getlennek kell lennie: nem szabad fosszilis anyagokat 
sem mint nyersanyagot, sem mint energiaforrást az 
előállításba bekapcsolni. így mint nem fosszilis ener
giaforrás elvben csak az atomenergia és a napenergia

* Budapest, 1126 Istenhegyi ú t 7/a.

rnW

*
Zalai György

(ideértve indirekt a szél- és vízierőt), mint nyersanyag 
csak a víz jöhetnek számításba.

A termelés egyenlete tehát
víz +  energia — ► hidrogén + oxigén.

Alapjában számos műszaki eljárás áll rendelkezésre 
a vízbontáshoz, ezek fejlettségi foka azonban nagyon 
eltérő. A katalízis, a biológiai és termikus eljárások, 
a fotolízis vagy a radiolízis közvetlen egylépcsős mód
szerei nagyon kezdeti, az alapkutatások állapotában 
vannak még. Ezzel szemben a hagyományos és kor
szerű vízelektrolízis ígéretesnek és műszakilag jó ha
tásfokkal megvalósíthatónak látszik.

A nem fosszilis hidrogénelőállítás tehát első lépés
ben azt jelentheti, hogy az áramtermelő energiaáta
lakítás és az elektrokémiai vízbontás össze van kap
csolva. A tiszta, környezetet nem szennyező energia 
villamos árammá történő átalakítása vízerőművekkel, 
szélerőművekkel, valamint termikus és fényelektromos 
naperőművekkel történhet.

Regeneratív energiák

Műszakilag legjobban kifejlesztett a vízerő haszno
sítása. A villamos teljesítmény a folyókra telepített 
néhány 10 kW-os egységtől a völgyzárógátakkal egy
beépített hatalmas erőművekig terjed. Több ország
ban hasznosítják a vízerőművekben előállított áramot 
vízbontásra, a hidrogént azonban nem energetikai cé
lokra fordítják, hanem belőle elsősorban ammóniát 
termelnek. A rendelkezésre álló potenciális vízerő to
vábbi kihasználása eredményezheti az első nagyüzemi 
energiahordozó céljából létesített hidrogéntermelést. 
Annak megvizsgálására, hogy mi módon lehetne a 
hatalmas kanadai vízerőtartalékot Európában hasz
nosítani, az Európai Közösség és Quebec kormánya 
egy kísérleti hidrogén-létesítmény megvalósítását ha
tározták el.

A szélerő ugyan az emberiség egyik legrégebbi ener
giaforrása, azonban csak a modern szélturbinákkal le
hetséges az energia viszonylag nagyobb részét villa
mos árammá átalakítani. Az utóbbi években elsősor
ban Észak-Németországban állítottak fel egyedileg és 
ún. szélfarmokban egyre több szélturbinát. Az ipa
rilag előállított, nagyteljesítményű egységek kipróbá
lását is tervezik. Az Egyesült Államokban nagyság
rendben 1000 MW összteljesítményű szélerőmfi volt 
a 80-as évek közepén.

A napenergia hasznosítására eddig két koncepció 
alakult ki: a termikus úton vagy közvetlen elektromos 
áramot előállító elemek útján történő hasznosítás.

A termikus erőműveknél a sugárzást koncentrál
ják és a termikus energia, -  valamint termodinami
kai körfolyamok -  útján mechanikai és végül villamos 
energiává alakíthatják át. Az eddig realizált teljesít
mény néhány 100 kW és 80 MW határok közé esik. 
Több mint tíz éve folynak kísérletek az Egyesült Ál-
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lamokban, Európában, Japánban és Izraelben termi
kus naperőművek üzemeltetésére. Az európai kísérleti 
telepet Spanyolországban, Almeriaban állították fel. 
A termikus naperőművek fő problémája a termikus 
energia tárolása.

Közvetlen áramtermelésre a fényelektromos effek
tuson alapuló napelemek alkalmasak. Különféle anya
gokból készült félvezetőket próbáltak ki, legjobban a 
szilícium napelem van kifejlesztve, melyet az űrhajó
zás energiaellátásában is hasznosítottak. A tapaszta
latok birtokában néhány MW teljesítményű földi te
lepet is létesítettek kipróbálás és kísérletek céljából. 
Ennek a technológiának szélesebb körű elterjedéséhez 
az előállítási költségek csökkentése és az átalakítási 
hatásfok javítása szükséges. Az Egyesült Államokban 
néhány megawatt teljesítményű berendezést, Német
országban pedig 300-400 kW nagyságrendű telepeket 
építettek.

Elektrolitikus hidrogénelőállítás

A villamos árammal történő vízbontás nem újke
letű és technológiája ismert. Annak érdekében azon
ban, hogy a hidrogén mint energiahordozó ne csak 
vágyálom maradjon, a nagy mennyiségben rendelke
zésre álló olcsó villamos áram mellett jó hatásfokú 
elektrolizáló berendezések is szükségesek. Németor
szágban a hidrogén előállításában és felhasználásában 
érdekelt cégek közös vállalatot hoztak létre jó hatás
fokú, olcsón előállítható és üzemeltethető elektrolizáló 
cella kifejlesztésére, továbbá a prototípus üzemelteté
sére. Cél, hogy a berendezés hatásfoka legalább 85% 
legyen, valamint hogy mind a folyamatos, mind a sza
kaszos üzemeltetésre alkalmas legyen. Ez azért fontos, 
hogy a rendszertelenül termelt villamos energia is -  
ami különösen a szél- és napenergia hasznosításakor 
adott -  hatékonyan hasznosuljon.

A GWH nagyteljesítményű elektrolizáló lényege 
az elektród-diafragma-elektród (EDE) oxidkerámikus 
kapcsolategység, és ennek előállítását a GWH a széri
agyártásig kívánja továbbfejleszteni. Az újonnan ki
fejlesztett eljárás alapelve, hogy mind a kerámiadiaf- 
ragma, mind a két elektród egy gyártási eljárásban, 
egységként előállítható.

A fóliaszerű EDE-kapcsolat rendkívül kis távolsá
got biztosít az elektródok között. Ezekkel a vékony 
fóliákkal nagy teljesítménysűrűségű elektrolizáló cel
lák kompakt építése oldható meg. A megoldást vázla
tosan szemlélteti az 1. ábra. (Gesellschaft für Hochle
istungselektrolyseure zur Wasserstofferzeugung mbH, 
Putzbrunn, Németország).

Folyamatban van már a kísérletek eredményeinek 
ipari termékekben történő realizálásával kapcsolatos 
technikai megoldások kidolgozása, továbbá a techno
lógiai eljárásnak egyelőre 100 kW-os egységben való 
megvalósítása.

Kisebb és közepes fogyasztók részére egy svájci cég 
műanyagból, fröccsöntéssel gyártott elektrolizáló cel
lákat dolgozott ki, melyek olcsóbbak, mint a hagyo
mányos fémkonstrukció (8. ábra). A megoldás azt az 
előnyt is jelenti, hogy a cellák belsejében a folyadékok 
és gázok elosztásához, gyűjtéséhez szükséges csator
nák fröccsöntéssel kialakíthatók; ezt egyébként külön 
csövekkel kellene megoldani. A cellák kisebbek, mint a 
hagyományosak, ezért kisebb helyet is igényelnek. Az 
elektrolízis nyomás alatt is lefolytatható, így a hid
rogén a felhasználó által szükségelt nyomáson termel
hető. Ot különböző nagyságú cellát terveztek eddig, a 
teljesítmény néhány litertől mintgy 100 m3/h-ig ter
jed (Metkon SA, Mendrisio, Svájc).

Tömítés M ű a n y a g -k e re t
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Hidrogéntermelési programok napenergiával

HYSOLAR program. Az első napenergiával működ
tetett fényelektromos 350 kW teljesítményű hidro
géntermelő üzem Szaud-Arábiában, német-szaudi ko
operációban épül, a termelés feltételeinek és a ter
mék hasznosításának kipróbálása céljából. Az évi kö
zel 2500 kW h/m 2 besugárzással Szaud-Arábia a világ 
egyik legalkalmasabb területe naperőművek üzemel
tetésére. A termelt hidrogént éppúgy lehetne csőve
zetéken vagy tankhajókon Európába szállítani, mint 
az olajat vagy földgázt. A létesítmény a nap járását 
követő napelemekből és egy modern alkáli elektrolízis
üzemből áll, kellőképpen műszerezve. A kísérleti üzem 
évi 170 000 m3 hidrogén termelésére létesült.

A HYSOLAR program keretében Stuttgart mel
lett egy 10 kW teljsítményű kísérleti berendezés üze
mel 1988 óta. Súlyponti feladatai: új elektrolízis
eljárások vizsgálata és továbbfejlesztése a szakaszos 
üzemvitel figyelembevételével, a teljesítményilleszté
sek új koncepcióinak felülvizsgálata és javítása, va
lamint a napelem/elektrolízis teljes rendszer optima
lizálásával kapcsolatos feladatok. A kísérleti és ru
tinüzem alatt termelt hidrogént hagyományos palac
kokba töltik és egy forgalmazó cég útján hasznosít
ják (Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raum
fahrt, Stuttgart, Németország).

Bajorországi program. Neunburg mellett napener
giával hidrogént termelő kísérleti üzem épült az eljá
rás és energiafelhasználás ipari méretű demonstrálá
sára. Itt a fényelektromos áramtermeléstől kezdve az 
elektrolízisen és hidrogéntároláson át az energia hasz
nosításának különböző lehetőségeit próbálják ki. A 
létesítmény célja további értékelhető ismeretek szer
zése napenergiával végzett hidrogéntermelés és ener
giagazdálkodás lehetőségeire közép-európai besugár
zási feltételek mellett. Fogyasztók: 4 fűtőanyagcella 
(108 kW), 2 katalitikus melegítő (4 kW), 2 kazán (40 
kW), valamint cseppfolyós hidrogén töltőállomás.

Mivel a mai energiarendszer egyik napról a másikra 
nem változatható meg, a hidrogénnek mint energia- 
hordozónak az elterjedése is csak fokozatosan történ
het: ezért az átmeneti időszak vizsgálata is elsőrendű 
fontossággal bír. E vizsgálatok céljából egyes fogyasz
tókhoz a földgázhálózatot is bekötötték, hogy a kü
lönböző arányú hidrogén/földgáz keverékkel történő 
üzemeletés viszonyait is vizsgálni lehessen. A kísérleti 
üzemek általános technológiai sémáját a S. ábra mu
tatja  be (Solar-Wasserstoff-Bayern GmbH, München, 
Németország).

Euro-Quebec-vízerő-hidrogén kísérleti létesítmény. 
Az Európai Közösség Bizottsága és Quebec kormá
nya 1989-ben megegyeztek, hogy a hatalmas kanadai 
vízerőtartalékok európai hasznosításának vizsgálatára 
kísérleti berendezéseket létesítenek. Ehhez a Quebec 
tartományban meglevő vízerőből 100 MW villamos 
teljesítményt bocsájtanak rendelkezésre, amivel elekt
rolízis útján hidrogént termelnek. Ezt folyékony álla
potban vagy kémiailag toluolhoz kötve hajón Euró
pába szállítják, hogy ott a közlekedésben és az ener
giaellátásban hasznosítsák.

mkl

Sept Iles-ben a Szent-Lőrinc folyónál alkáliklorid- 
elektrolízis útján hidrogént állítanak elő, óránkénti 
teljesítmény 24 000 m3. Ezt vagy toluol hidrogéne- 
zésére fordítják (35 t/h  metil-ciklohexán keletkezik), 
vagy cseppfolyósítják (2,1 t/h ).

Európában a szállítmányt Hamburgban fogadják, 
ahova vagy folyékony hidrogént szállítanak és azt 
közvetlenül a felhasználóhoz továbbítják, vagy metil- 
ciklohexánt, amit itt dehidrogéneznek. A toluolt ismé
telt hidrogénezésre visszahajózzák Kanadába. Amíg a 
hidrogénezés eljárása már iparilag érett, a dehidrogé- 
nezés még csak félipari méretben van kidolgozva. A 
kísérleti létesítmény vázlatát a \ .  ábra tünteti fel.

A hidrogént a következő területeken tervezik fel
használni:
-  Kb. 800 városi autóbusz üzemeltetésére. Felhaszná

lás évi 6700 t folyékony hidrogén.
-  Egy Airbusz üzemeltetésére napi két, egyenként 

kb. 1800 km körrepüléssel. Felhasználás évi 5000 t 
folyékony hidrogén.

-  Aram- és hőtermelés 2 gázturbinás erőműben, 
egyenként 70 GWh/év teljesítménnyel és egy ffi- 
tőanyagcellás blokkfűtőerőmfiben 80 GWh/év tel
jesítménnyel.

-  Maradék hidrogén bekeverése a meglévő földgázhá
lózatba.
A folyékony hidrogén szállításához megfelelően szi

getelt tartályokkal felszerelt speciális hajók szüksége
sek. A metil-ciklohexánhoz vegyszerek szállítására al
kalmas közönséges tartályhajók megfelelnek.

A folyékony hidrogénnek nagyméretű, vákuumszi- 
getelésfi tartályokkal felszerelt speciális tankhajókkal 
történő szállításánál a be- és kitöltéskor áttöltési vesz
teségek vannak, aminek elkerülésére a folyékony hid
rogént tartállyal együtt kellene a végső felhasználóhoz 
szállítani. Ez nagyméretű konténerekkel volna lehe- 
séges. Különösen kecsegtetőnek látszik az ún. LASH 
(lighter aboard ship) koncepció, amikor is folyószál
lításra alkalmas egységeket a tengeri szállításhoz egy 
speciális szállítóhajóba rakodnak be.

A Kanadából Európába szállítandó hidrogén meny- 
nyiségéhez (100 MW-nak megfelelően) cseppfolyós 
hidrogén esetében 15 000 m3, a metil-ciklohexánnál 
23 000 m3 szállítótérfogat szükséges. A kanadai 100 
MW villamos teljesítményből számítás szerint ciklo- 
hexán esetében 71 MW, ill. folyékony hidrogén szál
lítása esetén 65 MW hasznosítható Hamburgban. Ha 
a számításhoz hozzávesszük a cseppfolyósítás, illetve 
a dehidrogénezés, továbbá a hajózás energiaigényét, 
úgy metil-ciklohexán esetében 0,5 és cseppfolyós hid
rogénnél 0,45 összhatásfok adódik.

A hidrogén tárolása és szállítása

Hidrogén, hasonlóan a földgázhoz gázalakban és 
cseppfolyós állapotban is tárolható. Nyomás alatti 
gáztárolás a vegyiparban, folyékony hidrogén kriogén 
tartályokban való tárolása pedig az űrhajózásban 
bevált módszerek nagy tömegű tárolásra. A földgázzal
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Aram term eles Villamos teljesítmény- Gázelőállítás 
elosztás

Tárolás Felhasználások
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3. ábra. Napcneryia-hidroqénüzem vázlata
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5. ábra. H3 O3 gőzfejlesztő metszeti ábrája

azonosan földalatti üregeket is használnak hidrogén 
tárolására.

Ezen klasszikus tárolási módszerek mellett a ku
tatás és fejlesztés új megoldásokat is keres, ilyenek 
az adszorberek alkalmazása, valamint fémhidridek és 
vegyszerek felhasználása.

A kriogén adszorbereknél mély hőmérsékleten ak
tívszén köti meg a hidrogéngázt. Vegyszerek közül 
a toluollal próbálkoznak, mely a hidrogén felvételé
vel metil-ciklohexánná alakul át és az anyag könnyen 
tárolható, dehidrogénezéssel ismét hidrogén és toluol 
nyerhető.

A fémhidrid-tárolás alapja az, hogy bizonyos fémöt
vözetek nyomás alatti hidrogénnel érintkezve hidridet 
alkotnak. Az eljárás közben hő szabadul fel. Ha vi
szont a hidridhez hőt vezetünk, az ismét széesik fémre 
és gázalakú hidrogénre. Titán, vanádium és mangán 
alapú speciális övözet bizonyult ezideig a legjobb tá
rolóanyagnak.

Hidrogén szállítása mind gázalakban, mind csepp
folyósán megoldott. Az igényelt mennyiségtől függően 
kisebb tartályok, vagy tankhajók, ill. -vagonok állnak 
rendelkezésre. Az Egyesült Államokban, Japánban és 
Európában üzemeltetnek hidrogén távvezeték rend
szereket már hosszú évek óta. Németországban a Hüls 
AG. tart üzemben egy 210 km hosszú hálózatot a 
Ruhr-vidéken, Franciaország északi részén és Belgi
umban pedig az Air Liquid cég rendelkezik közel 600 
km-es vezetékrendszerrel.

A hidrogén energetikai hasznosítása

Fizikai és kémiai tulajdonságai alapján a hidrogén, 
hasonlóan a földgázhoz, tág felhasználási lehetősége
ket nyújt. Hidrogénnek levegővel vagy oxigénnel tör
ténő elégetésével hő fejleszthető vagy termodinamikai 
körfolyamat működtethető. A hidrogén alkalmas fű
tőanyagcellák (áram és hő) direkt üzemeltetésére. Le
vegővel való elégetésekor víz mellett lényegében csak 
nitrogén-oxidok keletkeznek, melyek mennyisége az 
égési hőfok beállításával és katalizátorok alkalmazá
sával elviselhető határok között tartható.
-  Hidrogén/oxigén gőzfejlesztők alkalmasak erőmű

vekben a frekvenciastabilizálás és csúcsáramterme-

mkl

lés problémáinak megoldására. 50-100 MW teljesít
ményig technológiájuk kifejlesztése előrehaladott.

-  Nagytisztaságú gőzt igénylő eljárásokhoz -  élelmi
szertechnika, gyógyszer- és biotechnológia -  vagy 
laboratóriumokban a hidrogén/oxigén gőzfejlesztés 
igen előnyös: ionmentes víz befecskendezésével -  
ami teljesen elpárolog -  olyan rendszer nyerhető, 
mely a gőz minőségével szemben támasztott legszi
gorúbb követelményeket is kielégíti. Nagyságrend
ben 15 kW teljesítményű készülékeket már iparilag 
is előállítanak. A gőzfejlesztő metszeti rajzát az 5. 
ábra m utatja be (Fr. Kämmerer GmbH, Pforzheim, 
Németország).

-  Katalitikus diffúziós-égők helyettesíthetik a háztar
tásban, sőt az iparban is a mostani földgáz-égőket. 
Katalitikus égetésnél a hidrogén szilárd katalizátor 
jelenlétében viszonylag kis hőmérsékleten reagál a 
levegővel. A katalitikus égetés fő előnye a jó ha
tásfok és szennyezőanyagmentes üzem (Fraunhofer- 
Institut für Solare Energiesysteme, ISE, Freiburg, 
Németország).

-  Motorüzemanyagként történő felhasználásnál két
féle megoldással kísérleteznek. Az egyik üzemelte
tés gáz alakú hidrogénnel. Itt a gázelegy előállítása 
a motortéren kívül történik és üzemi tartályként 
fémhidrid tárolót használnak. E tárolók viszonylag 
kis kapacitása és nagy súlya erősen korlátozza a jár
művek hatótávolságát. A jármű biztonságát szol
gálja a nem nagy nyomáson való tárolás és az a 
tulajdonság, hogy a hő hozzávezetésének megszűn
tével a hidrogénfejlődés is megáll. Hidrogénüzemű 
kisautóbusz vázlatát a 6. ábra mutatja be (Daimler- 
Benz AG, Stuttgart, Németország).
A másik megoldás a folyékony hidrogén üzemű mo
tor, amelynél az elegyet a motortérben állítják elő, 
ami jó hatásfokú energiahasznosítást tesz lehetővé. 
A cseppfolyós hidrogén üzemanyagtartályt az űrha
józás kapcsán szerzett ismeretek alapján fejlesztet
ték ki: ezek kettősfalú vákuumszigetelt ún. kriogén- 
tankok. Mivel a folyadékot -253 °C-on kell tartani, 
a meg nem engedhető nyomásnövekedés elkerülése 
érdekében egy kis mennyiségű párolgás szükséges, 
ami nem több, mint naponta 2%. A biztonságot 
nagyfokú automatizálás hivatott szolgálni. Mindkét 
megoldás műszaki és gazdasági továbbfejlesztése 
állandóan folyamatban van (Bayerische Motoren
werke AG, München, Németország).

-  Repülőgépek üzemanyagaként is számos előnyt nyújt 
a folyékony hidrogén: a magas fűtőérték miatt a 
startsúly -  azonos hasznos teher és hatótávolság 
esetén -  30%-kal kisebb lehet. Ez kisebb hajtó
műveket jelent, jobb üzemanyaghasznosítást ered
ményez. A hidrogén elégetéséből melléktermékként 
lényegében vízgőz keletkezik, a nitrogén-oxidok 
mennyisége az égetés szabályozásával csökkenthető; 
ezért környezetbarát üzemanyag.
Az Egyesült Államokban az 50-es években vízszin
tes repülésben kipróbáltak egy hidrogénnel hajtott 
gépet. 1988-ban a Szovjetunióban egy hidrogén
nel feltankolt TU 155 utasszállító géppel a start
tól a leszállásig repültek. Németországban az Euro-
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1. C s a l  l a k  ó r á s  o k  a  t a n k o l á s h o z
2 .  F é m h i d r i d - h i d r o g é n  t á r o l ó k
3. S z ű r ő
A. N y o m á s c s ö k k e n t ő
5. M á g n e s s z e t e p
6 .  H i d r o g é n  m e n n y i s e g e l o s z t ó
7. D i f f e r e n c i a n y o m á s  s z a b á l y o z ó
8 .  H i d r o g é n  n é g y f e l é  o s z t ó
9 .  S z í v ó c s ő

10. H i d r o g é n  b e f ú v ó  f u v ó k á k
11, S z i v a t t y ú
1 2  F ü s t g á z / v i z - h ö c s e r é l ö  
1 3 .  F ü s t g a z  c s a p p a n t y ú k
K .  M o t o r b e f e c s k e n d e z e s  v í z t a r t á l y a  
15.  B e f e c s k e n d e z ő  s z i v a t t y ú  
1 6 . S z ű r ő
17. V í z  m e n n y i s é g e l o s z t ó
18. V íz  b e f e c s k e n d e z ő  f u v ó k á k
19. T á r o l ó  n y o m á s s z a b á l y o z ó  é s  

m o t o r b i z t o n s á g  -  e l l e n ő r z ő  e l e  k t r o n i k a

Quebec-vízerő-hidrogén program keretében a 90-es 
évek közepén tervezik egy hidrogénüzemű Airbusz 
kipróbálását.

-  A cseppfolyós hidrogén legnagyobb fogyasztója ma 
az űrrepülés. A cseppfolyós hidrogén/oxigén kombi
nációját, mint nagy energiatartalmú üzemenyagot 
már évek óta használják és az összes űrrepülésben 
érdekelt nemzet birtokolja ezt a technológiát.
Az amerikai Space Shuttle rendelkezik a legjobb 
cseppfolyós hidrogén/oxigén hajtóművekkel. Euró
pában is dolgoznak új hordozórakéta kifejlesztésén, 
mely mind nagy hasznos terhek, mind űrhajósok 
szállítására képes lesz.
Az Egyesült Államokban és Európában készített ta
nulmányok alapján Németországban vizsgálják az 
ismételten használható űrszállító rendszer megol
dásának lehetőségét.
A hidrogén technikának szentelt pavilonban kép
viselve voltak természetesen azok a hagyományo
san gázszétválasztással és termeléssel, valamint az 
ezekhez szükséges berendezésekkel foglalkozó cé
gek, mint a francia Air Liquid SA vagy a német 
Messer-Griesheim GmbH, amelyek az új techno
lógiák kifejlesztésében is jelentős szerepet vállal
nak, ezeket kiadványokban ismertették. A hidro
gén tárolásához szükséges speciális ötvözeteket a 
német GfE Gesellschaft für Elektrometallurgie mbH 
gyárt, a napelemek és kollektorok kifejlesztésével a 
Bomin-Solar GmbH & Co. KG (Lörrach, Német
ország), és a Nukem GmbH (Alzeau, Németország) 
foglalkozik. Laboratóriumi célokra elemzésekhez és 
kutatáshoz, műszerekhez, valamint kisléptékű kí
sérleti berendezésekhez kompakt összeépített egy
ségekben m utatott be két olasz cég (Italfile s.a.s. 
di O. Millib C., Grosset, Olaszország és Claind 
s.r.L, Lenno (Como), Olaszország).

Biztonság, gazdaságosság

A jelenleg használatos energiahordozók biztonság- 
technikai problémáival (földgáz, kőolaj-származékok) 
a fogyasztók már otthonosak. A hidrogén több fizikai 
jellemzőjében ezektől ugyan jelentősen eltér, a bizton
ságtechnika mai fejlettségi szintje alapján mégis elfo
gadható, hogy a jövőben mind a cseppfolyós, mind a 
gáz alakú hidrogén energetikai hasznosítása biztonsá
gos lesz. Már magában az nagyfokú biztonságot je
lenthet, hogy sem toxicitás, sem radioaktivitás nem 
fordulhat elő.

Ami a gazdaságosságot illeti, az mindig relatívnak 
tekinthető. Mai energiaárak mellett a napenergia és 
hidrogén általában nem versenyképes, bizonyos terü
leteken azonban -  mint az űrhajózás vagy az erőmű
vek azonnali tartaléka -  már igen. Vegyipari nyersa
nyagként az elektrolitikusan előállított hidrogén csak 
ott jöhet számításba a földgázból vagy olajból ter- 
melttel szemben, ahol nagy vízierőművekből olcsó 
áram áll rendelkezésre. Amennyiben a mai energiater
melés összes költségét -  azaz mindazt, amit ma még 
a költségvetés és a természet fizet meg -  beszámíta
nánk az árakba, igen erősen javulnának a napenergia 
és hidrogéntermelés fejlesztésének lehetőségei.

A fejlődés várhatóan a szükséges berendezések és 
azok elemeinek olcsó tömegtermelésére történő foko
zatos felkészülés, az eljárások tökéletesítése és az áta
lakítás hatásfokának javítása. A fentiekre számszerű 
adatokkal készült illusztráció a 7. ábrán látható.

A mai, ökológiai szempontból sok tekintetben ag
gasztó, energiarendszer forrásai sem kimeríthetetle- 
nek. A növekvő energiaigény kielégítésével egyidejű
leg a fosszilis energiatermelés folyamatos kiváltását is 
meg kell oldani, ami egymást követő lépésekben kép
zelhető el.
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7. ábra. Napelemekkel termelt áram ét gáz alakú hidrogén költtégbectléte

Először is takarékos fogyasztással és racionálisabb 
felhasználással lehet a szükségletet csökkenteni. Né
metországban pl. 15 éve gyakorlatilag stagnál a pri- 
mér energia fogyasztása, jóllehet a gazdaság évi átla
gos növekedése kb. 1,5%. Második lépésben további 
racionalizálás mellett a napenergia helyi hasznosítá
sát a maximális lehetőségig ki kellene használni, ami 
mind a fosszilis energia, mind az atomenergia felhasz
nálásának csökkenését jelentheti. Harmadik lépésben 
már szükséges lesz a nagy mennyiségben szállított és

tárolt hidrogén. Ez lehet megoldás a fosszilis energia- 
fogyasztás csökkentésére és az atomenergia kiváltá
sára.

A beszámoló a Baden-Württemberg tartomány 
gazdasági és technológiai minisztériuma, a Deutsche 
Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt és a Zent
rum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
közös kiadványa, valamint a kiállító cégektől beszer
zett prospektusok adatai alapján készült.

A  kézirat beérkezett: 1992. j an. 30.

Számítógépek, mikroprocesszorok, adatbankok
B É K Á S S Y N É  DR. M O L N Á R  ERIKA* 
VANCSURA GY ÖRGY *

Bevezetés, a fejlődés általános irányvonala

Az ACHEMA ’91-en a korábbi kiállításhoz hason
lóan igen nagy teret kapott a számítástechnika és al
kalmazása. Bár a számítógépek teljesítménye egyre 
nő, a szemlélődő számára mégsem ez tűnt fel igazán. 
A változás legjobban a szolgáltatások fejlődésén fi
gyelhető meg.

A mikroprocesszorok korábban egy számítógép lel
két jelentették, manapság szinte minden digitális ki
jelzésű műszerben megtalálhatóak. Ez nemcsak ol
csóbbá teszi ezen készülékeket, hanem a szolgálta-

* B udapesti Műszaki Egyetem Vegyipari Műveletek Tan
szék, Budapest

mid

tásaikat is nagymértékben bővíti. Például a műszert 
számítógéphez lehet csatlakoztatni és így automati
kus mérésadatgyűjtést lehet megvalósítani. A chip- 
technológia fejlődésével, valamint az egyes alkatrészek 
árának drasztikus csökkentésével mind több funkciót 
integráltak be egy készülékbe. így jöttek létre a követ
kező lépésben a célorientált mikroprocesszoros szabá
lyozók.

A másik nagy előretörést a nagyszámítógépes adat
bankok létrehozása jelentette. Az ismertebb adatban
kok a világ minden tájáról elérhetők. Ezt az on-line 
adatszolgáltatást a hálózatok elterjedése tette lehe
tővé. Míg egyszerűbb esetben egy személyi számító
gép (PC) is nyújthat adatbanki szolgáltatásokat, az
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igazán nagy adatbázisok csak az úgynevezett nagygé
peken fordulnak elő. Amíg a nagygép-kisgép fogalom 
már elmosódni látszik a teljesítményben (egy 5 évvel 
ezelőtti „nagygép” teljesítményével ma már egy PC is 
rendelkezhet), addig a szolgáltatások terén a nagyszá
mítógépek előnye igen nagy a kisgépekhez képest. A 
nagygépes szolgáltatások nagyfokú adatbiztonságot, 
és állandó hozzáférést tesznek lehetővé.

Ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe is 
vehessük, szükség van pl. egy PC-re, mint univerzális 
számítógépre. így ma már nem álom, hogy az ember 
az íróasztalánál ülve PC segítségével lekérhesse a szá
mára szükséges információkat a nagy adatbankoktól. 
Az összeköttetés technikai megvalósítása is többféle 
lehet, az igényünknek és a pénztárcánknak megfele
lően. Legegyszerűbb esetben megfelelő illesztő modul 
segítségével (amelyet a PC-be is helyezhetünk) nor
mál telefonvonalhoz csatlakozva kapcsolatba léphe
tünk az adatbankokkal. A gyorsabb, biztonságosabb, 
de drágább esetben ugyanúgy mint az előbb, de a 
nemzetközi számítógép hálózatok számára kiépített 
vonalakat vehetjük igénybe.

Beszámolónkban a számítógépek és mikroprocesszo
rok legjellemzőbb vegyipari alkalmazásaival: a folya
matirányítással és az adatbankokkal és szolgáltatá
sokkal foglalkozunk. A modern mérő és elemző mű
szerekről (amelyek nagy részének szerves eleme a mik
roprocesszor) másik beszámoló tudósít**.

Folyamatirányítás mikroprocesszorral és 
számítógéppel

A folyamatirányító műszerek, berendezések és rend
szerek óriási választékát kínálta az ACHEMA ’91. Az 
elemek kicsik, megbízhatóak, az irányítást színes ké
pernyőn jól áttekinthető folyamatábrán lehet követni. 
A folyamatirányító berendezések, azaz a folyamatirá- 
nyítás/szabályozás/vezérlés szintje közvetlenül a fo
lyamathoz kapcsolódik (ld. az 1. ábrát).

** Nagy Iván: Magy. Kém. Lapja 279 (1992)

A kiállított és első pillantásra hasonló berendezések 
azonban minőségileg jelentősen különböztek egymás
tól, ez a teljesítményben és árban 10-20-szoros diffen- 
renciát jelentett.

A ma elérhető folyamatirányító megoldásokat há
rom csoportba oszthatjuk:
1. K om pakt szabályozókra; ezek a legolcsóbb szabályozók, 

eredetileg csak szabályozásra specializált készülékek 
voltak, analóg jelet dolgoztak fel. Ma a digitális jel- 
feldolgozás fejlődésével vezérlésre is alkalmasakká vál
tak. Kom pakt szabályozó pl. egy hőmérsékletszabá
lyozó mikroprocesszor, am ely érzékeli a hőmérsékletet 
és PID  szabályozónak m egfelelően avatkozik be.

2. Programozható logikai vezérlőkre, amelyek lényegesen 
drágábbak a kompaktnál, de m egbízhatóbbak is. Mo
dulárisan bővíthetők, egyszerűen programozhatóak pl. 
PC-vel. Eredetileg csak vezérlésre, relés, vagy védőkap
csolás céljára lettek kifejlesztve.

3. Folyam atirányító  rendszerekre. A folyamatirányító rend
szerek logikailag három fő részből állnak:

a. ) Folyam athoz közeli egységből, amelyek szabályozást,
vezérlést, felügyelet valósítanak meg.

b. ) K iszolgáló és kijelző egységekből, amelyeken keresz
tül az ember beavatkozhat a folyamatba.

c. ) B us-ból, amely m egfelelő szoftver segítségével az
adatközvetítést végzi az egyébként önállóan működő
a.) és b.) elemek között. A Bus koaxiális kábel, 
fénykábel, vagy csavart érpár.

Ezek funkciója gyakran összemosódik és egy nagy 
rendszerben együttesen is m egtalálhatjuk őket (£. ábra).

Újdonságok a folyamatirányítás területén

A folyamatirányító rendszerek és elemek területén 
imponáló bemutatókat tartottak a legismertebb és 
legelismertebb cégek:
-  ABB  (Mannheim, Németország)
-  ABB  Automation (Västeras, Svédország)
-  AEG  (Selingenstadt, Németország)
-  Fischer und Porter (Göttingen, Németország)
-  Foxboro Deutschland (Düsseldorf, Németroszág)
-  Hartmann und Braun (Frankfurt, Németország)
-  Honeywell Regelsysteme (Offenbach, Németország)
-  Philips (Kessel, Németroszág)
-  Pepperl und Fuchs (Mannheim, Németország)
-  Siemens (München, Németország).

A kiállításon az alapelemektől a rendszerekig talál
kozhattunk újdonságokkal.

Az IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) új 
jelátalakító eszköz rendkívüli jelentőségű a mikro
processzor-technika területén. Lehetővé teszi nagy fe
szültségek és áramok kezelését nagy kapcsolási frek
vencián is. Eddig ugyanis mikroprocesszorral csak 
kis teljesítményű egységeket lehetett irányítani, a 
szilícium tranzisztorok csak ezeket tudják nagy jel
szint esetén nagy sebességgel kapcsolni, vezérelni. (A 
szilícium-tranzisztor maximális kapcsolási frekvenci
ája nagy jelszint esetén kb. 4 kHz, míg IGBT-vel 20 
kHz érhető el.) Emellett kicsi, hatásfoka > 98%, vesz
tesége csekély.

Az IGBT-vel működő mikroprocesszor képes arra, 
hogy közvetlenül, erősítés nélkül, rendkívül gyorsan 
beavatkozzon a folyamatba. Ezzel megnő a pontosság, 
jobb a szabályozási dinamika.
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Központi
adatfeldolgozás

2. ábra Kom plex folyamatirányító rendszer 
A) Kompakt szabályozás alrendszerrel 

B) Programozható logikai vezérlős alrendszerrel

Az Elobau (Isny, Németország) cég új, mágneses- 
induktív érzékelőket dolgozott ki. Gépvédő kapcsolói 
a régi dobozban, de az új központi egységekkel 
jelentek meg.

Univerzális transzmittert állított ki a Digi Table 
Thielen (Essen, Németország). A berendezés bármi
lyen input és output jelre programozható pl. PC se
gítségével.
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Újdonság volt a programozható logikai vezérlők kö

zött az AEG  (Selingenstadt, Németország) Modicon 
984-120 rendszere az új szoftverekkel és az Endress + 
Hauser (Maulburg, Németország) Commutech-je.

Az Aradex (Lorch, Németország) nagy sebességű 
beavatkozásra alkalmas Vectocontrol mikroporcesszo- 
ros folyamatszabályozója új belső Bus segítségével 
működik (S. ábra). A szabályozóhoz különböző szoft
vereket fejlesztettek. A cég IS Interface-e a folyamat- 
szabályozás minden területén alkalmazható. A kon
vencionális input és output kártyát helyettesíti, tel
jesen izolálva az input jelet az output jeltől. Előnye, 
hogy olcsó és kevés energiát fogyaszt.

a folyamatállomások processzorkártyáit duplázták 
meg, mindkét (azonos célú) kártya változó adatai a 
kimeneten ugyanolyan tartalommal aktivizálódnak. 
Ez különösen szakaszos folyamatok esetén szükséges. 
Az új rendszer garantálja, hogy az irányítás hiba 
esetén is zavarmentesen folytatódik.

A Sensycon (Hannover, Németország) SENSY- 
MAT programcsomagja biztonságos folyamatirányí
tást tesz lehetővé. Nagy hatékonyságú Bus-rendszere 
a SENSET-H programozható logikai szabályozói, és 
adatfeldolgozó programja összekapcsolhatók a SEN- 
SYMAT-tal. A programrendszer hierarchikus felépí
tésű, a kijelzések grafikusak, help ablak-rendszer se
gíti az operátort.

Új folyamatirányító rendszer a Rosemount (Vess- 
ling, Németország) System 4-ja és az SMS 4000 nevű 
kis irányító rendszere.

A Turnbull Control Systems (Niederhausen, Német
ország) TACTICIAN T2001 folyamatirányító rend
szerét PC-s hálózatra fejlesztette ki. A rendszer két 
részből áll:
1. PC-hálózatszervező programból. Ez a Novell/ 

Ethernet, amely az egyik legelterjedtebb PC-s há
lózat a világon. A diszpécser több képernyőn látja 
és szolgálhatja ki a folyamatot. A hálózat szervere 
egyéb külső rendszerekből is elérhető, a szerver az 
adatokat speciális táblázat és adatbáziskezelő prog
ramoknak (pl. LOTUS, SYMPHONY stb.) továb
bítja.

2. A folyamatoldali műszerekből és az ezzel összekap
csolt 1 MB/sec átviteli sebességű koaxiális Bus-ból, 
megszüntetve ezáltal a PC-s rendszereknél gyakori 
szűk keresztmetszetet.
Megemlítjük még, hogy az irányítástechnikában 

kezdeti lépéseit teszi a „neurális hálózatok” és „neu
ronhálózatok” matematikai elvének alkalmazása. Pil
lanatnyilag csak nemlineáris görbék analizálása te
kinthető megoldottnak, de a fejlesztés nagy ütemben 
folyik, mind Európában, mind az Egyesült Államok
ban.

3. ábra A z  Aradex nagy sebességű szabályozója

Az ASA Automation (Wentorf, Németország) meg
lévő Simatic S5 100V rendszeréhez az AS 100 kapcsoló 
egységet készítette el. Ez egy új kártya, amely kiszol
gál, megfigyeli, kiadja a szöveges jelentéseket, meg
jeleníti a folyamatot, ily módon kibővítve a Simatic 
alkalmazhatóságát.

Új programozható logikai vezérlő/szabályozó rend
szert mutatott be a M ARK IV  Industries West Divi
sion (Frankfurt/M, Németország). A West Gardsman 
L+L sokcsatornás folyamatirányító rendszer (IBM 
kompatibilis PC-vel), moduláris felépítésű, 4-32 db 
kör irányítását tudja ellátni.

A folyamatirányító rendszerek piacán is több új
donságot láthattunk.

A folyamatirányító rendszerek biztonságát javítja 
a Ahlstrom Automation Oy (Varkaus, Finnország) 
új real time jel-duplázó rendszere. Lényege, hogy

Nagyszámítógépes adatbankok és szolgáltatások

A modern vegyipar már nem tud működni az adat
bankok által nyújtott szolgáltatások nélkül. Noha az 
adatbankok leginkább nagygépeken fordulnak elő, ki
sebb tervező programokat és az ehhez tartozó adat
bázisokat szívesen írnak át PC-s környezetre is. Ez 
két szempontból is előnyös: a szolgáltatásaikat sokkal 
szélesebb körben tudják elterjeszteni, majd a továb
biak során a részletesebb és nagyobb körű szolgálta
tások iránti igény kialakulásával az adatbankok gaz
daságossá tehetők.

A kiállításon több nagy adatban készítői képvisel
tették magukat:
-  Az ESA-IRS Office (Frascati, Olaszország) a ter

mészettudományok legkülönbözőbb ágaiban fej
leszt adatbázisokat angol, francia, norvég együtt
működéssel.
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-  Az ECP (Chatenay-Malabry, Franciaország) az 
adatbank fejlesztés mellett elsősorban szakértői 
rendszereket dolgoz ki.

-  A Springer- Verlag (Heidelberg, Németroszág) adat
bázisai elsősorban a szakirodalmak adatait közük, 
de a cég nagynevű szoftver-fejlesztő is.

-  A DECHEMA (Frankfurt/M, Németország) adat
bank a londoni Royal Society of Chemistry-vel való 
fúziója után a vegyipar és biotechnológia területén 
a legszélesebb szolgáltatások körével tűnt ki. 
Jellemző volt a kiállításra a megelőzőekhez képest,

hogy az adatbankokat fejlesztő cégek száma csökkent, 
elsősorban a cégek összeolvadása és ésszerű munkame
gosztása következtében.

A DECHEMA adatbank és szolgáltatási hálózat

Adatbankok

A DECHEMA adatbankjai anyagi adatokat, iro
dalmi hivatkozásokat és összeállításokat tartalmaznak 
kémiai, vegyipari és biotechnológiai problémákra, va
lamint a vegyipari készülékre, gépekre, üzemegységek 
építésére, fejlesztésre, tervezésre és üzemeltetésre vo
natkozó információkat foglalják össze.

Az egyes DECHEMA adatbankok részletesebben a 
következőket tartalmazzák:

a. )  CEBA a szakirodalmi hivatkozások területén a 
legnagyobb angolnyelvű adatbank. Irodalmi utaláso
kat tartalmaz a kémia, a vegyipar minden területéről 
és biotechnológiáról. A CEBA a Royal Society of Che
mistry, London-nal együttműködve készül. Részei:

-  Alapadatok
-  Analitika, laboratórium-technika,
-  Biztonság, környezetvédelem,
-  Energia, folyamatok, termékek,
-  Vegyipari műveletek és technológiák,
-  Szabályozás és méréstechnika,
-  Készülékek, gépek és üzemek építése,
-  Anyagok és korrózió,
-  Biotechnológiák.
Jelenleg mintegy 200 ezer dokumentum van az 

adatbankban és évente kb. 20 ezer szakirodalmi 
utalással bővítik.

b. J DETHERM  a legnagyobb angolnyelvfi adat
bank az anyagi adatokra. Tartalmazza az anyagok fi
zikai, fiziko-kémiai, termikus stb. adatait és az adatok 
szakirodalmi eredetét, valamint alkalmas anyagi tulaj
donságok bármilyen állapotának számítására. Három 
alrendszerből áll:

1. DETHERM-SDR, anyagi tulajdonságok rend
szere,

2. DETHERM-SDC, adatszámító rendszer,
3. DETHERM-SDS, adatszintézis rendszer.
AZ SDR több mint 5000 vegyülettel és ezek ele- 

gyeivel foglalkozik. Az irodalomból vett kb. 1 millió 
adatsora a következő tulajdonságcsoportokat foglalja 
össze:

-  P-V -T  adatok,
-  termikus tulajdonságok,
-  fázisegyensúlyok,
-  aktivitási koefficiensek,
-  gőznyomás, kritikus adatok,
-  felületi tulajdonságok,
-  kémiai egyensúlyok,
-  elektrolit tulajdonságok stb.
Az SDC szolgál az anyagok bármilyen folyadékál

lapotának számítására. 550 vegyület és kőolajfrak
ció alapadatait (50 komponensig) számítja különféle 
módszerek szerint. Ilymódon például a következő ada
tok számíthatók:

-  harmatpont,
-  gőz-folyadékarány,
-  telítési összetétel,
-  gőz-folyadék, folyadék-folyadék egyensúlyok 

UNIQUAC és UNIFAC módszerekkel stb.
Az SDS tiszta anyagok bázisadatait állítja elő a 

Detherm-SDC-ben megadott állapotpontok adatai
ból. Az SDS akkor is ad eredményt, ha semmi iro
dalmi adat sem található. Ezen hiányzó adatokat más 
adatokból, vagy a kémiai kötések struktúrájából be
csüli.

c. ) COALDATA: A Detherm-SDR adatbázishoz 
hasonló 1500 kőszén, 100 szénolaj, 50 széntermék 
fizikai adataiból épül fel. (A szénolajok a szénnek 
cseppfolyósított termékei.)

A szénnek a következő tulajdonságait foglalja össze: 
szénösszetétel, hamuanalízis, szén geológiai eredete.

Cseppfolyósított szén és széntermékek esetében a 
következő adatokat tartalmazza:

Sűrűség, kritikus adatok, gőznyomás, gőz/folyadék 
egyensúlyok, olvadás és forráspont, hőkapacitás, visz
kozitás, hővezetési képesség, felületi feszültség.

A tulajdonságok mellett mindig megtalálhatók az 
adatok eredete (mind kivonatosan, mind címszavak
ban).

d. ) CHEMSAFE a legnagyobb angolnyelvű adat
bank tűz- és robbanás-védelemre. Tartalmazza az 
adatok robbanási határértékeit, gyulladási hőmérsék
leteit stb.

Jelenleg 50 tulajdonság van tárolva mintegy 1300 
gázról, folyadékról és porról. Az adatbank ugyanúgy 
épül fel, mint a Detherm-SDR. Jelenleg 3000 anyag 
és toxikológiai vizsgálati eredménnyel bővítik.

e. )  A CORIS információs rendszer korrózióra és 
korrózió védelemre.

A rendszerkomponensek:
-  korrózió-, szerkezeti-, szakirodalmi adatbank,
-  szerkezeti anyagok kénsavban, szakértői rendszer,
-  lyukkorrózió, szakértői rendszer.

A rendszernek a különböző típusú munkaállomá
sokra is kifejlesztett verziói kaphatóak. Az adatban
kot a Bayer AG, DECHEMA, Hoechst AG, és VDM 
AG fejlesztik.

f. ) A BIO QUIP, DEQUIP és DETEQ informál 
a gyártókról és azoknak termékeiről a következő 
területeken:
-  biotechnológia (BIOQUIP),
-  vegyipari gép, felszerelés és üzemépítés (DEQUIP),
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-  környezetvédelem (DETEQ).
A gyártók címe és termékei címszavakban tárolód

nak. A szolgáltatásokat németül, angolul és franciául 
lehet igénybe venni.

g.J A DERES túlnyomórészt európai egyetemekről 
és kutatóintézetekről ad információt a vegyészmér
nöki tudományban és a biotechnológiában, ezáltal se
gítséget nyújt az ipar és tudomány közti kapcsolatfel
vételben.

Címek, kutatási profilok, felszereltség és szolgálta
tások vannak összegyűjtve, és érhetők el a DERES- 
ből.

Szolgáltatások:
-  On-line adatbankok elérhetőségének biztosítása, 

melyek a különböző nemzetközi szolgáltató köz
pontból nyújtják szolgáltatásaikat,

-  Adatbankoknak, illetve szoftver-rendszereknek há- 
zonkívüli installálása,

-  Mikroszámítógép verziók,
-  Feladatszámítások és kutatások,
-  Referencia szakfolyóiratok kiadása,
-  Kézikönyvek és adatgyűjtemények kiadása,
-  Sorozatok, monográfiák, technikai irányvonalakról 

szóló szakirodalmak kiadása.

Új fejlesztésű szoftverek

Figyelmet érdemelnek az új fejlesztésű folyamat- 
tervező-, számító és rajzoló program és szakértői 
rendszerek is.

Az Aspen Technology (Cambridge, Massachusetts, 
USA) flow-sheeting programja az ASPEN PLUS 8.3- 
as verzióval és az ezzel összekötött Model Manager 3.1 
verzióval egy továbbfejlesztett eszközt nyújt a stacio
nárius folyamatok tervezésére. Különösen figyelemre
méltó az, hogy az új verziót már PC-s adaptációban 
is kínálják. Az On-line, Help szolgáltatások bővülésé
vel a terjedelmes kézikönyvek és a kulcsszavak isme
retét a legtöbb esetben nélkülözhetjük, ami igen nagy 
könnyítés a felhasználók számára.

A programnak éves licencdíja van, amely magába 
foglalja a továbbfejlesztések, adathordozók, kéziköny
vek küldését (Updates), és betanítását valamint főleg 
a kezdők részére a „ Hot-line” telefonos segítőszolgá
latot.

A CHEMCAD Nor-Par (Oslo, Norvégia) PC-s 
programot nagy teljesítménye, valamint könnyű meg
tanulhatósága miatt világszerte egyre elterjedtebben 
alkalmazzák.

A CHEMCAD-et mind üzemtervezésre, mint üzemi 
optimalizálásra használják. Lehetőséget nyújt haladó 
felhasználók számára saját Fortran program illesz
tésére, a fázisegyensúlyok és entalpiák számítására.

Kísérletek folynak a CHEMCAD-nak a folyamatirá
nyításba és a gyártásfelügyeletbe való beillesztésére. 
Évente 2 új Update megjelenését ígérik a fejlesztők.

A Teknon (Darmstadt, Németország) szakértői 
rendszere alkalmas komplex vegyipari technológiák 
tervezésére, elemzésére, a vizsgálatok jól áttekintő 
kijelzésére.

A Framasys (Düsseldorf, Németország) Maintex 
nevű szakértői rendszere vegyipari folyamatok és 
berendezések diagnosztizálását és zavarelhárítását 
végzi, PC-re is alkalmazható.

Az M BP Software (Dortmund, Németország) HW- 
PLAN programját új elemmel, a CAE-Systemmel 
egészítették ki. Ez jól kezelhető formában közli az 
üzem szabályozóköreivel kapcsolatos információkat.

A HCS Industrial Automation B V  (Apeldoorn, 
Hollandia) TROPOS programja VAX nagyságú gépre 
készült. Ez olyan vállalatirányítási programrend
szer, amely alkalmas vegyi-, gyógyszer-, élelmiszer-, 
műanyag- és papíripari vállalatok termelésének irá
nyítására.

Üzemirányító „elektronikus kézikönyv” az Indulong 
(Duisburg, Németország) MENUAL nevű mérnöki 
szoftver-rendszere. A vevő feladatára szabva, a kíván
sága szerinti módon és formában szolgáltatja az üzem 
műszaki dokumentációit.

Vállalatok gazdasági tervezését végzi a Rösber 
Engineering (Karlsruhe, Németország) PC-re készült 
PRODOK programja.

Ugyancsak vállalatirányító szakértői rendszer a 
Propack Data (Karlsruhe, Németország) új program- 
csomagja. Olyan nagy cégek alkalmazzák, mint a 
BASF, Bayer, Nestlé, Colgate, Hoechst, Sandoz, Ro
che stb.

Molekularajzoló programot mutatott be a Molecu
lar Design (Allschwill, Svájc). A ISIS program 3 rész
ből áll:
-  az ISIS/Draw kémiai szerkezetet és egyszerűbb 

reakciókat tud megjeleníteni,
-  az ISIS/Base adatbázis, amelynek alapján a szerke

zetet felépíti a program,
-  az ISIS/Host a hálózatra kapcsolt cégek által 

használható adatbázis.
A programok PC-n, Macintosh-on stb. futtathatók. 
Professzionista szintre fejlesztett gépészeti tervező 

és folyamatábra rajzoló programokat m utattak be az 
alábbi cégek:
-  Aqua Consult (Baden, Austria)
-  CAD Centre Ltd (Cambridge, Nagy-Britannia)
-  Integraph (Grassbrunn, Németország)
-  Iska (Bensheim, Németország)
-  Ziegler-Instruments (Mönchengladbach, Németor

szág).
A kézirat beérkezett: 1992. jan . 17.
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i4 magyal1 vegyipar_
HÍREK A VEGYIPARBÓL

A vegyipar költségszerkezete

Az Ipari és Kereskedelmi M iniszté
rium a közelmúltban adta ki tájékoz
tatóját az ipar 1991. évi költségszerke
zetéről a mérlegadatok alapján. A kö
vetkezőkben ebből a tájékoztatóból ve
szünk át néhány, a vegyiparra vonat
kozó információt:

A  nemzetgazdasági szinten összesí
te tt  költség 83,6%-a 1991-ben a ket
tős könyvvitelt vezető vállalkozásokat 
terhelte. Ezek a nagyobb szervezetek 
a n ettó  árbevételből is hasonló arány
ban, 84,5%-ban részesedtek.

Az iparban -  költség szem pontból 
vizsgálva -  a nagy szervezetek súlya 
87,5%, azonos arányú a nettó árbevé
telből való részesedésükkel.

A  vizsgált gazdálkodói körben nem
zetgazdasági szinten felm erült összes 
költség döntő része, 93,3%-a az anyagi 
ágakban keletkezett, a nettó  árbevétel
ből részesedésük azonban alacsonyabb 
arányú, csak 80%-os.

Tovább csökken a vegyipar ter
m elési értéke. Az 1992. I-IV . hó
napban a vegyipar csak 75,9%-át ter
m elte, m int az előző év azonos idő
szakában. Ez magasabb, m int az ipari

Vállalati hírek

A Richter Gedeon R t. 1992 első 
félévi teljes árbevétele 6 , 6  milliárd fo
rint, összességében azonos a tavalyi
val, de arányaiban eltér attól, tudtuk  
m eg Szolnoki József vezérigazgató jú
lius 2-i tájékoztatójából (Richter Hí
rek). így a belföldi eladások csak 2 ,2  

milliárdot jelentettek a tavalyi 3,2 mil- 
liárddal szemben a nagykereskedelmi 
vállalat készletleépítése m iatt. A FÁK  
országaiba az export 13 millió USD, 
ugyanannyi, mint a többi kelet-európai 
országba összesen. A  volt tőkés reláci
óba hatóanyagot 22,4, készgyógyszert 
5,5, szellem i terméket pedig 4,7 m il
lió dollár értékben szállítottak . A  bér
munka volumene 3,2 m illió dollár volt.

Az adatok az ipari ágazatok ter
melésének (értékesítésének) költségigé
nyességét tükrözik. Tény, hogy míg 
az összes árbevétel 28%-a ezekből az 
ágazatokból szárm azik, a költségekből 
42% jut ugyanerre a gazdálkodói körre.

Az iparban az összes költség 1991- 
ben 1165,5 m rdFt volt, m integy 10%- 
kal alacsonyabb az 1990. évi összes 
költségnél.

Az iparban az egyes költségfajtá
kat külön vizsgálva az anyagköltségek
nél tapasztalták a legnagyobb mér
tékű csökkenést, mértéke m egközelítő
leg azonos arányú az ipari term elési ér
ték csökkenésével (86,2%, ill. 85,5% ).

A  főbb költségfajták közül iparban 
a bérköltségek növekedtek, 19,2%-kal, 
ezzel szemben a társadalom biztosítási 
befizetések nem érték el a tavalyi 
szintet.

A vegyiparban az összes költség  
1991-ben a kettős könyvvitelt vezető  
vállalatoknál 326 198,5 M Ft vo lt, az 
egyszerűsített gazdálkodást folytató

átlag (70,9%), de kevesebb az I—III. 
hónapnál, a tendencia tehát csökkenő. 
Nincs változás a gyártási ágak korábbi 
helyzetében: a gumiipar, a m űtrágya- 
és növényvédőszeripar a vegyipar át-

A hazai gyógyszernagykereskedelem  
félévi átalakulása, a Hungaropharma 
m ellett más vállalatok belépése nehezí
tette  az első félév eladásait, de hosszú
távra be kellett rendezkedni arra, hogy 
senki se fog készletezni. A belföldi ter
vezett 5,5 milliárd forint helyett 4,5 
milliárd látszik reálisnak.

A kelet-európai eladásokat az első 
félév végén nagyban elősegítette a kon
szignációs raktárak létrehozása len
gyel, cseh és szlovák területeken, de 
Bulgária és V ietnam  mint új piac is 
belépett. Összességében 30 m illió dol
láros eladás várható. A FÁK országai
ban a terv 54 m illió USD (első féléves 
tény 13 m illió). Kb. 34 milliót lehetne 
elérni, ha a világbanki hitelt elsősor-

vállalatoknál ugyanez az érték 16 692,5 
M Ft-ot ért el.

A kettős könyvvitelt vezető vállala
tok költségszerkezete az alábbiak sze
rint oszlott m eg százalékban:

Költség
m egnevezése 1990-ben 1991-ben

Nettó
anyagköltség 74,9 67,9

Bérköltség 5,4 6,7

Társadalom- 
biztosítási 
j árulék 2,4 3,0

Érték-
csökkenési
leírás 3,0 4,6

Ö rvendetes, hogy 1991-ben az előző 
évhez viszonyítva a vegyipar 5,8%- 
os anyaghányad-csökkentést valósított 
meg és ezá lta l az ágazatok között a 
legjobb értéket érte el.

Az 1,3%-os bérköltség-hányad nö
vekedés m essze alatta maradt az ipar 
4%-os átlagának, ami m ind pozitív, 
mind negatív vonatkozásban is meg
em lítendő.

laga a la tti eredményt ért el. (Gumiipar 
54,4%, m űtrágya- és növényvédőszeri
par 63,2% .)

Sz. G.

ban az orosz területeken megkapják és 
gyógyszerre költik.

A tőkés exportterv (80 m illió USD) 
nagy erőfeszítésekkel teljesíthetőnek  
látszik.

A jún ius 30-i határidőre a Richter 
privatizációjára az ÁVÜ-höz senki sem 
adott b e pályázatot, így a tervhez ké
pest m egnyúlik ennek ideje. Ezért el
határozták, hogy a cég modernizálását 
privatizációs partner nélkül is megkez
dik.

Az E G I S  R t.-ben  befejeződött 
a fentiazin-család gyártásához hasz
nált tionáló  teljes felújítása. A  kén
hidrogén mellékterméket eredményező 
technológiát a gépcsoportok átstruk
turálásával teljesen légszennyezés men
tessé sikerült tenni. Az abszorberek 
villam os-energia ellátását több oldal
ról b iztosították , így annak kimara
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A magyar vegyipar

dása sem okozhat gázöm lést. Az ab
szorpciós folyadék levegős oxidációja 
(SZEVIKI technológia) a m egengedett 
1 ppm alatti szulfidion koncentrációt 
biztosít szekunder anyagfelhasználás 
nélkül és a környezetterhelés csökken
tésével.

Hasonlóan új technológia beüzem e
lésére került sor a stratégiai termék
nek számító captopril gyártásában: 
a katalitikus hidrogénezés üzemesí- 
tése egyenletesen jó  minőségű termé
ket eredm ényezett, másfelől m egoldot
ták a palládium katalizátor regenerá
lását is.

A Biogal R t. és a N utrasw eet
amerikai édesítőszergyártó óriáscég ter
méke, a Biosweet ez év első negyed
évétől kapható M agyarországon. Az 
L-fenilalaninből és L-aszparaginsavból 
készült dipeptid, az aspartám, por 
alakban érkezik az USA-ból és a Bio
gal dolgozza fel tablettává. A tablet
taforma m ellett a Quinn Cola Light 
nevű üdítőital, a Garden gyümölcs- 
nektár, a Plussz, a Bogum il gyógytea  
és más termékek is tartalmazzák ezt 
a mesterséges édesítőszert, amely ma 
uralja a világpiacot. A  Nutrasweet as
partám szabadalm a ez év decemberé
ben jár le az U SA -ban, ahol a szakér
tők a konkurencia előretörésére és je
lentős ár-, valam int profitcsökkenésre 
számítanak. Talán ez is indokolja a 
Nutrasweet (a M onsanto leányválla
lata) magyarországi terjeszkedését. A  
Biosweet nemcsak a gyógyszertárak
ban és gyógynövényüzletekben, hanem  
a Julius M einl és a Skála üzleteiben 
is kapható, m ivel engedélyeztetése nem  
az országos G yógyszerészeti Intézetre, 
hanem az Országos Élelm ezés- és Táp
lálkozástudományi Intézetre tartozott.

A P écs-B u d ap est vasútvonalon  
1992. június 13-án 2 óra 20 perckor 
egy teherszerelvény műszaki balesetet 
szenvedett. 7 db, am móniát szállító  
tartálykocsi biztonsági szelepe lesza
kadt, illetve súlyosan m egrongálódott. 
A vonatvezető a visszapillantó tükör
ből észlelte az esem ényt s a szerelvényt 
leállítva értesítette a M ÁV szolgála
tát. A  Dunai F inom ító közelében vesz
teglő szerelvényről a M ÓL R t. vasútü
zemi m űszakvezetője értesítette a F i
nom ító Központi D iszpécser Szolgála
tát és megkezdték a Finom ító men
tési szervezeteinek riasztását. Nyilván
valóvá vált, hogy a M ÓL Rt.-ben -  
profiljából következően -  a technikai 
feltételek a m entésre nem elegendőek,

ezért segítségért fordultak a Nitrogén
művek R t. Biztonságtechnikai Főosz
tályához és a Borsodchem R t. műszaki 
mentőihez.

A Vegyipari Dolgozóban (Komáromi 
Sándor, M ÓL Rt. Dunai Finomító) 
megjelent közlemény, am elyből a fen
tieket átvettük, két dolgot kíván bizo
nyítani:

Az emberi mulasztás m egint kis hí
ján végzetes vegyi katasztrófát oko
zott, de ezúttal nem a vegyipar volt 
a vétkes, sőt. A  vegyipar illetékessé
get nem vizsgálva összefogott és bi
zonyította, hogy szakmai hozzáértés
sel, higgadt, gyors és határozott dön
tésekkel, technikai-műszaki felkészült
ségével képes megakadályozni egy vá
ratlanul rátörő katasztrófa kiteljesedé
sét. Nem szabad megfeledkezni a BM  
állami tűzoltóság, a BM  rendőrség, a 
BM Polgári Védelem, az MH illetéles 
egysége, a M Á V  veszélyelhárító és mű
szaki m entő szakemberei, az OMSZ, az 
Aerocaritás, a Máltai Szeretetszolgálat 
segítőiről.

A több m int 20 órás folyamatos 
küzdelem után a megfékezett ammónia 
14-én hat órakor a rendeltetési helyére, 
a Péti Nitrogénművek Rt.-hez került.

A másik tanulság a sajtóval kapcso
latos: az M TI-nek leadott tájékoztató  
után a különböző pártos és pártatlan
ságra hivatkozó újságírók a m entést 
végzőkre rontottak és értetlenül fogad
ták átm eneti várakoztatásukat és az 
információ szüneteltetését. A  mentés 
ugyanis fontosabb volt, m int az 6  fo
gadásuk. Ezekután a napi sajtó hibát 
hibára halm ozva -  igaz gyorsan -  de 
eredményesen félretájékoztatott.

A B udapesti Vegyiművek a nyolc
vanas évek m ásodik felében már a be
ruházások 2 0 %-át költötte környezet- 
védelmi célokra. A megoldás három 
irányú volt: egyes technológiákat leállí
tottak, m ásokat korszerűsítettek, vala
mint leválasztó berendezéseket telepí
tettek. Az elm últ évtizedben a követ
kező gyártásokat állították le: 

piroszulfit (1983);
tetraklóretán és triklóretilén (1984); 
nátrium-8zilikofluorid (1987); 
tetraklórbenzol (1987); 
klórbenzol (1989); 
kénsav és klórszulfonsav (1990). 
Ezek kén-dioxid és klóremissziókat 

szüntettek m eg. Néha a lépés súlyos 
gazdasági következményt is hozott, hi
szen pl. a kénsavgyártás negyven mil
lió forintos nyereség m egszüntetését

je len tette . Az új eljárások már ab
szorpciós rendszerrel születtek. A klór
alkáli elektrolízis klórtartalmú vég
gázait mind a hipó üzembe veze
tik, ahol kettős abszorpciós rendszer 
után  az emisszió egy-két nagyságrend
del a m egengedett alatt van. Min
dezek következtében a légszennyezési 
bírság a Kén utcai telepen fokozato
san csökkent az elm últ években: 1988- 
ban 3,117 M Ft, 1989-ben 2,338 M Ft, 
1990-ben 1,445 M F t, 1991-ben 0,004 
M F t. Az Illatos úton minden évben  
m indössze négyezer forintos volt a lég
szennyezési bírság.

Befejezte a Budapesti Vegyiművek 
vagyonértékelését az ezzel megbízott 
Interauditor Kft. Az igen korrekt ér
tékelést nehezítette a vállalat területi 
széttagoltsága és száz évet is megha
ladó kora. A környezetvédelmi átvi
lágítás m egállapította, hogy a talaj- 
szennyezés túlnyomó mennyisége a ko
rábbi évtizedekből származik. A teljes 
vagyoni érték több m int 4 milliárd fo
rint, m elyből a telek értéke 1 milliárd. 
A garéi hulladéklerakó telep felszámo
lása kb. 1,7 milliárd forint, ilyen téte
lek levonásával adható csak meg a re
ális vagyon.

D ön tött a Budapesti Vegyiművek 
válla lati tanácsa új sóoldó beruhá
zására. Ez annál is inkább szüksé
ges, m ert az 1950-ben épült elekt
rolízisüzem nek ez a része már erő
teljesen elhasználódott. Az elektrolí
zis ad ta  1990-ben a vállalati árbevétel 
18%-át, tavaly pedig 28%-át.

A C h in o in  kémiai szakági főmér
nöksége sikeres félévet zárt. 500 tonna 
Fundazolt sikerült eladni a FÁK orszá
gaiba és jelentős piretroid megrende
lést is ki kellett elégíteni. Ez várható 
az év második felére is.

Az egyik francia rádióadó, az Eu
rope I. interjút készített az ELF-Sanofi 
újra 5 évre m egválasztott elnökével, 
Jean-Francois Dehecq-kel. A  Chinoin- 
nal k ötö tt szerződést (a  megvásárlást) 
az elnök híresnek, sőt fantasztikus
nak nevezte. M egállapította, hogy a 
magyarok között m indig híres vegyé
szek voltak , jelentős molekulákat fe
deztek fel, köztük a Parkinson-kór és 
a csontritkulás ellenes-szereket. A ma
gyarok m otiválva vannak arra, hogy a 
N yugatta l versenyképesek legyenek, de 
más a kultúrájuk, m ások a szokásaik, 
m int a franciáknak.

Körtvélyessy Gyula
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A magyar vegyipar

Műanyag kísérleti üzem az 1920-as években, az Isola 
Művek Rt.

Magyarországon a m últ század vég
étől szám os kisüzem foglalkozott gu
miipari, lakk- és festékipari termékek 
gyártásával, majd az 1920-as évektől 
kezdve m egkezdődött a műanyagipari 
termékek előállítása is.

Iparunk fejlődése során a kisüzemek 
egy részéből korszerű gyár lett, pl.: 
Schott óla Ernő 1882-ben alap ított gu
m iüzem ének mai utóda a TAURUS, 
az 1922-ben alakult M agyar Gomb- és 
M űanyaggyárból jött létre a Hungá
ria M űanyagfeldolgozó V állalat, a mai 
PA N N O N PLA ST. Más kisüzemek vi
szont, gyakran figyelemreméltó ered
ményeik ellenére, eltűntek, nagyobb 
üzem ekbe olvadtak és m ára feledésbe 
is merültek.

Az utóbbiak közé sorolhajuk azt 
a műanyagipari kísérleti üzemet is, 
am elyet Balló Rudolf Isola Művek Rt. 
néven alapított 1922. februárjában, 70 
évvel ezelőtt.

Balló Rudolf (1884-1969) oklevele 
megszerzése után 1917-ig a Budapesti 
Tudományegyetemen végzett kutató
m unkát, ezután 1945-ig az iparban te
vékenykedett, majd a II. világháború 
után a M űegyetemen ok tatott, ahol 
1952-ben megszervezte és vezette a 
M űanyag- és Gumiipari Tanszéket.

1921-ben azt a m egbízást kapta, 
hogy dolgozzon ki technológiát az 
elektromos ipar szigetelő idomtestjei- 
nek gyártására. Erre azért volt szük
ség, mert az I. világháború után a kül
földi beszerzési nehézségek m iatt sok 
területen lépett fel hiány szerelvények
ben, alkarészekben, így a villamosipar 
szigetelő idomtestekkel való ellátásá
ban is. A  feladat m egoldására családi

vállalkozásként létrehozott Isola Mű
vek R t., 1922-ben m eg is kezdte m ű
ködését.

E leinte term észetes kopálgyanták- 
ból, kőszénszurokból és ásványi váza
nyagokból (talkum, azbeszt) álló ke
verékekből készítették az idomdarabo
kat, sajtolási technológiával. A keve
rék előmelegítve ju to tt  a sajtoló szer
szám ba, ahol a kívánt alakra és m é
retre préselték. A termék nyomás alatt 
hűlt le és m egkem ényedett.

Az így előállított idomdarabnak ala
csony volt a szilárdsága és gyenge 
a hőállósága, ezért a kísérleti üzem  
1925-ben megkezdte a hőre keményedő 
fenol- és krezol-formaldehid gyanta  
alapú, falisztes sajtolóanyagok feldol
gozását.

Kezdetben külföldről szerezték be 
a műgyanta alapot és a présporok 
előállítását vázanyagok adagolásával 
itthon  végezték.

Az így nyert termékek még m indig  
nem feleltek meg maradéktalanul az 
igényeknek, ezért 1931-ben m egindí
tották  a műgyanta gyártást is. A gyan
takészítést visszafolyó hűtővel ellá tott, 
fű thető  és hűthető üstökben végezték. 
A  fenopla8 zt m űgyantát a megfelelő 
kondenzációs fok elérése után vákuum  
víztelenítővel besűrítették. A műgyan
táb ó l és a váz, illetve töltőanyagból 
álló présanyagot fű thető , forgó henger- 
párokon állították elő.

Az üzem rövidesen nemcsak sa
já t felhasználásra gyártott présanya
got, hanem ellátta  az egyre nagyobb  
számban létesülő m agyar műanyagfel
dolgozó üzemeket, sőt Temesvárra és 
Belgrádba is szállított.

Az Isola M űvek R t. mindössze 60-80  
fővel dolgozott, mégis igen szerteágazó 
tevékenységet fejtett ki.

1927-ben saját szerszámkészítő mű
helyükben elkezdték a sajtolószerszá
mok gyártását. Hazai megrendelő
kön kívül Romániába, Jugoszláviába, 
Olaszországba és Angliába is exportál
tak szerszámokat.

1930- tól foglalkoztak hőre lágyuló 
műanyagok feldolgozásával is. Ipari 
termékek m ellett esztétikus kivitelben  
közszükségleti cikkeket is előállítottak.

1931- ben kezdék meg a műanyag 
csapágyak és fékbetétek gyártását. 
(Mindkét termékcsoportra szabadalmi 
bejelentést tettek , 1932-ben és 1942- 
ben.)

1946-ban az Isola Művek hat mű
helyből állt: a gyantagyártó, a préspor- 
gyártó, a szerszámkészítő, a sajtoló, a 
fröccsöntő és a kikészítő m űhelyből.

1949-ben állam osították, majd több 
kisebb mfianyagfeldolgozó és gumi
gyártó üzem m el együtt beolvasztották  
az 1950. m árc. 24-én bejegyzett Mű
szaki Gumigyár Nem zeti Vállalatba.

Az Isola M űvek Rt. m integy 25 éves 
működése során úttörő tevékenységet 
fejtett ki. Korszerű termékei, színvona
las gyártási eljárásai Balló Rudolf tu
dományos felkészültségének köszönhe
tők, aki a gyakorlati részműveleteket 
is a leggondosabb tudományos alapos
sággal m unkálta ki. Az 1920-as évek
ben gyártott idomdarabjaik olyan mű
anyagipari termékek voltak, amelyeket 
hazai nyersanyagból, saját technológi
ával állítottak elő. A  kísérleti üzem ta
pasztalatszerzésre adott lehetőséget az 
ipari szakemberek, mérnökök számára, 
így ezen a m ódon is hozzájárult a ma
gyar műanyagipar fejlődéséhez.

Próder István
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Ctgyesülefi élei
BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRŐL
Munka-, tűz- és környezetvédelem a vegyiparban c. 
továbbképző szeminárium

1992. május 20-22. között tartotta  
az M KE Vegyipari Biztonságtechnikai 
Szakosztálya évi hagyományos tovább
képző szemináriumát Balatonszépla- 
kon, az IKM  üdülőjében. A szem iná
riumra az Országos Munkavédelmi és 
M unkaügyi Főfelügyelőséggel történő  
együttm űködésben került sor. A  ren
dezvényen a vegyipari, gyógyszeripari 
vállalatok és más intézmények m integy  
50 szakembere vett részt.

Az elhangzott előadások első tém a
csoportja a munkavédelem jogi, szerve
zeti kérdéskörének néhány fontos sarok
pontjával foglalkozott.

Dr. Ádám Lóránt, az Országos Mun
kavédelmi Főfelügyelőség elnöke a m un
kavédelem küszöbön álló törvényszintö  
szabályozása tárgyköréből a munka- 
vállalói képviselet új formáiról, szere
péről és feladatairól beszélt.

Dr. Ungvári György, az Országos 
Munka- és Üzemegészségügyi Intézet 
mb. főigazgatója az üzemegyészégügyi 
szolgálat problém áit vázolta.

Dr. Székely Márta országos tisztior
vos a mérgező hatású anyagokra vo
natkozó hazai szabályok végrehajtásá
nak helyzetéről, egyes előírások rövid 
időn belül várható módosításáról tájé
koztatott.

Somogyi János ipari és kereskedelmi 
m inisztériumi osztályvezető a magyar 
műszaki biztonságtechnikai felügyeleti 
rendszer korszerűsítési feladatairól és 
az e téren m egkezdett munkáról szólt, 
amelynek célja az Európai Közös

ségben elfogadotthoz illeszthető hazai 
megoldás kialakítása.

Scheuring Imre nyugalm azott igaz
gatóhelyettes a munkavállalók egész
ségvédelméről és a munkahelyi bizton
ság alapelveiről szóló EK irányelvek fő 
elem eit ism ertette.

Az első témakörhöz kapcsolódott 
még dr. Szabó Mihály főosztályvezető, 
a TVK  R t. biztonságtechnikai alapel
veiről és kihirdetésének tapasztalatai
ról szóló előadása és Bihari Gyula fő
osztályvezet ő (Borsodchem R t.) a Ho
echst cégnél tett látogatást ism ertető  
beszámolója.

A második témakör a vegyipari ka- 
tasztrófaelhárítás kérdéseivel foglalko
zott.

Dr. Szabó Mihály főosztályvezető  
(TV K  Rt.) a vegyipar biztonságtech
nikai logikáját vázolta a tém a beveze
téseként.

Gelencsér László, az IKM szakértője 
az ipari katasztrófaelhárítási törvény 
előkészítésének aktuális állapotáról tá
jékoztatott.

Az USA-ban tett tanulm ányúton  
szerzett információkat ism ertette a ve
gyi anyagokkal kapcsolatos kárelhá
rításról Dorkó Zsuzsanna, a Közép- 
Dunavölgyi Környezetvédelmi Főfelü
gyelőség szakértője. Az erre épülő 
új hazai elhárítási szakemberképzési 
rendszert Poppelyák Pál tűzoltó ezre
des, a BM  TO KI igazgatója m utatta  
be.

A BAZ megyei m entőszolgálat he
lyettes vezetője dr. Deák Gabriella, a 
megyei önkéntes katasztrófaelhárítási

A XXI. FATIPEC Kongresszusról (Amsterdam, 1992) a 
XXII. FATIPEC Kongresszus (Budapest, 1994) előtt

1992. június 15-19. között A m s
terdamban, a RAI Kongresszusi Köz
pontban került sor a XXI. FATIPEC  
(Fédération d ’Associations de Techni- 
ciens des Industries des Peintures, Ver
nis, Em aux et Encres dTmprimerie de 
l ’Europe Continentale) Kongresszusra. 
A kongresszus mottója: Biztonság, 
Egészség, Környezet volt. A rendezvé
nyen 30 országból több mint 550-en 
vettek  részt, és 28 ország szakemberei 
7 plenáris, ill. 6 8  szekcióelőadást tar
tottak  az alábbi témakörökben:

-  emissziócsökkentés, hulladékm egsem 
misítés;

-  vizes bevonóanyagok;
-  pigmentálás;
-  gyártás;
-  tartósság;
-  méréstechnika és vizsgálati m ódsze

rek;
-  oldószerszegény és oldószerm entes 

rendszerek;
-  elektromártó lakkozás;
-  porlakkok.

A hivatalos nyelv angol, ném et és 
francia volt. M indegyik plenáris előa

csoport működésének tapasztalatairól 
szám olt be.

A környezetvédelem tárgykörében 
három előadás hangzott el. Frigyes At
tila, a Környezetvédelm i és Terület- 
fejlesztési M inisztérium főmunkatársa 
a környezetvédelmi törvény előkészü
leteiről és az aktuális hazai helyzetről, 
Szontágh Tamás osztályvezető a Rich
ter Gedeon Rt. veszélyes hulladékke
zelési rendszeréről szólt, m íg Maróthy 
László, a Chinoin Rt. üzem vezetője egy 
általuk kifejlesztett, katalitikus elven 
működő véggáz elégető berendezést is
m ertetett.

A tűz- illetve robbanás elleni véde
lem tém akörével öt előadó foglalko
zott. Négyesi György laboratóriumve
zető a Richter Gedeon R t. biztonság- 
technikai laboratóriumának működési 
tapasztalatait foglalta össze. Zeller Ist
ván osztályvezető a C hinoin Rt.-ben 
tervezett és m egvalósított, számítógé
pes programmal tám ogatott automa
tikus m űveletirányító rendszert ismer
tette.

Maróthy László üzem vezető egy a 
Chinoin R t.-ben, centrifugák közős el
szívóvezetékében keletkezett tűzesetről 
és a vizsgálat eredményeiről szólt.

A porm ozgatás elektrosztatikus ve
szélyeit és a megelőzés lehetőségeit vá
zolta dr. Kompolthy Tivadar szakértő.

Dr. Bozóki Géza adjunktus (Mis
kolci Egyetem ) a porszárítók robba
nási túlnyom ás elleni -  hasonló panel
lel történő -  védelmének megoldási le
hetőségeiről tájékoztatott.

Az előadásokat a vegyipari üzemek
ben alkalmazható új egyéni védőfelsze
relések és védőruházatok szakmai be
m utatói követték.

A háromnapos szem ináriumot a 
résztvevők nagy aktivitása jellemezte.

Perjési Zsolt

dást, valam int a párhuzamosan tartott 
szekcióelőadások közül a legtöbb hall
gatót vonzót szinkron tolm ácsolták (a 
másik két nyelvre).

A  plenáris előadásokat -  a hagyo
mányoknak megfelelően -  a FATIPEC 
tagországok 1 - 1  képviselője tartotta. 
A M agyar Kémikusok Egyesülete ré
széről a plenáris előadó ezúttal Vér
tes Attila professzor (ELTE) volt, aki 
előadása címéül: „A M össbauer spekt
roszkópia alkalmazása a szerves festék- 
bevonatok tanulmányozá8 ában”-t vá
lasztotta. A  plenáris előadás mellett 
a résztvevők még két m agyar előadást 
hallottak: Kovács-Stahl A. -  Óvári M. 
-  Bognár J. (Festékipari K utató) „UV- 
abszorberek vizsgálata különböző kö
tőanyagokban” , ill. Süveg K. (ELTE)
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-  Tálat E. -  Óvári M. (Festékipari 
K utató): „Gam m a-besugárzott epoxi
gyanták tanulm ányozása pozitron-an- 
nihilációs, IR-spektroszkópos és ter- 
m oanalitikai (DTA) m ódszerrel” cím
mel.

Az előadók és a kongresszus tiszt
ségviselői a FATIPEC holland elnöké
től, Max Raafftól FIP jelvényt (FATI
PEC  Important Person) kaptak emlé
kül.

A  kongresszust különlegesen vonzó, 
egyedülálló rendezvények tették em
lékezetessé. Közülük m egem lítem  az 
ipari miniszter és az am sterdam i pol
gárm ester protokoll fogadását, amely 
a m éltán világhírű Rijks múzeumban, 
annak is abban a term ében, amelynek

Vegyészkonferencia ’92

A  Magyar Kémikusok Egyesülete 
évenként megrendezésre kerülő Ve
gyészkonferenciáját 1992-ben Szom
bathelyen tartotta m eg analitikai té
mában július 6 . és 8 . között.

A  négy évvel ezelőtt Pécsett le
bonyolított nagysikerű analitikai jel
legű Vegyészkonferencia után vetődött 
fel az a gondolat, hogy az analitikai 
kém ia témakör is rendszeresen szere
peljen a Vegyészkonferenciák sorában. 
Egyesületünk egyik legnagyobb Szak
osztálya az idén Szom bathelyet, a Ber
zsenyi Dániel Tanárképző Főiskolát vá
lasztotta  a Konferencia színhelyéül. A 
Konferencia felölelte a Szakcsoportok 
évi nagyobb rendezvényeit, így a Koz
metikai szemináriumot, a Kromatog
ráfiás vándorgyűlést, a radiokémiku- 
sok több napos összejövetelét (ame
lyet a megfelelő akadém iai munkabi
zottsággal rendeznek évente), valamint 
a már hagyományos D A K -ot (Dunán
túli Analitikai Konferencia).

A Konferencia programjában a Szak
csoportok előadásain túlm enően elő
ször szerepelt a kliniai kémia tém a
kör (a Szakcsoport m egalakulása most 
van folyamatban), valam int az agro- 
és élelmiszeranalitika -  külön szekció
ként.

A plenáris előadók elsősorban hazai 
és külföldön dolgozó m agyar analitikai 
kémiával foglalkozó szakemberek vol
tak. ő k e t  egészítette ki 1 meghívott 
külföldi plenáris előadó.

A Konferencia iránt hatalmas ér
deklődés nyilvánult m eg, amit a 430 
résztvevő, valamint a 32, többségében 
külföldi, vagy külföldi érdekeltségű ki
állító is bizonyított.

nikl

fő falát Rembrandt Éjjeli őrjárata dí
szíti. Ugyancsak feledhetetlen élm ényt 
nyújtott a 1 0  évenként megrendezésre 
kerülő látványosságra, a Floriadera 
rendezett kirándulás.

A  kongresszuson 14 magyar vett  
részt. Ez a viszonylag nagy létszám  
annak tudható be, hogy a követ
kező, a XXII. FA TIPEC Kongresszust 
1994. június elején a Budapesti K ong
resszusi K özpontban a Magyar K ém i
kusok Egyesülete rendezi, s amelynek  
előkészületeit Amsterdamban legfőbb  
ideje volt m egkezdeni. Ennek m egfele
lően lehetőséget kaptunk, hogy a kong
resszuson, továbbá a vele párhuzamo
san tartott Euroformula ’92 kiállítás 
külön standján bem utassuk Magyaror

A Szakosztály elnökének Dr. Görög 
Sándor akadémikusnak megnyitó sza
vai után, a házigazda Dr. Pusztai Já
nos főigazgató, ill. Dr. Nárai Szabó Gá
bor, az MKE elnöke üdvözölte a m eg
jelenteket. Dr. Pungor Ernő akadémi
kus, tárcanélküli miniszter, a Szak
osztály tiszteletbeli elnöke m egnyitó  
előadásában tudom ánytörténeti á tte
kintést nyújtott az elektródfolyama
tok fizikai-kémiai leírásának fejlődé
séről, valamint röviden bem utatta az 
ionszelektív elektródok kifejlesztése te
rületén végzett több  évtizedes munkás
ságának legkiemelkedőbb eredm ényeit.

Horváth Csaba professzor (Yale Egye
tem ) áttekintette a HPLC és a kapillá
ris elektrolízis helyzetét, fejlődési irá
nyait és alkalmazási lehetőségeit bioló
giai anyagok elválasztására.

Antonius Kettrup, a Müncheni E gye
tem  professzora plenáris előadásában 
bem utatta a vezetése alatt álló m ün
cheni Ökológiai K utató Intézetet, va
lam int ism ertette a németországi ivó- 
vízkutak szennyező anyagainak m eg
határozásával és azok időszakos vá lto
zásával kapcsolatos kutatási tapaszta
latait.

Dr. Gyimóthy János (Szövetségi Élel
miszervizsgáló és Kutató Intézet, Bécs) 
előadásában osztrák mintára egy ma
gyar élelmiszerkönyv kiadásának szük
ségességét hangsúlyozta, mely nélkü
lözhetetlen szakanyag kézikönyv előál
lítónak, kereskedőnek és fogyasztónak  
egyaránt. V itás esetekben igénybeve
heti az illetékes bíróság szakvélem é
nyekhez, de erre támaszkodhatnak az 
exportőrök is.

Kovács Ervin professzor (Lausanne-i 
Egyetem) a kromatográfiás elválasz

szágot, B udapestet és a Kongresszusi 
K özpontot, továbbá hogy kongresszu
sunk első, reprezentatív kiállítású kör
levelét, kis emléktárgyak és rekláma
nyag kíséretében vendégeinknek átad
juk. A budapesti kongresszus főszpon
zora, a C hem ol R t. anyagi támoga
tásával jó l sikerült fogadást is tartot
tunk, am elyen videofilm vetítése és 
Liszt II. M agyar rapszódiájának hang
jai m ellett módunk volt szem élyesen is 
meghívni az amsterdami kongresszus 
résztvevőit és rajtuk keresztül termé
szetesen m inden más érdeklődőt is 
kongresszusunkra, amelynek mottója: 
A lakk- és festékipar fejlődése a tudo
mány és a technika tükrében.

dr. Horkay Ferenc

tásban szereplő molekuláris kölcsönha
tások termodinamikai alapjainak vizs
gálatával összefüggéseket és nagyszámú 
adatot m u tato tt be a funkciós csopor
tok kölcsönhatásának számítására.

A m integy 100 előadás 4, ill. 5 pa
rallel szekcióban került megrendezésre, 
a Szakcsoportok sajátosságainak figye
lem bevételével. A majdnem 100 posz
ter 2 napon keresztül volt kifüggesztve, 
és m indegyik délután 1 - 1  óra állt ren
delkezésre a diszkusszióra.

Az agro- ét élelmiszeranalitika szek
cióban 10 orális és 27 poszterelőadás 
volt. A  nagyszám ú poszteren megfi
gyelhető v o lt, hogy szabványtól eltérő 
m ódszereket ismertettek.

Az automatikus elemzésben 14 előa
dás és 3 poszter szerepelt. E szekció
ban 2 külföldi előadó is tartott előa
dást.

Az elektroanalitikai szakcsoportnál 
7+1 előadás volt, amelyben a legújabb 
elektroanalitikai eredményeket m utat
ták be.

Az érc- és kőzetanalitika fémana
litikai közös szekcióülést rendezett, 
amelyben 7 + 2  volt az előadás, ill. 
poszter aránya. Több előadó foglalko
zott napjaink egyik fontos kérdésével a 
m inőségbiztosítással.

A klinikai kémia tárgykör először 
szerepelt önálló témakörként 4+ 9  előa
dással, ill. bem utatással. A jelentős ér
deklődés is bizonyította, hogy a szak
csoport m egalakítása időszerű.

A környezetanalitikai témakörben a 
8  orális előadás m ellett 1 2  posztert mu
tattak be. A  témák m egoszlottak a 
levegő, v íz és talajszennyezések köré
ben, de néhány előadás a radioaktív 
szennyezettség problémáival is foglal
kozott.

A kromatográfiás szekcióban 14+21 
előadás szerepelt. A metodikai problé
mák m ellett elsősorban biológiai anya
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gok és gyógyszerek elválasztási és 
szennyeződéseinek m eghatározási prob
lémái kerültek ism ertetésre. M egjegy
zendő, hogy számos kromatográfiás 
előadás a felhasználási területének  
megfelelően m ás szekcióban került be
mutatásra.

A radioanalitikai szakcsoport 4 fél
napos előadó ülést szervezett 26 orális 
és 4 poszterelőadással. A főbb téma
körök a nukleáris környezetvédelem, 
röntgenfluoreszcenciás analízis, neut
ron aktivizációs analízis, Mössbauer- 
spektroszkópia, nukleáris módszerek, 
valamint nyomjelzéstechnika és tiszta
ságvizsgálat voltak.

A szerves analitika a tömegspekt- 
rometrids szakcsoporttal közös szek

ciót rendezett 4+ 14  előadással. A 
nagyérdeklődésfi előadások többnyire 
a gyógyszeranalitika különböző terüle
teivel foglalkoztak.

A termo analitikai előadások (5+1) 
bemutatták a termikus analízis szé
leskörű felhasználási lehetőségeit (szer
vetlen kémia, komplexkémia, gyógy
szertechnológia).

A Vegyészkonferencia szakmai szem
pontból jól sikerült és a nagy érdeklő
dés azt mutatta, hogy igény van ilyen, 
egy tudományterületet átfogó hazai 
rendezvényre. A szervezés, elhelyezés 
nem könnyű problémáit kedvesen, ud
variasan oldották meg a szombathelyi 
szervezők, dr. Lorencz Sándor főiskolai 
tanár vezetésével. A szakmai progra

MKE hírek
A Magyar Korróziós Szövetség

A korrózió az anyagi világ rákja, 
alapvetően fontos tevékenység az el
lene való küzdelem . Ezért 1992. április 
22-én m egalakult a Magyar Korróziós 
Szövetség, rövidített néven a HUN
KOR, amivel a korrózióval foglalkozó 
szakemberek régi vágya vált valóra.

Az alakuló közgyűlésen 102 fő vett 
részt, ahol m egszavazták az alapsza
bályt és m egválasztották a Szövetség 
tisztségviselőit.

Az elmúlt évtizedekben is történ
tek kezdeményezések a Szövetség létre
hozására, de ezeket a szem élyes szak
mai törekvések és ellentétek m eggátol
ták. Az elmúlt években az M K E és a 
G TE Korróziós Szakosztályainak Ve
zetősége között kialakult jó munka- 
kapcsolat először a párhuzamos ren
dezvények kiszűrésére irányult. A  ké
sőbbiekben egyre inkább szükségessé 
vált a munkák koordinálása, így a két 
vezetőség tagjaiból kialakult munka- 
csoport hosszas előkészítés után létre
hozta a fenti Szövetséget, amihez ha
sonló a fejlett ipari országokban már 
régóta működik. Az ipar napjainkban 
szükségszerűen változó helyzete arra 
kényszeríti a korrózióvédelem terüle
tén dolgozó szakembereket is, hogy 
tevékenységük meghatározó elem e le
gyen az alkalm azott technológiák kör
nyezetvédelmi és minőségi szem pontja. 
Ma már nem elégséges, hogy egy-egy  
anyag, vagy technológia megfelelő vé
delm et biztosítson, hanem mind az 
anyaggyártásnak, mind a technológiai 
kivitelezésnek m eg kell felelnie az egyre 
szigorodó környezetvédelmi előírások
nak.

A másik szempont a minőség kér
dése. Nem  kell hangsúlyozni azt, hogy 
az elkövetkezőkben a magyar ipar ex
portképessége tekintetében milyen sze
repe van a minőség biztosításának. 
K ényszerítő követelménnyé fog válni, 
hogy a magyar vállalatok eljussanak a 
nem zetközileg elism ert, megfelelőséget 
tanúsító „minőségi b izonyítványához. 
Ez term észetesen vonatkozik a korrózi
óvédelmi technológiák kivitelezőire is.

A  Szövetség a korrózióvédelem és az 
azzal összefüggő környezetvédelem és 
minőség biztosítása területén kutató-, 
fejlesztő-, gyártó-, felhasználó- és el
lenőrző műszaki, gazdasági, jogi és ok
tató szakemberek és szervezetek ön
kéntes és autonóm közössége.

A Szövetség célja:

-  a korrózióvédelmi tevékenység hazai 
és nem zetközi tekintélyének, társa
dalm i, erkölcsi és anyagi elismerésé
nek szervezett előmozdítása;

-  a közérdek védelmében a korrózióvé
delmi munka magas színvonalának 
és etikájának, jog- és szabályszerű
ségének őrzése;

-  a korrózióvédelemmel foglalkozó szak
emberek érdekeinek egyeztetése, össze
hangolása és képviselete;

-  szakterületi műszaki és jogi előírá
sok és szabályozások megalkotásá
nak szorgalmazása.

A Szövetség tevékenysége:

-  közreműködik a szakterületét érintő 
műszaki, gazdasági, társadalm i kér

mot egy jól sikerült állófogadás, vala
mint egy orgonahangverseny tette szí
nessé.

A Vegyészkonferenciával az országos 
napilapok, rádió és TV is foglalkozott. 
A helyi sajtó, TV és rádió több 
alkalommal számolt be az eseményről 
és több előadóval készített interjút.

Örvendetes volt, hogy a régi meg
szokott arcokon tlmenően számos fia
tal is résztvett, sőt előadott a Konfe
rencián. Ez záloga lehet annak, hogy a 
magyar analitika folytatni tudja eddigi 
jó eredményeit nemzetközi téren is.

dr. Liptay György

dések elemzésében, és továbbítja a 
szakemberek szintetizált véleményét 
a tudományos, ipari, alkalmazói és 
oktatói szerveknek és intézmények
nek;

-  szakértői testületet hoz létre, ta
nácsadó szolgálatot teljesít;

-  tagjai szakértői tevékenységének szer
vezésével műszaki és tudományos 
feladatok megoldásában vesz részt;

-  közreműködik a korrózióvédelem te
rületén a korszerű minőségbiztosí
tási rendszer kidolgozásában, segíti 
bevezetését és betartását;

-  közreműködik a környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe vevő 
korszerű korrózióvédelmi eljárások 
kidolgozásában és bevezetésében;

-  véleményezi a szakterület tevékeny
ségével összefüggő jogszabályok és 
hatósági előírások tervezeteit, javas
latokat tesz új jogszabálymódosítá
sokra és új jogszabályok megalkotá
sára;

-  figyelemmel kíséri szakterülete nem
zetközi és hazai eredményeit, az új 
technikai-technológiai megoldásokat 
és módszereket;

-  a tudományos, műszaki és gazda
sági ismeretek átadása és megvita
tása érdekében szakmai előadáso
kat, konferenciákat szemináriumo
kat, kiállításokat stb. rendez és min
derről rendszeres írásbeli tájékozta
tást ad;

-  elősegíti külföldi és magyar válla
latok, intézmények szakmai, üzleti 
kapcsolatait;

-  elkészíti a szakterület etikai kódexét 
és állást foglal az ezzel kapcsolatos 
ügyekben;

-  a szakmai színvonal védelmében ál
lást foglal a különféle korrózióvé
delmi tevékenységre jogosító okmá
nyok kiadásánál (szakértői, vezetői, 
tervezői, vállalkozói stb.);
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Egyesületi élet

-  bel- és külföldi tanulmányutakat 
szervez;

-  kapcsolatot létesít és tart fenn kül
földi társszervezetekkel, elősegíti tag
jai részvételét külföldi konferenciá
kon, ill. külföldi szakemberek rész
vételét saját rendezvényein;

-  vélem ényezi a szakemberképzés rend
szerét és támogatja az oktatás szín
vonalának emelését, figyelem m el kí
sérve a nemzetközi követelményeket;

-  kapcsolatot tart más -  közös célo
kat megfogalmazó -  szakm ai közös
ségekkel;

-  b iztosítja a szakmai társadalm i te
vékenység végzéséhez szükséges fel
tételeket (helyiség, publikálási lehe
tőség stb .);

-  szervezi és ellátja tagjainak érdek- 
képviseletét;

-  tagjairól referencia nyilvántartást 
vezet;

-  tagjainak jogi tanácsadást szervez;
-  javaslatot tesz kitüntetésre, jutal

makra és ösztöndíjakra.

Információk:

A  Szövetség közleményeit elsősor
ban a G T E  „Korinform Tájékoztató”,
az M K E „Közlemények” és a VEKOR

„Korróziós Figyelő” kiadványokban je
len teti meg.

Tagjai:

A  Szövetség tagsága önkéntesség 
alapján közösen tevékenykedni szándé
kozó szakemberek és szervezetek, azaz 
term észetes és jogi szem élyek.

A tagság formái:

Természetes szem élyek, 
rendes tagok, 
pártoló tagok, 
tiszteletbeli tagok  

Jogi személyek
A  Szövetség m űködését két alapít

vány hivatott b iztosítani. Az egyik a 
Bácskai Gyula Alapítvány, amelyre az 
egyéni tagdíjak folynak be. Ez az ala
p ítvány biztosítja a Szövetség működ
tetésé t. A másik a Kurt Schwabe A la
pítvány, melyre a jogi tagvállalatok fi
zetik  be tagdíjaikat.

Ennek az alapítványnak célja:

-  kutatási, fejlesztési tevékenységben  
résztvevő szakemberek támogatása;

-  korróziós tárgyú tudományos és in
formációs folyóiratok, illetve kiad
ványok támogatása;

-  korróziós tárgyú rendezvények szer
vezése és lebonyolítása;

-  a korróziós kutatásban résztvevő  
szakemberek hazai és külföldi konfe
renciákon, továbbképzéseken, tanul
mányutakon való részvételének tá
mogatása;

-  korróziós tárgyú diplomamunkák és 
pályázatok díjazásának támogatása;

-  korrózióvédelmi, valam int azzal össze
függő környezetvédelmi és minőség- 
biztosítási tárgyú oktatási, tovább
képzési tevékenység támogatása. 
A dott tehát az a keret, ami a

magyar korrózióvédelmi tevékenység 
összehangolására, fejlesztésére szolgál. 
Elkészült az „épület alapja” . Most már 
a magyar szakembereken múlik, hogy 
hogyan töltik m eg tartalom m al ezt a 
keretet, milyen lesz maga az „épület” . 
A piaci feltételek szigorúbbá válása az 
ipart nehéz versenyre kényszeríti. A 
Szövetség megalakulása nagy lehetőség  
arra, hogy a szakterület problémáinak 
összehangolásával rövidebb idő alatt és 
hathatósabban lehessen a magyar ter
mékek versenyképességét elérni. Végül 
is ez a cél.

dr. Kálmán Erika

M agas színvonalú techno
lógiához, m agas színvonalú 
szivattyúk. &eav
A ijjjS íL js 'Szivattyúk 
széles választéka --Tt̂
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Újabb fémes korrózióálló szerkezeti anyagok a vegyiparban

S Z Á N T A Y  B A L Á Z S  *

Korunk változó világában a politikai, irodalmi, 
gazdasági változásokat természetszerűleg ipari és 
ezen belül vegyipari változások is követik, az újabb 
mennyiségi és minőségi követelmények miatt változ
nak, megújulnak, kibővülnek a vegyipari technoló
giák. Változnak az üzemi viszonyok a nyomás-, illetve 
hőmérséklet-határok mindkét irányú kitolódása mi
att és ennek következtében megváltoznak a szerkezeti 
anyagok korrózióállóságával, illetve mechanikai tulaj
donságával szemben támasztott követelmények is.

A szerkezeti anyagok alapjaikban nem változnak, 
csak a választékuk bővült. A vegyipari gépészet 
továbbra is természetes és mesterséges, szerves és 
szervetlen, fémes és nem fémes szerkezeti anyagokat 
használ fel.

A vegyipari gépészetben használatos szerkezeti 
anyagokkal a Magyar Kémikusok Lapja is több köz
leményben foglalkozott az elmúlt évek során, pl. [l] 
[2j [3] [4]. Jelen közleményünkben a korrózióálló acél
fajták, a különleges fémötvözetek és a ritkafémek fej
lesztési irányaival és újabban kifejlesztett típusaival 
kívánunk foglalkozni.

A magyar szabványokban nem található szerkezeti 
anyagok megjelölésére külföldi szabványokat vagy, ha 
van ilyen, az Európában használatos DIN anyagszá
mokat használjuk fel. Gyártó céget vagy márka elne
vezéseket csak akkor adunk meg, ha azok általánosan 
ismertek.

A jelen közlemény terjedelme nem teszi lehetővé , 
hogy az egyes korrózióálló acéltípus vagy különleges 
ötvözet esetében megemlítsük a hasonló minőséget 
gyártó összes ismert acélmű nevét és márkajelét. 
Ahol ez mégis előfordul, az nem reklámozás céljából 
történik.

Korrózióálló acélok

A korrózióálló acélok területén a kristályközi kor
róziós hajlam csökkentése az egyik fejlesztési irányzat 
a stabilizáló ötvözőelemek (Ti, Nb) helyett a szén
tartalom csökkentése volt. Minden szövetszerkezetű 
korrózióálló acél esetében kifejlesztették az alacsony 
széntartalmú LC  (Low Carbon), a rendkívül alacsony 
széntartalmú ELC  (Extra Low Carbon) és a külön
legesen alacsony (kristályrácspontok közötti) beékelő- 
déses ELI (Extra Low Interstitioni változatokat. Az 
LC  acélok széntartalma max. 0,03%, az ELC  acéloké 
max. 0,02%, az ELI acélokban a (C+N) max. 0,01% 
lehet.

* BM E Vegyipari Gépek és M ezőgazdasági Iparok Tanszék, 
B udapest

A korrózióálló acélok mechanikai tulajdonságainak 
javítására a szokványos 18/8 Cr-Ni ill. 18/8/2 Cr- 
Ni-Mo acélokba 0,15...0,2% nitrogént ötvöznek. Ezzel 
a folyáshatáruk minden hőmérsékleten 40...50 %-kal 
növekszik.

Új acélfajtaként jelentek meg az ún. maraging- 
acélok (martensite-aging). Ezek kiválással keményedő, 
nagyszilárdságú Cr-Ni-Mo acélok Cu vagy A1 ötvö
zéssel, martenzites, ferrit-ausztenites vagy auszteni- 
tes alapszerkezettel; túltelített szilárd oldatok, ame
lyek öregítéskor megváltoztatják fémtani szerkezetü
ket. Oldó lágyítás után képlékeny állapotukban tet
szés szerint feldolgozhatok, majd viszonylag nem nagy 
hőmérsékleten (480..560°C) egyszeres (öregítő) vagy 
kétszeres (ausztenitesítő és öregítő) hőkezelés után, 
anélkül, hogy vetemednének, szilárdságuk a klasszi
kus korrózióálló acélokénak két-háromszorosára nő. 
Korrózióállóságuk kb. megegyezik a hasonló összeté
telű és szövetszerkezetű korrózióálló acélokéval. Ma
gyar szabványuk nincs. Jellegzetes példaként a követ
kezők említhetők meg:

Az A ISI17-^ jelű martenzites maraging- acél összetétele: 
0,04% C, 0,25% Mn, 0,6% Si, 16,0% Cr, 4,0% Ni, 3,2% Cu, 
0,25% (N v+ T a). Szilárdsági jellemzői; Rm = 1020...1400 
N /m m 2; iípo ,2 =  880...1300 N /m m 2; As =  19..14%; HB 
= 311...420.

Az AISI 17-7 PH jelű ferrit-ausztenites maraging-acél 
összetétele: 0,07% C, 0,6% Mn, 0,4% Si, 17% Cr, 7,0% 
N i, 1,15% Al. Szilárdsági jellem zői hőkezelés után. Rm =
1440.. .1860 N /m m 2; R , 0 ,2 =  1340...1830 N /m m 2; As =
2 .. .9%; HRB =  43...49. Hőkezelés 760°C -on 90 percig, 
majd 560°C -on 90 percig.

Az AISI 17-10jelű  ausztenites maraging-acél összetétele: 
0 ,1 2 % C, 0,7% Mn, 0,6% Si, 17,0% Cr, 10% N i. Szilárdsági 
jellem zői 12 órán át 705°C-os és 24 órán át 650°C -os 
hőkezelés után: Rm =  1010 N /m m 2; Rp0,2 =  690 N /m m 2; 
As =  2 0 %; HRC =  32.

A korrózióálló acélok vizsgálatára legelterjedtebb 
a Strauss- illetve a Huey-próba. A Strauss-próbával 
az acélok kristályközi (szemcsehatár) korrózióra való 
hajlamát, a Huey-próbával az általános korrózióál
lóságot (falvastagság csökkenés mm/év vagy tömeg
veszteség g/m 2 h) vizsgálják kénsavban réz jelenlé
tében, illetve forrásban lévő 65%-os salétromsavban. 
Ezek a vizsgálatok csak egy viszonylag szűk korróziós 
potenciál értékhatáron érvényes eredményeket szol
gáltatnak. Az újabb vizsgálatok a valóságos ható
anyagban történnek potenciosztásos mérésekkel. Ily 
módon a legmegfelelőbb fémes szerkezeti anyag vá
lasztható ki az adott célra „testreszabva” (tailored).

A ferrites korrózióálló acélok kevésbé hajlamosak 
klorid iont tartalmazó oldatokban a feszültségi kor
róziós repedezésre. E téren jelenleg a fejlődés csú-

mid1002 .  X L V I I .  É V F O L Y A M .  10. S Z Á M 405



csat képviselő „testreszabott” szerkezeti anyag a telje
sen ausztenit mentes szuperferrit ELI acél. Jellegzetes 
szuperferrit összetétel a következő: < 0,01% (C+N); 
28% Cr; 2% Mo. Szilárdsági jellemzői: Rm = 420. ..620 
N/mm2; Re = 300 N/m m  ; A5 = 16...22%. Ez az 
ötvözet 145°Cig ellenáll a 42%-os MgCl2 oldatnak. 
Foszforsavnak jobban ellenáll, mint a Cr-Ni-Mo ötvö
zésű ausztenites acél. Jól ellenáll a szerves savaknak 
is. Nagy jelentőségű szerkezeti anyag a nukleáris fű
tőanyag hulladékok feldolgozására szolgáló berende
zésekhez.

A ferrit-ausztenites korrózió acél ellenállóképessége 
a feszültségi korróziós repedéssel szemben szintén 
jobb, mint az ausztenites acéloké. Általában 60% 
ferrit- és 40% ausztenit-tartalmú acélfajtákat gyár
tanak. Ilyen pl. a svéd Sandvik-cég SRE60 jelű LC 
acélgyártmánya, amelynek összetétele: 0,03% C; 1,7% 
Si; 1,5% Mn; 18,5% Cr; 4,75% Ni; 2,7% Mo. Szilárd
sági jellemzői: Rm =  650-900 N/mm2; Rp0 2 = 450 
N/mm2; Rpl,0 = 500 N /m m 2; A5 =  20%; H B  = 260. 
Elterjedten alkalmazzák a nagy klórtartalmú hűtővíz
zel működő kondenzátorok esetében.

Az ausztenites korrózióálló acélok közül a klasszikus 
18/8-as Cr-Ni acélok a leghajlamosabbak a feszült
ségi korróziós repedezésekre, a klorid-ion tartalmú 
oldatokban. A Ni-tartalom növelésével ez a hajlam 
csökkenthető és 45% Ni-tartalom mellett gyakorlati
lag megszűnik. Általában a 25% Ni-tartalom már ki
elégítő védelmet ad a repedés terjedésével szemben.

Az ausztenites korrózióálló acélok a lyukkorrózióval 
és az ezzel azonos elektrokémiai hatásmechanizmusú 
réskorrózióval szembeni ellenállóképessége a Cr% + 
3xMo% összegtől az ún. „hatástényező”-tői („Wirk- 
summe”) függ. Kívánatos, hogy a hatástényező értéke 
legalább 30 legyen. (A hazai gyártású acélok esetében 
ez az érték 23...25). Ebből a szempontból korszerűnek
mondható az 1.4539 anyagszámú LC acél. Összetétele 
<0,03% C; 20...21% Cr; 24...26% Ni; 4,0...5,0% Mo;
1,0...2,0% Cu. Szilárdsági jellemzői: Rm =  450...700 
N/mm2; Rpo,2 = 200 N/m m 2; A5 = 24...34%. Külö
nösen jól ellenáll a kénsavnak és foszforsavnak. Jó az 
ellenállóképessége a kristályközi korrózióval szemben, 
minimális hajlamot m utat a ridegségre és a feszültségi 
korróziós repedezésre.

„Testreszabott” ausztenites korrózióálló acél töb
bek között a karbamid reaktorok acélanyaga, amely
nél az a követelmény, hogy gyakorlatilag ferritmen- 
tes legyen. Jellegzetes típusa a Sandvik-cég 2RE69 
jelű ELC acél gyártmánya. Összetétele: < 0,02% C; < 
0,4% Si; 1,7% Mn; 25% Cr; 22% Ni; 1,2% Mo, 0,12% 
N2. Szilárdsági jellemzői: Rm = 550 N/mm2; Rp0i2 > 
260 N/mm2; A5 > 30%. A ferrit tartalom max. 0,6%.

Tengervizes üzemeltetéshez szánták pl. a Sandyik- 
cég Sanicro 28 jelű LC ausztenites acélját. Osz- 
szetétele: < 0,03% C; 27% Cr; 31% Ni; 3,5% Mo; 
l%Cu. Szilárdsági jellemzői: Rm =  450...700 Nmm/2; 
Rpoi2 =  200 N/mm2; A5 = 45%; H B  = 130...180. 
Tengervizes hűtők, kondenzátorok, csővezetékek szer
kezeti anyaga. A feszültségi korrózió fellépéséhez 40%- 
os CaCl2-oldatban 100°C -on a szakítószilárdság 90%- 
ánál nagyobb húzófeszültség szükséges.

A metángáz vízgőzös reformálásához a katalizá
tor tartó csövek anyagának összetétele 18/37 vagy 
25/20 Cr-Ni tartalmú ausztenites acél. Anyagszámuk: 
I.4848. A csövek összetételében a C:Si arány 1:2, 
a széntartalom 0,4...0,5%. A csövek ridegek, de he

nikl

geszthetők a C:Si arány következtében. A csöveket 
centrifugál-öntéssel állítj ák elő 3-4 m hosszú dara
bokból. Szilárdsági jellemzők öregítés után: Rm =
600...700 N/mm2; Rp0i2 > 300 N/mm2; A5 =  5...7%; 
HRC =  220...260. A japán Mitsubishi-cég a reformer 
csöveket folyamatos öntéssel (Weld forming) gyártja, 
egyenletesebb szemcseszerkezettel, simább felülettel, 
nagyobb méretválasztékban és a falvastagság mentén 
egyenletesebb szilárdsági jellemzőkkel. A csövek szi
lárdsága öregítés után: R m = 650...750 N/mm2; Re 
> 350 N/mm2; As =  10..15%; HRC = 220..230. Élet
tartamuk kb. 10000 üzemóra, amelyet a leállások gya
korisága erősen lecsökkenthet.

A reformer csövek rugalmas kivezető csöveinek 
(„pigtail”) anyaga az 1.4876 anyagszámú Incoloy 800 
márkájú ötvözött acél. A csövek normális Mannes- 
mann-eljárással készülnek. Összetételük: < 0,10% C; 
< 1,0% Si; < 1,5% Mn; 19...23% Cr; 30...35% Ni; 
0,15...0,6% Ti; 0,15...0,6% Al; 0,75% Cu. Szilárdsági 
jellemzői: Rm — 500...750 N/mm2; Rpo 2 — 200 
N/mm2; A5 = 30%; H B  =  135...180.

Különleges fémötvözetek

A különleges fémötvözetek tipikusan „testresza
bott” szerkezeti anyagoknak tekinthetők, mert eze
ket kifejezettten egy vagy több különlegesen agresszív 
közegek elleni korrózióvédelemre fejlesztették ki. A 
különleges fémötvözetek és az utánuk következőkben 
tárgyalt ritkafémek szilárdsági jellemzői és egyéb fi
zikai tulajdonságai még nehezen hozzáférhetők, ezért 
ezeket az 1. táblázatban összefoglalva adjuk meg.

1. táblázat
K ülönleges fém ötvözetek  fizikai jellem zői

Fizikai 
jellemző 
és mérték- 
egysége

Megnevezése 

DIN anyagszám

Monel-fém Hastelloy B Hastelloy
C-276

2.4360 2.4482 2.4811
Rm, N/mm2 450...550 600...1050 700...950
Re vagy
RP0,2, N/mm2 180...250 > 320 > 310
As, % 40...20 > 55 > 46
E, kN/mm2 182 206 222
H B 120...160 190...210 200
p, g/cm3 8,2 5,2 9,0
A,Wm_ 1 °C_1 24,9 20,9 18,5
a 10e, °C“ 1 16 9,6 12,2
Olvadás-
pont, °C 1350 1350 1330
R, / i f i 51 135 136
Hatáskereszt-
metszet, bam - - -

A Monel-fém Ni-Cu ötvözet. Anyagszáma 2.4360. 
Összetétele: 60% Ni; 30% Cu; 1,4% Fe; 1,0% Mn;
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2. táblázat
R itkafém ek fizikai jellem zői

Fizikai 
jellemző 
és mérték- 
egysége

Megnevezése 

DIN anyagszám

Titán
3.7025

Ti-Pd ötv. 
3.7035

Cirkónium Zirkaloy-2 Tantál Nióbium Molibdén Volfrám

R m, N/mm2 500...700 300...420 >450 >500 >420 >280 >700 350...500
Re vagy
Rpo,2, N/mm2 >470 180 >280 >350 >300 >250 >520 >200
a 5, % 25...18 30 >27 >22 >37 CO 00 Cn O >30 >18
E , kN/mm2 105 100 770 950 >190 >110 >350 >415
H B 150...160 170 120 180 >120 100...120 140...160 500...750
P, g/cm3 4,51 4,5 6,5 6,55 16,6 8,57 10,2 19,5
A,Wm_1 °C_1 16,2 17 16,8 17,5 54,5 54,5 150 136
a-106, “C-1 8,2 8,2 5,2 3,6 6,6 7,1 4,9 4,5...5,0
Olvadás-
pont, °C 1668 1660 1852 1849 2996 2415 2620 3410
R , /zfi- 47...55 50 44 74 12,5 14,2 5,0 5,5,
Hatáskereszt-
metszet, bam 5,8 5,8 0,18 0,2 21,3 1,1 2,7 19,2

0,15% C. A szappanfőzők ötvözetének is nevezték, 
mert a savaknak és lúgoknak egyaránt ellenáll. A kor
rózióálló acélokat pótolhatja közepes- vagy nagy kon
centrációjú sósav vagy kénsav jelenlétében. 48%-os 
koncentrációig ellenáll szobahőmérsékleten a fluorsav
nak, a kloridoknak, tengervíznek, zsírsavaknak és szá
mos szerves oldószernek. Nagy koncentrációig ellenáll 
az NaOH-nak és a KOH-nak. Elterjedten alkalmazzák 
pácolóüzemi berendezésekhez.

A Hastelloy-féleségek Ni-Mo ötvözetek, kiváló kor
rózióállósággal. Hengerelt és kovácsolt áruként, ill. 
öntvény alakban kerülnek forgalomba. Jól hegeszthe
tők.

A Hastelloy B  anyagszáma 2.4432. Összetétele: 
62% Ni; 25...30% Mo, max. 1,0% Cr, max. 2,5% Co, 
max. 1,0% Mn, 4,0...6,0% Fe. Egyesíti a Ni és a Mo 
ellenállóképességét a redukáló közegekkel szemben. 
Oxidáló közegek ellen, mint amilyenek a vas- és réz
sók, csak feltételesen használhatók. Jó ellenállást ta
núsít sósav, nedves sósavgáz, kénsav, fluorsav, foszfor
sav és szerves savak, valamint kloridtartalmú oldatok 
korrozív hatásával szemben.

A Hastelloy C anyagszáma 2.4412- Kristályközi 
korróziós hajlamot mutatott sok esetben, ezért új 
változatát hozzták ki:

Hastelloy C-276 anyagszáma 2.4602. Összetétele: 
58% Ni; 15...17% Mo; 14,5...16,5% Cr; max. 2,5% 
Co; 3,5...4,5% W; max. 1,0% Mn; 4,0...7,0% Fe. 
Különösen jól ellenáll az oxidáló közegeknek. Ellenáll 
a nedves klórnak, a klór, kloritok vizes oldatának, 
a kén- foszfor-, ecet- és hangyasavaknak, nitrátok, 
szulfátok és szulfitok, kloridok és klorátok, kromátok 
oldatainak, valamint a cián vegyületeknek.

A Chlorimet-2 összetételében és korrózióállóságá
ban a Hastelloy B-hez, a Chlorimet-S a Hastelloy C- 
276-hoz hasonlít.

Ritkafémek (I. a 2. táblázatban)

A titán legalább 99,5% tisztaságú. Anyagszáma 
8.1025. Maximális szennyezői: 0,25% Fe; 0,1% 0 2; 
0,05% N2; 0,08% C; 0,013% H2. Korrózióállóságára 
különösen jellemző a kloridtartalmú közegekkel szem
beni ellenállása. A száraz klórgáznak nem áll ellen, 
de 0,035% nedvességtartalom esetében már tökéle
tesen ellenáll (ellentétben csaknem az összes többi 
fémmel! ). Különösem jól ellenáll a szerves savaknak, 
a halogén-vegyületeknek (pl. monoklór-ecetsavnak). 
Ellenáll az olvasztott kénnek és a kénvegyületeknek 
(pl. S 02, H2S). Óvatosan alkalmazható oxigéndús at
moszférában, mert a Ti por már levegőn meggyul
lad. Az 1 %-os fluorsav, koncentrált kénsav erősen tá
madja, a koncentrált sósav oldja. A vörös, füstölgő 
salétromsavban kristályközi korróziót szenved, szét
esik, ütésre vagy súrlódásra meggyullad. Korróziója 
jelentősen befolyásolható oxidáló közegekkel történő 
passzivitásával. A klór gyártásban, az általános vegy
iparban, gyógyszeriparban, műszál gyártásban elter
jedten használják hőcserélőkben, fűtőelemként és fő
leg bélés (plattírozó) anyagként.

A titán-palládium ötvözet anyagszáma S.1085. Ösz- 
szetétele: Ti +  0,2% Pd; maximális szennyezők: 
0,05% Fe; 0,1% 0 2; 0,03% N2; 0,012% H2; 0,05% C. 
Kénsavnak, sósavnak, hangyasavnak jobban ellenáll,
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mint a tiszta titán. A királyvíz szobahőmérsékleten 
támadja.

A cirkónium önálló szerkezeti anyagként az általá
nos vegyiparban és a gyógyszeriparban talál alkalma
zásra, különösen a krezol- és parakrezol-nyersanyag 
szintézisek esetében, valamint az olyan folyamatok
ban, amelyekben bróm-hidrogén, cink-bromid, cink- 
brómoxid és hasonló anyagok kerülnek feldolgozásra. 
A cirkónium-por levegőn már a vörösizzás előtt meg
gyullad. Hidrogén hatására cirkónium-hidrid kelet
kezik, amely a szemcsehatárokon mikrorepedéseket 
okoz. A fluor és fluorsav már szobahőmérsékleten, a 
koncentrált kénsav és foszforsav a hőfoktól függően 
erősen támadja. Az 5 %-os nem levegőztetett sósa
vat 100°C -ig, a 3,5 %-osat forrásig bírja. Jól bírja 
a salétromsavat, valamint az alkáli-hidroxidokat min
den koncentrációban. 100°C -ig ellenáll a 20 %-os kén
savnak, oxálsavnak, híg foszforsavnak. Minden hőfo
kon és koncentráción ellenáll a mono-, di- és triklór- 
ecetsavnak.

A Zirkaloy-2 cirkónium ötvözet. Összetétele Zr +
1,2...1,7% Sn; 0,18...0,38% (Fe+Cr+Ni). Korrózióál
lósága kb. megyegyezik a cirkóniuméval. Fontos szer
kezeti anyaga az atomreaktorok melegértékesítő be
rendezéseinek.

A tantál kiváló korrózióállósága kedvező szilárd
sági tulajdonságokkal, képlékenységgel és jó hőveze
tőképességgel párosul. Szerkezeti anyagként legalább 
99,9% tisztaságban alkalmazzák. Hidegen jól alakít
ható. Könnyen oxidálódik, ezért minden hőhatással 
járó megmunkálás, felhasználás csak vákuumban vagy 
védőgáz alatt történhet. Korrózióállósága csaknem az 
üvegével azonos, élettartam a a legtöbb kémiailag ag
resszív közegben gyakorlatilag korlátlan. Rendszerint 
0,4...0,7 mm vastagságban korrózióálló bélésanyag
ként használják. A teherhordó falazatra ragasztják, 
ezüsttel forrasztják vagy robbantással plattizozzák. 
Tantál-berendezéseket használnak a sósav, kénsav, sa
létromsav, foszforsav, ecetsav, klór, hidrogén-peroxid 
hatásával szemben, olcsóbb szerkezeti anyagok hiá
nyában. A 95 %-os kénsavnak 200°C -ig, a 85 %-os 
foszforsavnak 190°C -ig ellenáll. A forró oxigén, nitro
gén és hidrogén gázzal, valamint a szénhidrogénekkel 
szemben igen reakcióképes. Az alkáli-hidroxidoknak 
nem áll ellen.

A nióbium korrózióállóságát tekintve a tantál ver
senytársa lehetne. Szilárdsági jellemzői alig gyengéb
bek, sűrűsége pedig fele a tantálénak, ára viszont a 
másfélszerese. A koncentrált kénsavnak csak 100°C - 
ig áll ellen. A sósavat, salétromsavat, foszforsavat, a 
kloridokat, szerves savakat, fémolvadékokat ugyano
lyan mértékben bírja, mint a tantál. A folyáshatárá
nak növelése céljából a 0,8% Zr, illetve 13,5...16,5% W 
és 4,5...5,5% Mn tartalmú ötvözeteit is alkalmazzák.

A molibdén önálló szerkezeti anyagként ritkán ke
rül felhasználásra, mert könnyen oxidálódik. Jól ellen
áll a lúgoknak, a fluorsavnak, foszforsavnak, koncent
rált kénsavnak és salétromsavnak. A híg salátromsav 
oldja. Minden koncentrációban ellenáll a forrásban 
lévő monoklór-ecetsavnak, az MgCl2-oldatnak. A hi
deg sósavnak minden koncentrációban ellenáll, a forró

mkl

lúg azonban támadja. A vegyiparban sav előállító be
rendezések szerkezeti részeihez, vákuum és védőgázas 
kemence építésben használják. Jó eredményeket értek 
el a molibdénnel, mint szerkezeti anyaggal a reaktor 
szerkezetében fém olvadék cirkulációs hőcserélő rend
szerek esetében.

A volfrám elektrokémiai normálpotenciálja a vas és 
a cink között van, mégis közönséges körülmények kö
zött igen ellenálló a kémiai hatásokkal szemben, a fe
lületén szobahőmérséketen képződő passziváló oxid- 
kártya következtében. Ezt a passziváló hatását ötvö
zeteibe is átviszi. Kiemelkedő az ellenálló képessége a 
fluorsavval, salétromsavval és fémolvadékokkal szem
ben. Ónálló szerkezeti anyagként ritkán alkalmazzák.

A fenti összeállításban meg sem kíséreltük a teljes
ségre törekvést, mert ez megvalósíthatatlan lenne e 
közleményben, mert kötetnyi terjedelemben sem vál
hatna teljessé az állandó fejlődés és változások miatt.

A fejlett ipari országok szerkezetianyag-szabványai 
technikai minimumokat tartalmaznak az egyes szer
kezeti anyagokkal szemben támasztott követelmények 
tekintetében, amelyre a gyártóművek, a piacgazdálko
dással járó versengés következtében kénytelenek ráli
citálni, azaz többet és jobbat nyújtani a szabványos
nál a felhasználók megnyerése érdekében. Ez állandó 
kutatást, fejlesztést tesz szükségessé, amely már-már 
követhetetlenné válik. Ezért jelen közleményünkben is 
csak néhány kimagasló fejlesztési irányt és eredményt 
kívántunk ismertetni a teljesség igénye nélkül.

A vegyiparban használatos szerkezeti anyagok kor
rózióállóságának mértékei -  az eddig elért eredmények 
alapján -  kézikönyvekben, táblázatokba foglalva meg
találhatók. E táblázatok többnyire laboratóriumi kí
sérletek eredményein alapulnak, amelyeket kémiailag 
tiszta vegyszerekkel és vizes oldataikkal végeztek. A 
gyakorlati kémiai folyamatokban azonban ritkán dol
goznak kémiailag tiszta vegyszerekkel, hanem csak 
ipari („technikai”) tisztaságúakkal, amelyek megha
tározott mennyiségben szennyező anyagokat is tar
talmaznak. Ez a körülmény lényegesen megváltoztat
hatja a korróziós táblázatok adatait, ezért ezek csak 
kellő óvatossággal, a gyakorlati tapasztalatokkal egy
bevetve használhatók.

A magyar szakirodalom korróziós táblázatai a kor
rózióálló acélok tekintetében az [5], a különleges fé
mötvözetek és a ritkafémek vonatkozásában a [6] iro
dalmi hivatkozásban találhatók többek között. A kül
földi kiadványok közül a fenti fémekkel foglalkozik pl. 
[7] (8] [9] [10], illetve [ll]. Az utóbbiban megtalálha
tók a melegszilárdsági tulajdonságok is.

A kézirat beérkezett: 1991. jú l. 4.

JELÖLÉSEK

Rm Szakítószilárdság
Re Folyáshatár
Rp0,2 Egyezményes folyáshatás 

(0,2%-os maradó nyúlásnál)
^5 Szakadási nyúlás
E Rugalmassági határ
HB Brinnel-keménység
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Az oszloprendszerű kromatográfiás 
technikák -  néhány előzetes múltszá
zadi próbálkozás után -  az orosz Cvet 
által a század elején kifejlesztett és 
bevezetett technika fokozatos térhó
dítása után ma már az egész vi
lágon, a legkülönbözőbb laboratóriu
mokban széleskörű felhasználásnak ör
vendenek. Különösen intenzív az ezi- 
rányú fejlődés az 1940-es évek máso
dik felétől, az addig használatos ana
litikai módszerekben jelentős átrende
ződést eredményezve.

Az oszloprendszerű gáz- és folyadék
kromatográfiás technikák térhódításá
val párhuzamosan az 1930-as évek má
sodik felétől próbálkoztak a rétegszerű 
folyadék-kormatográfiás technika kifej
lesztésével is. Az orosz-ukrán Izmai
lov és Shraiber (1938) után a magyar 
Békésy (1941) kísérlete volt jelentős 
próbálkozás. Végül az amerikai Kirch
ner és munkatársai (1952) gyakorlati
lag lerakták a ma használt rétegrend
szerű folyadék-kromatográfia alapjait. 
De Stahl és munkatársai (1956) stan
dardizálták a m ódszert, cégek tám o
gatásával készülékeket fejlestettek ki, 
megfelelő szorbensekkel együtt. Stahl 
nevezte el a technikát, s a vékonyréteg- 
kromatográfiáról (angol nevének rövi
dítése: TLC) az első kézikönyvet is ő 
szerkesztette 1962-ben.

A  nagysikerű Stahl-féle TLC-könyv 
m ásodik kiadása (1967-1969) óta ha
sonló terjedelmű, összefoglaló, átfogó 
könyv nem jelent meg, pedig a fejlődés 
e területen is rendkívül intenzív volt

az elmúlt 15-20 évben. A Sherma és 
Fried által szerkesztett könyv, egyéb
ként Marcel Dekker Inc. által kiadott, 
Jack Cazes által szerkesztett Kroma
tográfiás Tudomány monográfia soro
zat 55. köteteként, ezt az űrt igyeke
zett betölteni, s elöljáróban m eg kell 
jegyezni, hogy ezt sikerrel tette .

Az eredeti TLC technika nagy fej
lődése, mára kialakult sokszínűsége 14 
ország 44 specialistájának (közöttük 
viszonylag nagy számú m agyar specia
lista) bevonását igényelte. Az 1047 ol
dalas könyv 2 fő részre oszlott, éspe
dig az 1. rész 13 fejezete a TLC elmé
leti kérdéseivel, a műszereivel, techni
kai megoldásaival, szorbensrétegeivel 
foglalkozik, m íg a könyv 2. része a 
TLC alkalmazásait foglalja össze, még
pedig főleg vegyülettípusonként cso
portosítva azokat.

Amennyire szerencsésnek nevezhető  
az, hogy a szerkesztők specialistákat 
kértek fel egyes fejezetek megírására, 
e törekvés eredményének tudhatjuk be 
azt is, hogy az egyes fejezetek „össze
dolgozása” nem minden esetben  járt 
sikerrel, s terjedelmi egyenetlenségek is 
megfigyelhetők.

K étségtelen, hogy az első rész fejeze
tei sikerültek jobban, bár az egyes fe
jezetek egym ásutánisága nem mindig 
logikus. Az olvasó számára az egyik 
szerkesztő (J. S.) által írt 1. fejezet 
jó eligazítást ad az alaptechnikákról, 
anyagokról és készülékekről. N em  le
hetünk teljesen elégedettek viszont a 
2. fejezettel, amely az elm életi alapo
kat foglalja össze, hiszen pl. tú l sok 
szó esik a különböző szemiempirikus 
modellekről; hiányolható ugyanakkor a 
Gutocáon-iskola eredményeinek a köz
lése. Alapos fejezetekben olvashatunk  
az alapvető fontosságú réteglapokról, a 
túlnyomásos rétegkromatográfiáról, a 
műszeres TLC-ről, a preparatív réteg
kromatográfiáról. Nem tartom  viszont 
jónak a nagyalakú, kevés információt 
hordozó készülék, ill. eszközábrákat 
(pl. a fotódokumentációnál).

A  felhasználók szám ára az alkal
m azási fejezetek a citációs adatokkal 
együtt különösen sok információt hor
doznak. A válogatott irodalom kor
szerű, általában a klasszikus irodalom
ból a m a is használható eredményeket 
közlők kerültek be, de a szerzők a bősé
ges irodalomból nem egyformán válo
gattak . Az egészében sikeres alkalma
zási résszel kapcsolatban bizonyos kifo
gások is emelhetők, s ez is a különösen 
nagy terjedelem, a sok országból szer
vezett fejezetírói gárda sokszínű szem
léletéből, különböző felkészültségéből 
is következik.

Túlzott terjedelem jellem zi az ele
mek rétegkromatográfiáját, kevesebb 
több lett volna. U gyanezt m ondhat
juk a polimerek rétegkromatográfiájá- 
ról szóló fejezetről is. N em  tekinthető 
teljesen kielégítőnek a gyógyszerek és 
drogok vizsgálatával foglalkozó fejezet, 
ahol a képletek töm ege helyett a nagy
számú elválasztási eredm ény leglénye
gesebbjeit kellett volna rendszerezni. 
Szólnunk kell arról is, hogy egyes fe
jezetekben (pl. lipidek) közölt ábrák 
(nagy foltok stb.) nem  szerencsésen 
m utatják be a technikát. Ez áll eseten
ként a kétdimenziós kromatogramokra 
is.

A  könyv ajánlható a legkülönbö
zőbb laboratóriumokban dolgozó ana
litikus és preparatív vegyészek, bioké
mikusok, gyógyszerészek, valamint a 
TLC-t és változatait -  köztöttük a leg
újabb technikákat -  használó specialis
ták (pl. orvosok, környezetvédők), de 
a TLC elméleti kérdéseivel foglalko
zók részére is. Külön kell arról is szót 
ejteni, hogy a kromatográfiás techni
kák egyre növekvő felhasználása miatt, 
célszerű lenne oktatásukat már a kö
zépiskolában elkezdeni, az egyeteme
ken folytatni, s m indehhez e könyv is 
jó szolgálatot tenne, m int a legegysze
rűbb kromatográfiás technika összefog
laló m űve.

Tyihák Ernő
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Korszerű ipari áramlásmérő rendszerek
REMÉNYI  T I B O R

Az áramlásmérés jelentősége és technikái

Az ipari technológiákban és a kommunális fo
gyasztó rendszerekben a folyékony és gáznemű anya
gok zömmel zárt körszelvényű csővezetékekben áram
lanak. Elemi követelmény ezeknek az anyagáramok
nak a kézbentarása, amelynek elsőrendű eszköze a 
megbízható áramlásmérő berendezés. Szokásos még 
a hétköznapi gyakorlatban az áramlásmérés helyett 
a mennyiségmérés, hozammérés, fogyasztásmérés stb. 
kifejezéseket is használni. Mi ebben a dolgozatban 
a nemzetközi szabványoknak is legjobban megfelelő 
tömeg- vagy térfogatáram(lás) mérés kifejezést hasz
náljuk. Érthetően ezen áramlásmérőkkel szemben nö
vekszik a pontossági igény, hiszen minél pontosabban 
és részletekbe menően ismeri valaki az átadott, át
vett (=szállított) anyagmenyiséget, annál megalapo
zottabb lesz az anyagköltségek számítása. Mindezek
ből következően világszerte felgyorsult az áramlásmé
rések kutatása-fejlesztése és az új áramlásmérő esz
közök gyártása. A legkülönfélébb fizikai elveket fel
használva rendkívül szélessé vált a választék, kezdve 
a legegyszerűbb, olcsó műszerektől az igényes és bo
nyolult precíziós mérőrendszerekig.

A fejlődés nemzetközi és hazai irányai

A fejlődésben világszerte két fő vonulat érzékel
hető: nevezetesen egyrészt a rendkívül egyszerű és ol
csó áramlásmérő eszközök „reneszánsza” (vagy újra 
megszületése), másrészt a nagyon igényes és bonyolult 
mikroszámítógépes mérőberendezések rohamos elter
jedése tapasztalható [1],

A nemzetközi viszonylatokat tekintve a legfigyelem
reméltóbb korszerű elvek és új konstrukciók a követ- 
kezőek:
-  örvényleválásos áramlásmérők (Bopp-Reuther, Fox- 

boro, Kent, Turbo-Werk, Yokogawa-Electrofact 
stb.);

-  ultrahangos Doppler reflexiós folyadékáramlásmé
rők (International Controls-TCC, Foxboro, Sie
mens, Fischer-Porter, Panametrics, Danfoss stb.);

-  turbinás áramlásmérők folyadékra és gázokra szé
les tartományban (Brooks, Rombach, Turbo, Inst- 
romet, Hydril, Daniel stb.);

-  thermometriás (kalorimetriás) áramlásmérők (Bro
oks, Dantec, Kobold, Honsberg stb.);

-  közvetlen tömegáramlásmérők Coriolis erő vagy 
egyéb tömeghatás érzékeltetés alapján (Rosemount- 
Micro Motion, Euromatic Machine stb.);

-  szűkítőelemes áramlásmérők bonyolult korrekciós 
algoritmusokkal és mikroszámítógépes jelfeldolgo
zással (Daniel, Hydril, Hartmann-Braun, Istromet, 
Siemens, Foxboro és nagyon sokan mások; a „Flow

* VEGYÉPSZER R t., Budapest

rrikl

Computer” egységben kiemelkedő a Schlumber- 
ger/Solartron, a DART, a Daniel, a Foxboro stb.);

-  egyszerű, közvetlen vizuális áramlásjelzők megje
lenése (Honsberg-OPTIFLUX, ERDCO-See-Flow, 
Armor-Flow stb.);

-  Pitot-csöves alapelven működő, nyomáseséses ér
zékelésű áramlásmérő konstrukciók (Honeywell, 
Dwyer, Cirkel stb.);

-  egyszerű torló-rugós, lapátos közvetlen áramlás
jelzők (pl. International Controls-ICC, ERDCO, 
EARL stb.).
A magyarországi fejlesztések is a fenti irányzatok

hoz csatlakoznak, azok egyikének vagy másikának te
rületén értek el a hazai fejlesztőműhelyek és gyár
tóhelyek említésre méltó eredményeket. Túlsúlyban 
vannak a licencvásárlások és külföldi gyártási koope
rációk, kisebb arányt képviselnek az eredeti magyar 
konstrukciók.

Jelen közleményben a szűkítőelemes és turbinás 
áramlásmérés korszerű követelményeiről és a legújabb 
gyakorlati eredményeiről számolunk be. Ennek oka 
elsősorban az, hogy Magyarországon ezen a terüle
ten állnak leginkább rendelkezésre a gyrátástechno- 
lógiai feltételek és ebben a kategóriában sikerült jó 
eredményeket elérni. A többi, az előzőekben felsorolt 
áramlásmérési technikák olyan finommechanikai és 
mechatronikai gyártási felkészültséget, valamint ku
tatási háttérbázist felételeznek, hogy azokhoz a nyu
gati technológiák, esetleg teljes gépparkok vagy kész 
részegységek közvetlen megvásárlása szükséges. Eb
ből következően ezekben az irányokban legfeljebb a 
követő fejlesztéseknek van esélye, az eredeti hazai mű
szaki alkotásoknak nagyon kicsiny lehetősége nyűik.

A szűkítőelemes és turbinás áramlásmérésekkel 
szemben támasztott korszerű követelmények

A követelményrendszer természetszerűleg nagy ré
szében ugyanaz, mint az összes egyéb áramlásméré
sekkel szemben, ám a fizikai elvből és a mérőrendszeri 
felépítésből adódóan érdemes kiemelni néhány speci
fikus tényezőt. Ilyenek:
-  a mérőrendszer egészének pontossága és a megbíz

hatósága fontosabb, mint az egyes elemek kiraga
dott minősége vagy minősítése;

-  a mérési tartomány legyen nagy, a legnagyobb és 
legkisebb mérhető mennyiség aránya lehetőleg érje 
el a 10:l-et (vagy esetenként a 25:1-et!);

-  a technológiai alkalmazhatóság legyen minél széle
sebb körű, azaz: pl. folyadékokra és gázokra egy
aránt legyen használható az eszköz akár normál, 
akár robbanásveszélyes környezetben;

-  a mérőeszköz közvetlenül szolgáltassa a tényleges 
térfogat- vagy tömegáram mérőszámát Sí egység
ben, azaz maga a műszer végezzen el automati-
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kusan és folyamatosan mindennemű korrekciót és 
rész-számítást;

-  bizosított legyen a digitális intelligenciához való il
leszkedés és csalakoztatás (mikro- vagy mini számí
tógépek, intelligens perifériák);

-  az eredő mérési bizonytalanság („mérési hiba”) ne 
legyen nagyobb, mint 0,8...1,25%!;

-  illeszkedjen a rendszer a világszabványokhoz és a 
nemzetközi ajánlásokhoz;

-  legyen a mérőberendezés állékony, és szolgálatásai- 
hoz képest minél olcsóbb.

A szűkítőelemes és ezen belül is a mérőperemes 
áramlásmérés újbóli térnyerésének magyarázata ab
ban van, hogy ma már rendelkezésre állnak azok az 
elvi és gyakorlati megoldások, amelyekkel az óriási ha
gyományra visszatekintő és mechanikailag rendkívül 
egyszerű mérőperem alkalmassá tehető a fenti követel
ményrendszer teljesítésére. Fontos tényező, hogy ez- 
idő szerint a szűkítőelem az egyetlen mindennemű kö
zegre (folyadék, gőz és gáz) alkalmas ipari áramlásér
zékelő eszköz, amelyre teljeskörűen és nagyon precízen 
megvalósult és világszerte elterjedőben van a nemzet
közi szabványosítás [5]. Az ISO 5167, az ISO 5168, az 
ISO 6976, az AGA No.3, AGA No.8, az AGA No.19, 
továbbá az ASME és az IFC egyértelműen leírja és 
előírja a mérőperemes és Venturi csöves áramlásmé
rések korszerű méretezésének és hitelesíthetőségének 
kritériumait, sőt még az ezzel összefüggő közegálla
potok nagy pontosságú számításait is. (ISO =  Inter
national Organization for Standardization, AGA = 
American Gas Association, ASME =  American So
ciety of Mechanical Engineers, IFC = International 
Fluid Committee)

A turbinás áramlásmérésnek is nagy múltja van. 
Ipari alkalmazása az 1950-es évek elején kezdődött. 
Magyarországon az 1960-as évek közepétől terjedt el 
folyadékok mérésére. Azóta igen sokat fejlődött ez a 
technika, ma már mind folyadékokhoz, mind gázokhoz 
számtalan konstrukciót kínálnak az amerikai és euró
pai cégek. A nemzetközi szabványosítás most indult 
meg, az ISO 1992-re tervezi az egységes követelmény- 
rendszer kiadását. Az axiális mérőturbinák előnye a 
szűkítőelemekkel szemben, hogy jóval kisebb méret- 
tartományokban (4-6 mm csőátmérőtől) és igen tá
voli nyomáshatárok között is jól használhatók. Ked
vező tulajdonságuk az is, hogy a frekvencia (impulzus- 
sorozat) mérőjel közvetlenül feldolgozható, így nem 
kell nyomáskülönbség távadót felszerelni. Alkalmazá
sát viszont korlátozza az a tény, hogy gőzökre (legú
jabban üvegszálas optikával kombinált turbinát gőz
mérésre is ajánl néhány angol cég) nem használhatók, 
továbbá az, hogy az érzékeny forgó mechanizmus pre
cíz és viszonylag drága gyártástechnológiát igényel. 
Gázokhoz való alkalmazásakor ugyanolyan járulékos 
korrekciók szükségesek, mint a mérőperemeknél.

Az átfolyási egyenletek intelligens megoldása

A szűkítőelemes áramlásmérés elméleti fizikai alap
já t az úgynevezett átfolyási egyenletek képezik. Az 
általános átfolyási egyenlet alakja a következő:

qm,v = f[dp,a,e{dp,p),p(p,T,K)} (kg/s, m3/s),
továbbá fennáll az

a = C ■ E

összefüggés, ahol
qmü =  tömegáram vagy térfogatáram 
dp =  mérőnyomás (mbar) 
a  =  átfolyási szám 
e =  expanziós szám
p =  a mérendő közeg sűrűsége (kg/m3) 
p =  a közeg abszolút nyomása (bar)
T = a közeg abszolút hőmérséklete (K)
K  =  kompresszibilitási tényező 
C =  sebességi tényező, amely a geometriai csőszű

kítés és a Reynold-szám függvénye
E  = belépési sebességi tényező (ugyancsak a szűkí

tés függvénye)
Csőszűkítésen a mérőperem átömlő nyílásának (fu

ratának) átmérőjéből (d) és a mérőperemet magában 
foglaló csővezeték belső átmérőjéből (D) képzett há
nyadost (d/D) értjük.

Az átfolyási egyenletek csak iterációs úton oldha
tók meg, mert az abban szereplő tényezők egymástól 
is függnek. A tömeg- vagy térfogatáram értékét, mint 
az egyenlet megoldását akkor fogadjuk el helyesnek, 
ha az iterációs lépések során nyert két egymás után 
következő eredmény különbségének hibája kisebb lesz 
egy előre megadott, elegendően kicsiny számnál. Ez 
a közelítési hiba a legújabb eljárásokkal és eszközök
kel 10-4 ...10-5 értékű korláton belül tartható, ami 
rendkívüli pontosságnak felel meg.

A hagyományos méretezéskor, illetve a régebbi 
áramlásmérő eszközökben tulajdonképpen az átfo
lyási egyenletet csak egyetlen munkapontban -  álta
lában a felső mérési határon -  oldották meg, de ott 
is csak közelítő pontossággal, mert pl. az expanziós 
szám, a viszkozitás vagy az izentrópikus kitevő ér
tékét nem számították, hanem táblázatokból esetleg 
nomogramokból határozták meg. Mindebből követke
zett, hogy az üzemi gyakorlatban a számított mun
kaponttól eltérő mérőponton a hagyományos mérő- 
berendezések nem is dolgozhattak 5...20%-nál kisebb 
hibával. Ehhez járult még a sürűségfüggésből adódó 
nem kis bizonytalanság, ami gőzök és nem ideális gá
zok mérésekor az összes mérési hibát olykor 20-30%- 
ra is megnövelte!

Az átfolyási egyenlet intelligens megoldása abban 
áll, hogy a szűkítőelemen létrejövő mérőnyomást, to
vábbá az áramló közeg mindenkori statikus üzemi 
nyomását és hőmérsékletét mikroszámítógépes áram
lásmérő aritmetikai készüklékkel (flow computer) dol
goztatjuk fel, méghozzá olyan beépített program sze
rint, amely tartalmazza az átfolyási egyenlet való
ban korrekt, teljesértékű és folyamatos megoldását.

mkl1002 .  X L V I I . É V F O L Y A M .  10. S Z Á M 411



Az ilyen aritmetikai készülék állandóan figyeli és be
meneti változóként kezeli a mérőnyomás, az üzemi 
nyomás és az üzemi hőmérséklet mindenkori értékeit, 
ezért a méretezési munkaponttól eltérő üzemi álla
potokban is, azaz a teljes működési tartományban 
igen nagy pontossággal szolgáltatja a mérőrendszer 
az anyagáramlás (átfolyt mennyiség) adatait. A szá
mítási hiba ezekben a műszerekben 0,005 vagy 0,01%- 
nál nem nagyobb!

A teljes mérőköri elrendezést az 1. ábrán láthatjuk.

1

1. ábra. Általános mérőköri elrendezés mérőperemmel 
1 hiteles mérőszakasz a szűkítőelemmel; 2 nyomáskülönbség
mérő; S nyomásmérő; 4 hőmérséklet-érzékelő; 5 hőmérséklet- 
távadó; 6 sorkapocs; 7 25-eres számítástechnikai csatlakozó;

8 mikroprocesszoros számítóegység; 9 integrátor;
10 regisztrálómüszer

A turbinás áramlásmérés általános alapegyenlete a

qv = f ( N , p , T , K )
alakban írható le, ahol 
qv — a térfogatáram (m3/s)
N  =  a turbina által szolgáltatott jelszám (impul

zusszám)
p =  a közeg abszolút nyomása (bar)
T  =  a közeg abszolút hőmérséklete (K)
K  = kompresszibilitási tényező 
Ennek az összefüggésnek a kezelése matematikailag 

egyszerűbb, hiszen a térfogatáram explicit alakban, 
iterációs műveletek nélkül meghatározható. Az intel
ligens jelkezelés itt abban áll, hogy egyrészt a min
denkori nyomás, a hőmérséklet és a kompresszibili
tási tényező függvényében az áramlásmérő aritmetikai 
készülék automatikusan és folyamatosan számítja az 
áramló közeg üzemi sűrűségét, másrészt a munkapont 
függvényében automatikusan korrigálja a turbina hi
bagörbéjét.

mkl

RV32
2. ábra. A  turbinás áramlásmérés alapkapcsolása 

1 mérő szakasz; 2 mérőturbina; S nyomásmérő;
4 hőmérséklet-érzékelő; 5 hőmérséklet-távadó; 6 sorkapocs;
7 25-eres számítástechnikai csatlakozó; 8 mikroprocesszoros 

számítóegység; 9 integrátor; 10 regisztrálóműszer

A mérőrendszer elvi kapcsolását a 2. ábra mutatja.

A magyarországi fejlesztési eredményekről

Az előzőekben ismertetett követelményrendszert 
kielégítő és a leírt elven működő egyes készülékeket, il
letve komplett mérőrendszert a hazai fejlesztőhelyek 
és gyártócégek is előállítottak 1986-87-től, és kínál
nak ma is. A fentiek szerinti mikroprocesszoros áram
lásmérő aritmetikai készülékek fejlesztése és sorozat- 
gyártásának elindítása terén a legjelentősebb ered- 
mémyeket
-  az MMG Automatika Művek,
-  az OGIMEX-VEGYÉPSZER Rt. társulás,
-  a GÉPSZEV-TEXELEKTRO szövekezet 

érte el.
Komplett mérőrendszert ajánl és szállít, beleértve a 

teljes tervezést és rendszerprogramozást a VEGYEP- 
SZER Rt,, és a FlowCont Kft. ($. ábra). Ennek a mé
rőrendszernek legfontosabb műszaki adatai az aláb
biak:
-  csővezeték mérete: NA 50-től NA 1000-ig mérőpe

remmel, NA 6-tól NA 400-ig turbinával;
-  üzemi nyomás: max. 500 bar (gázoknál max. 100 

bar), kibővíthető;
-  üzemi hőmérséklet: gázokra: -50...+92°C , folyadé

kokra: 0,2...350°C , gőzökre: max. 600°C ;
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3. ábra. Vízgőzök tömegdramldsmérésére alkalm at aritmetikai egység 
fényképe

-  az aritmetikai egység (flow computer) pontossága: 
0,1%. Kijelzések: 8 karakteres LED, amelyen meg
jeleníthetők a mérőág összes lényeges geometriai, 
fizikai, fizikai-kémiai és diagnosztikai jellemzői, be
leértve természetesen a tényleges áramlás pillanat
nyi értékét, az átfolyt mennyiség összegzett értékét 
és az adott mérőkör határfeltételeit;

-  4...20 mA-es be- és kimeneti jelforgalom;
-  hőmérséklet-érzékeléshez Pt-100 ellenálláshőmérő 

csatlakozás;
-  távszámlálásra alkalmas impulzus kimenet;
-  számítógépes kommunikáció RS 232 soros vonalon;
-  a teljes rendszer eredő pontossága: 0,75...2,5%.

A mérőrendszer elvi kapcsolása gyakorlatilag meg
egyezik az 1. és 2. ábrával.

Az áramlásmérő rendszert az Országos Mérésügyi 
Hivatal (OMH) 1990-ben hiteles mérésre alkalmas 
ipari mérőeszköznek ismerte el. A mérőkör elemei és 
a teljes mérőkör hitelesítési engedéllyel rendelkeznek. 
Fontos szempont, hogy a mérőrendszert robbanásve
szélyes környezetben is lehet telepíteni. Az EEx-ib
II.A és EEx-ib II.B védettségű mérőeszközökkel biz

tonságosan oldható meg a földgázszállító hálózatok
ban a mennyiség/fogyasztás mérése.

Alkalmazási és tervezési ajánlások

A már gyakrolatban is kipróbált felhasználási terü
letek közül kiemeljük az alábbiakat:
-  ipari vízvezeték, vízszállító rendszerek mérései;
-  kazánüzemek, fűtőerőművek komplett anyagáram

lás-mérései (fogyasztott víz, felhasznált fűtőgáz, 
termelt gőz, visszatérő kondenzvíz stb. autonóm 
mérése és rendszerbe foglalt anyagmérlege);

-  gőz távvezetékek elszámolási fogyasztásmérései;
-  melegvíz távvezetékek (távfűtő hálózatok) elszámo

lási fogyasztásmérései;
-  földgázszállító csőrendszerekben nagypontosságú 

térfogatáram-mérés és összfogyasztás-mérés (Ci-től 
Cio-ig!))

-  üzemi csőhálózatokoban szállított levegőmennyiség 
pillanatnyi és összegzett mérése;

-  ipari gázok átáramló mennyiségek meghatározása 
és folyamatos mérése (pl. C 0 2, N2, 0 2, NH3 stb.). 
A tervezési, méretezési, telepítési, szerelési és mű

szerköri illesztési feladatok teljesen hasonlóak a már 
ismert szabványos eljáráshoz, azzal a különbséggel, 
hogy hardver felépítését tekintve lényegesen leegysze
rűsödik a mérőkör, mert a hagyományosan különálló 
gyökvonó, összegző integrátor, jelfigyelő és zavarjelző 
egységek funkciója mind benne foglaltatik az egyetlen 
táblaműszer méretű aritmetikai készülékben.

A következő példákon bemutatjuk a mérőperemes 
mérőrendszerrel átfogható mérési tartományok tipi
kus adatait. A táblázat számai tájékoztató adatok, az 
elméletileg lehetséges, szabványosan megvalósítható 
mérések szélső értékeit tartalmazzák, a konkrét mé
retezést nem helyettesítik.

1. példa: Földgáz mérése

A földgáz összetétele mól %-ban: nitrogén: 1,5 -  szén-dioxid: 1,9 -  metán: 94,2 -  etán: 2,4 
A gáz átlagos hőmérséklete: 15°C , relatív sűrűsége: 0,5911.
Legyen a földgáz nyomása: 10 bar abs, ekkor az átlagos kompresszibilitási tényező: 0,9815.
A lehetséges mérhető áramlási értékek az alábbiak:

Névleges csőátmérő NA (mm) 50 100 200 300 400 600
Legkisebb áramlás Qm,n (Nm1 2 3 * S./h) 20 50 275 615 1 200 2 470
Legnagyobb áramlás Wmal (Nmá/h) 8 000 27 000 128 000 289 000 515 000 1 135 000

2. példa: Vízgőz mérése

Hőmérséklet: 180°C, nyomás: 8 bar abs, fázisállapot: túlhevített

NA (mm) 50 100 200 300 500
Gmin (kg/h) 16 40 145 350 900
GmaX (kg/h) 3 850 15 700 63 000 142 000 393 000

S. példa: Az 1. példában szereplő földgáz mérése NA 200-as csővezetékben az átlagos nyomás függvényében

p (bar abs) 2 5 10 25 50 75
Qmin (Nm3/h) 125 185 275 430 625 785
Qmax (Nm3/h) 25 000 64 500 128 000 332 000 625 000 1 100 000
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Pontossági és megbízhatósági kérdések

Az anyag- (és/vagy energia) forgalmi elszámolások
ban az áramlásmérések jósága legalább annyira függ 
a teljes mérőrendszer alkalmasságától, mint az egyedi 
készülék pontosságától. Ennek ellenére az tapasztal
ható, hogy aránytalanul nagyobb gondot fordít a ku
tató, a tervező, a kivitelező, sőt még a felhasználó is 
az egyes műszerek specifikációira, minősítésére, mint 
az egész mérőrendszer minőségére.

A mindennapos gyakorlatban pedig sokszor több 
hiba adódik abból, hogy helytelen a primer csőveze
ték geometriája, a nyomásközlő vezetékek szerelése, 
számtalan hidrosztatikus és hidromechanikai járulé
kos hiba rontja a mérést, nem megfelelőek a mintavé
teli helyek, nem illeszkednek a mérési, illetve jeltarto
mányok, elégtelen a mérési algoritmus stb. Ezeket a 
hibákat csak az egészre tekintő komplex szemlélettel 
lehet a lehető legkisebbé tenni, nem pedig azzal, hogy 
a mérőhurok egy-egy kiragadott elemének -  mint pl. 
a dp/i távadónak -  az abszolút pontosságát akarjuk 
mindenáron növelni [2j.

A megbízhatóság szorosan összefügg olyan követel
ményekkel, mint a hardver tartóssága, az egész mérési 
konfiguráció állékonysága, a rendszertervezés igényes
sége, a szervizelhetőség, a szoftver kipróbáltsága, a 
kellő redudancia, a magas kihasználtsági fok, a kör
nyezetbarát kialakítás stb. [2].

Ma Magyarországon a szűkítőelemes áramlásmérő 
berendezések zöme (már amelyik egyáltalán észlelhe
tően üzemel!) nem működik pontosabban, mint a 15- 
25% eredő mérési bizonytalansághoz tartozó hibaha

tár. Természetesen ez elfogadhatatlanul nagy hiba. A 
mérőrendszerek eredő bizonytalansága 3-5%-ra csök
kenthető viszonylag olcsó és néni túl modern eszkö
zökkel, ha a tervezést és a gyakorlati kialakítást a 
célra alkalmasság és megbízhatóság elvének szigorú 
követésével végzik, és kulturált műszaki felügyeletet 
biztosítanak. Ez a mérési hiba már az üzemi vezérlés- 
és szabályozástechnika gyakorlatában elfogadható, 
és 0,5-1%-is eszközökkel, nem túl drágán megvalósít
ható.

Szűkítőelemes folyamatosan korrigált eljárással ma 
a 0,75-1,25%-os eredő bizonytalanság érhető el, na
gyon gondos tervezés és telepítés feltételezésével, 0,1- 
0,25%-os mérőelemekkel.

Ez a pontosság már elegendő a szigorú elszámo
lási mérésekhez. Megvalósításuk korszerű mechanikai 
gyártást és mikroszámítógépes számítóművet (Flow 
Computer) igényel [3, 4],

A kézirat beérkezett: 1991. jún . 14.
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Új nemzetközi egyezmény a vegyi anyagokkal való munkavégzés 
biztonságáról

B É K É S  A N D R Á S  *

Az Egyezmény koncepciója és kidolgozásának 
kronológiája

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) az Igaz
gató Tanács 1987-es határozata óta foglalkozott egy 
olyan nemzetközi egyezmény és a hozzá tartozó aján
lás előkészítésével, amely átfogóan szabályozza a ve
gyi anyagokkal való munkavégzés biztonságának alap
vető szempontjait. Az Egyezmény és Ajánlás első szö
vegtervezetét 1988 júniusában véleményezték a tagor
szágok, majd 1989 júniusában került az ILO szakbi
zottsága elé. 1989-ben a szakbizottság megvitatta és 
tisztázta az Egyezmény és Ajánlás alapelveit. Az így 
született dokumentumot -  az Egyezmény és Ajánlás 
tervezetét — az ILO irodája az ilyenkor szokásos eljá
rásnak megfelelően ismét véleményeztette a tagálla
mokkal, majd a beérkezett vélemények figyelembevé
telével előkészítette a két okmányt az 1990-es második 
szakbizottsági olvasásra és vitára. Erre 1990. június 
7-e és 21-e között került sor. A szakbizottság mun
kájának eredményeként kialakult nemzetközi Egyez
ményt és Ajánlást az ILO konferenciája 1990. június 
25-én ellenszavazat nélkül fogadta el.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfe
lügyelőség (OMMF) szakértőjeként a magyar kor
mány képviseletében személyesen vettem részt mind 
az 1989-es, mind az 1990-es szakbizottsági munkában. 
A két dokumentum előkészítése még a szokásosnál is 
nehezebb feladatot jelentett, mivel ilyen jellegű át
fogó szabályozásra eddig még nemzetközi megállapo
dás keretében soha nem került sor. (1989-ben a szak- 
bizottság rekordot javított: a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet fennállása óta ez a bizottság tárgyalta meg 
egy egyezménnyel kapcsolatban a legtöbb módosító 
javaslatot.)

Az előkészítő munka során az anyag számos mély
reható, koncepcionális változáson ment át. Az ILO 
irodájának eredeti elképzelése szerint, amelyet az ál
taluk kiadott 1988-as vitaanyag tükrözött, az Egyez
mény és az Ajánlás nem határozta volna meg a „ve
gyi anyag” fogalmát, és nem is fogalmazott volna meg 
semmiféle különösebb követelményt általában véve a 
„vegyi anyagokkal” való munkavégzésre vonatkozóan. 
Ehelyett az egyezményhez csatlakozó tagállamok il
letékes hatóságainak kötelességévé tette volna, hogy 
osztályozzák a vegyi anyagokat és határozzák meg, 
hogy melyek közülük a veszélyes vegyi anyagok. A sza
bályozás lényegében erre az utóbbi kategóriára ter
jedt volna ki. Az 1989-es szakbizottsági tárgyaláson 
azonban az Egyezmény és Ajánlás előírásait a több
ség ki kívánta terjeszteni általában a „vegyi anya
gokra” . (Ez a többség sajátos módon a munkavállalók 
és a munkáltatók együttesét jelentette, akikkel szem

* Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, 
Budapest

ben az ILO trilaterális döntési mechanizmusában a 
kormányok kisebbségbe kerültek.) Ez a megközelítés 
már 1989-ben súlyos elvi és gyakorlati problémákat 
vetett fel. Ezek között elsőként jelentkezett a „vegyi 
anyag” fogalmának definiálatlansága. Azok a kísérle
tek, amelyekkel az Egyezmény és Ajánlás céljaira ezt 
a fogalmat definiálni akarták, voltaképpen bizonyos 
kategóriák kizárását követelték meg („vegyi anyag 
minden, ami nem...”) és ezáltal a definíciót rendkí
vül nehézkessé tették. Mivel az egyezmény, mint majd 
később látni fogjuk, részletes követelményeket fogal
maz meg az osztályozásra, címkézésre, információ
szolgáltatásra stb. vonatkozóan, a kormányok joggal 
tartottak attól, hogy az ilyen módon kitágított kö
vetelményrendszert tartalmazó Egyezmény gyakorlati 
végrehajtatlansága m iatt számos országban ratifikál- 
hatatlan volna. Noha végül a többség akarata győ
zött (amihez elighanem hozzájárult az a szubjektív 
tényező is, hogy mind a munkavállalói, mind a mun
káltatói frakció vezetője amerikai volt), a kormányok 
erőteljesen kifejezésre ju ttatták  a fent jelzett aggodal
mukat.

A szakbizottsági viták során vetődött föl az a prob
léma is, hogy mivel egyrészt a veszélyes anyagok szál
lításával kapcsolatban már léteznek és használatban 
vannak jó osztályozási és jelölési rendszerek, létezik 
több jól használható nemzeti és regionális osztályo
zási rendszer, nem is beszélve az Egyesült Nemzetek 
Környezetügyi Programjának (TJNEP) nemzetközi re
giszteréről, másrészt az egyes nemzeti osztályozási és 
jelölési rendszerek létrehozása igen költséges, fonto
lóra kell venni a kritériumok és osztályozási rend
szerek harmonizálásának lehetőségét, összhangban az 
Egyesült Nemzetek anyagszállítási osztályozási rend
szerével, és -  a Nemzetközi Vegyi Biztonsági Program 
(IPCS) keretében -  együttműködve az UNEP-pel és 
a WHO-val. Erre vonatkozóan a szakbizottság javas
latára az ILO konferenciája határozatot fogadott el, 
amelynek alapján szakértő-bizottságot állítottak fel a 
kérdés vizsgálatára. Ezzel a témával az Egyezményt 
és Ajánlást előkészítő szakbizottság 1990 júniusában 
külön már nem foglalkozott, mivel a szakértő bizott
ságnak 1990 végéig kellett befejeznie munkáját és elő
terjesztenie javaslatát.

Az 1990-es szakbizottsági tevékenység során a 
résztvevők energiáiknak jelentős hányadát arra for
dították, hogy kiküszöböljék az előző évben elköve
tett hibákat. Ez a gyakorlatban 240 szövegmódosí
tási javaslat részletes megvitatását jelentette. A vég
eredmény azonban olyan Egyezmény és Ajánlás lett, 
amely a résztvevők egyöntetű véleménye szerint úttörő 
jelentőségű.

Az Egyezmény figyelembe veszi a korábbi nemzet
közi munkaügyi egyezményeket és ajánlásokat, ame
lyek a következő témakörökben születtek: benzol
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(1971), foglalkozási rákbetegség (1974), munkakör
nyezet (1977), munkabiztonság és munkaegészségügy 
(1981), munkaegészségügyi szolgálatok (1985), az
beszt (1986).

Az Egyezmény bevezetőjében az eddigi hagyomá
nyoktól eltérően leszögezi az Egyezmény alapvető cél
kitűzéseit is, kimondva, hogy a dolgozók káros vegyi 
hatásoktól való védelme egyúttal elősegíti a lakosság 
és a környezet védelmét is, valamint hogy a dolgo
zóknak szükségük és joguk van arra, hogy informá
ciót kapjanak a munka során felhasznált vegyi anya
gokról, továbbá, hogy a vegyi eredetű károsodások és 
betegségek megelőzése érdekében a) biztosítani kell, 
hogy minden vegyi anyagot veszélyességi értékelésnek 
vessenek alá, b) biztosítani kell, hogy a munkáltatók 
megfelelő információt kapjanak a szállítóktól a munka 
során felhasznált vegyi anyagokról, és ennek alapján 
hatékony lépéseket tehessenek a dolgozók védelme ér
dekében, c) biztosítani kell, hogy a dolgozók informá
ciót kapjanak a munkájuk során felhasznált anyagok
ról és a megfelelő óvintézkedésekről, hogy ezáltal haté
konyan részt vehessenek a megelőző tevékenységben,
d) meg kell határozni az ilyen tevékenység fő  irányait 
a vegyi anyagok biztonságos felhasználása érdekében.

Hatály és fogalommeghatározások

Az Egyezmény első része az Egyezmény hatályát 
és bizonyos felhasznált fogalmak definícióját tartal
mazza. Az előírások minden gazdasági szektorra, min
denféle tevékenységre vonatkoznak, ahol vegyi anya
gokat felhasználnak. Felhatalmazza azonban a tagál
lamok illetékes hatóságait arra, hogy -  a munkálta
tók és munkavállalók szervezeteivel történő konzultá
ció, a veszélyek és óvintézkedések számbavétele után 
-  bizonyos gazdasági tevékenységi területeket, vállal
kozásokat, vagy termékeket kizárjanak az egyezmény 
alkalmazása alól, de csak akkor, ha „sajátos és alap
vető jellegű problémák vetődnek föl” , s az illető te
rületen a nemzeti előírások és gyakorlat olyan védel
met biztosít, amely egyenértékű az egyezmény előírá
sai nyújtotta védelemmel. Felhatalmazza az illetékes 
hatóságot a bizalmas üzleti információ védelmét szol
gáló speciális intézkedésekre is, amennyiben ez nem 
veszélyezteti a dolgozók biztonságát és egészségét. Az 
egyezmény nem vonatkozik az olyan „tárgyakra” (ar
ticles), amelyek normális felhasználási körülmények 
között nem teszik ki a dolgozót veszélyes vegyi anyag 
hatásának. Ugyancsak nem vonatkozik az egyezmény 
az organizmusokra (de a belőlük származó vegyi anya
gokra igen).

Az Egyezmény vonatkozásában
a) „vegyi anyag” minden kémiai elem, vegyület és ke

verék, akár természetes, akár mesterséges erede
tűek;

b) „veszélyes vegyi anyag” az a vegyi anyag, amelyet 
az Egyezmény előírásai alapján ilyennek sorolnak 
be, vagy amelynek veszélyességéről releváns infor
máció áll rendelkezésre;

mkl

c) „vegyi anyagokkal való munkavégzés” minden olyan 
munkatevékenység, amely vegyi anyag hatásának 
teheti ki a dolgozót. Ide tartozik
-  a vegyi anyagok előállítása, kezelése, tárolása, 

szállítása,
-  vegyi hulladékok elhelyezése és kezelése,
-  vegyi anyagok felszabadulása a munka során,
-  a vegyi anyagokat tartalmazó berendezések, tar

tályok, edények karbantartása, javítása, tisztí
tása;

d) „tárgy” az a tárgy, amely vagy természetes formá
jában van, vagy gyártása során meghatározott ala
kúra vagy felépítésűre készítik és amelynek abban a 
formában való felhasználása részben vagy egészben 
alakjától vagy felépítésétől függ.

Alapelvek

Alapelvként szögezi le az Egyezmény, hogy
-  az Egyezményt megvalósító intézkedésekkel kapcso

latban ki kell kérni a munkáltatók és munkavállalók 
legreprezentatívabb szervezeteinek véleményét,

-  minden aláíró államnak ki kell alakítania, meg kell 
valósítania és időszakosan felül kell vizsgálnia a 
vegyi anyagokkal való munkavégzés biztonságára 
vonatkozó koherens koncepcióját (ahogy hibásan 
fordítani szokták, nemzeti „politikáját”),

-  az illetékes hatóság a biztonság és egészség érde
kében korlátozhatja vagy megtilthatja bizonyos ve
szélyes vegyi anyagok felhasználását, vagy felhasz
nálásukat előzetes bejelentéshez és jóváhagyáshoz 
kötheti.

Osztályozás, címkézés, jelölés, biztonsági 
adatlapok

Az illetékes hatóságnak vagy az általa jóváhagyott 
más szervnek létre kell hoznia egy olyan osztályozási 
rendszert és a hozzá tartozó specifikus kritériumokat, 
amelynek alapján a vegyi anyagok veszélyeinek jel
lege és mértéke osztályozható, illetőleg a vegyi anya
gok veszélyességének elbírálásához szükséges informá
ció mérlegelhető. Két vagy több vegyi anyagból álló 
keverék veszélyes tulajdonságai a komponensek tulaj
donságai alapján is becsülhetők.

Az Egyezményhez csatlakozó Ajánlás szerint az osz
tályozási rendszer kritériumainak meghatározásánál 
figyelembe kell venni a toxikus tulajdonságokat (akut 
és krónikus hatásokat egyaránt), a kémiai és fizikai 
tulajdonságokat (köz'tük a tűz- és robbanásveszélyt, 
az oxidáló hatást és a veszélyes reaktivitást), a maró 
és irritáló jelleget, az allergizáló és szenzibilizáló hatá
sokat, a karcinogén, teratogén és mutagén hatásokat 
stb. Az egyezmény előírja, hogy minden vegyi anya
gon jelöléssel föl kell tüntetni, hogy micsoda. A ve
szélyes vegyi anyagokat ezen túlmenően olyan címké
vel kell ellátni, amely a dolgozók számára könnyen 
érthető. A cimkének tömören utalnia kell az anyag 
besorolására, veszélyeire és a szükséges óvintézkedé
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sekre. A jelölésre és címkézésre vonatkozó követelmé
nyeket az illetékes hatóságnak meg kell határoznia. 
Szállítás esetén az osztályozási rendszereknek, krité
riumoknak, a jelölési és címkézési követelményeknek 
figyelembe kell venniük az Egyesült Nemzeteknek a 
veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlásait.

Az Ajánlás javasolja, hogy a címkézési követelmé
nyek meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy
-  milyen információ szerepeljen a cimkén (kereske

delmi megnevezés, kémiai megnevezés, a szállító 
adatai, veszélyességi szimbólumok, a felhasználás
sal összefüggő speciális veszélyek, óvintézkedések 
stb.),

-  a cimke mekkora, mennyire olvasható és mennyire 
tartós legyen,

-  a cimkék és szimbólumok (ideértve a színeket is) 
mennyire legyenek egységesek.
Az Egyezmény előírja, hogy a veszélyes vegyi anya

gokról vegyi biztonsági adatlapot kell készíteni, amely 
tartalmazza a leglényegesebb adatokat az anyag
ról, szállítójáról, besorolásáról, veszélyeiről, a szüksé
ges óvintézkedésekről és elhárító intézkedésekről. Az 
adatlapokra vonatkozó kritériumokat az illetékes ha
tóságnak meg kell határoznia.

Az Ajánlás javasolja, hogy az adatlapokon lehető
ség szerint szerepeljen az anyag kereskedelmi és ké
miai megnevezése, a szállító vagy gyártó részletes ada
tai, az anyag összetétele és összetevőinek olyan meg
határozása, amely alkalmas a veszélyesség értékelé
sére, az anyag veszélyei, az elsősegély módja, a tűz
oltás módja, a kezelés és tárolás módja, az expozíció 
elleni védekezés módja, a fizikai és kémiai tulajdonsá
gok, stabilitás és reaktivitás, toxikológiai és ökológiai 
információ, az elhelyezésre, megsemmisítésre, szállí
tásra és az érvényes jogi szabályozásra vonatkozó in
formáció.

A szállítók felelőssége

A vegyi anyagok szállítóinak (gyártók, importálók, 
kereskedők) biztosítaniuk kell, hogy
-  a vegyi anyagokat a róluk rendelkezésre álló isme

retek alapján osztályozzák,
-  az anyagokat az előzőek szerint jelöljék, illetőleg 

címkézzék,
-  a veszélyes vegyi anyagokról vegyi biztonsági adat

lapok készüljenek és jussanak el a munkáltatókhoz. 
Ugyancsak a szállítók felelősek a cimkék és adatla

pok rendszeres aktualizálásáért.
A munkáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy 

a munka során a dolgozók csak jelölt, vagy cimkézett 
vegyi anyagokat használjanak és rendelkezésükre áll
janak a biztonsági adatlapok. Amíg a vegyi anyagról 
a megfelelő információ (pl. a biztonsági adatlap) nem 
áll rendelkezésre, nem szabad vele dolgozni. Ugyan
csak nem szabad dolgozni olyan anyagokkal, amelyek 
veszélyesség szerint nincsenek besorolva. A munkál
tatóknak a munkahelyen jegyzéket kell vezetniük a 
felhasznált veszélyes vegyi anyagokról, utalva a meg

felelő adatlapokra. Ezeknek az anyagoknak szintén a 
dolgozók rendelkezésére kell állniuk.

A munkáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a dol
gozók expozíciója ne haladja meg az illetékes hatóság 
által megállapított határértéket. Becsléssel, szükség 
esetén pedig méréssel kell meggyőződniük arról, hogy 
mekkora az expozíció. A mérésekről feljegyzéseket kell 
vezetni, amelyeknek a dolgozók számára is hozzáfér- 
hetőnek kell lenniük.

Műszaki óvintézkedések

A munkáltatóknak föl kell mérniük a vegyi anya
gokkal való munkavégzésből származó kockázatokat 
és a dolgozókat megvédeni ellenük a megfelelő intéz
kedések alkalmazásával. Ezek közé tartozik
-  a kockázatot csökkentő vagy kiküszöbölő vegyi 

anyagok, technológia és munkamódszerek haszná
lata,

-  a megfelelő munkahigiéniai intézkedések,
-  a személyi védelem.

A munkáltatóknak gondoskodniuk kell az elsőse
gélyről és a veszélyhelyzetek esetén megteendő intéz
kedésekről is.

Az Ajánlás szerint az illetékes hatóságnak gondos
kodnia kell a veszélyes anyagok biztonságos felhaszná
lására vonatkozó kritériumok meghatározásáról, ame
lyeknek lehetőség szerint ki kell terjedniük
-  a belégzés, bőrön át való felszívódás, vagy lenyelés 

következtében fellépő akut vagy krónikus megbete
gedések kockázatára,

-  a bőrrel vagy szemmel való érintkezés kockázatára,
-  a fizikai vagy kémiai tulajdonságokkal összefüggő 

tűz- és robbanásveszély stb. kockázatára,
-  az óvintézkedésekre.

Az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell arról 
is, hogy meghatározzák a veszélyes vegyi anyagok 
biztonságos tárolásának és szállításának kritériumait. 

A tárolás kritériumainak ki kell terjednie
-  a tárolt anyagok kompatibilitására, tulajdonságaira 

és mennyiségére,
-  a raktár elhelyezésére, megközelíthetőségére, biz

tonságára,
-  az edényzet konstrukciójára, jellegére, épségére, 

töltésére és ürítésére,
-  a címkézésre és átcímkézésre,
-  a véletlen kiömlés, tűz, robbanás, vegyi reakció 

elleni óvintézkedésekre,
-  a hőmérsékletre, páratartalomra és szellőzésre,
-  a tárolt anyagok esetleges fizikai és kémiai változá

saira stb.
A szállítás kritériumainak ki kell terjedniük

-  a szállítandó vegyi anyagok tulajdonságaira és 
mennyiségére,

-  a szállításkor használt göngyölegek és edényzet 
(ideértve a csővezetékeket is) jellegére, épségére, 
védelmére,

-  a szállító járművekre, a szállítási útvonalakra, a 
szállító munkások képzésére és képzettségére,

-  a címkézésre,
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-  a föl- és lerakodásra,
-  a kiömlés esetén foganatosítandó intézkedésekre. 

Az Egyezmény kitér a veszélyes vegyi hulladékok el
helyezésére is. A veszélyes vegyi hulladékokat és a ve
szélyes vegyi anyagok üres edényzetét úgy kell kezelni 
és elhelyezni, hogy se a dolgozók biztonságát és egész
ségét, se a környezetet ne veszélyeztessék. Az Ajánlás 
szerint az illetékes hatóságnak kritériumokat kell fel
állítania az olyan veszélyeshulladék-elhelyezési eljárá
sokra, amelyek nem veszélyeztetik a dolgozó egészsé
gét és biztonságát. Ezeknek a kritériumoknak lehe
tőség szerint ki kell terjedniük a hulladékok azonosí
tási módszerére, a szennyezett edényzet kezelésére, a 
hulladéktároló edényzet azonosítására, jellegére, épsé
gére és védelmére, a munkakörnyezetre gyakorolt ha
tásra, a személyi védelemre, az elhelyezési vagy keze
lési módszerre stb.

Információ és képzés

A munkáltatóknak
-  tájékoztatniuk kell a dolgozókat a munkahelyen fel

használt vegyi anyagokkal összefüggő ártalmakról,
-  útmutatást kell adniuk a dolgozóknak arra, hogy 

miként juthatnak hozzá és használhatják fel a cim- 
kék és a biztonsági adatlapok tartalmazta informá
ciót,

-  a biztonsági adatlapok és az adott munkahelyre vo
natkozó konkrét ismeretek alapján megfelelő inst
rukciókat kell összeállítaniuk a dolgozók számára, 
szükség esetén írásban,

-  folyamatosan oktatniuk kell a dolgozókat a bizton
ság érdekében követendő eljárásokra.
A munkáltatóknak és a dolgozóknak a lehető legna

gyobb mértékben együtt kell működniük a biztonság 
érdekében. Az Ajánlás ehhez hozzáfűzi, hogy a dolgo
zóknak ismereteik és a munkáltatói instrukciók alap
ján a lehető legnagyobb gondot kell fordítaniuk egyfe
lől a saját biztonságukra, másfelől azokéra, akiket cse

lekedeteik vagy mulasztásaik következményei érint
hetnek; megfelelően kell használniuk a saját maguk 
és mások védelmére rendelkezésre bocsátott eszközö
ket; jelenteniük kell munkahelyi vezetőjüknek minden 
olyan helyzetet, amely véleményük szerint kockázatot 
képvisel és amellyel önmaguk nem boldogulnak meg
felelően.

Az Ajánlás részletes javaslatokat tesz az orvosi 
ellenőrzés tartalmára és jellegére is.

A dolgozók és képviselőik jogai

A dolgozónak joga van kivonnia magát az olyan szi
tuációból, amelyben alapos okkal feltételezheti, hogy 
egészségét és biztonságát közvetlen és súlyos kockázat 
fenyegeti. (Ez a megfogalmazás újszerű és a korábbi 
egyezményeknél tágabb. A szakbizottság éppen ezért 
külön értelmezte a követelményt: eszerint a „kocká
zat” fogalma itt arra utal, hogy a krónikus egészségi 
ártalmak vonatkozásában a kockázat akkor is közvet
len lehet, ha a betegség csak évek múlva alakul ki.)

Az érintett dolgozóknak és képviselőiknek joguk 
van megismerni
-  a munka során felhasznált vegyi anyagok nevét, ve

szélyes tulajdonságait és a szükséges óvintézkedése
ket,

-  a cimkék és jelölések tartalmazta információt,
-  a biztonsági adatlapok tartalmát stb.

Az Ajánlás tovább részletezi a munkavállalók szá
mára biztosítható, illetőleg biztosítandó jogokat.

Az Egyezmény kiemelten szól a veszélyes vegyi 
anyagokat exportáló államok felelősségéről. Előírja, 
hogy amikor egy exportáló államban biztonsági, vagy 
egészségi okokból a veszélyes vegyi anyag felhaszná
lása bizonyos területen korlátozva van, vagy tilos, ak
kor ezt a tényt és indokait közölnie kell az importáló 
országgal.

A  kézirat beérkezett: 1992. jan. 28.
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Veszélyes anyagok vizsgálatának és értékelésének programja az 
Európai Gazdasági Közösségekben

Bevezetés

Az Európai Közösségek Tanácsa elfogadta a Kö
zösségek IV. Környezetvédelmi Cselekvési Program
ját az 1987-1992 időszakra. Megállapította, hogy a 
környezetet, az ember egészségét érő veszélyek között 
megkülönböztetett helyet foglalnak el azok, amelye
ket vegyi anyagok okozhatnak. A cselekvési program
ban ezért szerepelnek olyan szabályozások, előírások, 
amelyek
-  a meglévő, használatban lévő vegyi anyagok1 veszé

lyeinek széleskörű ismeretét és megbízható értéke
lését, ill.

-  a fontossági sorrendek felállításához adatok gyűjté
sét lehetővé teszik és

-  azonnal figyelmeztetnek, valamint
-  további adatgyűjtés, vizsgálatok és értékelés szük

ségességét mutatják.
Áttekintették a tagállamok nemzeti szabályozásait 

és jelentős eltéréseket tapasztaltak. Ügy döntöttek 
tehát, hogy a tennivalókat rendeletiben határozzák 
meg.

A döntést indokolta az is, hogy a tagállamok ilyen 
vagy hasonló tevékenységet saját kezdeményezésükre 
már megkezdték. Az OECD3 is úgy foglalt állást, 
hogy meg kell indítani, erősíteni kell és gyorsítani a 
meglévő anyagok rendszerben történő, szisztematikus 
vizsgálatát és értékelését.

A „Rendeletet” [1] még javaslat formájában ismer
tük meg. Jelen közleményben most bemutatjuk.

A rendelettel való szabályozás előnyei:
-  gyorsan és egyazon időben vezethető be a nemzeti 

szabályozásokba;
-  a kívánt adatok gyűjtését az európai vegyipar 

önállóan szervezi;
-  elkerülhető a több helyen végzett, felesleges, költ

séges tevékenység.
A döntés jelentőségének megítéléséhez ismerni kell 

a veszélyes anyagok és készítmények forgalmának leg
fontosabb elírásait az Európai Gazdasági Közösségek
ben.

Veszélyes anyagok forgalma az Európai Gazdasági 
Közösségekben [3], [4], [5], [21], [22], [23], [24], [25], [27]

Az Európai Gazdasági Közösségek -  Közös Piac 
célja határain belül a termékek, a szolgáltatások, 

a munkaerő és a tőke akadálytalan forgalmának 
biztosítása. A legnehezebben leküzdhető akadályok 
a tagországoknak az egészségre és a biztonságra 
vonatkozó igen különböző szabályai, előírásai voltak.

* Vegyi- és Robbanóanyagipari Biztonságtechnikai és Kör
nyezetvédelmi Főfelügyelet (VRF), Magyar Biztonságtudomá
nyi Társaság, Budapest

SCHEURING IMRE *

A veszélyes anyagok akadálytalan forgalmát meg
valósítandó, már 1967-ben -  tehát 10 évvel a Római 
Szerződés megkötése után -  kiadták a veszélyes anya
gok osztályozását, csomagolását és jelölését rendező 
direktívát [5]4. Ezt több módosító irányelv követte.

A tagállamok a 80-as években dolgozták ki saját 
nemzeti szabályozásukat [8], [9], [10], [11], [12], [13],
[14].

Az EGK szabályozásában a veszélyes anyagokat az 
egészséget, a biztonságot, az anyagi javakat veszélyez
tető fizikai-kémiai, toxikológiai tulajdonságaik alap
ján sorolják osztályokba. A csomagolás cimkéjén je
lezni kell -  felirattal és jelképpel (szimbólummal) -  
hogy az anyag melyik veszélyességi osztályokba tar
tozik (1. ábra). Az osztályok megnevezése mellett a 
jellegzetes veszélyeket „ R” (risks), a biztonsági elő
írásokat „ S” (safety) jelmondatokkal kell közölni. A 
veszélyességet jelző osztályoknak és szimbólumának 
betűjelük van.

Az említett [3] irányelv I. függelékében mintegy 
1500 anyagot sorolnak fel. Közlik veszélyességi osz
tályaikat, az R és S jelmondatokat, és egyéb tudniva
lókat.

A környezetre és az emberre a környezeten ke
resztül ható ártalmakkal, veszélyekkel ekkor még nem 
foglalkoztak.J

Módszereket fogadtak el a készítmények számítás
sal lehetséges osztályozására. Kötelezték a gyártót, 
importőrt arra, hogy termékéhez, a veszélyes anyag
hoz „Biztonságtechnikai adatlap”-ot, (Safety Data 
Sheets, Sicherheitsdatenblatt) mellékeljen.

Az anyag osztályozása, címkézése vizsgálatok, szá
mítások, illetve irodalmi adatok, adatbankok informá
ciói alapján a gyártó, forgalmazó feladata. A címkék 
tartalmi-formai követelményeit és méreteit is szabá
lyozták.

Üj veszélyes anyagot (készítmény, termék) 1982. 
szeptember 18-a után forgalombahozatala előtt a 
kijelölt nemzeti szervnél be kell jelenteni az előírt 
feltételekkel és módon [4].

Németországban például az anyag akkor hozható 
forgalomba, ha a bejelentést követő 45 napon belül 
a nyilvántartó intézet (BAU Dortmund) a forgalom- 
bahozást nem kifogásolja. Aki veszélyes anyagot be
jelentés nélkül gyárt, importál, forgalmaz, börtönre, 
néhány 100 000 márka büntetésre számíthat [8].

A bejelentési kötelezettség elrendelése előtt már 
forgalomban volt anyagok száma mintegy 100 000. 
Ezek az EINECSG-ban vannak nyilvántartva.

Az adatszolgáltatás ütemezése

A veszélyes anyagok osztályozásához és jelöléséhez 
elvégzett vizsgálatok és értékelések csak az anyag
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Veszélyes anyag 
fogalom-megha
tározás
Chem G szerint

A veszélyre 
jelük a G

utaló jelképek, jelentésük es betú- 
efstoff V, I melléklete szerint

Veszélyes az az 
anyag, v. késit - 
meny, melynek 
egy v.több, arz 
alább felsorolt tu
lajdonsága van

Jelkép Jelen
tése

Betű
jel A veszelyesseg jellemzője

,1  Erősen aj imergezo & Erősen
mérgező T +

Jelentős mértékű egészség- 
károsodás, halál

nagyon erősen <5mg/kg tests, 
g mérgező p.o.

f  TO?rae"ó  * 25m9/k9 t“  
■= * mergez < 50mg/kq testsúly pc

< 50 mg/m3 inh

b) Mérgező f i Mergezo T
50-200mg/kg testsúly po.

V3
cn A0-A00 mg/kg testsúly p.c. 

l ' S  500-2000 mg/m3 inh.

C) Közepesen 
mérgező X Köze

pesen
mérgező x n

Csekély mértékű egészség- 
károsodás

200-2000 mg/kg tests p,o. 
-75 ^  A00-2OO0 mg/kg p.c.
5 'S 2000-20000 mg/m3 inh.

d) Maró •o Maró C Elő szövetet, szerveket roncsol

. Ingerlő e) , 3 .. Izgató X Ingerlő
Izgató Xj

Ingerlő hatás bőrre, szemre és 
a légzőszervekre

i
, .  Robbanás

veszélyes Ü Robba - 
násve- 
szélyes

E Robbanás adott körülmények 
között

g ) Éghető b Égést
tápláló 0

Az éghető anyagot megyujthatja, 
táplálja a tü ze t, nehezíti az 
oltást

h) Nagyon köny- 
nyen gyulladó

i ) Könnyen 
gyulladó

j) Gyúlékony é
Nagyon 
könnyen 
gyűli adó 
Könnyen 
gyulladó

F + 
F

Öngyulladó anyagok, éghető gázok, 
anyagoltfmelyek vízzel érintkezve 
éghető gázt fejlesztenek. Folyadé
kok 21 °C lobbanáspont alatt. Le
vegővel robbanásveszélyes elegy

k ) Rákkeltő f i Rák
keltő

T

R 45

Anyagok, melyek a tapasztalat sze
rint emberen rosszindulatú dagana
tot okoznak. Anyagok, melyek állat- 
kisérletekben mindig egyértelműen 
rákkeltőnek bizonyultak.

l) hagzatkárosi'tó

X Rákkeltő
hatás
gyanúja Xn

> H 1
Anyagok rákkeltő hatas 
gyanújával

&Magzat-
károsi-
tó T Gr.A. A magzati károsodás 

veszélye bizonyított

X
Magzat-
károsi-
tö Xn

Gr. B A rendelkezésre álló 
információs anyagok a la p 
ján a magzati károsodás 
lehetséges .

1. ábra. A  veszélyes anyagok osztályozása, az alkalmazandó jelképek es 
betűjeleik [27]

lényeges, belső (instrict) fizikai-kémiai és toxikológiai 
tulajdonságait tárják fel. Nem elégségesek viszont az 
anyag mindenre kiterjedő értékelésére, az emberre, 
a környezetre és azon keresztül az emberre ható 
ártalmak, veszélyek megítélésére. A következőben 
bemutatott előírások ezt a véleményt jól bizonyítják.

Mint valamennyi veszélyes anyaggal kapcsolatos 
előírásban, ebben a rendeletben is kimondják:

A veszélyes anyag veszélyességének megállapításá
hoz, értékeléséhez szükséges adatokat, információkat 
a gyártó, importáló köteles szolgáltatni. A most is-

rnki

mertetett rendelet végrehajtása során is a gyártók, 
importálók adják az adatok összegyűjtéséhez szüksé
ges információkat a fontossági sorrendnek megfelelő 
tartalommal és ütemben. A prioritásokat az elmúlt 3 
év egyikében gyártott, forgalmazott anyagmennyiség 
dönti el. A mennyiségtől függ, hogy az anyagokról mi
lyen adatokat és milyen határidőkre kell közölni.

A gyártott, importált anyagok mennyisége által 
meghatározott fokozatok:
-  nem haladta meg az évi 10 t-t,
-  évi 10 t és 1000 t között,
-  több, mint évi 1000 t,
-  több mint évi 1000 t és az anyag szerepel a tárgyalt 

rendelet I. függelékében.
(Az I. függelékben az az 1952 anyag található, 

amelyekről már ismert volt, hogy éves forgalmuk 
meghaladja az évi 1000 t-t.)

Az I. függelékben az anyagokat a CAS7 számok sor
rendjében közlik. A jegyzék a leltári (EINECS) szá
mokat is megadja. A bejelentés, adatszolgáltatás -  
mint ismert -  az egységes űrlapon vagy mágnesleme
zen teljesíthető.

Mindkét formánál ügyelni kell arra, hogy későbbi, 
újabb adatok felvételére, bevitelére is maradjon hely.

A bejelentő adatok körére és a bejelentés határide
jére vonatkozóan az 1. táblázat ad tájékoztatást.

Ha az adatszolgáltatónak tudomása van arról, hogy 
a bejelentést más megtette, akkor ezt a tényt a másik 
fél nevének és címének közlésével jelzi.

Az 1. táblázatban lévő adatokon kívül célszerű 
közölni néhány, a kockázatok elemzéséhez hasznos 
adatot. A teljesség igénye nélkül, inkább példaként:
-  az anyag tisztasági foka %, a szennyező anyag neve, 

azonosítási száma,
-  az elmúlt 12 hónapban előállított importált meny- 

nyiség és
-  az anyag fajtája (termékcsoport pl. lángmentesítők, 

oldószerek, cserző anyagok és segédanyagai stb.),
-  az anyag felhasználása: beépül (intermedier), kötő

dik, elterjedten, ritkábban alkalmazzák.
Érdemes említeni, hogy a rendelet bevezetőjében,

indoklásában az alkotók mind a szakmai közössége
ket, egyesületeket, mind az európai vegyipart együtt
működésre kérik a felesleges munka elkerülésére. A 
rendelet végrehajtását kevés veszteséggel és költség
gel olyan „kihívásának tekintik, amelynek meg kell 
felelnie az iparnak.

Ezen a helyen kell utalni arra, hogy a rendelet ter
mékekre, intermedierekre vonatkozik. A vegyipari te
vékenység és berendezései által okozott „súlyos”, „na
gyobb” balesetek megelőzésére is egy irányelv [6] (Se- 
veso direktíva) szolgál. Ez esetben nem az egy év
ben forgalombahozott termékek mennyisége, hanem 
az adott eljárásban, berendezésben, kémiai műve
letben, illetve tárolásban egyidőben jelen lévő vagy 
keletkező anyag mennyisége dönti el, hogy a nem
zeti és közösségi hatóságok milyen szerepet kapnak 
és az iparüzővel egyetemben milyen felelősséget kell 
viselniük.8

Az EINECS-ben lévő anyagok vizsgálati és értéke
lési programja, mint említettük, az évente előállított,
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1. táblázat

Határidő

Ha az anyag az 
EINECS-ben sze
repel, de nincs az 
I. függelékben és 
az anygaból egy
szer az elmúlt 3 
évben több mint 
1000 tonnát gyár
tott vagy impor
tált, akkor H. i.: 
18 hónap

Ha az anyag az 
I. függelékben sze
repel, H.i.: 6 hó
nap

A bejelentés tartalm a és határideje

Adatok

a) az anyag neve és EINECS száma
b) az előállított, behozott mennyiség
c) veszélyességi osztály jele, R és S jelmondatok
d) tájékoztató az anyag használatáról

e) környezetre való veszélyt jelző fizikai-kémiai 
adatok

f) az anyag veszélyessége a természetben, sorsa, 
útja

g) az anyag öcotoxicitási adatai
h) az akut és szubakut toxicitás adatai
i) rákkeltő, magzatkárosító, örökölhető hatások 

toxicitási adatai
j) egyéb, az anyag veszélyességének értékeléséhez 

hasznos vagy szükséges információk
A d), e), f), g), h), i), j) pontokban felsorolt 

adatokat akkor kell megadni, ha rendelkezésre 
állnak vagy könnyen megszerezhetőek

Határidő

10-1000 t/év 
H.i.: 8 év + 18 
hónap

A bejelentés számítógépes feldolgozásra alkalmas formanyomtatványai:
-  a II. függelékben (13 lapoldal) azon anyagokra, amelyek mennyisége az elmúlt 3 év egyikében az évi 1000 t- t meghaladta.
-  a III. függelékben (4 lapoldal) azon anyagok részére, amelyek mennyisége az elmúlt 3 év egyikében évi 10 és 1000 t között volt. 
A formanyomtatványok a Bizottság sajtóirodájában kaphatók.
A bejelentőit disc-en ti  meg lehet tenni.

forgalmazott anyagok mennyiségét veszi figyelembe. 
A legfontosabb, az azonosításra szolgáló adatokat és 
a tulajdonságokat jelző információkat minden anyag
ról meg kell adni. A nagy mennyiségben forgalmazott 
anyagokról többet akarnak tudni. Az adatok köre je
lentősen bővül és sok esetben vizsgálatok, kutatás, 
az irodalom és adatbankok felhasználása útján lehet 
megbízhatókat találni.

A gyártónak, importálónak, forgalmazónak a vál
tozásokat is be kell jelentenie az esetben ha:
-  az anyagot az eddigitől eltérő módon alkalmazzák,
-  az anyag fizikai-kémiai, toxikológiai, ökotoxikoló

giai9 tulajdonságai változtak,
-  változott az anyag veszélyességi osztályokba [3] való 

besorolása,
továbbá 3 évenként jelentenie kell, 
ha a gyártott vagy importált anyagmennyiség vál

tozott.
A gyártó, importáló kötelessége azonnal értesíteni 

a tagállam illetékes hatóságát, ha az EINECS-ben 
lévő valamelyik anyagról olyan információi vannak, 
melyek annak a környezetre és az emberre ható 
veszélyességére utalnak.

A környezeti kockázatok megítéléséhez egyéb kér
désekre is választ várnak: pl. az anyag stabilitása 
a levegőn stb. Az adatok irodalmi utalásokkal, mé
rési, megfigyelési eredményekkel támasztandók alá, 
esetenként a referenciahelyek megjelölésével. Minden

olyan adat, információ szükséges és fontos, amelyek az 
anyagnak azon tulajdonságaira utalnak, melyek em
berre és a természetre ható káros hatással lehetnek.

A rendelet ez év tavaszán lépett hatályba. Az 
EINECS-ben lévő anyagokról teljeskörű információ
val, értékeléssel legkorábban a következő időpontok
ban rendelkezhetnek:

1991 vége a Rendelet I. függelékében lévő 1952 
anyagra,

1992 vége a Rendelet I. függelékében nem szereplő, 
nagyobb mint 1000 t/év  forgalmú, még ismeretlen 
számú anyagra,

1995 vége a 10 és 1000 t/év  forgalmú, még ismeret
len számú anyagra.

A bejelentéseket követően az EGK illetékes szervei, 
vagyis a szabályozásért felelős megbízottak a Bizott
sággal együtt:

kidolgozzák a prioritási jegyzéket,
-  egyes anyagok vizsgálatára kijelölik egy-egy tagor

szág közreműködőit (raportőr),
döntenek arról, hogy bizonyos gyártóktól, importá
lóktól utólag még milyen információt kérjenek,
elfogadják a kidolgozott kockázatelemzést és a
javasolt intézkedéseket.
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Előkészítés. ECETOC10 jelentés [2]

A létező, nagy mennyiségben forgalmazott kereske
delmi anyagok program szerinti, szisztematikus vizs
gálatát megalapozandó, az ECETOC 1990 júniusá
ban jelentést készített.

A jelentésben több, mintegy 4000 anyagról adnak 
tájékoztatást jól áttekinthető táblázatban. Megtud
hatjuk, hogy egyes anyagok vizsgálatával, értékelésé
vel eddig mely nemzetközi vagy nemzeti, elismert (hi
teles, akkreditált) intézetek foglalkoztak. A 2. ábrán 
ennek a táblázatnak néhány részlete látható. A vizs
gáló intézeteket nevük közismert rövidítésével jelzik. 
A rövidítés jelentését -  az intézet teljes nevét -  cik
künk 2. táblázatában találhatjuk.

Az ECETOC tanulmányban az anyagokat az angol 
ABC rendjében sorolják fel. Közük az anyag CAS 
számát és az EEC (EWG) számát is. Hozzájuk 
rendelik -  nevük rövidítésének megadásával -  azokat 
az intézeteket, amelyek az anyaggal már foglalkoztak. 
Jelzik azt is, hogy ez a foglalkozás mire terjedt ki:
-  felvették a vizsgálandó anyagok jegyzékébe;
-  most vizsgálják (Pr);
-  a vizsgálat eredményét kutatási jelentésben, folyó

iratban már publikálták (évszám);
-  már foglalkoztak vele (ijen);
-  nem foglalkoztak vele (üres sor).

A vizsgáló, értékelő intézkedésekről is értékes tájé
koztatást ad a tanulmány:
-  az intézet neve és annak rövidítése;
-  ország vagy nemzetközi szervezet;
-  jelentései, kiadványai, nyelve és betűjele, rövidítése;
-  a kiadványok beszerzési lehetősége és helye;
-  a kapcsolattartás és konzultáció módja.

Itt kapunk tájékoztatást különböző kiadványokról 
is.

A S. táblázatból, amely a hazai gyakorlat számára 
készült, megismerhetjük, hogy egy-egy kockázati té
nyezők egy-egy csoportjára melyik intézettől várha
tunk a magunk számára is felhasználható vizsgálati 
eredményeket és kielégítő, naprakész válaszokat.

Az ismertetett jelentés nagyon értékes és alkalmaz
ható része az ABC szerint felsorolt anyagok CAS szá
mok alapján készült jegyzéke, továbbá a szinonimák 
felsorolása is.

Következtetések. Hazai helyzet

A jelenlegi helyzetben hasznos lehet az előzőkben 
bemutatott dokumentumok ismerete, mert

A rendeletben [l] és a tanulmányban [2] foglaltak 
felhasaználhatók a vegyi anyagok egészségre, biz
tonságra, környezetre káros hatásának megelőzé
sére vonatkozó szabályozásokhoz, az előírások vég
rehajtása alkalmával és a hatások megítéléséhez is. 
Csatlakoznunk lehet a programhoz. Az egyes anya
gok vizsgálatára, értékelésére közreműködőt, rapor- 
tőrt kérnek fel. Az OECD GLP (Good Labora
tory Practice) program [7] keretében bizonyára nem

mkl

lenne lehetetlen saját vizsgálatainkat felajánlani,
raportőrként közreműködni.
Magyarországon a „veszélyes” fogalom bizonyos 

anyagok közúti, vasúti, vízi, légi szállításánál ismert. 
A szállítási előírások a hazai és a nemzetközi szállí
tásoknál nemzetközi megállapodásokban vannak rög
zítve (pl. ADR-RID). Az előírásokat állandóan kiegé
szítik, a műszaki fejlődést és a gyakorlati tapasztala
tokat figyelve, állandóan korszerűsítik [18].

Az egészségre káros hatású, ún. „mérgező hatású” 
anyagokra minisztertanácsi [17], valamint szociális 
és egészségügyi miniszteri [18] rendelet van érvény
ben. Kötelező a mérgező hatású anyaggal végzett te
vékenység és a forgalomba kerülő mérgező hatású 
anyag engedélyeztetése, a termék minősíttetése. A 
„minősítés”-hez az adatokat, információkat a kérel
mező adja. A „mérgező hatású” anyaggal végzendő 
tevékenységet, az anyag forgalombahozatalát most 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
(ANTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatala enedélyezi 
az adatok és az egészségügyi szakintézetek véleménye 
-  ez térítésköteles -  alapján. A „minősítés” alkalmá
val az anyagot a magyar rendszerben méregerősség M 
(M-I, M-II, M-III, M-IV) és veszélyesség (V-A, V-B, 
V-C, V-D) szerint kategóriákba sorolják.

Előírásokat adnak továbbá az alkalmazásra, intéz
kedésekre, címkézésre. A tevékenységi engedélyeket 
és a minősített anyagokat nyilvántartják, jegyzéküket 
kiadják.

A veszélyességi fokozatok megállapítása a vonat
kozó rendelet [17] szerint 14 különböző, az egész
ségre ártalmas hatás, (pl. szenzibiüzáló) és egy kör
nyezetre ártalmas hatásegyüttes szerint történik, jel
zőszámok 1-14-ig11 (a vonatkozó magyar szabvány
ban [17] a környezeti hatást nem értékelik). Az anyag 
fizikai-kémiai tulajdonságai a „veszélyesség” fokoza
tainak megállapításában közvetlen szerepet nem ját
szanak. A M ÁK  értékkel rendelkező anyagok „minő
sítése” (osztályozása) a vonatkozó magyar szabvány
ban megtalálható. Nem intézkedett a szabályozás a 
hatálybalépés előtt forgalmazott anyagok (Altstoffe, 
Existing Commercial Chemicals) minősítéséről.

Ezt most kell megtenni.
1987. dec. 31-én mintegy 4000-féle „mérgező ha

tású” anyagot használtak, ill. állítottak elő. Nagyon 
célszerű lenne a meglévő anyagok „minősítésénél” az 
EGK-ban használt fogalmakat, osztályozást is figye
lembe venni.

Ezt a két, 1989-ben keletkezett, szakmánkat, te
vékenységünket közvetlenül érintő dokumentumot a 
BAYER cég környezetvédelmi szakembere küldte Dr. 
Molnár Jenőnek, az Országos Közegészségügyi Intézet 
Toxikológiai Főosztálya vezetőjének. Ily módon vált 
lehetségessé, hogy időben kapjunk hírt az EGK prog
ramjáról. A dokumentumokat másolatban az Ipari 
és Kereskedelmi Minisztériumban Mezei Barnánál is 
meg lehet találni.

Megjegyezzük, hogy az Európai Gazdasági Közös
ség jogszabályai a hivatalos Közlönyükben (OJ, JO, 
AB) jelennek meg. Itthon a Parlament könyvtárá
ban, az ELTE Jogi Karának Nemzetközi Polgárjogi
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2. ábra. R észlet az E CETO C je len tésb en  [3] lévő táb lázatb ó l

„ Létező ' vegyi anyagok 
Felmérés és kiértékelés 1990 jun.

Nemzetközi szevezetek □ NL ÜK LSA

A vegyi anyag neve CAS szám EINECS EEC szám ECETOC
TR

ECETOC
1 Ad EC IARC IPCS

HC BG BUA MÁK GR RIVMWGD B1BRA HSE ACOH
ATSQR
SARA CIR EPA

CHIPS
EPA
HAD M09-

---- -------------------- * ---------- --- y------- ------ - ——V-—
Aknl-nitril 107-13-1 608-00 3-

-Q Q -i
igen 1987 1963 L 1977 1988 1987 Pr L 1966 1989 igen 1983 1978

---------  -------------------"'»V- ---- v ------ — —VT-— -----

m - Kr ezol 108 - 39- A 1968 1986 L 1978

------------------->»--------- ____ K/__ ___ __ ^____ — ____

----------- A - -----y* — —Â — —

Diklór-fluor-metán 75-A3-A Pr 1989 1982 1967 1986 L

^»a,__________________ JV------- — — —

Hidrazm 302-01-2 007-006-
-00- 3 igen 197 A 1967 1985 1971 1987

.

1966 L

— K

1978
-v- Y-. ------- ----- ----- ------ —

 ̂ " 1k,----

’ w — — ------- ---- —

T r i m e t i l -  am in 75-50-3 612-001-
-00-9 igen 1983 1987 L 1986 igen

_______ r---- A/—- ----y/J
____________

-  ^

Jelölitek: D: Németország, NL: Hollandia, UK: Egyesült Királyság (Anglia), USA: Amerikai Egyesült Államok, C A S  szám: az 
anyagnak a Chemical A bstracts Services-ben szereplő azonosítási száma, E E C  szám: a veszélyességi osztályba sorolt anyag sorszáma az 
EGK vonatkozó irányelve szerint kiadott hivataloe jegyzékben, E JN E C S szám ' az EGK-n belül 1981. szept. 18-án létező, kereskedelmi 
forgalomban lévő anyagok leltári száma. A vizsgáló helyek nevének rövidítése: a 2. táblázat szerint, Pr: a vizsgálat most folyik, még 
nem  publikálták az eredményt. L: az anyag vizsgálata várható, jegyzékbe vették. Évszám: a vizsgálati eredmény közzétételének éve. igen: 
foglalkoztak vele. üres sor: nem  foglalkoztak vele.



2. táblázat

Az elism ert (akkreditált) v izsgáló  helyek neve, azok e lfogad ott rövid ítése. Tevékenységük és
kiadványaik [3]

Ö sszefoglaló

Megnevezés Ország Rövidítés
Nemzetközi szervezetek INT
EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY AND TOXICOLOGY CENTRE ECETOC

Jelentések, kiadványok TR
háztartási, kényelmi kémiai anyagok JACC

COMMISSON OF THE EUROPEAN COMMUNITIES EEC CEC
Jelentések, kiadványok EEC

UN INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER IARC
Jelentések, kiadványok IARC

UN INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY IPSC
Jelentések, kiadványok IPSC EHC

Németország D
BERUFSGENOSSENSCHAFT DER CHEMISCHEN INDUSTRIE BG Chemie

Jelentések, kiadványok BG
BERATEGREMIUM FÜR UMWELTRELEVANTE ALTSTOFFE (BUA)
DER GESELLSCHAFT DEUTSCHER CHEMIKER GDCH

Jelentések, kiadványok BUA
SENATSKOMISSION ZUR PRÜFUNG GESUNDHEITSSCHÄDLICHER
ARBEITSSTOFFE DER DEUTSCHEN FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT MAK Comission

Jelentések, kiadványok MAK
Hollandia NL
GEZONDHEITSRAD GR

Jelentések, kiadványok GR
RIJKINSTITUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIENE RIM

Jelentések, kiadványok RIVM
WERKEGROEP DESKUNDIGEN WGD

Jelentések, kiadványok WGD
Egyesült Királyság UK
THE BRITISH INDUSTRIAL BIOLOGICAL RESEARCH ASSOCIATION BIBRA

Jelentések, kiadványok BIBRA
HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE HSE

Jelentések, kiadványok HSE
Egyesült Államok USA
AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGENIST ACIGH

Jelentések, kiadványok ACIGH
AGENCY FOR TOXIC SUBTANCES AND DISEASE REGISTRY ATS DR

Jelentések, kiadványok ATS DR SARA
COSMETIC INGREDIENT REVIEW CIR

Jelentések, kiadványok CIR
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY -  OTS EPA

Jelentések, kiadványok EPA CHIPS
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY -  ENVIRONMENTAL
CRITERIA AND ASSESSMENT OFFICE EPA

Jelentések, kiadványok EPA HAD
NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH NIOSH

Jelentések, kiadványok NIOSH
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8. táblázat
Ö sszefoglaló az E C E TO C  N° 30(3) je len téséb ő l

Ország Vizsgálat
Szervezet

Hatás az em
beri egészségre

Kísérleti
toxikológia

Környeze
ti hatás

Okotoxi-
kológia

Expozíci
ós határ

Veszély-
elemzés

Munkahelyi
tapasztalat

Nem- ECETOC TR + + + + +* +** 0
zet- ECETOC JACC + + + + + * + *** 0
közi EEC + # + * 0 0 0 0 0

szerve- IARC + + + + + 0 0
zetek IPSC EHC + + + + + 0 0

BG + + 0 0 0 0 +
D BUA + + + -I- +* 0 0

MÁK + + 0 0 0 0 + # #
Gr 0 0 0 0 0 0 0

NL RIVM + + + 0 0 0 0
WGD + + 0 0 + 0 0

UK BIBRA + + 0 0 0 0 0
HSE + + 0 0 0 0 0
ACGIH + + 0 0 0 0 +
ATSDR SARA + + + 0 0 0 0

USA CIR + 0 0 0 _!_**** 0 0
EPA CHIPS + + + 0 0 0 0
EPA HAD + + + # # # 0 0 0 0
NIOSH + + 0 0 + 0 0

Jelmagyarázat:
+  foglalkoztak vele: (vizsgálták (igen); (Pr); publikáltak (19..); jegyzékbe vették (L)]
0 nem foglalkoztak vele (üres)
* nem teljeskörű vizsgálat 

** csak célzott, specifikus vizsgálat
*** teljeskörű vizsgálat 

**** expozíciós feltételeket is vizsgáltak
# fizikai-kémiai tulajdonságok vizsgálata is 

^  ^ epidemiológiai értékelés is
# ^ ^  különleges vizsgálatok is

Tanszékén, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
Műszaki Fejlesztési Főosztályán, illetve az Autóipari 
Kutató Intézetben az Európai Gazdasági Közösségek 
jogszabályait kihirdető közlönyök fellelhetők. Néhá- 
nyan magyar nyelven tematikus gyűjteményeket is 
kiadnak.12 [30]

A „mérgező hatású” anyagok jegyzéke, mely tartal
mazni fogja a MÁK értékkel rendelkező anyagokat és 
az 1987. december 31-én Magyarországon már forga
lomban lévő, gyártott vagy felhasznált legfontosabb 
veszélyes anyagokat, várhatóan a jövő év elején jele
nik meg. A hivatalos magyar kategóriák mellett tá
jékoztatásul tartalmazni fogja az Európai Gazdasági 
Közösségek-ben érvényes osztályozást, R  és 5 jelmon
datokat, továbbá a közúti, vasúti, és vízi szállításra 
kötött nemzetközi megállapodásokra és a környezet 
védelmének előírásaira utaló adatokat.13

Jegyzetek:

1 a „Rendelet” [1] 2. cikkelye, meghatározások e) 
pontja szerint: „olyan anyagok amelyek 1981. szep
tember 18-án az EGK-ban már léteztek.”

2 a rendelet (regulation) az EGK jogrendjében olyan 
közösségi szabály, amelynek előírásai minden tagál
lamra kötelezőek és azokat változtatás, módosítás 
nélkül kell átvenni a nemzeti szabályozásba [25]

3 Organisation for Economic Cooperation and Deve
lopment

4 a direktíva -  irányelv -  az alapkövetelményeket ha
tározza meg. Kijelölt keretek között -  mivel bizton
ságot és egészséget érint -  ad szabad teret a nemzeti 
szabályozásoknak. Elsősorban a nemzeti előírások 
összehangolására, harmonizálására szolgál [26]

° Várható, hogy átveszik a skandináv országoktól a 
„Környezetre veszélyes” kategóriát [11], [16] és a 
csatlakozó R , S jelmondatokat (8. ábra) [16]
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a  K Ö R N Y E Z E T R E  V E S Z É L Y E S " o s z t á l y  j e l k é p e ,  
s z i m b ó l u m a  p g y  c í m k é n  ( m i n t a )

X Y Z
K ö r n y e z e t r e  v e s z é l y e s  

G y ú l é k o n y
Mérgező, ha belégzik, b ő rfe lü le tte l é rin tke z ik  vagy 
lenye lik  ( R 2 5 /2 6 /2 7 ) [2 7 )1  
Ism é te lt,gyako ri behatás rá k o t okozhat 
lR  45 [27)1
Mérgező a vízben élő organizmusokra (R50 1 301)

A környezetre hosszabb idő e lte lte  után vá lik  
veszélyessé IR  58 I30i )

S. ábra. Környezetre veszélyes anyag címkéje [11], [14]

6 European Inventory of Existing Commercial Subs
tances

7 A Chemical Abstracts Services (USA)-ben az 
anyag, vegyület nyilvántartási, azonosítási száma

8 Ismertetése a Magyar Kémikusok Lapja egyik ké
sőbbi számában

9 Okotoxicitás az a toxicitás, mely a környezetre, ter
mészetre, az élőlényekre, életfeltételeikre vonatko
zik

10 European Chemical Industry Ecotoxicology and 
Toxicology Center (ECETOC)

11 Az EGK rendszere, a használt fogalmak, az admi
nisztratív eljárások, eltérnek a hazánkban használ
takétól [26]

12 Az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató 
Intézet a Közlekedési Kiadóval közösen megjelen
tette magyarul a „Veszélyes anyagok”, valamint a 
„Veszélyes készítmények” c. gyűjteményeket

13 Dr. Székely Márta országos tisztiorvos vezetésével 
működő, több hatóság, intézet és az ipar képviselő
iből álló ad hoc bizottság most dolgozza ki
A kézirat beérkezett: 1991. dec. 6.
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Uj anyagok, korszerű technológiák
Szerkeszt i :  K Ö R T V É L Y E S S Y  GYULA

A lézersugárzás alkalmazása a kémiában

Bevezetés

Korábbi közleményünkben [1] vázoltuk a lézerek 
elvi felépítését, működésüket, a kémia szempontjából 
fontosabb lézer típusokat és a lézersugárzás jellemző 
tulajdonságait. Az alábbiakban áttekintjük a mintát 
besugárzó impulzusok előállításának és a besugárzást 
követő kémiai érdekességű folyamatok detektálásának 
célszerű módozatait. Ismertetjük reagensek és reak
ciók fontosabb lézeres analitikai módszereit, valamint 
a lézeres fotokémia néhány tipikus példáját.

Elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása

Amikor fény, vagy más, fénytől eltérő frekvenciájú 
elektromágneses sugárzás esik anyagi közegre, akkor 
az anyag is hat a sugárzásra és a sugárzás is hat az 
anyagra. Csak üres térben halad változatlanul a fény.

A besugárzott közeg hatása a beeső sugárzásra. A 
közegek általában elnyelik a sugárzás egy részét. A 
közegen átmenő sugárzásnak csökken az intenzitása 
és megváltozik a spektrális eloszlása is. Az elnyelt 
sugárzás az elnyelő közeget felmelegíti.

Különböző közegekben látszólag különböző a sugár
zás terjedési sebessége. Uj közeg felületére érve a su
gárzás egy része megtörik és a fénytörés törvénye sze
rint a beeső sugárzástól eltérő irányban folytatja út
ját. Másik része az új közeg felületéről tükrözően vagy 
szórtan visszaverődik. A közeg belsejébe hatolt fény 
a közeg részecskéin eltérülhet útjából, szóródhat. A 
fénytörés, visszaverődés és az ún. koherens fényszóró
dás során a besugárzó fény nem nyelődik el, energiája 
nem változik és a közeg sem melegszik fel a besugár
zás hatására.

A kettősen törőnek nevezett anyagok a beeső su
gárzás polarizációs állapotát változtatják meg. A ter
mészetes fényt két egymásra merőleges poláros fényre 
bontják, amelyek az anyagban különböző sebességgel 
haladnak és esetleg különböző mértékben nyelődnek 
el. Egyes kettősen törő kristályok a beeső poláros fény 
polarizációs síkját elforgatják.

A beeső sugárzás hatása a besugárzott közegre. Az 
elnyelt sugárzás egyik hatása — mint említettük -  az, 
hogy a közeg felhevül, részecskéinek mozgási energiája 
megnő.

Másik hatás abban jelentkezik, hogy a beeső su
gárzás egyes fotonjai közvetlenül a besugárzott anyag 
egyes molekuláinak, ionjainak, atomjainak, vagy az 
atomok elektronjainak adják át energiájukat. Ezek 
gerjesztett energiaszintre kerülnek. *

* Magyar Optikai Művek, Budapest

B E R N O L Á K  KÁLMÁN

A lézeres besugárzás szerepe

Mind a beeső sugárzás, mind a besugárzott közeg 
változásait fel lehet a kémiában használni, egyrészt 
analitikai célra, főképpen a spektroszkópiában, más
részt fotokémiai reakciók, pl. szintézisek céljaira. A 
természetes, valamint a hagyományos mesterséges su
gárforrásokkal azonban sok kémiai feladatot nem le
het megoldani, viszont ezek jórésze lézerekkel megold
ható.

Ilyen analitikai feladatok megoldására különféle 
lézeres példákat ismertetünk a Kémiai analitikai és 
reakciókinetikai alkalmazások című fejezetben, lézeres 
fotokémiai reakciókra pedig a Néhány példa a lézeres 
fotokémiából c. fejezetben térünk ki.

Molekulák, ionok, atomok energiaátalakításának 
öt alapvető követelménye van, amelyeket lézerekkel 
sokkal szélesebb körben lehet teljesíteni. Ezek:
-  Energia koncentrálása kis térfogatba, nagy foton

sűrűség.
-  Egyedenként nagy energiájú (leginkább UV) foto

nok.
-  Monokromatizmus.
-  Az optikai frekvencia-tartomány lefedése fix hul

lámhosszú, ill. hangolható lézerekkel.
-  A besugárzás időbeli választhatósága.

A lézer szerepe az anyag besugárzásának megtör
téntével befejeződik. Kémiai szempontból a besugár
zás okozta folyamatok, jelenségek adnak információ
kat, vagy más eredményeket. Ezért a feladatnak meg
felelő lézer kiválasztása mellett a besugárzás, majd a 
bekövetkező folyamat detektálásának módjától lénye
gesen függ az eljárás eredményessége.

A lézeres besugárzás módjai

Folytonos és impulzusos sugárzás

Ha a gerjesztett részecskék visszaesése az alacso
nyabb energiaszintre gyorsabb, mint a gerjesztés se
bessége, akkor a populáció inverzió tartósan nem ma
radhat fenn, a sugárzás csak impulzusos lehet. A foly
tonos sugárzáshoz az optikai pumpálásnak, a sugár
zásnak és a rezonátor geometriájának összhangban 
kell lennie, erre tehát nem minden lézer alkalmas.

A folytonos lézerek minden területen nagy jelen
tőségűek, különösen, ha nincs szükség kimagaslóan 
nagy nyalábenergiára. A folytonos üzemű (cw = 
continuous-wave) He-Ne lézer azért a legelterjedtebb 
ma is, mert minden iránykitűző, letapogató rendszer-
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hez alkalmas, emellett kisterjedelmű és viszonylag ol
csó.

A folytonos lézerek sugárzását át lehet impulzu
sokká alakítani, fordítva ez nem lehetséges. A foly
tonos lézerrel előállított impulzusoknak a célja rend
szerint nagyon nagy csúcsintenzitású impulzusok elő
állítása. A maguktól is impulzusos lézerek esetében 
a főtörekvés a rövid, gyakran szélsőségesen rövid, pi- 
koszekundumos, vagy különböző időbeli sűrűségű im
pulzusok keltése.

A nagy csúcsintenzitás hatékonyabbá, vagy egyál
talán lehetségessé tesz fotokémiai reakciókat. A kis 
térfogatra koncentrált lézernyaláb is a hatásosságot 
növeli, de ipari célra nem mindig megfelelő, mert fel
használható, értékesíthető mennyiségű termék előállí
tása esetenként lehetetlen, vagy drága.

Kémiai szempontból a nagyon rövid impulzusok kü
lönösen jelentősek, mert a besugárzással előidézett re
akciók követésére, lefolyásuk megfigyelésére és közbe
eső produktumok felderítésére alkalmasak.

Impulzusos lézersugárzás előállítása

Folytonos lézersugárzás impulzusossá három elter
jedt módon alakítható át [2],

A rezonátor-kisütés (cavity dumping) módszere ab
ból áll, hogy a rezonátor-üreg mindkét végét teljesen 
záró tükör fedi, majd a kellően felerősödött lézerhul
lám útjába 45°-os tükör ugrik, amely a felerősödött 
sugarat teljes egészében oldalra eltéríti (1. ábra). Így 
egyetlen kilépő impulzust kapunk.

Kimenő im p u lz u s

, ! Z á r ó t ü k ö r
A k t ív  k ö z e g  /------------------------------  I A Y

- —  ....... -  — ^ — '____________________  * '
, '^ v y y / / / /

B e u g r ó t ü k ö r

1. ábra. A rezondtorhisütés elve (camty dumping)

Tükör helyett elektroakusztikus modulátorral peri
odikusan lehet a kiléptetendő nyalábot a rezonátorból 
kijuttatni. így impulzus-sorozat keletkezik.

gerjesztett részecske egyetlen impulzust keltve esik le 
az alapszintre.

A módus-szinkronizálás (mode-locking) módszeré
vel lehet a legrövidebb impulzusokat elérni. Ilyen im
pulzusokkal gerjesztve még gyors kémiai reakciók le
folyása is részletesen tanulmányozható.

A lézersugárzás monokromatikus, de spektrumvo
nalának van bizonyos „vonalszélessége” . Ebbe a vo
nalszélességbe általában több olyan rezgés esik, ame
lyekre nézve a rezonátor-üreg hossza a hullámhossz 
valamilyen egészszámú többszöröse. Ezek a rezgések 
hol erősítik egymást, hol gyengítik és így a kimenő 
impulzus átlagos erősséget ér el. A lézerüreg hosszá
nak, benne a futási időnek és a zár nyitási frekven
ciájának összehangolásával megvalósítható ezeknek a 
rezgésmódusoknak fázisszinkronizálása úgy, hogy egy 
pillanatban mind erősítsék egymást. Ez lesz a nagyon 
rövid, de nagyon intenzív kimenő lézerimpulzus. (5. 
ábra).

S. ábra. Módus-szinkronizált impulzus sorozat

A besugárzást követő folyamatok detektálása

A lézerimpulzusos besugárzással előidézett kémiai 
reakció rendszerint fényjelenség alakjában jelentkezik. 
Ezt a jelenséget legtöbbször a megszokott spektrosz
kópiai eszközökkel, fotoelektromos detektorokkal ész
lelik és elemzik. Különleges eljárásokkal az észlelést 
érzékenyebbé lehet tenni.

Fázisérzékeny detektorok

\
N
\
\
\
\\
N

P o l a r i z á t o r

i I i I I____l _  x

A k t iv  k ö z e g

i  r i  f r

••

P o c k e l s
c e l l a

S. ábra. Q-kapcsolds elve elektro optikai vezérléssel

A Q-kapcsolás azt a módszert jelenti, amely a 
rezonátor-üregben alkalmazott zárral a pumpálás 
időtartalma alatt megakadályozza a hullám ide-oda 
rohanását (2. ábra). A megfelelően nagy populáció- 
inverzió elérése után a zár hirtelen nyit és az összes

mkl

A zavaró frekvenciák, zajok kiküszöbölésére hasz
nálják a fázisérzékeny detektorokat. A lézer sugár
zását kettéosztják. A sugárzás egyik része ráesik a 
vizsgálandó mintára, másik része referenciasugárzá
sul szolgál. A detektorba a két sugárzásrész lép be és 
ez csak a két részjel azonos fázisú pontjait erősíti fel 
(4- ábra). így minden más zavaró jel kiküszöbölődik.

Boxcar-integrátor

Periodikus időbeli jelek felerősítésére való erő
sen zajos környezetben a boxcar-integrátor. Ez a 
lézerimpulzus-sorozattal vezérelt időközökben a várt 
jel időtartamára kapcsolódik be és az észlelt jeleket
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4- ábra. Fázisérzékeny erősítő elve

b)

5. abra. tíozcar-integrdtor 
a) A hasznos jelek összegzése; 

b) Stroboszkópikus eljárás

összegzi. így még a zajszint alatt maradó jeleket is ki 
lehet emelni (5 a. ábra).

Stroboszkópikus módszer

Stroboszkóphoz hasonló módszerrel lehet valamely 
periodikus jelsorozat tagjainak időbeli lefolyását ész
lelni. A jelet kis időtartamú részekre bontjuk és az 
egymásután következő jeleknek sorban ezzel a kis idő
tartammal eltolt részeit észleljük, majd a sorozatot 
ismételjük. A módszer különösen alkalmas rövid lé
zerimpulzusokkal gerjesztett, viszonylag lassú lecsen- 
gésű fluoreszcencia észlelésére (56. ábra).

Sávkamera

Egyetlen reakció-impulzus lefolyásának megfigyelé
sére megemlítendő még a nagysebességű fotográfiá
ban használatos sávkamera (streak-camera) módszer. 
A jelenség lefolyása közben a jelenséget rögzítő film 
folyamatosan elmozog (6. ábra).

J U
B em enő
jel

F o tó k a tö d  E lté r í tő k

6. ábra. A sávkamera egyik megoldásának elve

Kémiai analitikai és reakciókinetikai alkalmazások

Abszorpciós és emissziós spektroszkópia

A kémiai analízis közismert célja az anyagok fel
ismerése, azonosítása, vagyis minőségi és mennyiségi 
összetételének, az alkatrészek tér- és időbeli elrende
zésének, energia- és erőviszonyainak, mozgásainak, to
vábbá a kémiai reakciók időbeli, térbeli és energetikai 
lefolyásának részletes meghatározása.

Hathatós eszköze a spektroszkópia, az elektromág
neses sugárzási jelenségek frekvenciafüggésének tanul
mányozása, amikor az anyag sugárzással kölcsönha
tásban elnyel vagy kisugároz energiát. A hagyomá
nyos sugárforrásokkal el nem végezhető spektroszkó
piai feladatok jórésze lézerrel megoldható. A lézeres 
kémiai spektroszkópia jelentősebb módszereit néhány 
példán vázoljuk [3].

Abszorpciós spektroszkópia A vizsgálandó anyag
ban meghatározott úthosszon elnyelt lézersugárzás 
mennyiségét méri a sugárzás hullámhosszának függ
vényében. Előnyei: nagy érzékenység és -  különösen 
hangolható lézerekkel -  nagy feloldás. Levegőszennye
zés méréséhez a nagyintenzitású és keskeny sugárnya
lábot viszonylag rövid, pl. 20 cm-es küvettában sok
szor lehet reflektáltatni (7. ábra). így hosszú, pl. 50 
visszaverődéssel 10 m-es lesz a vizsgálandó levegőben 
a megtett út, és lehetővé válik még 0,9999 transz- 
misszió mérése is. A nagy spektrális felbontás a lézer- 
sugárzások monokromatizmusából következik. Külö
nösen a hangolható lézerek nagy érzékenysége és fel
bontása hasznos a kémiai spektroszkópiában. Mono- 
kromátorra nincs szükség. A nagy felbontásra jel
lemző példa a CgHg kubán C-C v12 rezgési sávjának 
rotációs finom struktúrája a 861,9 és 862,1 cm-1 hul
lámszám intervallumban (8. ábra). Itt az elért feloldás 
0,0004 cm-1 (0,054 nm), ami a keskeny, mindössze 0,2 
cm_1-es tartománynak 500-ad része [2.p.82.].

F oto-

a )

Többszörös
F e s té k lé z e r  k ü v e t ta  Foto-

d e te k to r  R eg isz trá ló

- c U i
b)

7. ábra. Hagyományos abszorpciós spektrofotométer vázlata (a);
lézeres abszorpciós spektrofotométer vázlata (b)

A keskeny lézersugár sokszor halad át a m inta küvettáján

Atomabszorpciós spektroszkópia lézerrel. Az ab
szorpciós spektroszkópiának lézerrel különösen hatá
sos és érzékeny eljárása az atomabszorpciós spektrosz
kópia. Ez az emissziós lángfotometriából fejlődött ki. 
A lángot, amely a beporlasztott oldat atomjait tartal
mazza, a keresett spektrumvonalnak megfelelő lézer,
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K u b á n : C —  C s z a k a s zc8 h8 V12 
R (36)

A2*F2 +fí +A!

0-------------r—
861,9 862,0 862,1

H u U a m s z a m

8. ábra. A  lé z e r e i  a b szo rp c ió i sp ek tro szkó p ia  fe lb o n tó k ép e ssé g é t s ze m lé lte ti a  C t H t  k á b á n  egy r e z g é sé n e k  ro táció s  s tru k tú r á já ró l P in e  és m ts . által
fe lv e t t  s p e k tr u m a  8 6 1 ,9  és 86 S ,1  c m ~ l  k ö zö tt

vagy hangolható lézer fényével átvilágítjuk (9. ábra). 
Az alapállapotban lévő atomok elnyelik azokat a foto
nokat, amelyeknek energiája éppen elegendő a gerjesz
tésükhöz. Bár a gerjesztett atomok az elnyelt ener
giát újból kisugározzák, energiájuk mégis hiányozni 
fog az átvilágító fénnyalábból, mert az elnyelő ato
mok az energiát a térbe szertesugározzák, csak elenyé
szően kevés jut a megvilágító lézernyaláb haladási irá
nyába. Koncentrációméréshez kalibrációs görbét kell 
készíteni.

9

9. ábra. A z  a to m a b szo rp c ió s  s p e k tro fo to m é te r  o p tik a i vázla ta  
1 vájtka tódos lám pa vagy lézer; S  kvarclencse; S  lángtér; 4 

hom orú tükör; 5, 6  síktükrök; 7 belépő rés; 8  paraboloid tükör; 
9  prizm a; 1 0  síktükör; 11 kilépő rés; 1 2  sokszorozó fotocella

Emissziós spektroszkópia. A klasszikus emissziós 
spektroszkópiában rendszerint elektromos kisüléssel 
gerjesztik sugárzásra a vizsgálandó mintát. Fókuszált 
lézersugárzás energiájával a minta pontszerűen ki
csiny térfogatát lehet gerjeszteni, ez a mikrospekt- 
roszkópia (10. ábra).

A lézerrel kémiai spektroszkópiai célra ki lehet 
használni, vagy jobban ki lehet használni a fluoresz- 
cenciás, szóródásos és többfotonos reakciókat.

mk]

É r z é k e l ő

Lézeres fluoreszcenciás módszerek

Lézerrel gerjesztett fluoreszcencia (LIF). Fluoresz
cenciának nevezzük fény, vagy más elektromágneses 
sugárzás elnyelt energiájával gerjesztett atomok vagy 
molekulák sugárzását. A vizsgálandó anyag besugár
zására előnyösen lehet felhasználni a lézersugárzás 
nagy intenzitását, a különböző hullámhosszú lézersu
gárzás fotonjainak különböző energiáját, a lézerimpul
zusok széles tartományban választható időtartamát 
és ismétlődési frekvenciáját. A besugárzott minta ré
szecskéi elnyelik a lézersugárzás fotonjait, a részecs
kék magasabb energiaszintre kerülnek, majd a felvett 
energia egy részét fluoreszcens sugárzásként kibocsát
ják. A kibocsátott fotonok energiája, vagyis frekven
ciája mindig kisebb, mint az elnyelteké, de mind a 
fluoreszcens frekvenciák (hullámhosszak, hullámszá
mok), mind ezek spektrális eloszlása jellemző a vizs
gált anyagra. A lézeres fluoreszcenciás vizsgálatok so
rán leginkább meghatározott hullámhosszúságú léze
res besugárzást követő fluoreszcencia spektrális elosz
lását vizsgálják (LIF), vagy a fluoreszcencia teljes in-
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tenzitását mérik a gerjesztő lézer hullámhosszának 
függvényében (excitation spectroscopy).

Atomok lézerrel indukált fluoreszcenciája nagyon 
érzékeny és szelektív jelenség. Egyre inkább hasz
nálatos nyomelemek analizálására. A mintát atomi
zálni kell (11. ábra). A minta rendszerint oldat, amely 
tartalmazza az analizálandó anyagot. Az atomizálás 
plazma, kemence vagy hasonló lángban történik, majd 
ezt követően egy lézer sugárzása gerjeszti magasabb 
energiájú állapotokra a szabaddá vált atomokat és io
nokat. Mivel már az atomizáció egy sereg atomi ener
gianívót népesít be, a kibocsátott spektrum a lézer- 
sugárzás monokromatizmusa ellenére is összetett. A 
mérhető koncentráció határa tipikusan a 10-11 g/ml 
rendben van. Gyakorlatilag bebizonyosodott, hogy a 
lézerrel indukált atomfluoreszcencia szélsőséges lehe
tősége egyedi atomok detektálása. Mindenféle lézert 
felhasználtak erre a módszerre és gyakran sikerült ér
tékes fémek esetében hagyományos gerjesztéshez ké
pest többszörösen jobb feloldást elérni [4],

Impulzus ,
-  Indító Regisztráló

11. ábra. Lézerrel keltett atomfluoreszcenciás here rule zés vázlata

Molekulák energiaszintjei az atomokénál sokkal 
összetettebbek, sávokat alkotnak. Ezért a molekulák 
fluoreszcencia spektrumai is komplikáltabbak az ato
mokénál. Ennek ellenére molekulák lézeres fluoresz
cenciája több esetben előnyösen alkalmazható.

Amikor fluoreszcenciával együtt Raman-szórás is 
fellép, a lézeres gerjesztés azért előnyös, mert a szé
lesebb fluoreszcenciasávok jól elkülönülnek az élesebb 
Ram an-vonalaktól.

Rövid, de szapora impulzusokkal reakciók kineti
kája, vagy rövidéletű vegyületek detektálhatok. Pél
dául XeCl excimer lézerrel pumpált két festéklézer 
kombinációjával 67 100 cm_1-től 67 550 cm_1-ig 
(149-148 nm) gerjesztve felvették a Xe2 molekula 
gerjesztés-spektrumát [5].

Számos oxidációs vagy égési folyamat közbülső 
lépése nagysebességű hidrogén-atomok és oxigén- 
molekulák reakciója, amikoris aktív OH és 0  gyö
kök keletkeznek. Az OH gyököket gyors lézerim
pulzussal keltett fluoreszcenciával lehet kimutatni, 
mielőtt valamilyen új vegyületbe beépülnének. Egy 
Nd:YAG-lézer 1064 nm-es impulzusának frekvenci
áját LiNb04 kristályon kétszerezve 532 nm-es im
pulzust kapunk. Ez az impulzus indítja egy optikai 
ráccsal hangolható és Rodamin 640 festékkel működő 
festéklézer impulzusát. A festéklézer frekvenciáját is
mét kétszerezve 306 és 311 nm közti hullámhosszakra

hangolható. Ez gerjeszti az OH-gyökök fluoreszcenciá
ját, amelynek intenzitása a hangolt gerjesztő hullám
hossz függvénye. Mérési eredményeiből az OH-gyök 
rotációs nívóeloszlását lehet meghatározni [6].

A LIF-val a levegőszennyezés is vizsgálható. Nd: 
YAG-lézer frekvenciáját háromszorozva a kapott 355 
nm-es sugárzással a levegőben lévő 2 mg.l-1 formal
dehid fluoreszcenciája mérhetőnek bizonyult [7].

Lézeres fényszóródásos módszerek

Ha valamilyen anyagon keskeny fénynyaláb halad 
keresztül, akkor a nyaláb irányától eltérő fény is ta
pasztalható. Ez közismerten a szórt fény, amelynek 
hullámhossza közönségesen megegyezik a megvilágító 
fény hullámhosszával; az eltérített fény intenzitásának 
nagysága és irányszerinti eloszlása függ a megvilágító 
fény hullámhosszától és a szóró részecskék nagyságá
tól.

Raman-szórás. Ha a szórt sugárzásban a meg
világító monokromatikus sugárzástól eltérő hullám- 
hosszúságú sugárzások is észlelhetők, amelyeknek 
hullámhossz-eltérése meghatározott összefüggésben 
van a szóró anyag energiaszintjeivel, Raman-szórásról 
beszélünk (IS. ábra). Ha a beeső foton energiájának 
egy része a szóró molekula gerjesztésére használó
dik fel és csak a megmaradt energiájú foton szóró
dik, akkor a hosszú hullámhosszak felé eltolt, Stokes- 
vonalakat kapjuk (IS. ábra). Ha pedig a szóró anyag 
egy már gerjesztett molekulájának energiája hozzáa
dódik a megvilágító foton energiájához és együtt ad
ják a szórt foton energiáját, a rövidebb hullámhosszak 
felé eltolt, anti-Stokes-vonalakat észlelhetjük.

Regisztráló

IS. ábra A lézeres Ram an-spektroszkóp elemei

IS. ábra. Szén-tetraklorid R am an-spektrumának intenzitás-eloszlása
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Ismeretes, hogy a szórás jelensége lényegileg külön
bözik a fluoreszcenciától.

A Raman-effektus a molekulák vibrációs-rotációs 
konstitúciójának meghatározására nagyon hasznos je
lenség. Azonban nagyon halvány, gyenge effektus lé
vén, amíg nem volt lézer, csak néhány specialista 
használta fel. Ma viszont nagyon elterjedt, mert pl. az 
Ar-ion lézer kékeszöld és zöld sugárzásával mikroliter- 
nyi anyagról néhány perc, vagy egy óra alatt készülhet 
Raman-spektrum. Az argon-lézer megjelenése előtt 
többezerszer annyi anyag és egész napi munka kellett 
hasonló analízishez. Ma már Raman-spektroszkópián 
leginkább csak lézeres Raman-spektroszkópiát ér
tünk. A Raman-spektroszkópia előnye, hogy a látható 
fény tartományában használható és kis vibrációs
rotációs szintkülönbségek kimutatására alkalmas.

Koherens anti-Stokes Raman-szórás. A Raman- 
szórás hatását több jelenség segítségével lehet fo
kozni: ilyen a rezonanciás Raman-szórás, a stimu
lált Raman-szórás és a koherens anti-Stokes Raman- 
szórás (CARS = coherent anti-Stokes Raman scatte
ring). Csak ez utóbbit vázoljuk [14- ábra).

E

h v 0 hV1
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hvo

3
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........  t i

a )  b )

14- ábra. Koherens antt-Stokes Raman-szórás négy foton  
kölc sönhatásdval 

a) rezonáns; b) nem  rezonáns 
esetben

A lézer v0 frekvenciájú fotonjának energiájával a 
molekula E0 energiaszintről felemelkedik az E2 ní
vóra. Innen i>i frekvenciájú foton leadásával csak a 
gerjesztett Ei szintre esik vissza. Ha most itt u0 frek
venciájú újabb lézerkvantumot kap, akkor ezzel az E2- 
nél magasabb E3 szintre emelkedik és innen az E0 
alapszintre esik vissza, miközben a beeső frekvenci
ájú fotonoknál az E í -E q szintkülönbségnek megfelelő 
nagyobb frekvenciájú, tehát anti-Stokes fotont sugá
rozza ki. Hidrogén-molekulák közvetlen, áttekinthető 
kimutatása kiválasztott vibrációs és rotációs állapo
tokban csak CARS-spektroszkópiával vált lehetővé. 
Alkalmas lángok, égések, robbanások kémiai reakció
inak és hőmérsékleteinek tanulmányozására.

Többfotonos ionizáció

Ha egyetlen foton energiája kisebb, mint az ionizá
ciós potenciál, akkor ionozációhoz több foton együt
tes energiája szükséges. A gerjesztő fotonokat gyakor
latilag egyszerre kell az ionizáló atomnak, vagy mo
lekulának elnyelnie, vagyis ezeknek egyszerre kell je-

mkl

len lenniök egy részecskére jutó térfogatban. Tehát 
nagyon nagy fotonsűrűség, intenzív lézernyaláb lehet 
csak eredményes, ezért módus-szinkronizált és fóku
szált lézerimpulzusokat kell alkalmazni. Az ionizáció
val kiléptetett elektronok, illetve a megmaradt pozitív 
ionok mérése a kémiai analízis szelektív és igen érzé
keny módszere.

Néhány példa a lézeres fotokémiából

Valamely kémiai reakció folyamán meglévő kémiai 
kötések felbomlanak és újak keletkeznek. A közbenső, 
átmeneti állapotok tanulmányozása érdekességeket 
deríthet fel. Sikerült például hangolható lézerrel és 
Zeeman felbontással az eddig a Földön nem ismert 
CCH etinil gyök kimutatása. Az F + Na2 — * 
NaF -I- Na+ lézerrel indított reakcióban közbeesőén 
megjelent az FNaNa++ komplex [6].

660 nm-es lézerbesugárzás hatására K + NaCl 
átalakulhat Na +  KCl-dá, miközben a besugárzottnál 
nagyobb energiájú 589 nm-es sugárzást bocsát ki [6].

Ar-ion lézer 514,5 nm-es poláros sugárzása jódot 
B(37t) állapotra gerjeszt, ez In-atomokkal reagál, még
pedig szembeütközés esetén gyorsabban, mint oldal
ról. A jelenség a lézerrel indukált fluoreszcenciával 
mutatható ki [6].

Különös figyelmet érdemelnek azok a rövid lézerim
pulzusokkal végzett kísérletek, amelyeknek célja egy
szerűbb modelleken a fotoszintézis mechanizmusának, 
rövidéletű trazienseknek a felderítése. Klorofill és ben- 
zokinon 655 nm-es rövid és nagyszaporaságú lézerim
pulzusokkal történt besugárzásával és 465 nm-en való 
detektálással eredményes vizsgálatokat végeztek [2].

Közel 30 évvel a lézer feltalálása után a kémiai ku
tatások eszközeihez már nélkülözhetetlenül hozzátar
tozik a lézeres metodika, különösen a lézeres spekt
roszkópia. Ezzel szemben a lézerek ipari alkalmazása 
mind laboratúriumi, mind gyári szinten még kezdetén 
jár és jövője jórészt attól függ, hogy a lézerfotonok 
árát mennyire sikerül a fejlesztésnek csökkentenie.

Diklóretán lézeres fotolízise

A kémiai ipar egyik tömeggyártmánya a vinil-klorid 
monomer. 1986-ban világtermelése meghaladta a 25 
miihó tonnát. Akkor hagyományos gyártása termikus 
pirolízissel 148 USD/t-ba került. Az 5 x l0 5 impulzus 
élettartamú KrF lézerrel a gyártás költségéül 185-222 
USD adódott. Várható volt, hogy az 1,5xlO6 impul
zus élettartamú lézer kifejlesztésével a lézeres gyártás 
költsége 118 USD/t-ra csökken, ami a hagyományos 
gyártás költségének 20 %-os csökkenését jelenti, tehát 
gazdaságos az áttérés. A C2H4CI2 diklór-etánból a 
KrF exciplex lézer 248 nm-es impulzusaival HC1 válik 
le és C2H3CI vinil-klorid keletkezik. Ez láncreakció, 
amelynek elindítása, termikus helyett lézeres fotoliti- 
kus eljárással rövidíti a reakció folyamatát, csökkenti 
az egész folyamat aktivitási energiáját, a reaktorhő
mérsékletet, továbbá jobb átalakulási arányt és keve
sebb nemkívánatos mellékterméket eredményez [8].
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Lézeres fotopolimerizáció

A fotopolimerizáció a reprotechnikában (fotore- 
ziszt) és műanyag rétegek megkeményítésére eddig is 
használatos. Lézeres megindításával nagy kvantum
hatásfokot lehet elérni, mert csak az indító molekulát 
kell gerjeszteni. Elkerülhető a hosszú indítási idő és 
az edény falán képződő hőszigetelő polimer bevonat.

Excimer vagy festéklézerrel 0,02-0,2 mm vastag 
bevonat, lakkréteg megkeményedését tizedannyi idő 
alatt lehet elérni, mint a hagyományos módszerrel [6],

D3-previtamin lézeres előállítása

A lézeres kémiai izomer-átalakítás jellemző példája 
a D3-previtamin (P3) előállítása 7-dehidrokoleszterin- 
ből (15. ábra). Ennek fotolitikus gyűrűmegnyitásából 
három izomer áll elő: lumiszterin (L3), tachiszterin 
(T3) és a P3. Ezek ultraibolya sugárzással egymásba 
átalakíthatok. Higanylámpa helyett KrF (248 nm) és 
N2 (337,1 nm) lézer kombinációja 80%-nál nagyobbra 
növeli a kívánt P3 arányát [8].

15. ábra. A  7 -deh idro-kolesztenn ( I )  és a D j -p rev itam in  (II)  
m olekulaszerkezete

Izotópok lézeres szétválasztása

A lézersugárzás éles monokromatizmusa jól hasz
nálható elemi, vagy molekulában megkötött izotópok 
szétválasztására. Valamely elem meghatározott izo
tópját lézersugárzással szelektíven lehet gerjeszteni, 
ionizálni, valamely izomerbe, disszociációs vagy reak
ciós vegyületbe átvinni, amelyet azután kémiai vagy 
fizikai úton már könnyebb leválasztani. Az érdeklődés 
középpontjában a 235U izotóp áll. Legtökéletesebbé az 
AVLIS (atomic vapour laser isotope separation) eljá
rás fejlődött ki. Ez uránatomok festéklézerrel történő 
többhullámhosszú szelektív fotoionizációját használja

fel. A festéklézereket nagy szaporaságú (10 kHz) és 
nagy teljesítményű Cu-gőz lézerimpulzusokkal pum
pálják [9],

Lézeres tisztítás

Az integrált áramkörökhöz használt legtisztább szi
líciumot gázalakú SiH4-ből állítják elő. Ezt meg kell 
tisztítani a kémiailag nehezen leválasztható AsH3, 
PH3, B2He vegyületektől, mert ezekkel szennyezett 
n-, illetve p-töltéshordozók még 1:109 arányú jelenlé
tükkel is károsan befolyásolhatják valamely integrált 
áramkör működését. Míg a szokásos tisztító eljárá
sok az anyag egész mennyiségét a tisztításnak aláve
tik, addig a lézersugár csak a szennyezőkre hat. így a 
193 nm-es ArF lézersugárzást a PH3 és az AsH3 négy, 
a B2H6 két nagyságrenddel erősebben nyeli el, mint 
az SiH4. Ennek a lézeres fotolízisnek az eredményei 
könnyen leválasztható szilárd vagy gázalakú vegyüle- 
tek [9].

Számos további jó hatásfokú lézeres tisztítási el
járás közül megemlíthető a CO/H2 szintézisgázból 
a nagyon káros H2S szelektív fotolitikus eltávolítása 
ArF-lézerrel. Ezzel pl. a 10 ppm mértékű szennyezést 
1 ppm-re lehet csökkenteni [9].

Befejezés

Az eddigiekből kitűnik, hogy kémiai alkalmazható
ság szempontjából milyen fokon állnak jelenleg a lé
zerek, milyenek alkalmazhatóságuknak módszerei és 
lehetőségei.

A folytonos és impulzus-lézerek hatékony besugár
zási és detektálási módszereiből, a kémiai spetroszkó- 
pia és fotokémia lézeres eljárásainak felsorolt példái
ból látható, hogy a lézeres analízis különösen terjed 
a spektroszkópiai, a fluoreszcenciás és a fényszórásos 
területen, ahol más fényforrásnál eredményesebben 
használható. Ezzel szemben a lézeres ipari fotokémia, 
néhány speciális példától eltekintve még kezdetén tart 
éspedig nem utolsó sorban a beszerzés nehézségei és 
az üzemeltetés drágasága miatt. Ezért a lézert fel
használó laboratóriumok kiválasztott részterületekre 
igyekeznek specializálódni.

A  kézirat beérkezett: 1991. febr. 5.
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A szintetikus vegyipar nyersanyagai
Szerkeszt i :  KÁDAS ISTVÁN

Klór-hangyasav-észterek
K Ö R T V É L Y E S S Y  GYULA*

M E S T E R  TAMÁS*

Bevezetés

A klór-hangyasavak a legegyszerűbb olyan vegyüle- 
tek, melyek egyszerre tartalmaznak észter és savklorid 
funkciót. Ebből következő tulajdonságaik miatt igen 
fontos építőelemek a szerves kémiai szintetikus mun
kában. Elnevezésüket tekintve három változat talál
ható mind a hazai, mind a külföldi irodalomban: klór- 
hangyasav-észter, klór-szénsav-észter, illetve — főleg 
a peptid alkalmazásokra való tekintettel — alkoxi-, 
ariloxi- vagy aralkiloxi-karbonil-kloridok.

D u m a s  1835-ben állított elő először klór-hangyasav- 
észtert foszgén alkohollal való reakciójából. A metil- 
észter kiemelkedő jelentőségű, de piaci forgalomban 
van több más mellett az etil-észter, izopropil-észter, 
2 -etil-hexil-észter, benzil-észter is.

A klór-hangyasav-észterek fizikai tulajdonságai

A klór-hangyasav-észterek színtelen, irritáló szagú 
folyadékok. Fizikai tulajdonságaikat az 1 . tá b lá za t  
m utatja be.

1 . tá b lá za t

A  klór-hangyasav-észterek fizikai 
tu lajdonságai

Észter Reg. No* Mól. Forráspont, 
töm. °C/hPa

Sűrűség,
g/cm 3

n2 0n D

Metil 79-22-1 94,5 71/1013 1,2298 1,3870
Etil 541-41-3 108,5 95/1013 1,1403 1,3947
i-Propil 108-23-6 122,5 105/1013b. 1,0777 1,3996
i-Oktil 15586-11-5 192,5 183/1013b. 0,984 1,4330

* a Chemical Abstracts szerinti Registry Number rövidítése. 
A „b” azt jelenti, hogy az anyag bomlás közben desztillál.

A klór-hangyasav-észterek minden szerves oldószer
rel minden arányban elegyednek.

A klór-hangyasav-észterek kémiai, fiziológiai és 
tűzbiztonsági tulajdonságai

A klór-hangyasav-észterekben mindkét funkciós 
csoport (a klór és az észter) igen reakcióképes ( l .  
á b ra ) . Víz hatására sósavra, a megfelelő alkoholra 
és szén-dioxidra hidrolizálnak. Melegítés hatására az 
alkil-észterek esetén bomlás következik be, ekkor vagy

* Szerves Vegyipari K utatóintézet, Budapest

mkl

— megfelelő szerkezetű alkohol esetén — sósav és 
szén-dioxid eliminációjával telítetlen vegyület, vagy 
szén-dioxid kilépéssel alkil-klorid képződik. A fenil- 
észter hőstabilitása kiemelkedően nagy, ezzel szemben 
a benzil-észterből már könnyen képződik benzil-klorid 
és szén-dioxid. A bomlásról részletes mechanizmust és 
a szubsztituenshatás vizsgálatát megtalálhatjuk a [2 ] 
irodalomban.

CICOOCH3  + H20  =  HCl + CH3 OH +  C 0 2  

+ ROH =  HCl + ROCOOCH3  

+ RSH = HCl + RSCOOCH3  

+ 3 Cl2  =  3 HCl + CICOOCCI3  

+ KF =  KCl + FCOOCH3  

+ NaN0 2  =  CH3 N 0 2  +  NaCl + C 0 2  

+ Na2 0 2  =  CH3 OOC-OO-COOCH3  + 
+2 NaCl
+ RCOONa =  RCOOCH3  +  C 0 2  + 
+NaCl
+ H-Ph =  CH3-Ph +  C 0 2  +  HC1

1. ábra. A klór-hangyasav-metil-észter reakciói

A klór-hangyasav metil-észter UV besugárzás mel
let klórgázzal klórozható, mikoris klór-hangyasav 
triklórmetil-észter keletkezik. Ez a folyékony vegyület 
a difoszgén, mely minden reakciójában foszgénként vi
selkedik és mint jól kezelhető reagens finomvegyszer
ként megvásárolható.

Alkálifém-fluoridokkal a klóratom kicserélhető és 
fluor-hangyasav-észterek állíthatók elő. Alkoholok
kal és merkaptánokkal észter, illetve tioészter képző
dik, aminokkal uretánok, alkáli-peroxidokkal dialkil- 
peroxi-dikarbonátok. Alkálifém- vagy ezüst-nitráttal 
reagáltatva a klór-hangyasav-alkil-észterek a megfe
lelő alkil-nitritet adják szén-dioxid kilépés közben. Ez
zel szemben a fenilészterek az aromás magban nit- 
rocsoporttal szubsztituált fenolokat szolgálatnak. A 
vizsgálatok szerint az először képződő fenil-nitrit- 
észter nitrónium kationra disszociál, mely a szo
kásos nitrálási mechanizmus szerint szolgáltatja az 
izomer nitrofenolokat. Nagyon érdekes reakciót ad
nak a klór-hangyasav-észterek alkálifém zsírsavas sók
kal: szén-dioxid kilépése mellett jó hozammal a meg
felelő zsírsav-alkil-észter keletkezik. Az átmeneti ter
mékként képződő zsírsav alkil-szénsav vegyes anhid- 
ridet néhány esetben izolálták.

Érdekes, hogy a klór-hangyasav-a/W-észterek aro
más vegyületekkel Friedel-Crafts körülmények között 
nem karbonsav-észtereket szolgáltatnak, hanem az 
alkil-észter-csoportnak megfelelő alkil-aromás vegyü- 
letet szén-dioxid kilépése közben. Ezzel szemben az 
aríí-észterek a megfelelő karbonsav-aril-észterét ad
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ják. A különbség oka az, hogy az alkil-észtereknél a 
Friedl-Crafts katalizátor hatására a klór-hangyasav- 
alkil-észter gyorsan kloridra bomlik és végeredmény
ben ez alkilez. Ahogy fentebb láttuk, aril-észterrel ez 
a reakció nem megy végbe.

A klór-hangyasav-észterek fiziológiai tulajdonsága
ira az irritatív hatás a jellemző. Leírtak azonban ha
lálos kimenetelű akut mérgezéseket is. A metil-észter 
kb. 10 ppm koncentrációnál már észlelhető, de ez 
alatti koncentrációk esetén az anyag hosszú időn ke
resztül hatva a légzőszervekben helyi hatásokat vált
hat ki [1],

2. táblázat
A  k lór-hangyasav-észterek  fontosabb  

tűzb iztonsági adatai

Észter

Lobba
náspont

(zárttéri),°C

Gyulla^
dáspont,

°C

Alsó lobba- 
nási határ, 

tf%

rrví /luzvesze-
lyességi
osztály

Metil 10 510 7,9 » A '/T l
Etil 13 500 3,9 »A-/T1
Propil 30 470 3,0 „B”/T2
i-Propil - 5 500 3,2 „ A”/T l
i-Oktil 73 240 15,3 „B”/T3

A klór-hangyasav-észterek éghető anyagok, ezzel 
kapcsolatos néhány tulajdonságukat a 2. táblázatban 
mutatjuk be. Az adatok a Borsodi Vegyi Kombinát, 
a 4■ táblázatban megadott minőségű anyagaira vonat
koznak: a klór-hangyasav-izopropil-észter fél százalé
kos izopropil-klorid tartalma az oka minden bizonnyal 
a N-propil-észterhez képest az alacsony zárttéri lob
banáspontnak és így az „A” tűzveszélyességi besoro
lásnak.

A klór-hangyasav-észterek előállítása

Az alifás klór-hangyasav-észtereket a megfelelő al
kohol és foszgén folyadékfázisú reakciójával nyerik. A 
mellékreakciók (a dialkü-karbonát képződés és a ter
mék bomlása) gyakorlatilag teljesen elkerülhetők, ha 
az észterező csoport kisszénatomszámú és ha a reak
ciót alacsony hőmérsékleten és foszgénfelesleg jelen
létében hajtjuk végre. Az üzemi eljárások általában 
folyamatosak. Metil-észter esetén az optimális hőmér

séklet 0-10, etil-észter esetén 10-20°C. A magasabb 
észtereknél jóval a szobahőmérséklet felett észteresí- 
tenek, mivel itt a reakciósebesség csökken és dialkil- 
karbonát képződésére nem kell számítani.

A nyersterméket hideg vízzel mossák, majd kalcium- 
kloridon szárítják. Primer alkoholok esetén a hozam 
90% feletti, a bomlékony szekunder alkoholoknál 70- 
80%-os.

A fajlagos anyagfelhasználási adatokat a S. táblá
zatban mutatjuk be.

S. táblázat
A  klór-hangyasav-észterek  gyártásának  

fajlagos anyagigénye kg-ban 1 to n n a  term ékre

Észter Alkohol Foszgén 10%-os lúgoldat

Metil 440 1580 580
Etil 500 1300
i-Propil 528 900
i-Oktil 700 570

A kereskedelmi forgalomba kerülő technikai klór- 
hangyasav-észterek általában 97-99%-osak. A fő 
szennyezés a megfelelő dialkü-karbonát, a kiindulási 
alkohol és az alkil-klorid. A 4- táblázatban bemutat
juk a Borsodi Vegyi Kombinát termékeinek minő
ségi mutatóit. A szintén gyártott etil-észter a táblá
zatban nem szerepel, ennek minősége megegyezik a 
metil-észterével. Jól látható az adatok alapján, hogy a 
szénatomszám növelésével a szennyezések aránya jel
legzetesen változik a 2% teljes szennyezéstartalmon 
belül: csökken a dialkü-karbonát tartalom, megjele
nik az alkil-klorid és az alkanol szennyezés. A sze
kunder alkilcsoport miatt az izopropil-észternél sok 
az izopropil-klorid tartalom, míg a benzil-észterben 
a könnyen képződő benzil-klorid túlsúlya dominál a 
szennyezések között.

Magyarországon a Borsodi Vegyi Kombinát és az 
Észak-magyarországi Vegyiművek rendelkezik klór- 
hangyasav-metil-észter gyártó kapacitással. Az ÉVM 
1967-ben a hangyasavból nyert foszgénre épített 3700 
t/év kapacitást, míg a BVK-é 1983-ban jött létre, 
a klór és szén-monoxid bázisú foszgénkapacitásra 
alapozva. Utóbbi kapacitása akkor 1000 t/év klór- 
hangyasav-metil-észter volt. Az ÉVM 1200 t/év etil- 
észter kapacitása 1981-ben épült. Az izopropil-észtert 
50 t/év  mennyiségben a 80-as évek első felében

4■ táblázat
A B orsod i Vegyi K om b inát k lór-hangyasav-észter term ékeinek m in őségi követelm ényei

Megnevezés Metil n-Propil i-Propil i-Oktil Benzil

Tartalom (min.), % 98 98 98 98 96
Foszgén (max.), % 0,17 0,1 0,1 0,1 0,1
Sósavtartalom (max.), % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Dialkil-karbonát (max.), % 2,0 1,5 1,0 1,0
Alkil-klorid (max.), % 0,5 0,5 0,2 3,5
Alkanol (max.), % 0,5 nyomokban 0,5
Vas (max.), % 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm
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Cl —  COOCIL 

+ CaCN2

HjCOOC — N =  C =  NH

Cl) — NH -  CAII

benőin] I

2. ábra. A  carbendaztm és a benorml szintézise

importáltuk, majd ez a termék is része lett a — 2-etil- 
hexil-észterrel és a benzil-észterrel együtt — a BVK- 
ban kiépült variábilis foszgénező üzem termékpalettá
jának.

A klór-hangyasav-észterek felhasználása

A klór-hangyasav-észterek fő felhasználási területe 
a mérgező és nem szállítható foszgén helyettesítése. 
Azáltal, hogy a savklorid és az észter funkciós csoport 
eltérő reaktivitású, lehetőség van szelektív reakciók 
végrehajtására is.

-C l — COOCHj 

-CaCfL

S. ábra. A z  albendazol szintézise

A benzil-észtert védett, ún. karbo-benziloxi-amino- 
savak előállítására használják. Ezek értékes kiindulási 
anyagok peptidek szintézisében.

A metil-észter hazai felhasználásában a döntő sze
repet a növényvédőszerek gyártása képviseli. A kar- 
bendazim és a benomil előállítása azonos módon 
indul: orto-fenilén-diamint, kalcium-ciánamidból és 
klór-hangyasav-metil-észterből képzett karbometoxi- 
ciánamiddal reagáltatnak (2. ábra). A hazai gyógy
szeripar nagyságrendekkel kisebb mennyiségben hasz
nálja a metil-észtert az analóg, szintén benzimidazol- 
vázas albendazol (Chinoin Rt) és mebendazol (Rich
ter G. Rt) előállítására (S. és 4- ábra).

II H
U

4- dóra. A mebendazol szintezne

A klór-hangyasav-izopropil- és izooktil-észter nát- 
rium-peroxiddal perkarbonátot alkot, melyet a PVC 
alacsony hőmérsékletű előállításában katalizátorként 
használnak.

A kézirat beérkezett: 1991. márc. 4.
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*4 ttiaqyav vegyipar

íg y  f e j l ő d n e k  v á l l a l a t a i n k

Merre tart az OLAJTERV?

Az OLAJTERV-et 1963-ban hívta 
életre a szénhidrogénipar vezetése és 
az ipari tárca azzal a céllal, hogy az 
extenzív fejlesztés előtt álló hazai olaj- 
és gázipar rendelkezzék egy szakava
tott tervező gárdával.

Az új vállalat szakemberei az Urá
nipari Tervező Vállalat, a Vegyiműve
ket Tervező Vállalat ásványolaj ipari fő
osztály és az OKGT központ műszaki 
tervezéssel, fejlesztéssel foglalkozó dol
gozói közül kerültek ki, 350 fő volt az 
induló létszám. A VEGYTERV hosszú 
évekig technológiai, módszertani part
nere maradt a vállalatnak.

Az OLAJTERV a szénhidrogénipari 
termelési profiloknak megfelelően lét
rehozta a bányászati, a finomítói és a 
csővezetéki-szállítás tervező, valamint 
a különböző technológiai, szakági szer
vezeti egységeit. Később további sza
kosodott egységek jöttek létre a mű
szerezés és automatizálás, az erősá
ramú egységek, majd a műszaki fejlesz
tés, számítástechnikai egységek formá
jában.

Az ipar extenzív fejlesztésének idő
szakában, 1971-80 között a vállalat 
létszáma 1200 fő körül mozgott. Ezt 
követően azonban az addig kialakult 
merev működési és szervezeti rendszer 
egyre több jelét mutatta annak, hogy 
nem tudja követni a környezet dinami
kus változásait.

Az OLAJTERV műszaki tervezői
nek részvételével az elmúlt közel há
rom évtized alatt végeredményben ki
épültek a magyar olaj- és gázipar alap
vető műszaki rendszerei. Ezek a lé
tesítmények ma sem pótolhatóak, de 
korszerűsítésre, bővítésre szorulnak. A 
megtervezett és megépített létesítmé
nyek, műszaki rendszerek koncepciói, 
koncentrált adat- és dokumentációbá
zisa jelentős részben az OLAJTERV 
birtokában van, összefüggéseik isme
retével együtt. Ezek a létesítmények, 
műszaki rendszerek, -  amelyek közül 
példaként említjük az alábbiakat -  az 
OLAJTERV történetének is mérföld
kövei:

1963 -  kezdődik az országos gázve
zeték hálózat tervezése,

1964 -  a Dunai Kőolaj finomító 
tervezésének kezdete,

* OLAJTERV Rt., Budapest

PAP G É Z A  * 
GÁZMÁR L Á S Z L Ó  *

1965 -  az algyői olaj- és földgáz
lelőhely létesítményeinek generálterve
zése, az AFOR propán-bután tároló és 
töltőtelepek progamjának indítása,

Az algyői mező napi több mint tíz 
millió köbméter földgáz, évi egy mil
lió tonna kőolaj, jelentős mennyiségű 
cseppfolyós propán-bután gáz és egyéb 
céltermék termelését biztosítja,

1970-75 -  a Tiszai Kőolajfinomító 
üzemeinek tervezése, külföldi technoló
giai tervezők bevonásával az ún. kom
binált üzemegységek, az atmoszféri
kus és vákuumlepárló, sómentesítő, 
kénkinyerő, cseppfolyós propán-bután, 
könnyű benzin és gázolaj kénmentesítő 
szoros technológiai egységben épültek 
meg, több mint nyolcszázezer köbmé
ter kapacitású tárolótérrel együtt,

1973-77 -  a TESTVÉRISÉG gázve
zeték és az ADRIA kőolajvezeték, az 
országos kőolajtermék szállító távveze
ték rendszer tervezése,

1979 -  a TESTVÉRISÉG gázveze
ték, a kiskunhalasi főgyűjtő, inert gáz
vezeték építés fővállalkozásban,

1981-83 -  katalitikus krakk és mik
rokristályos paraffint gyártó üzem ter
vezése Százhalombattán, a Tiszai Kő
olajfinomító MTBE üzem és az OKGT 
távközlőhálózat tervezése,

1981-86 -  EOR CO2 besajtolásos 
művelés indítása a nagylengyeli olaj
mezőn,

1987 -  a DKV központi gázüzemé
nek tervezése,

1988 -  izobutilén üzem tervezése a 
TIFO-ban,

1989-91 -  az NKFV hajdúszoboszlói 
gázüzemének tervezése, kivitelezése.

A konkrét üzemtervezési feladatok 
mellett kifejlesztette és korszerűsítette 
az OLAJTERV előregyártható blokk
mentes gázelőkészítő üzemek, hőcse
rélő készülékek stb. tervezési megoldá
sait is.

Az évek során egyre több szaba
dalmi szintű megoldást dolgozott ki az 
OLAJTERV (pl. úszofejes kőolajipari 
hőcserélők, portábilis gázkezelő rend
szerek, desztilláció energiamérlegét ja
vító módszerek).

Ezek a példák világosan mutatják 
az OLAJ TERV tevékenységének és a 
szénhidrogénipar hazai létesítményei
nek szoros, elválaszthatatlan kapcsola
tát.

Az OLAJTERV tervezési módsze
reinek fejlesztésére nagy hatással vol
tak az ENI-Snamprogetti, a PRO- 
COFRANCE, a VNIIGAZ, a UOP, 
az Union Carbide, a KTI cégekkel, 
valamint a hazai vegyipari és szén
hidrogénipari kutató-fejlesztő intéze
tekkel végzett közös feladatok. Soha
sem hiányoztak a dolgozók közül azok 
az innovatív, új vegyipari megoldások 
és szakterületek, metodikai korszerű
sítés felé tekintő és eredményeket fel
mutató munkatársak, akik tevékenysé
gükkel jelezték és katalizálták a fejlő
dés lehetséges irányát.

Szénhidrogéniparunk extenzív fej
lesztésének fokozatos lassulását kö
vetően, a hetvenes évek végétől az 
OLAJTERV-nek már keresnie kellett 
azokat az új területeket, ahol időlege
sen felszabaduló tervezői kapacitásait 
értékesíteni tudja. Ebben az időszak
ban érlelődött a fővállalkozás, mint 
új vállalkozási lehetőség gondolata, és 
1979-ben a vállalat profilja ki is bővült 
ezzel a tevékenységgel.

Azokat a tervezői, vállalkozói is
mereteket, amelyeket a szénhidrogéni
pari létesítmények megvalósítása köz
ben járulékosan művelt a vállalat (pl. 
különböző export szolgáltatások, kör
nyezetvédelmi fejlesztések, kommuná
lis és infrastrukturális beruházások 
tervezése, kivitelezése) lassan önálló 
vállalkozási területekké fejlődtek.

Komolyabb nehézségek a 80-as évek 
közepétől jelentkeztek az OLAJ TERV 
életében, amikoris amint „háttéripari” 
vállalatnak kapcsolatai az OKGT-hez 
jelentősen lazultak, a költségvetéssel 
önállóan elszámoló szervezetté vált, a 
munkavolumen csökkenése és bizonyos 
versenyállapot egyszerre jelentkezett.

Igazi megpróbáltatást az OLAJ
TERV számára -  hasonlóan a többi 
hazai tervező vállalathoz -  a 90-es évek 
hoztak. Az ipari beruházások, fejlesz
tések jelentős mértékben visszaestek, s 
a kisebb tervezői feladatokat gyakran a 
nem tisztességes eszközöket alkalmazó 
kisvállalkozások nyerték el. Világossá 
vált a vállalat vezetése számára, hogy 
az életbenmaradást csak jelentős szem
léleti és tevékenység változás mellett 
lehet biztosítani.

Ennek keretében alapvető szervezeti 
korszerűsítéseket végeztek a vállalat
nál kiküszöbölve a párhuzamos, át
fedő feladatokat végző szervezeteket, 
valamint a piaci kereslettel nem ren
delkező tevékenységeket. Ezen „em
berpróbáló” periódus végére az OLAJ
TERV alkalmazottainak száma 650 
főre csökkent, de megőrizte tevékeny
ségének teljes komplexitását, beleértve 
a fővállalkozásra való alkalmasságot is.
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1. ábra. A z  Olajipari Fővállalkozó is  Tervezi R t. szervezeti felépítése (1992. január)

Az OLAJTERV mai szervezeti felépí
tését az 1. ábra szemlélteti.

Közben a tevékenység összetétele 
ugyancsak jelentősen módosult. A leg
főbb megrendelő természetesen to
vábbra is a szénhidrogénipar, de a 
kitartó piaci munka eredményekép
pen más irányból összesen mintegy 26 
MFt árbevétel realizálódott 1991-ben 
nem elhanyagolható volumenben kül
földi vállalkozások alapján.

A vállalati dolgozók szemléletét, pi
acérzékenységét nagymértékben mó
dosította az 1990-ben bevezetett ér
dekeltségi rendszer, mely közvetlenül, 
tompító hatások nélkül közvetíti az 
egyes szervezetek felé a megrendelői el
várásokat, követelményeket, a gazda
sági hatásokat.

Alapvető változás következett be a 
vállalat életében 1991. július 1-én, ami- 
koris féléves előkészítő munka eredmé

nyeként részvénytársasággá alakult (az 
1. ábra ezt a helyzetet tükrözi).

Az átalakulásnak ezzel a fázisával 
egy hosszabb, a vegyes tulajdonhoz ve
zető folyamat első szakasza zárult le. 
Most volt először alkalom nemzetközi 
hitelességgel megméretni az OLAJ
TERV vagyonértékét, amelyből kiin
dulva már folyamatosan nyomonkövet- 
hetők lesznek a részvénytársaság ered
ményei. Arra számítunk, hogy a pi
acgazdaságra való mind teljesebb át
térés folyományaként az OLAJTERV 
Rt. tulajdonosai között már néhány 
éven belül magas műszaki kultúrával 
bíró, fejlett nyugati cég vagy cégek is 
helyet kérnek maguknak, dolgozóink 
eddig is megnyerőén nagy érdeklődése 
mellett.

Világosan megfogalmazódott az O- 
LAJTERV vezetése előtt, hogy a piac
bővítés, sőt a piacmegtartás elenged
hetetlen feltétele a kibocsátott „ter
mékek”, a tervek minőségének euró
pai szintre való emelése, s ez csak igen 
jelentős eszköz- és módszerfejlesztéssel 
lehetséges. Ennek szellemében valósít
juk meg mintegy 300 MFt beruházás
sal a 3D-s komplex létesítménytervező 
rendszert (ismertetésére a Magyar Ké
mikusok Lapjának egy másik cikké
ben visszatérünk), melynek üzembe
helyezése jelenleg van folyamatban, s 
mellyel a világ legelső vonalába tar
tozó, meglehetősen szélesen értelme
zett környezetünkben egyedülálló esz
közrendszerhez jutottunk. Elvárásaink 
szerint már 1992 második felében új 
fejlesztésünk segítségével készítjük ter
veinket.

A belső és külső elvárások ered
ményeként, az európaivá válás elen
gedhetetlen lépéseként létrehoztuk és 
1991. július 1-től alkalmazzuk a válla
lat új minőségszabályozási rendszerét. 
Ennek keretében minőségi rendszerün
ket az EN 29001 szabványnak megfe
lelően építjük ki.

Összefoglalóan elmondható, hogy az 
OLAJTERV-nek sikerült úrrá lenni a 
környezeti hatások és belső hiányos
ságok okozta nehézségeken, s a nehéz 
gazdasági környezetben is bizakodás
sal néz a jövőbe. Nem hallgatható el, 
hogy az OLAJTERV-et -  az átlagot 
meghaladó mértékben -  végig segítette 
a hazai szénhidrogénipar fejlett mű
szaki helyzete, megújulási vágya, inno
vatív gondolkodási módja és a fejlesz
téseket lehetővé tevő áldozatvállalása.

A kézirat beérkezett: 1992. márc. 12.
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A Budapesti Vegyiművek környezetvédelmi Helyzete és 
tevékenysége

NAGY Á RPÁD  * 
M A T T Y A S O V S Z K Y N É , GIESZ IRÉN *

Az egyre szigorodó környezetvé
delmi előírások, lakossági elvárások, a 
környezetvédelem országos szinten nö
vekvő követelményei a vállalat tevé
kenységében is előtérbe helyezték a 
környezetvédelem szempontjainak mi
nél teljesebb érvényesítését.

Ez komplex feladatot jelent, mely 
kihatott a technológiák korszerűsíté
sére, az új beruházásokra, valamint a 
korszerűtlen, környezetszennyező tevé
kenységek megszűntetésére.

Környezetvédelmi tevékenységünket 
már a 70-es években megkezdtük. A 
80-as évek első felében környezetvé
delmi célokra a beruházási ráfordítá
sok mintegy 10% -át használtuk fel, 
amely lényegesen meghaladta az ipar 
2,2% -os és ezen belül a vegyipar 4,6% 
-os környezetvédelmi beruházási ará
nyát. A 80-as évek második felében ez 
az arány már 20% körül volt.

Budapesti telephelyeink közvetlen 
környezetében lakóövezetek épültek, és 
ezek közelsége miatt fokozott figyelmet 
kellett és kell fordítani a környezetvé
delemre, elsősorban a lakosságot köz
vetlenül érintő levegőszennyezés mini
mális szintre való csökkentésére.

Levegőtisztaság-védelmi
intézkedések

Az egyes gyártások sajátosságai 
alapján technológia-korszerűsítés, le
választó berendezések beépítése, adott 
esetben gyártások végleges leállítása 
jelentette a megoldást.

Az elmúlt évtizedben Kén utcai 
és Illatos úti telepünkön az alábbi 
gyártásokat szüntettük meg, kifejezet
ten azok kÍ8ebb-nagyobb környezet- 
szennyező hatása miatt:
1983. Piroszulfit
1984. Tetraklór-etán és triklór-etilén 
1987. Nátrium-szilikofluorid

Tetraklór-benzol
1989. Klór-benzol
1990. Kénsav és klór-szulfonsav

A jelentős légszennyezést okozó tech
nológiák leállításával (piroszulfit és 
kénsav esetén SC>2-emisszió megszün
tetése, tetraklór-etán és triklór-etilén- 
gyártás során esetenként fellépő klór
emisszió megszűnése); az újabb, kor
szerűbb gyártásoknál megfelelő ab
szorpciós rendszerek alkalmazásával, 
egyéb műszaki megoldásokkal elértük, 
hogy káros légszennyezést csak kevés 
helyen és minimális mértékben oko
zunk.

* Budapesti Vegyiművek, Budapest

Ez tükröződik az évenkénti lég
szennyezési bírságokban is, amely a 
Kén utcai telepünkön az elmúlt évek
ben az alábbiak szerint alakult. (A 
kénsavüzem termelését 1989-ben csök
kentettük és 1990 júliusában leállítot
tuk.)
1988. 3117 eFt
1989. 2338 eFt
1990. 1445 eFt
1991. (várható) 4 eFt

Illatos úti telepünkön a nagyobb 
légszennyezést okozó technológiákat 
már a korábbi években leállítottuk. 
Az újabb gyártások már abszorpciós 
rendszerek beépítésével indultak.

Az elektrolízis üzem légszennyezésé
nek csökkentésére és az üzembiztonság 
növelésére fokozott figyelmet fordítot
tunk.

Az üzemcsoport területén általá
nossá vált a titán szerkezeti anyag al
kalmazása. Valamennyi klórgáz kibo
csátási forrást a Hypo üzembe kötöt
tünk, ahol kettős abszorpciós rendszert 
alakítottunk ki. A klóremisszió bizton
sággal 1-2 nagyságrenddel alatta van 
a megengedett értékeknek.

Az Illatos úti telepre fizetett lég
szennyezési bírságok is tükrözik a hely
zetet.
1989. 4000,- Ft
1990. 4000,- Ft
1991. (várható) 4000,- Ft

Nagytétényi telepünkön évek óta
nem okozunk káros légszennyezést, így 
bírságot nem fizetünk.

Levegőtisztaság-védelmi szempont
ból jelentős még, hogy budapesti tele
peinken valamennyi széntüzeléses ka
zánt gázkazánra cseréltünk ki.

Vízgazdálkodás, szennyvízkezelés

1984-ben készült el vállalatunknál 
a vízgazdálkodási rendszer komplex 
fejlesztési terve.

1995-ig szóló, hosszútávú program, 
amelyben a konkrét feladatok éves 
bontásban vannak meghatározva. Ezek 
teljesítéséről évente készítünk jelentést 
a hatóság részére.

A tervben foglaltakat 5 évenként 
aktualizálni szükséges.

Legnagyobb vízfogyasztása az Illa
tos úti telepünknek van. A hűtővi
zek recirkulációjával jelentős mennyi
ségű vizet takarítunk meg. A frissvíz- 
kihasználási tényező kb. 3-szoros.

1991. évi vízfelhasználásunk 
1638 em3 volt.

Kén utcai telepünk vízhasználása 
a kénsavgyár leállítása után a felére 
csökkent, 1991-ben 753 em3 volt.

Mindkét telepen a technológiai ere
detű szennyvizek központi semlegesí
tőbe jutnak.

Illatos úti gyárunkban korábban 
csak a savas csatornarendszer szenny
vize került a semlegesítőbe, majd me
szes kezelés után, a lúgos csatorna vi
zével keveredve hagyta el a gyár terü
letét. 1991-ben átemelő szivattyú beé
pítésével megoldottuk a lúgos csatorna 
szennyvizének átemelését a semlegesí
tőbe, ahol a savas vizekkel keveredik, 
és ezután kerül automatikus mészada- 
golással semlegesítésre.

Ezáltal lehetővé vált a lúgos vizek 
kezelése is. Időnként szükséges sósav 
adagolása, ez jelenleg kézi szabályozás
sal történik. Még 1992-ben meg kíván
juk oldani az automatikus savadago
lást, a teljes szabályozórendszer kor
szerűsítését.

Csatornabírságot ülepedő anyag, ösz- 
szes só, higany és lúgszennyezésért fi
zettünk az elmúlt években. Az összes 
higany-szennyezésért fizetett bírságok 
fokozatosan csökkennek. 1989-hez ké
pest az 1991. évre fizetendő bírság ha
todrészére csökkent.

A higanykibocsátás csökkenését egy
részt az elektrolízis üzemi Hg-tartalmú 
vizek visszaforgatásával, másrészt az 
üzembiztonság növelésével értük el. Az 
elektrolizáló cellák felújítására évi 10- 
20 millió Ft-ot fordítunk. A cellák 
felújításával csökken a cellamosások 
száma, és így a higanyszennyezés is.

Kén utcai telepünkön a technoló
giai vizek semlegesítését a kénsavgyár- 
tás idején automatikus mészadagolás- 
sal végeztük. A kénsavgyár leállításá
val nagy mértékben csökkent a keze
lendő szennyvíz mennyisége és savtar
talma. Jelenleg nátronlúgos semlegesí
tést alkalmazunk.

Kén utcai telepünkre az elmúlt 
években ezer—10 ezer Ft-os nagy
ságrendű bírságot fizettünk minimális 
összes só- és savszennyezésért.

Veszélyes hulladék-kezelés

A termelés során képződő veszélyes 
hulladékok ártalmatlanítására az el
múlt években alig volt lehetőség.

Az Aszód-Galgamácsa térségben meg
épült veszélyes hulladék lerakóhoz vál
lalatunk 11 millió Ft beruházással hoz
zájárulást fizetett.

A lerakóba 1990-ben kezdtünk el 
hulladékot szállítani, és összesen eddig 
40 m3 hulladékot raktunk le, 1,6 millió 
Ft költséggel.

Termelési hulladékainknak csak szűk 
köre ártalmatlanítható ily módon. Bár 
az elmúlt években nagy súlyt fektet
tünk arra, hogy termelési tevékeny
ségünk fajlagos hulladék képződését 
csökkentsük, a korábbi évekből nagy 
mennyiségű éghető hulladék halmozó
dott fel, amelynek megfelelő tárolása 
a gyár területén jelentős problémát
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okoz. A megoldást a dorogi hulladéké
gető megindulása hozta. 1991-ben le
hetőség nyílt rá, hogy hulladékainkat 
itt égethessük. 1991-ben mintegy 230

John W. Olivier, a pittsburghi egye
tem professzora History of Ameri
can Technology (New York, 1956) 
című könyvében a fényképezést az 
emberi kommunikáció eszközeihez so
rolja, mint az óceánok alatti kábeleket, 
a telefont, az írógépet és az újságot.

John Richard Green (1837-1883) ne
ves angol történész szerint egy hat 
pennys fényképfelvétel az egyik legna
gyobb ajándék, amit a technika az egy
szerű ember számára csak nyújthat.

A fényképezést hazánkban is hamar 
megkedvelték és magas szinten mű
velték. Petzval József (1807-1891) pél
dául már 1840-ben megalkotta az első 
kifogástalan objektív-rendszert, amely 
az expozíciós időt hosszú percekről 
másodpecekre csökkentette. Magyar- 
országon a fényképezéshez szükséges 
anyagok ipari gyártása azonban csak 
1922. márciusában kezdődött meg.

Ekkor kezdett el termelni a George 
Eastman (1854-1932) amerikai felta
láló és gyáros által alapított Kodak 
Ltd. magyarországi fióküzeme Vácott. 
Az esemény ipartörténeti jelentőségű, 
mert egy új iparág, a fotokémia ha
zai létrejöttét jelentette. Az 1. ábrán 
a váci Kodak gyár látható 1922-ben.

A gyárépítés előzményei azonban tíz 
évvel korábbra nyúlnak vissza, ugyanis

t veszélyes hulladékot ártalmatlanítot
tunk 10,5 millió Ft költséggel.

Az 1992-e8 évre erre a célra 19 millió 
Ft-ot irányoztunk elő, és április 10-ig

már 1912-ben tárgyalások kezdődtek 
a Kodak és a magyar kormány kö
zött egy fotópapírgyár létesítéséről. A 
gyár telepítésénél a Kodak azt tar
totta szem előtt, hogy innen ellát
hatja a Balkán, Kelet-Európa orszá
gait, Oroszországot és esetleg a Közel- 
Keletet fotótermékekkel. A telepítésnél 
szerepet játszott a Duna, mint jó köz
lekedési útvonal, az a tény, hogy Vác 
közel van Budapesthez, és a környe
zet biztosítja a megfelelő tisztaságot. 
A tárgyalások eredményesek voltak, a 
telephelyet Vácott jelölték ki és 1913- 
ban meg is kezdődött az építkezés. A 
munkát azonban 1914-ben a világhá
ború kitörésekor leállították és csak 
1921-ben indították újra. A gyár épí
tése fontos volt, mert a háború utáni 
nehéz gazdasági helyzetben munkale
hetőséget jelentett.

A Váci Hírlap 1921. nov. 6. száma 
szerint a befejezés előtt 600 munkás 
dolgozott az építkezésen és szerelésen. 
A gyártási műveletekhez érettségizett 
fiatalembereket, leszerelt katonatiszte
ket és női munkaerőt kívántak alkal
mazni.

A Kodak gyár működése alatt mind
végig csak fotópapírokat gyártott. A 
munkaerő betanítását angol szakmun
kások végezték.

57,1 t hulladékot már elégettünk 2,8 
millió Ft-os költséggel.

A kézirat beérkezett: 1992. máj. 28.

A műszaki és gazdasági vezetés 
nagyrészt angol kézben maradt. Az 
eredetileg 300 főre tervezett munkás
létszámot a gyár soha nem érte el.
A létszám 40-50 fő között változott, 
majd a második világháború alatt bő
vült 150-160 főre.

Ennek oka a belső igények növe
kedése mellett a háborús helyzetből 
adódó exportlehetőségek kiszélesedése 
volt. A következő termékeket gyártot
ták: brómezüst pozitív papír 4 foko
zatban (Bromide), brómklórezüst pa
pír 4 fokozatban (Bromesko), klór- 
brómezüst pozitív papír 1 fokozatban 
(Kódúra), klórezüst pozitív papír 5 fo
kozatban (Velox), röntgen papír, doku- 
ment papír, regiszter papír. A háború 
alatt bekövetkezett rövid termelésfel
futásnak hamarosan vége szakadt.

A háború befejezése előtt a németek 
az üzemet leszerelték, alapanyagait, 
valamint a nemesfémből készült ter
melőberendezéseit elvitték. Az 1944. 
dec. 4-én és 5-én történt bombatáma
dások következtében elszenvedett ká
rok tönkretették az üzemet és lényegé- 
bern megszüntették a Kodak magyar- 
országi tevékenységét is, mert a gyár 
ezen a néven a továbbiakban már nem 
termelt. A gyár emberei nyomoztak a 
leszerelt és elszállított anyagok után 
és nagy szerencsével megtalálták a két 
szállító uszályt és az így meglelt anya
gok biztosították a későbbiekben a ter
melés beindítását. 1947-ben a Kodak 
eladta az üzemi berendezéseket a Ma
gyar Hitelbanknak és 1947. június 26- 
án létrejött a Forte Fotokémiai Ipar 
Rt., amely a hazai fotokémiai ipar ma 
is egyetlen gyára.

A 70 évvel ezelőtt termelésbe lépett 
Kodak-gyár új kémiai iparágat terem
tett Magyarországon, indítást adott 
a fényképezéshez szükséges anyagok 
egyre nagyobb mennyiségben és egyre 
bővülő választékban való előállításá
hoz és az itt megszerzett szakisme
ret hozzájárult a ma milliárdos értéket 
termelő Forte gyár fejlődéséhez.

A Kodak gyárra vonatkozó adatokat 
a „Forte Fotokémiai Ipar története” 
című kézirat alapján közöltük, ame
lyet a gyár műszaki szakemberei 1959- 
ben a NEM felkérésére állítottak össze. 
Az adatokat Peterdy Vince igazgató 
úr egészítette ki. A fényképfelvétel a 
Forte gyűjteményéből származik, má
solata a Magyar Vegyészeti Múzeum 
birtokában van, nyilvántartási száma: 
D. Gy. sz.: 12291.4.

A  kézirat beérkezett: 1992. márc. 3.

70 éve épült fel a váci Forte gyár
PRÓDER ISTVÁN *

1. ábra. A  vád  K O D A K  gyár 1922-ben 

* Magyar Vegyészeti M úzeum , Várpalota
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HÍREK a  v e g y i p a r b ó l

Vállalati hírek

A Pannonplast M űanyagipari
Rt. és az osztrák C. A. Greiner und 
Sühne Ges. m. b. H. 1992. július 15-én 
aláírta a GREINER-PANNONPLAST 
Csomagolóeszköz Kft. megalapításáról 
szóló szerződéseket.

Az új vegyesvállalat a Pannonplast 
szombathelyi gyárában működő Ke
mény fólia és Csomagolóanyag üzletá
gakból jött létre, alaptőkéje 400 MFt, 
egyenlő arányban oszlik meg a két cég 
között. A Pannonplast üzletrésze be
rendezésekből áll, míg a Greiner cég 
200 MFt készpénzzel járult hozzá az 
alapításhoz. Az új társaság augusztus 
elején kezdte meg működését. Profilja 
változatlanul a kemény PVC és PP fó
liák és az ebből hőformázással, illetve 
gyorsfröccsöntéssel előállított vékony, 
merev falú csomagolóedények előállí
tása. Fő piaca a tej- és hfitőipar. Új 
fóliagyártó gépsor-beruházás is hozzá
járul majd a termékválaszték és a ha
tékonyság növeléséhez. Az üzleti terv 
szerint az árbevétel dinamikusan nö
vekszik és 1993-ra megközelíti a 1500 
MFt-ot. Az alapító partner a Greiner 
Holding AG vállalatcsoporthoz tarto
zik. Ennek 26 üzeme és 5 értékesítési 
vállalata (Európa, USA, Japán) 3,5 
milliárd ATS évi forgalmat ért el. A 
Greinernek ma két érdekeltsége műkö
dik Magyarországon: a Greiner Műa
nyagtechnika Kft., 100% -os tulajdon
nal és a PORÁN Kft. (Sajóbábony), 
70% -os tulajdonnal.

A Pannonplast M űanyagipari 
Rt. és a dél-koreai Lucky Goldstar 
vállalatcsoporthoz tartozó Lucky Ltd.
1992. július 10-én aláírta a Pannon- 
Lucky Műanyagipari Rt. megalapítá
sára vonatkozó szerződést. Az alap
tőke 1128 MFt, mely egyenlő arány
ban oszlik meg a két alapító között. 
A cég a Pannonplast budapesti gyárá
ból alakult és tovább folytatja a műa
nyag padlók és fóliák, különféle társí
tott műanyag termékek előállítását. Fő 
piaca változatlanul az építőipar lesz.

A Lucky Godstar vállalatcsoport a 
négy legnagyobb koreai üzleti csoport 
egyike. 29 érdekeltsége van a vegyipar, 
elektronikai ipar, gépipar, fémfeldolgo
zás, kereskedelem, építőipar, szolgálta
tás és a sport területén, összesen 26 
milliárd USD 1991-es forgalommal.

A Pannonplast Rt. Magyarország 
egyik jelentős műanyagfeldolgozó vál
lalatcsoportja, amelyhez saját termelő 
gyárain kívül a fenti két új cég mel
lett 5 vegyesvállalat, 3 magyar part
nerekkel alapított társaság és két le
ányvállalat tartozik. Alaptőkéje 2 mil
liárd Ft, saját vagyona 4,2 milliárd Ft. 
Fő részvényese (93% -ban) az ÁVÜ. A 
jelenlegi helyzet kialakításához az első

lépést 1984-ben tette meg a Pannon
plast a Polifoam Kft. (külföldi partner 
a Furukawa és a C. Itoh kereskedőház) 
létrehozásával. Ez volt az első japán
magyar vegyes vállalat.

A Dezter Rt. CAD-CAM technoló
gia alkalmazásával műanyag feldolgozó 
szerszámokat gyárt.

A Recyclen Kft. vegyes műanyag 
hulladékokból gyárt teljes értékű ter
mékeket.

A Pannonpipe Kft. ivóvíz és csator
nacső rendszereket gyárt.

A Curever Rubbermaid Kft. háztar
tási műanyag fröccstermékekre szako
sodott.

Magyar partnerekkel jött létre a 
Kozmetikai Bt. flakonok gyártására, a 
Multicard Kft. mágneses azonosító kár
tyák termelésére és a Konflex Kft. fel
fújható kemping cikkek előállítására.

Sanofl tárgyalások. Magyarorszá
gon tárgyalt 1992. július 20. és 22. 
között Jean-Francois Dehecq, az ELF- 
Sanofi elnöke Balázs Péterrel, az IKM 
államtitkárával, dr. Pungor Ernő tár
canélküli miniszterrel, az OMFB el
nökével és dr. Csépi Lajossal, az 
ÁVÜ ügyvezető igazgatójával. Megte
kintette a Chinoin nagytétényi telepét 
és a csanyikvölgyi injekcióüzemét is.

Az elnök kifejezte azt a vélemé
nyét, hogy bár a Sanofi minden se
gítséget megad a FÁK piacok kiesésé
ből származó problémák áthidalására, 
de úgy véli, hogy a magyar kormány
nak többet kellene tennie a jelentős ér
téket képviselő gyógyszeriparának se
gítése érdekében. Nem véletlen, hogy 
a látogatással egyidőben már másod- 
sz5>r tárgyalta a Gazdasági Kabinet a 
FÁK országaiba irányuló gyógyszerex
port helyzetét. Az ez évi szerződés 200 
millió dollár exportról szól. Tavaly 406 
millió szerepelt a listán, ebből csak 75 
millióra nyílt akkreditív és 28 milliót 
fizettek ki. Az IKM javaslata szerint 
az olaj és egyéb vásárlások ellenérté
keként kifizetett pénzből vásárolnának 
a köztársaságok gyógyszert.

A Vegyépszer R t. Szerelési Diví
ziójában az 1992. évi belföldi árbevé
teli terv 610 MFt, 60 millió Ft ered
ménnyel. A tengizi beruházás árbevé
teli terve 1 milliárd 330 millió és 160 
MFt a nyereség. Jelenleg fő feladat a 
százhalombattai HDS üzem technoló
giai csőszerelésének befejezése. Dolgoz
nak az esztergomi Suzuki gyáron is, a 
szentgotthárdi Opel művek légtechni
kai rendszerén, a paksi atomerőmű lo
kalizációs tornyának felújításán is.

A Taurus Gum iipari Vállalat 
privatizációjával másodszor foglalko
zott az Állami Vagyonügynökség igaz
gatótanácsa. A testület államigazga
tási felügyelet alá vonta a céget és au

gusztus 10-i hatállyal vállalati biztost 
nevezett ki Tóth László személyében. 
Döntött arról, hogy társasággá alakítja 
a Taurus azon egységeit, amelyek önál
lóan értékesíthetők. A cégnek nyújtott 
hitelek kamatait 4% -kai csökkentették 
és átütemezték a cég hosszú lejáratú 
hiteleit is.

A K utatóintézetek  átalakításai.
1992. augusztus 6-án a Magyar In
novációs Kamara K+F szervezetek és 
iparvállalatok tagozata ülést tartott. 
Ezen dr. Botos Balázs IKM helyet
tes államtitkár a kutató intézetek át
alakításával kapcsolatos kormánydön
tést ismertette. Tárcaközi Bizottságot 
hoznak létre az OMFB, a Kormány, 
a Kamara és más kompetens szemé
lyek részvételével. Feladatuk az inté
zeti, átalakulási tervek véleményezése 
az ÁVÜ Igazgató Tanácsának döntése 
előtt. Több intézet átvilágítására az 
Arthur D. Little tanácsadó cég kapott 
megbízást. Az intézetek tulajdonában 
az állami részesedés minimum 25% +1 
szavazat kell hogy legyen és ez vonat
kozik a Gyógyszerkutató Intézet Kft.- 
re is, a kormánydöntés szerint. Az ipari 
kutató intézetek az Állami Vagyonke
zelő Részvénytársaságon belüli külön 
vagyonkezelő szervezethez fognak tar
tozni. Ennek létrehozása Szabó Tamás 
miniszter, az IKM és az OMFB fela
data. Az átalakulásnál, privatizációnál 
keletkező bevételnek (pl. vagyonérté
kesítésből) az intézeteknél kell marad
nia az infrastruktúra fejlesztésére.

Az alkalmazott kutatással foglal
kozó intézetekre vonatkozó döntési 
koncepciót ezek alapján még ki kell 
alakítani.

Ezt követően Kardos Antalné, az ÁV 
Rt. igazgatója a Kutató Intézeti Hol
ding Rt .-vei kacsolatos elképzelésekről 
beszélt. Kifejtette, hogy az ÁV Rt.-re 
vonatkozó terv szerint ennek jogi meg
alakulása csak októberre esedékes, mi
korra az alapító okiratot a kormány 
elfogadja. 29 intézmény tartozik ide, 
a vegyipari K+F szervezetek közül a 
MÜKI igen, de a MAFKI nem. Alap
vető probléma, hogy a 29-es listát a 
minisztériumok adták meg, és a kivá
lasztási szempontok nem voltak egysé
gesek (pl. csődöt jelentő cég vagyona 
a szanáló szervezethez tartozik már 
és nem az IKM-hez), másrészt pl. a 
nem IKM-hez, hanem iparvállalatok
hoz tartozó K+F intézmények eleve 
szóba se kerültek. A minőségtanúsító, 
ill. vizsgáló cégek közül csak az ÉMI 
tartozik ide, pedig ezekben (és ezek 
fenntartásában) az államnak minden
képpen szerepet kellene vállalnia.

Az ÁV Rt. nem akar szakmai 
irányítást gyakorolni a hozzá tartozó 
szervezetek felett, tulajdonosi jogokat 
is csak annyiban, amennyi százalék 
részvény felett rendelkezik.

Végül dr. Geleji Frigyes az OMFB 
elnökhelyettese a kutatóintézeti há
lózat kiépítésének lehetőségeiről be
szélt. Előadásában a szakmai kapcso
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latok fontosságát emelte ki. Megállapí
totta, hogy az MTA intézeti hálózattal 
szemben (mely kapcsolat szempontjá
ból nem is igazán hálózat, csak a közös 
kezelői tulajdonos miatt nevezik an
nak) az ipari kutatóintézetek nem fog
tak megfelelően össze és ez is vezetett 
a velük kapcsolatos megoldás elhúzó
dásához, illetve a jelen problémákhoz.

Az előadásokat követő vitában igen 
sokan szólaltak fel. Felhatalmazást 
nyert az Innovációs Kamara, hogy az 
illetékesek felé mind az AV Rt.-hez 
való tartozás, mind a szakmai csopor
tosulás, illetve a hálózat kialakításával 
kapcsolatban véleményt nyilvánítson.

Az Alkaloida Rt. is privatizáció 
előtt áll. Az 1991. október 1-jével -  
visszamenőleges hatállyal -  részvény- 
társasággá alakult „tiszavasvári cég tu
lajdonosa az AVÜ, illetve kis rész
ben a helyi önkormányzat. A tavalyi 
37 millió dolláros exporthoz képest az 
idei terv 68 millió. Alaptőke-emeléssel 
a Postabank is bekerül a részvénye
sek közé, de több céggel előrehaladot
tak a tárgyalások, így gyógyszer- és 
növényvédőszer-gyártókkal, európai és 
amerikai konszernekkel. Az IKM sze

rint a külföldi cég előbb kisebbségi tu
lajdont nyerhet, a többségire vonat
kozó opciós lehetőséggel. Az állami tu
lajdonrésznek 25% -fi részvénynek kell 
lennie, hogy stratégiai kérdésekben ne 
dönthessenek nélküle. Tekintetbe kell 
venni ugyanis, hogy az Alkaloida mor
fint is gyárt.

Kárpótlási jegyért 10% -nyi tulaj
dont lehet majd venni. Folynak a tár
gyalások a munkavállalók részvényhez 
jutásának mértékéről és részleteiről. 
Érdekesség, hogy a gyáralapító Kabay 
János külföldön élő leszármazottai is 
benyújtották kárpótlási igényeiket.

Az idei nyereségterv 600 millió 
forint. Stratégiai termék a glifozát 
nevű herbicid, melynek lejárt a szaba
dalmi védettsége, ezért -  az egyedül
állóan gazdaságos technológiájára tá
maszkodva -  az Alkaloida jelentős ex
portbővítést tervez.

A Budapesti Vegyim űvek Válla
lati Tanácsa megtárgyalta és elfogadta 
a cég átalakulási és privatizációs ter
vét. Ezt a vezetés, az átalakulásban ta
nácsadóként felkért Inter Európa Bank 
Rt. és a vagyonértékelést végző Inter- 
auditor Neuer +  Henzl Tanácsadó Kft.

Címképünk: A Budapesti Vegyiművek új, folyamatos 
fotoklórozó üzeme

D IEN ES K RISZTINA  * 
K ONOK F E R E N C  *

Fotokémiai reakciókban a reagáló 
molekulák aktiválásának fő forrása 
a fényenergia. A fény rezgésszámától 
és az abszorbeáló molekula szerkezeti 
adottságaitól függően a fotokémiai ak
tiválás a molekula gerjesztését, ioni
zációját vagy disszociációját eredmé
nyezheti. A primer folyamatban kép
ződött gyökök és ionok a szekunder fo
lyamat során más gyökökkel és ionok
kal lépnek kölcsönhatásba, ami a foto
kémiai reakció kialakulásához vezet.

A Budapesti Vegyiművek 1991-ben 
készült fotoklórozó félüzemét a német 
Schott cég tervezte és szállította. A fo
toklórozó az Illatos úti telepen a Ku
tató laboratórium üzemcsarnoka mel
lett található. A készüléket m-xilol és 
toluol származékok oldalláncú klóro
zására tervezték. A boroszilikát üveg
ből, teflonból és zománcból készült be
rendezés zárt technológiák megvalósí
tására alkalmas.

Három fő egysége: a reaktorkaszkád, 
a folyamatos és a szakaszos rektifikáló.

A négyelemű, egyenként 20 1 tér
fogatú reaktort 500-700 W teljesít

* Budapesti Vegyiművek, Budapest

ményű, nagynyomású Hg-gőz lámpával 
szerelték fel. A gázbevezetés megfelelő 
gázelosztó rendszeren keresztül törté
nik. Az optimális hőmérséklet tartását 
-  30 és 130°C között -  külső hőcseré
lők biztosítják. A kaszkád rendszerben 
a minimális tartózkodási idő 35 perc.

A folyamatos rektifikáló egység a 
reagálatlan anyag regenerálására szol
gál. A rendezett Sulzer kerámiatölte
tes, esőfilmes elpárologtatású oszlop 15 
elméleti tányérszámú, maximális ter
helhetősége 140 1/h, működtetéséhez
1,5 bar nyomású gőz áll rendelkezésre.

A nyerstermék tisztítása a szakaszos 
rektifikálóban oldható meg. Az oszlop 
30 elméleti tányérszámú, szintén ren
dezett Sulzer kerámiatöltetes, üsttér
fogata 250 1, 6 bar nyomású gőzzel fűt
hető.

A kemikáliáknak ellenálló üvegké
szülék és a kerámia töltet a berende
zés különböző célú felhasználását te
szi lehetővé. Megvalósítható a fémnyo
mokra rendkívül érzékeny anyagok (pl. 
peroxidok), nagy tisztaságot igénylő 
kozmetikai, ill. élelmiszeripari termé
kek, valamint korrozív anyagok (sav- 
kloridok) jó hatásfokú szétválasztása.

mkl

közösen alakították ki. A vagyonérté
kelésről már beszámoltunk. Az átala
kulásnál a részvénytársasággá való át
alakulás szerepel a javaslatban, még
pedig az egész vállalat együttartásá- 
val. Ezt indokolja az állami vagyon ér
tékesítése, a nyereséges működtetés, a 
korábbról származó környezetvédelmi 
problémák felszámolása stb. A priva
tizációnál a munkavállalói résztulajdo
nosi programot ajánlotta az előterjesz
tés, de ennek részleteire, mint pl. a 
dolgozói vagyonhányad, a hozzájárulás 
mértéke stb., még nem született kőnk-
r ő t  l a u í a l í f

Hulladékégető a BVM-nél. El
készült a tender a Budapesti Vegyi
művek veszélyes hulladékégetőműjére. 
A mintegy 4 milliárd forint tőkeigé
nyű beruházás kb. 10% -át fedezik 
magyar vállalatok, ennek kb. felét a 
BVM. A részvénytársasági formában 
működő égetőmű svájci-magyar koope
rációban épül, jelentős támogatással. 
Eldöntötték, hogy a helyszín Garé lesz. 
Itt tárolják a tetraklórbenzol gyártás
nál, annak leállításáig képződött ma
gas klórtartalmú hulladékot.

dr. Körtvélyessy Gyula

Mivel az egész rendszer a termé
kek nagy tisztaságú előállítását teszi 
lehetővé, a fotoklórozás után a nyers
termék tisztítása nem minden esetben 
szükséges, így a fotoklórozó és a rekti
fikáló egységek párhuzamos üzemelte
tése is kivitelezhető.

Az üzem jól műszerezett, automati
zált; a kialakult technológiánál csupán 
a betáplálás és a termék lefejtése igé
nyel manuális munkát.

A véggázok teljes szervesanyag és 
savmentességét úgy oldjuk meg, hogy 
a szervesanyag gőzeit -15°C-os hűtő- 
rendszerben kondenzáltatjuk, a savas 
anyagokat pedig vizes és lúgos abszor- 
berekben kötjük meg. Üzemzavar ese
tén a technológiai csatornarendszerbe 
elfolyó szerves anyag az erre a célra 
rendszeresített ülepítő aknában fenn
akad, így a csatornába nem kerülhet.

Az épületben az általános elszí
vás kiegyenlített jellegű, óránként 15- 
szörös, a vészszellőző 25-szörös légcse
rét biztosít, így együttes működéskor 
(vész esetén) a légcsere 40-szeres. Az 
épület vasbeton szerkezetű, a homlok
zati fal acélhordozós üvegből készült, a 
tetőszerkezet röptetős födém, a szük
séges robbanófelület kialakítása érde
kében. Az épület „A” tűzveszélyességi 
osztályba sorolható, a műszerezést és a 
villamos hálózatot ennek megfelelően 
tervezték és építették.

A kézirat beérkezett: 1992. máj. 28.
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BIZTONSÁGTECHNIKA -  
ÜZEMTECHNIKA

Hibamentes karbantartást

„Egy uncia megelőzés többet ér, 
mint egy font gyógyítás” -  mondja a 
régi angol közmondás.

Ugyanígy az orvosi diagnosztikában 
is előtérbe került a megelőzés, mielőtt 
még súlyosabb panaszok jelentkezné
nek.

Igaz ez az üzemek karbantartására 
is, különösen a vegyiparban, ahol foko
zottabb az igénybevétel és a korrózió.

A roncsolásmentes vizsgálati mód
szereknek köszönhetően egyre nő a je
lentősége az előrejelző karbantartás
nak, mert ezzel hosszabb ideig és biz
tonságosan üzemeltethetők a berende
zések. Hogy milyen jelentőséget tulaj
donítanak az USA-ban az előrejelző- 
és megelőző-karbantartásnak, arra mi 
sem jellemzőbb, hogy a vegyigyárak 
támogatásával külön kutatóintézetet 
hoztak létre (Maintenance Technology 
Center, Freeport, Texas) az általáno
sítható szerelési-karbantartási munkák 
típus-előírásainak kidolgozására.

Az alkalmazott vizsgáló módszerek 
közül egyesek már általunk is ismertek, 
mások újdonságnak tűnnek.

Az akusztikus emissziós technikát 
például tartályok korróziójának, va
lamint egyéb sérülések felismerésére 
használják. Lényege, hogy a tartály 
belsejében ultrahang kibocsátó fejet 
helyeznek el, majd a külső falon szen
zorokkal érzékelik a hibátlan ill. hi
bás helyeket. Ez a technika a szigetelés 
alatt is lehetővé teszi a sérülések felis
merését.

Hasonlóan lehet alkalmazni az inf
ravörös termografiát, ami a készülé
kek, csővezetékek hőveszteségét mu
tatja. Ennek egyenletes vagy egyenlőt
len voltából lehet következtetni a sé
rülésekre. Kombinálható ez a módszer 
kontakt hőmérőkkel is, így pl. a szi
getelések hibáira, sérüléseire derülhet 
fény.

Turbináknál, nagy kompresszorok
nál, ventillátoroknál alkalmazzák a 
vibráció-analízist. A forgó gépegységek 
vizsgálatára hordozható rezgésvizsgáló 
műszert fejlesztettek ki.

Ugyancsak a forgó berendezések ko
pásának vizsgálatára alkalmazzák az 
ún. ferrografikus módszert. Ez a csa
págyak kenésére használt olaj idősza
kos vizsgálatából áll és meghatározzák 
benne a fémrészecskéket, ebből lehet 
következtetni a kopás előrehaladására.

Szervezési intézkedéseket is igyekez
nek elterjeszteni a vállalatoknál. így 
egyes speciális javítást igénylő készülé
keknél kijelölt karbantartó szakember 
tart állandó kapcsolatot az üzemi dol
gozókkal és a javítás csak az ő felügye
lete mellett végezhető.

Más vállalatoknál üzemek közötti 
team-eket jelöltek ki, akik egyeztetik a 
termelés és karbantartás között a mun
kákat. Ezek végzik a hiba-analízist is, 
tehát a meghibásodott készülékek fe
lülvizsgálatát és ennek nyomán újabb 
hasonló hiba bekövetkezésének mege
lőzését.

A DOW és az Union Carbid karban
tartói megengedhetik maguknak, hogy 
az eddigi 11 villamos motor szállító 
cég közül csak kettőtől fognak a jövő
ben vásárolni, mert a többiek minő
ségben elmaradnak. Tekintettel arra, 
hogy a külső, szerződtetett karban
tartókkal végeztetett munkák ameri- 
kaszerte évi 15-25 %-kal emelkednek, 
valamint arra a körülményre figyelem
mel, hogy ezek a dolgozók kevesebb 
praxissal rendelkeznek, minden válla
lat nagy súlyt helyez arra, hogy belső 
karbantartó és termelő dolgozókkal el
lenőriztesse, felügyeltesse azokat.

[Forrás: CE 1991. április 31-35. old.]

Vegyiüzemek vitája a környezettel

Bhopal árnyéka és híre rávetül a vi
lágban minden vegyiüzemre, mindenki 
tiltakozik, valóságos hisztéria uralko
dik.

Jó példa erre az Union Carbid (UC) 
két új Arizona állambeli üzeme. Az 
előzményekhez tartozik, hogy az UC- 
nek San Diego mellett volt két olyan 
üzeme, amikben egyrészt etilén-oxidot 
gyártottak orvosi központoknak steri- 
lezés céljára, a másikban igen mérgező 
arsin- és foszfin gázokat a szilikon fél
vezetőket (chip) gyártó ipar számára. 
Tekintettel a lakott környezet közelsé
gére a 80-as évek végén a hatóságok 
kérésére az UC beleegyezett, hogy át
települ.

Ezután hosszas helykeresgélés in
dult meg, végül új telephelyet találtak 
az Arizona állambeli Kingman kisvá
ros mellett a kijelölt ipari körzetben. 
A kisváros 20 000 lakosa közül 2000 fő 
Hualapi indián, valamint olyan nyug
díjas, akik az USA keleti és északi ré
szeiből telepedtek le a meleg, száraz, 
sivatagos vidéken. Azt is meg kell je

gyezni, hogy az UC vállalatot a helyi 
hatóságok kifejezetten hívták ipartele
pítésre a munkaalkalom teremtése mi
att.

Az új üzemek fel is épültek s kb. 
két éve (!!) indulásra kész állapotban 
vannak. A hatóságok meg is adták 
az engedélyeket, de a „Polgárok a 
Mérgező Anyagok Ellen” (CATS =  
Citizens Against Toxic Substances) 
nevű egyesület tiltakozása miatt még 
mindig nem tudtak megindulni.

Fentiekhez meg kell jegyezni, ill. 
tudni kell, hogy a Kingman-i repülőtér, 
amely mellett terül el a kijelölt ipari 
körzet, 8 km-re van a várostól. A 
polgári mozgalom azt kívánja, hogy 
az üzemet vigyék el legalább 20 km-re 
Kingmantól. (!!)

Most szembe áll egymással a ható
ság és az UC, akik több adóbevételt 
és munkaalkalmat kínálnak, valamint 
a 7000 aláírás (köztük 1200 Hualapi 
indián), akik ellenzik az üzemek létét. 
A hatóság hivatkozik az alacsony jö
vedelemre, de úgy látszik, mások szí
vesebben élnek a segélyekből (mint a 
munkából). Mint a helyi újság írja: 
„olyan a nézeteltérés az emberek kö
zött, hogy barátságok mennek tönkre, 
házasságok borulnak fel, üzleteket boj
kottálnak stb.”

Hiába az UC törekvése, hogy elvitte 
a polgárok egy csoportját hasonló 
üzemek megtekintésére, az ellenállás 
nem szűnik. Most már ott tart a vita, 
hogy az állam fővárosában Phoenix- 
ben szervezik a tiltakozást más vidéki 
csoportokkal együtt és azt kívánják, 
hogy az UC hagyja el teljesen a 
környéket. Vajon mi lesz a vita vége?

[Forrás: CEN 1991. január 7. 15-18. 
old.]

A divattól a diagnózisig

A szokatlan téma és cím azt sej
tetné, hogy ezeknek semmi közük a ve
gyészeihez. Ám a következők ennek el
lenkezőjét bizonyítják.

Már eddig is ismertek voltak olyan 
festékek, amik hő hatására elszíneződ- 
tek, ill. a hőmérséklet-tartománytól 
függően más és más színt mutattak.

Most olyan hőérzékeny folyadék- 
kristállyal átitatott textíliát állítottak 
elő, ami a bőrrel érintkezve érzékeli an
nak hőkibocsátását. A Merck-cég fe
dezte fel az eljárást és az Euro Science 
francia céggel közösen fejlesztették ki.

A Mammotest-nek nevezett melltar
tók már korai stádiumban jelzik a kez
dődő mellrákot azon keresztül, hogy 
az egészséges mellen elhelyezkedő ko
sár lilás-rózsaszínt mutat, míg a rákos
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szövettel már fertőzött mell hőkibocsá
tása kisebb és így a hőérzékeny festék 
kékeszöld színű.

Jellemző a felfedezés gyors alkalma
zására, hogy ezek a melltartók már 
kaphatók, áruk 389 FF, ill. 39 £.

így segíti a vegyészet a diagnózist.
[Forrás: TCE 1991. okt. 31. 30. old.]

Hírek újabb robbanásokról

Az újabb és újabb robbanásokról 
nem öncélúan adunk hírt, hanem 
annak feltételezése mellett, hogy a 
magyar szakemberek felfigyelhetnek 
ezek nyomán egyéb összefüggésekre.

Robbanás az Ural-i ipartelepen

Az Ural hegység nyugati oldalán 
Nyizsnyekamszk körzetében több üzem
csoportból álló vegyi kombinát léte
sült már évekkel ezelőtt. Ez a petro- 
kémiai kombinát kőolajlepárlókból és 
feldolgozó üzemekből áll. A robbanás 
a finomító-krakkoló üzemtől kiinduló 
távvezetéken következett be (ami 800 
km hosszú). Pontos időpontot nem kö
zöltek, csak annyit, hogy az 1990 őszén 
következett be. A felszakadt távveze
tékből kiáramló szénhidrogén-gázfelhő 
légtérrobbanást hozott létre, s bár ha
lálos áldozatok nem voltak, a feldol
gozó kombinát 1 milliárd rubel kárt 
szenvedett (?!) Maga a kombinát ter
melése 500 000 t/év etilén, 210 000 
t/év  butadién volt. A Toyo/Japán és 
a Lummus/USA cégek építették.

Robbanás az Union Carbid etilén-oxid 
üzemében

Az UC Seadrift üzeme Houston kö
zelében van Port Lavaca-ban (Texas). 
A robbanásnál 1 személy meghalt, 19- 
en az üzemen belül sebesültek meg, 
míg további 6 személy a gépkocsiban, 
ami az üzem mellett hajtott el. A kör
zetből rövid időre 25 lakost kitelepítet
tek attól tartva, hogy veszélyes gázok 
szabadulhatnak ki.

A robbanás az etilén-oxid rektifikáló 
kolonnában keletkezett és azt lerom
bolta. Sérülés érte a mellette elhaladó 
csőrendszert is, valamint a glikol-éter 
részleget. A polietilén üzem jelenték
telen kárt szenvedett, de ugyanakkor 
megsérült a gyártelep saját áramter
melő részlege. Az UC a kárt 5 millió 
$ -ra becsüli.

A Seadrift-i üzem 1600 főt foglalkoz
tat és 410 000 t/év etilén-oxid a kapa
citása.

A termeléskiesés nem érinti érzéke
nyen sem a piacot, sem az UC-ot, mert 
jelenleg túltermelés mutatkozik és a

mkl

vállalat már fontolgatta, hogy kivonul 
ebből a termelési ágból. Az UC-ot „sú
lyos hanyagságért” az OSHA 2,8 millió 
$ büntetéssel súlytotta.

A Sterlington-i robbanás

Robbanás és tűz volt 1991. má
jus 1-én délután az Angus Chemical, 
Sterlington-i (Luisiana) nitroparaffin 
üzemében. 8 személy halt meg és 120 
volt a sérültek száma, valamint Ster
lington lakóit evakuálták. A rombo
lás jelentős volt az üzemben és a kör
nyezetben, mert a gyártelep melletti 
autópálya túloldalán egy kórház, is
kola és néhány lakóház is megsérült a 
repeszektől. (Kérdezhetnénk, mi volt 
előbb, az üzem vagy a kommunális lé
tesítmények??)

Az irodaház lényegében megsemmi
sült és itt halt meg az elnökhelyettes, 
a termelési igazgató, valamint a szak- 
szervezettől egy műszakfelülvizsgáló és 
a nitroparaffin-üzem főellenőre (8-ból
4)-

Bár a robbanás okát még nem 
közölték, az első jelentések úgy szóltak, 
hogy egy kompresszortól indult ki. 
Már korábban üzemzavart jelentettek 
a nitroparaffin-üzemből. A telepen 
lévő két ammónia termelő vonal nem 
sérült meg.

A robbanásnál a repeszektől megsé
rült egy propán-gáz vezeték, de ezt lo
kalizálni tudták. Ugyancsak sérült egy 
salétromsav tartály is.

Sterlington evakuált lakosai 2 nap 
múlva térhettek vissza otthonaikba. 
Az Angus vezetői szerint a kárt fedezi 
a biztosítási költség.

A nitroparaffin-üzem 1955-ben léte
sült és igen jól, hosszú időn át bizton
ságosan üzemelt. Az OSHA (bizton
sági felülvizsgáló szervezet) 1989 áp
rilisában vizsgálta az üzemet és csak 
kisebb hiányosságokat észleltek.

Az Angus termékskáláját érzéke
nyen érinti az üzem kiesése, mert ez 
volt az egyetlen nitroparaffin-gyártó 
részleg, aminek termékét szerte a vilá
gon igen sok továbbfeldolgozó vette át 
a gyógyszer-, kozmetikai-, finomvegy
szer- és mezőgazdasági vegyiparban.

[Forrás: CEN 1991. febr. 4. 8. old. CEN 
1991. máj. 20. 5. old. CEN 1991. márc. 18. 
6. old. CEN 1991. máj. 13. 6. old. CEN 
1991. szept. 23. 6. old.]

A PEPCON robbanás elméleti 
alapjai

Folyóiratunk korábbi számában már 
beszámoltunk az amerikai rakétaipar 
ammónium-perklorátsó üzemének rob
banásáról. Most ennek kémiai hátterét 
igyekszünk megvilágítani.

Az AP-ot, mint szilárd oxidálószert 
robbanóanyagoknál először 1889-ben 
alkalmazták. A hadiiparban a II. Vi
lágháború folyamán kezdték használni 
mint rakétahajtóanyagot.

Kezdetben kálium-perklorátot hasz
náltak, de ez igen nagy füstöt fejlesz
tett indításnál és könnyen felismerhe
tővé tette a kilövés helyét. Ugyanez 
volt a helyzet a lökhajtásos repülőgé
pek indításánál is.

Gyökeresen változott a helyzet, ami
kor a kálium-perklorátot ammónium- 
perkloráttal helyettesítették. Katonai 
felhasználásra 1943-ban építettek kí
sérleti üzemet Hendersonban (Nevada 
állam), majd ezt vette át 1959-ben a 
PEPCON.

A gyártási folyamat: Az előállítás
nál a kiindulás vizes konyhasó-oldatból 
történik, amit elektrolitikus cellákban 
bontanak. Közben a víz is bomlik 
hidrogénre (amit elszívnak) és oxi
génre, amit a NaCl (konyhasó) oxidá
ciójára használnak fel és ezzel nátrium- 
klorátot nyernek. Ez kerül második lé
pésben további oxidációra és alakul ki 
a nátrium-perklorát.

A nátrium-preklorátot reagáltatva 
ammónium-kloriddal készül az ammó- 
nium-perklorát (AP). Később egysze
rűsítették a gyártási folyamatot és egy
szerre reagáltatták a nátrium-perklo- 
rátot ammóniával és sósavval. Ezzel ki
iktatták a közbenső lépést az ammóni
um-kloriddal. így a reakcióegyenlet a 
következő:

NaC104 + NH3 +  HC1 =
=  NH4C104 + NaCl (1)

A reakcióban résztvevő anyagokat 
gőzköpenyes, üvegbélésű, dob típusú 
reaktorban folyamatosan reagáltatják 
egymással. A reakció exoterm, a ke
letkező nátrium-kloridot és ammóni- 
um-perklorátot frakcionált kristályosí
tással választják el. Az AP tökélete
sen robbanásbiztos, amíg nedves, majd 
a szárításnál nedvességtartalmát 0,02 
%-ra csökkentik. Korábban rézből ké
szült szárítókat használtak, amik kata
lizálták az oxigén képződését az AP- 
ból és ezen keresztül tüzet okoztak. 
Ezt a problémát ausztenites rozsda- 
mentes acél készülékek használatával 
küszöbölték ki.

A lebomlás kémiája: Az AP bomlása 
144°C-nál indul meg és 340°C körül 
ellobban fényjelenség közepette; ma
gasabb hőmérsékleten ez robbanássze
rűen játszódik le. A bomlás lépéseit az 
irodalom nem tárgyalja összefoglalva, 
azokat egyes kísérletekből következtet
ték.

A lebomlás, a molekulában gyengén 
kötött oxigén felszabadulásával kezdő
dik és ammónium-klorid marad vissza:

NH4C104 +  hő =
=  NH4C1 +  2 0 2 (2)
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Ez a reakció játszódik le 144°C- 
nál az A P  m elegítésének hatására. A  
kővetkező fázisban, ami szublimációval 
is társul, a visszamaradt ammónium- 
klorid disszociál elemeire:

N H 4 CI +  hő =  N H 3 +  HC1 (3)
Ez a reakció 340°C-nál következik 

be és mindkét reakciótermék gázalakú. 
A bom lás következő fázisa a pirolízis, 
amikor már az ammónia bomlik eleme
ire: hidrogénre és nitrogénre:

2 N H 3 +  hő =  N 2 +  3H 2 (4)
M int ismeretes, az ammónia robba

násképes gázelegyet alkot a levegővel, 
ahol az alsó- és felső robbanási határ 
15%, ill. 25% összetételnél van.

N ém et mérések szerint az ammónia 
bom lása elemeire 379°C-nál kezdődik 
és 419°C -nál be is fejeződik.

Tekintettel arra, hogy a HC1 bom
lása elem eire csak m agasabb hőmér
sékleten következik be, egyértelmű, 
hogy a keletkező hidrogén, csak az am
mónia bom lásából jöhet létre.

Ugyanakkor a környező levegőben 
jelenlévő, vagy az A P -ból felszaba
duló oxigénből elegendő áll rendelke
zésre ahhoz, hogy a hidrogénnel igen 
gyorsan reagáljon és a robbanás erejét 
növelve igen nagy hőterm elő reakciót 
hozzon létre:

2H 2 +  0 2 =  2H20  +  hő (5)
Tehát az AP-ban elegendő oxigén 

áll rendelkezésre, hogy a bomlási lánc
reakciót végigvigye. Ha tehát a (2 )-  
(5) reakciókat összesítjük, akkor az AP  
bom lási reakciójának összegképlete a 
következő:

2 N H 4 C IO 4  +  hői =  4H20  +
4 - C l2 4 - 2 0 2 4 - N 2 4- hő2 (6 )

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
reakcióban igen jelentős a térfogatnö- 
vekedés, mert minden termék gázhal
m azállapotú. Ugyanígy a reakcióba be
vitt hői mindig kisebb, mint a kelet
kező hő2, annak ellenére, hogy fenti 
reakciók közül egyesek endoterm reak
ciók.

Más szerzők még egyéb bomlási re
akciókról is beszámolnak, a reakció- 
körülményektől függően (lassúbb bom
lás alacsonyabb hőmérsékleten);

4 NH 4 CIO4 =
=  8H 20  4 - 2C12 4- 3 0 2 4- 2 N 2 0 (7 ) 

4 HCIO4 =
— 2H 20  4 - 4 C1 0 2 4 - 3 0 2 (8 )

Fentieket összefoglalva: az AP bom
lására nem lehet egyértelmű bomlási 
reakciót felírni, mert azok változhat
nak a reakciókörülményektől függően.

Az AP robbanóképessége. A Pepcon  
vezetősége tárolási gyakorlatában fi
gyelmen kívül hagyta az A P robba- 
nékonyságát. Lehet, hogy ebben köz
rejátszott a Szállítmányozási H atóság  
(D O T  =  D epartm ent of Transporta
tion) osztályozási előírása is, ami az 
AP-ra vonatkozott és azt oxidálószer
nek m inősítette, ha a részecskeméret 
15 millimikron felett van és csak az 
azalatti tételeket m inősítette robbanó
anyagnak.

A német szakemberek vitatják ezt 
az osztályozást, mert megítélésük sze
rint az AP robbanékonysága nem függ 
a szem csem érettől. Ezzel ért egyet az 
amerikai vizsgálóbizottság is.

Az AP önmagában tartalmaz annyi 
lazán kötött oxigént, ami kellő hőbevi
tel esetén elegendő az AP robbanásá
hoz. Ezt erősíti m eg az, hogy a robba
nás vákuumban is bekövetkezik a kellő 
hőmérséklet elérése esetén.

A rakéta-fűtőanyagok stöchiometri- 
ája. Az már ism ert, hogy a szilárd fűtő
anyagú rakétáknál 70% AP-ot, 3% alu
míniumport és 27% kötőanyagot haj
tószerként használnak. Az alumínium  
nem fűtőanyag, m iután oxidációs ter
méke nem szolgáltat hajtógázt. Sokkal 
inkább van nyomjelző szerepe, mert a 
rakétából kiáramló gázokat láthatóvá  
teszi. De lehet katalizáló hatása is az 
oxidációra.

A  kötőanyag rendszerint nagy m o
lekulasúlyú szénhidrsgén, ami szintén  
oxidálódik, elég. Ekkor a következő re
akciók játszódnak le:

0,6 NH4CIO4 +  gyújtási hői =
=  0,6 N H 4 CI +  1,2 0 2,

1 ,9  CH 2 4 - 1 ,2  0 2 =
=  1,9 H20  +  0,5 CO +  1,4 C +  hő

Az elégetlen szén mint korom látha
tóvá teszi az égéstermék gázokat (az 
alumíniummal együtt).

Mindebből kiderül, hogy itt az A P  
nem fűtőanyag, hanem  oxidálószer fel
adatot lát el. Ugyanakkor bizonyos 
hajtóanyag szerepet is betölt azon tu 
lajdonságánál fogva, hogy minden re
akciótermék gázalakú. A korábban al
kalmazott fém-perklorátok m indegyi
kéből mennyiségileg többre volt szük
ség azonos m ennyiségű hajtógáz elő
állításához. Egyetlen előnyük az vo lt, 
hogy biztonságosabb volt előállításuk, 
raktározásuk és szállításuk.

Az előzőeket összefoglalva: az A P  
két mechanizmusnál fogva számít rob
banóanyagnak: 1 . az ammónia oxi
dációjánál fogva, ill. még pontosab
ban: az ammóniában lévő hidrogén- 
atom  oxidációja m iatt. 2 . mert saját

maga m egfelelő hőbehatásra (önbom
láson keresztül) átalakul 1 0 0  %-ban 
szilárd halm azállapotból gázneművé.

Mind a két m egállapítás érvényes 
és m egtalálható a Pepcon robbanás
nál. A Pepcon robbanásnál zavaró té
nyező volt a gyártelepen keresztülha
ladó földgázvezeték, ami 3,5 m-re he
lyezkedett el (földbe süllyesztve) a rob
banás kiindulási pontjától. Az a felté
telezés m egdőlt, hogy innen indult ki a 
tűz, mert nem volt feltételezhető, hogy 
a vezetékben a földgáz m ellett levegő 
is lett volna. A  földet a robbanásso
rozat ereje tépte fel, és szakította el a 
gázvezetéket, ami ennek hatására meg
gyulladt és csak egy óra múlva sikerült 
eloltani a vezeték induló pontjának el
zárásával.

Kommentárok: A közlemény megje
lenése után többen hozzászóltak a té
mához, ezek közül az érdekesebbek:
-  Dr. B. Brown, aki 20 évig dolgozott 

a rakétaiparban, elmondta, hogy az 
AP „besorolására” m int oxidálószer, 
azért volt szükség (lélektani okok
ból), mert melyik asztronauta vál
lalta volna szívesen, hogy 1 0 0 0  t rob
banóanyag tetején „üljön” a kapszu
lában?!

-  egyben közölte, hogy az alumínium
port az égés „lágyítására” , egyen
letesebbé tételére alkalmazták, ma 
már egyértelműen hajtóanyagnak  
m inősítik.

-  Az A P tárolásával kapcsolatban ta
nulni lehetett volna az 1947-ben Te
xas C ity-ben bekövetkezett robba
násból, am it azóta elfelejtettek. Re
méli, hogy a mostani robbanás mi
att néhány évig emlékezünk majd.

-  A gáznem ű termékek keletkezésével 
kapcsolatban megjegyzik, hogy a 
sósav bom lása elemeire nem jár 
térfogatnövekedéssel:

2 HC1 4- hő =  H 2 4- C l2

Az alumínium oxidációja ugyan csök
kenti a hajtógáz mennyiségét:

A1 4 - 3 0 2 =  2A12 0 3

de ugyanakkor a szén égésével na
gyobb m értékben növeli azt:

2  C +  0 2 =  2 CO
Hasonlóan működik a szén a rég 

ismert „vízgáz” reakció szerint:
h 2o  +  c =  co +  h 2o

így mindkét reakció segíti a rakéta 
hajtógáz előállítását.

[Forrás.-CEN 1991. jún. 65-69. old. CEP 
1991. szept. 8—12. old.)

Dr. FVendl Géza
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Gyakorlatból a gyakorlatnak

RECEPTURAK
A foszfor-funkció módosításának lehetőségei a preparatív 
szerves kémiában V.
A  t r i v a l e n s  f o s z f o r a t o m  á t a l a k í t á s a  P = N  c s o p o r t t á

KEGLEVICH GYÖRGY *

l-(4-metilfenil-imino)-1,2,5- 
trifenil-foszfol előállítása

Alapreakció: 1. ábra
H űtővel és mágneses keverővei el

látott 1 0 0  m l-e8 lombikba bemérünk 
3,12 g (0,01 mól) l,2,5-trifenil-fo8zfolt, 
40 ml toluolt és 1,33 g (0,01 ml) 4- 
m etilfenil-azidot. Nitrogénnel átöblít
jük a rendszert és a hűtő végére egy 
nitrogénnel tö ltött ballont illesztünk, 
majd a lombik tartalm át olajfürdő
vel 100°C-ra melegítjük és a gázfej
lődés m egszűnéséig (kb. 2 h) ezen a 
hőmérsékleten kevertetjük (a gázfejlő
dés mértékéről a keverés rövid ideig 
tartó m egszüntetése után győződhe
tünk m eg.) A  reakció lejátszódása után

vízvákuumban ledesztilláljuk az oldó
szert, majd az így kapott nyerstermé
ket kloroform-éter elegyből átkristá
lyosítjuk. Termelés: 3,8 g (92%); Op.: 
196-9°C .

Cadogan, J. I. G. — Scott, R . J. — Gee, R . 
D. — Goiney, I.: J . Chem. Soc. Perkin I, 
1914, 1964 alapján.

(Difenilfoszfonil-lmino)-trifenil- 
foszfin előállítása

Alapreakció: Z. ábra
Hűtővel, csepegtető tölcsérrel és 

mágneses keverővei ellátott 1 0 0  ml-es 
lombikba bemérünk 2 ,6  g (0 ,0 1  mól) 
trifenil-foszfint és 25 ml piridint, majd 
a 2,4 g (0,01 mól) difenil-foszfinil-azid

25 ml piridinnel készült oldatát olyan 
ütem ben csepegtetjük be a forrás hő
m érsékletén, hogy lassú, de folyama
tos legyen a gázfejlődés. 98% konver
zió eléréséig 2 2 0  ml nitrogén távozik
el. A  reakció lejátszódása után vízvá
kuumban eltávolítjuk a piridint, majd 
a m aradékot izopropanol-víz elegyből 
átkristályosítju. Termelés: 4,6 g (96%); 
Op.: 170-1°C .

Baldwin, R . A. — W ashburn, R . M.: J.
Org. Chem. 30, 3860 (1965) alapján.

Trietil-fenilimino-foszfát
előállítása

Alapreakció: S. ábra
H űtővel, csepegtetőtölcsérrel és mág

neses keverővei ellátott 250 ml-es lom
bikba bemérünk 17,1 m l (0,10 mól) 
trietil-foszfitot és 50 ml étert. Jég-víz 
keverékkel lehűtjük a lombik tartal
m át, majd lassan becsepegtetjük 11,9 
g (0 , 1 0  m ól) fenil-azid 2 0  m l éterrel ké
szült oldatát. A beadagolás után eltá
volítjuk a hűtést és még fél órán keresz
tül kevertetjük az elegyet szobahőmér
sékleten. Ezután eltávolítjuk az oldó
szert, majd az így kapott maradékból 
három egym ást követő desztillációval 
nyerjük ki a terméket. Termelés: 16,3 
g (63%); Fp.: 135°C /464 Pa.

V igyázat: Hosszabb 100°C-on tör
ténő hevítésre a termék részben amiddá 
izomerizálódik.

Kabacsnyik, M. 1. — Giljarov, V. A.: Izv. 
Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 1956, 790 
alapján.

2-Metoxi-2,2,5-trifenil-l,3,4,5-
tetrahidro-l,3,2-oxazafoszfol

előállítása

Alapreakció: 4■ ábra
H űtővel, csepegtetőtölcsérrel és mág

neses keverővei ellátott 50 ml-es lom
bikba bemérünk 0,71 g (3,27 mmól) 
difenil-foszfinossav m etil-észtert és 1 0  
ml étert, majd becsepegtetjük 0,5 g 
(3,08 mmól) 2 fenil-2-hidroxi-etil-azid  
10 m l éterrel készült oldatát. 24 órán 
keresztül szobahőmérsékleten történő 
kevertetés után eltávolítjuk az illékony 
komponenseket. A termék tiszta for
mában marad vissza. Termelés 1,0 g 
(85%); Op.: 103-5°C.

Cadogan, J. I. G. — Gosney, I. — Henry, 
E. — Naisby, T. — N ay, B . —  Stewart, N. 
J. -— Tweddle, N. J.: J. Chem. Soc. Chem. 
Comm. 1979, 189 alapján.

4 - 0 1 3 ^ 3

'C,Hc

1. ábra

1 W 3P
C6H 5)2P ( 0 ) N 3

2. ábra

[ czh 50 ) 3 p
c 6 h 5n 3

fi. ábra

h5c6- -6̂ 5

4 - C H 3C6H4N C6H5

( C6H5 )3 P  = N - P ( 0 ) (  C6H5)2

*  (C2H50  )3 p =  n — c 6h 5

: c  h 5)2 p o c Hj
C6H5 C H ( 0 H  )CH? n'2  \3

h 5^
C H -----CH2 _  P  ‘
i 1 

0H P ^ N v
| x 0CH3

C6hO u X
L  w  j ^ 5

4- ábra

Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves Kémiai Technológia Tanszék, Budapest
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Egyesületi éjei

BESZÁMOLOK RENDEZVÉNYEKRŐL
Magyarok szerepe a világ természettudományos és 
műszaki haladásában
(III. Tudományos találkozó -  1992. augusztus l j - 1 8 .)

Ismét a B udapesti Műszaki Egye
tem  adott otthont augusztus 14-18-a  
között a M AGYAROK SZEREPE  
A VILÁG TER M ÉSZETTU D O M Á 
NYO S ÉS M ŰSZAKI H ALADÁSÁ
B A N  c. tudom ányos találkozónak. El
nöke: Pungor Ernő, akadémikus, ten. 
m iniszter volt, az OM FB elnöke.

A világban élő több mint 240 ma
gyar műszaki és term észettudom ányos 
szakember idei találkozója a sorban 
már a harmadik vo lt. Az elsőt 1986- 
ban, majd a m ásodikat 1989-ben a 
konferencia elnöke és a rendezők az
zal a céllal szervezték, hogy a határon 
innen és túl élő m agyar tudósok, mér
nökök számára az emberi, szakmai és 
tudományos kapcsolatteremtéshez si
keres és eredményes formát adjanak.

A mostani találkozó érdekessége, 
hogy egyenlő arányban vettek rajta 
részt nyugati országokból érkező szak
emberek és M agyarország szomszéd 
állam aiból érkezők. Ez ma már va
lóban a magyar term észettudom ányi 
szakemberek és műszakiak találkozója 
volt. Igazi kapcsolatterem tési lehetősé
get b iztosított magyarok és magyarok 
között, amelyen közös kutatási ered
ményeket m utattak be egymásnak, ta
lán ezzel is segítve a szomszéd államok
kal való együttm űködések elm élyítését 
az itt szerzett ismeretségeken, együtt
gondolkodásokon kérészül.

A  tudományos találkozó szervezői: 
az M TA, a BM E, az MTESZ, a Ma
gyarok Világszövetsége és a Magyar 
Mérnökök és Építészek Világszövet
sége voltak.

A tudományos találkozó díszelnökei 
közül többen is vállalkoztak plenáris 
előadások m egtartására. így augusz
tus 14-én Teller Ede (U SA ), Őry Huba 
(Aachen, D ), Horváth Csaba (U SA ),

és Bejczy Antal (USA) tartottak  előa
dást. Az előadások az amerikai magya
rok kiemelkedő tudományos-technikai 
teljesítményeiről, az új nem zetközi űr
hajózási tervekről és mérnöki kihívá
sokról, az újabb biotechnológiai feldol
gozási eljárásokról, valam int a robo
tika jelenlegi helyzetéről nyújtottak át
tekintést.

Mueller Iván (USA), Beér János 
(USA), Rubach László (Svájc), Hamvas 
József (K anada), Kováts Ervin (Svájc), 
Svéd György (AUS) és Bodánszky Mik
lós (Kanada) augusztus 18-án tartot
tak plenáris előadást. A témakörök ek
kor az űrtudomány kiválasztott kér
déseitől a tiszta  és gazdaságos szén
felhasználás kérdésein és a radioaktív 
hulladékok célszerű elhelyezésén át, a 
magyar kutatóknak a peptidkém ia fej
lődésében játszott szerepéig íveltek.

Augusztus 15-én és 17-én szekció- 
előadásokra került sor. A  m ostani, 
harmadik tudományos találkozón 10 
szekcióban másfélszáz előadás hang
zott el. Szekciók: fizika-matematika, 
vegyészet-biológia, gépészet-energetika, 
elektronika-elektrotechnika, informati
ka, földtudomány-űrtudomány, építé- 
szet-építéstudm ány, környezetvédelem, 
általános (technikatörténet, tudomány- 
filozófia és tudom ányszervezés), az 
agykutatás és a műszaki tudományok.

A konferenciára jelent meg a MA
GYAROK A TER M ÉSZETTUDO 
MÁNY ÉS A TECHNIKA TÖR
TÉ N ETÉBEN  c. életrajzi lexikon és 
a találkozó tiszteletére az Országos 
Műszaki M úzeum a Budavári Palota  
A épületében kiállításon m utatta  be, 
hogy milyen műszaki értékekkel jelen
tek meg a korabeli magyar műszakiak 
150 éven keresztül az ipari és világki
állításokon.

Tájékoztatásul az alábbiakban kö
zöljük a kémiai és a kémiai technoló
giai előadások jegyzékét:

Plenáris előadások:

Horváth Csaba (N ew  Haven, USA): 
„Biotechnológiai feldolgozási eljárá

sok és a kromatográfia: QUO VADI
M U S?”

Kováts Ervin (Lausanne, CH): 
„Funkciós csoportok kölcsönhatásá

nak szám ítása folyadékelegyekben” 
Bodánszky Miklós (Princeton, USA): 
„M agyar kutatók szerepe a peptid

kém ia fejlődésében”

Szekció előadások

Sándorfy, K. (M ontreal, CND): 
„K ém iai spektroszkópia a távoli 

ultraibolyában”
Balogh J. (Ungvár, FÁK):
„C ianin színezékek alkalmazása a 

spek trofotom etriában”
Muzsnay, Cs. (K olozsvár, RO):
„A  megújuló konduktometria né

hány vonatkozása”
Ladik, J. (Erlangen, D):
„H ogyan lehet a kvantum elmélet se

gítségével polimereket méretre szabni” 
Horváth, L., Dulic, N. (Szabadka), 

Morvái, G., Tóth, K., Pungor, E.: 
„Ionszelektív membránok dielektro- 

m os sajátosságainak vizsgálata” 
Mészáros, A. (Pozsony, CS):
„A  biotechnológiai rendszerek sza

bályozásának egy m ódszere”
Horváth, L., Dulic, N. (Szabadka): 
„L ágyított PVC és szilikongumi 

alapú ionszelektív membránok dielek- 
trom os tulajdonságai”

Kohlhéb, R. (Hannover, D): 
„Gazdaságos eljárások a vegyipari 

szétválasztási m űveleteknél a memb
rántechnika segítségével”

Badin, V. (Pozsony, CS): 
„R övidutas molekuláris lepárlók és 

alkalmazásuk”
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Itt A Jövő Vízkezelése
A Rohm and Haas büszkén mutatja be az ioncserélő gyanták 

Amberjet családját.
Eltérően sok más gyantától az Amberjet egyedülálló, sza

badalmazott sugdrfecskendezésnek nevezett eljárással készül, 
ami egyenletes szemcseméretű gyöngyöket eredményez.

Ezt a különleges technológiát a Rohm and Haas fejlesztette 
ki, és most elhozza Önnek egy új termékcsalád első termékét, 
az Amberjet gyantát.

Végre az egyenletes szemcséjű gyanták mindenki számára 
elérhető áron állnak rendelkezésre!

A kiváló működés mellett, amit az Amberjet egyenletes 
szemcséi biztosítanak, olyan előnyöket kínál, amit egyetlen más 
gyanta sem: a Rohm and Haas állandó minőségét, a Rohm 
and Haas műszaki támogatását, és az egész világra kiterjedő 
szolgáltatását.

Az ioncserés technológia vezéralakja ismét vezet az Amber- 
jettel.

További információk: Rohm and Haas Austria Ges.M.B.H. 
Magyarországi Képviseleti Iroda 1015 Budapest, Donáti u. 20- 
22. III. 16. Tel.:202-2291. Fax: 202-2391. Tlx.:202762.

IONCSERÉLŐ GYANTÁK IHflRS

Amberjet Bemutató



magyar kém ikusok lapja
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A szabvány és minőségügy európai helyzete és hazai célkitűzései, 
különös tekintettel a vegyipari szabályozás helyzetére

PETR OVA I  LÁSZLÓ 
az MSZH elnöke

Gazdasági fejlődésünk, az 1993. január 1-jével lét
rejövő egységes európai piac követelményeihez való al
kalmazkodásunk egyik feltétele nemzeti szabvány- és 
minőségtanúsítási rendszerünk oly módon való átala
kítása, hogy az kapcsolódjék az EGK országok által 
kidolgozott európai rendszerekhez. Az átalakulásnak 
összhangban kell lennie az elmúlt időszak hazai tár
sadalmi, politikai változásaival.

Az európai tapasztalatok is aláhúzzák, hogy a szab
ványügy és a minőségügy szorosan összetartozó, egy
mástól elválaszthatatlan fogalmak, amelyek kereté
ben az egyes intézkedések egymásra épülnek és kölcsö
nösen hatnak is egymásra. A szabvány eredeti funk
ciójában azt jelenti, hogy az alkalmazói kör megálla
podik bizonyos műszaki követelmények betartásában, 
amelyek a szabványban testesülnek meg. A szabvány 
alkalmazása a megfelelőség garanciája. Másrészről a 
minőség, illetve a megfelelőség vizsgálatának, tanúsí
tásának rendje szabványokban jelenik meg. A tanúsí
tási rendszer a tagországok által elfogadott szabvány 
révén teszi egyértelművé a követelmények teljesülését.

Az egységes alkalmazás és a kölcsönös egymásra- 
hatás miatt fontos tehát a szabvány- és minőségügy 
egyidejű fejlesztése. Ennek szellemében a cél az, hogy 
feltárjuk a két tevékenység helyzetét és a nemzetközi 
tapasztalatok alapján meghatározzuk azokat az intéz
kedéseket, amelyek mindkét területen szükségesek ah
hoz, hogy nemzetgazdaságunk piac- és versenyképes 
legyen.

Szabványügy

A nemzetközi szabványosítás helyzete

A nemzetközi és az európai gyakorlatban az egy
séges és kölcsönösen elfogadható műszaki szabályo
zási rendszer kialakításának, a kereskedelmi forga
lom, a gazdasági integráció és az országok közötti 
ipari együttműködés elősegítésének egyik legfonto
sabb eszközeként a jogszabályokat, a szabványokat, 
illetve a szabványjellegű dokumentumokat használ
ják fel. Ezek megfogalmazására és kiadására az EGK- 
tagországok már együttműködésük kezdetén életre

hívtak egy Bizottságot, majd ezt követően 1961-ben 
a CEN-t (Európai Szabványügyi Bizottság), 1963- 
ban pedig a CENELEC-et (Európai Elektrotechni
kai Szabványügyi Bizottság). Ezek feladatává tették a 
nemzeti szabványredszerek összehangolását. További 
lépéseket tettek a jogszabályok összehangolására, va
lamint a szabványosítás szerepének egységesítésére.

A jogszabályok összehangolása

Az EGK-ban ezzel központi szerv, a Bizottság fog
lalkozik, a tagországok szakértőinek bevonásával. Di
rektívákat dolgoz ki, ezt a Miniszterek Tanácsa, majd 
a Parlament elé terjeszti jóváhagyásra. Ezután a tag
országoknak ezeket a szabályokat miniszteri rende
letként vagy törvényként kötelező hatállyal be kell 
vezetniük jogredszerükbe. A jóváhagyást követően a 
Bizottság megbízza a CEN-t, illetve a CENELEC-t, 
hogy a Direktívákban foglalt általános követelmények 
egysége megvalósítására dolgozzon ki európai szab
ványt (EN).

A vegyipari termékekre -  ellentétben például az 
építőipariakkal -  az Európai Közösség nem adott 
ki olyan irányelvet, amelynek rendelkezései keretet 
adhatnak a szabályozás összehangolására. Ennek oka 
lehet -  többek között -  a terület sokszínűsége is, ami 
bonyolultá tesz minden egységesítési kísérletet.

A nemzeti szabványrendszerek összehangolása

A Közösséghez tartozó országok szakértői az euró
pai szabványokat a szabványosítási világszervezetek 
(ISO, IEC, FAO/WHO-CAC, ENSZ-EGB) tevékeny
ségének és eredményeinek messzemenő figyelembevé
telével dolgozzák ki, és a tagországok az európai szab
ványokat változtatás nélkül veszik át. A Közösségben 
az európai szabványok mellett úgynevezett Harmoni
zációs Dokumentumokat (HD) is készítenek. Ezeknek 
csak a tartalm át kell átvenni a nemzeti szabványrend
szerekbe, szerkezetben, formában el lehet térni tőlük. 
Az európai szabványok és a harmonizációs dokumen
tumok bevezetésekor a nemzeti szabványrendszerek
ből törölni kell minden olyan előírást, amely ezekkel 
ellentétes.

1992. X L V I I .  É V F O L Y A M .  11. S Z Á M mkl 449



A nemzeti szabványok kölcsönös elismerése

1993. január 1. után a tagországoknak engedélyez
niük kell az egyik tagország nemzeti szabványa szerint 
előállított termék szabad forgalmazását saját orszá
gukban.

A szabványosítás helye az államigazgatásban

Az Európai Közösség országaiban a szabványok al
kalmazása részben az állam, részben a gazdasági élet 
szereplőinek akaratától függ. A szabványok nem köte
lezőek, csak akkor, ha alkalmazásukat közérdekből kü
lön rendelkezéssel előírják. Ennek megfelelően a szab
ványosítást nem az állam végzi, hanem az állam tá
mogatását is élvező, az állam és a gazdálkodók által 
létrehozott és fenntartott, nem nyereségérdekeit szer
vezet. Költségeit ennek megfelelően tagdíjakból, ado
mányokból, a szabványosítás bevételeiből és állami 
támogatásból fedezi.

Miután az EK országok a szabvány kötelező al
kalmazását országaikon belül törvénnyel vagy minisz
teri rendelettel írják elő, így ezen rendelkezések össze
hangolását a tagországok által elfogadott jogszabály 
jellegű Direktívák, (a továbbiakban: IRÁNYELVEK) 
szolgáltatják.

A Direktíva hatályba lépése után tehát valamennyi 
tagországban azonos tartalmú nemzeti törvény, vagy 
kormányzati jogszabály, a Direktívához kapcsolódó 
EN jóváhagyása után valamennyi tagországban azo
nos szövegű EN jelzetű nemzeti szabvány (pl. DIN
EN) jelenik meg.

Az IRÁNYELVEK a Közösség tagországaival egyez
tetett műszaki specifikációkat tekintik a minőségü
gyi szabályozás alapdokumentumainak. Az IRÁNY
ELVEK ezen alapdokumentumok értelmezéséről és 
használatáról külön rendelkeznek. Előírják a termé
kek megfelelőségének igazolását (általános kötelezett
ségét). Az Európai Közösség tagállamai a „megfelelő” 
termékek szabad forgalmazását nem korlátozhatják.

Kiemelten foglalkoznak a termékek megfelelőségé
nek igazolásával, két lehetséges változatával és azok 
feltétel rendszerével:
-  megfelelőség-tanúsítás, független feljogosított tanú

sító szervezet igazolása alapján
-  megfelelőség-tanúsítás gyártó nyilatkozata alapján. 

Megadják megfelelőség esetén a „CE” tanúsító je
let, melynek alkalmazása a termékfogalmazás körében 
kötelező. Az IRÁNYELVEK-ben e jel használatának 
jogosultsága és hatálya részletesen szabályozott.

Az IRÁNYELVEK-ben rögzítettek végrehajtására 
az Európai Közösség a következő megnevezésű és célú 
szervezeteket hozta létre:
-  CEN (Comite Européen de la Normalisation), 

CENELEC (Comite European de la Normalisa
tion Electrotechnik) európai szabványügyi bizott
ság egyeztetett európai szabványok (EN) és har
monizációs dokumentumok (HD) kidolgozására;

-  EOTA (European Organization for Technical App
rovals) szervezet egy-egy termékre vagy termékcsa-

mkl

Iádra európai műszaki alkalmassági engedélyek ki
adására egységesen kidolgozott feltételek alapján;

-  EOTC (European Organization for Testing and 
Certification). Szervezet az európai akkreditálási 
és minőségtanúsítási szabályok alapján feljogosított 
vizsgáló és tanúsító intézményeket, a gyártókat, a 
forgalmazókat és a fogyasztókat fogja össze. Fel
adata: a terméktanúsítványok kölcsönös elfogadá
sához szükséges műszaki szabályozás egységesítése, 
egyezmények kötése.

-  EQS (European Quality Assurance) minőségbizto
sítási rendszereket tanúsítók európai szövetsége.
A gazdaság azon területei, ahol az európai kor

mányzati szervek jogszabályokkal nem szabályoznak, 
a szabványok alkalmazása és a tanúsítás önkéntes, pi
aci kategória, és a különböző nem kormányzati szer
vezetekbe tömörült piaci szereplők önkéntes szabályo
zása.

A hazai szabványosítás jelenlegi helyzete

A magyar szabványállományt kettősség jellemzi. 
Egy részében nem érvényesülnek a nemzetközi köve
telmények, hanem a magyar vállalatok műszaki szín
vonalát veszik figyelembe. Más részében ugyanakkor 
a korszerű, nemzetközi követelmények találhatók (pl. 
villamosság, elektronika, környezetvédelem). A köve
telményszinteket is előíró, magyar szabványállomány
nak 8-10 %-a épül nemzetközi előírásokra, nagyrésze 
tehát nem felel meg a nemzetközi előírásoknak, azaz 
nem tartalmazza azokat a követelményeket, amelye
ket a világpiac támaszt. Ezért szükséges ezen a terü
leten a nemzetközi szabványok gyorsított ütemű át
vétele, követelményeinek közreadása.

A vizsgálatokra, fogalommeghatározásokra stb. vo
natkozó szabványok körében az arány ennél lényege
sen jobb.

Jelenleg állami szabványokat a Magyar Szabványü
gyi Hivatal ad ki országos szabványként, az ágazati 
minisztértiumok pedig ágazati szabványként. A több- 
csatornás szabványkiadás következtében a követelmé
nyek nem egységesek, nem is mindig összehangoltak, 
az ágazati szabványok egyes esetekben ágazati, válla
lati érdekeket helyeznek előtérbe.

Ennek megszüntetése, valamint a nemzetközi elő
írásrendszerek pontos követése érdekében a jövőben 
csak egyféle nemzeti szabvány megjelentetése a cél
szerű, ami nem zárja ki, sőt a jelenleginél jobban meg
követeli az ágazati részvételt a nemzeti szabványok el
készítésében. Ennek kiegészítéseként az ágazatok azo
nosan a nemzetközi gyakorlattal -  a saját területü
kön műszaki szabályozást végezhetnek (pl. Gyógy
szerkönyv, Élelmiszerkönyv).

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és az 
ennek végrehajtásáról szóló 12/1987. (XII. 29.) IM 
rendelet a szabványt kötelező hatályú normának te
kinti. A szabványosítás és a minőségügy részletes sza
bályozását a 78/1988. (XI. VI.) MT rendelet tartal
mazza. A jogszabály kétféle állami (országos és ága
zati) szabvány kiadását teszi lehetővé. A jogszabály-

4 5 0 1992 .  XLVII . É V F O L Y A M .  XI. SZÁ M



nak a KGST-szabványosítást tartalmazó részei is el
avultak, betartásuk feltételei megszűntek. Mindkét 
jogszabály a központi irányításra épül.

Európában nem kormányzati hanem szakmai szer
vek dolgozzák ki és fogadják el a szabványokat; a kor
mányok feladata a jogszabályalkotás.

Hazánkban a jogszabály nem ad jogi védelmet 
a szabványok kiadására, sokszorosítására. Biztosí
tani kell a honosítandó, a kiadás helyén jogvédelem 
alatt álló nemzetközi szabványok szerzői-jogi védel
mét, mert ennek hiányában az esetleges jogsértésért 
Magyarországot anyagi és egyéb következmények ter
helik.

Az európai műszaki szabályozás honosításának eddigi 
eredményei

A Magyar Szabványügyi Hivatal az elmúlt évben 
megszüntette a KGST-szabványok magyar szabvány
ként való honosítását és a nemzetközitől elmaradó or
szágos szabványok kiadását. A korszerű nemzetközi 
szabványok honosítására került át a hangsúly. A ko
rábbi években mintegy 1300 nemzetközi szabvány je
lent meg magyar szabványként. Magyarország több 
nemzetközi műszaki bizottság titkársági teendőit látja 
el. A hazai szabványosítási szakemberek rendszeresen 
részt vesznek a nemzetközi szervezetek munkáiban.

A nemzetközi szabványok új elvek szerinti honosítá
sához a Magyar Szabványügyi Hivatal (a nemzetközi 
előírások figyelembevételével) kidolgozta a módszer
tani útmutatót, közreadva azt a nemzetközi jelrend
szert, amely lehetőséget ad a magyar és a nemzetközi 
szabvány azonosságának egyszerű, gyors és megbíz
ható megállapítására. Megkezdődött az Európai Kö
zösség által kiadott Direktívák honosítása is.

Az MSZH felvételi kérelmét az Európai Szabvány- 
ügyi Bizottságok elfogadták, és így a nemzeti szab
ványpolitikában végrehajtott változtatások alapján a 
CEN és CENELEC szervezetekben 1991 októberé
től kezdődően társult tagként részt vehet az európai 
szabványalkotói tevékenységben. Az MSZH szerző
dést kötött a német, az osztrák és az olasz szabvány- 
ügyi intézetekkel, amelyek minden segítséget megad
nak az európai szabványok bevezetéséhez, lehetővé te
szik, hogy műszaki bizottságaikban részt vehessenek 
magyar szakértők az európai szabványok és nemzeti 
szabványaik tervezetének kidolgozásában. Az MSZH 
a magyar szabványosítás nemzetközi befogadása érde
kében együttműködést kezdeményezett az erre készsé
gesnek mutatkozó francia és amerikai szabványügyi 
intézettel is.

A szabványosítás továbbfejlesztésének feladatai

Folytatnunk kell a nemzetközi és az európai szabvá
nyok fokozott ütemű hazai bevezetését, ezzel párhu
zamosan honosítanunk kell a mértékadó nemzetközi 
szervezetek (FAO, ENSZ-EGB stb.) szabványait is. 
Ennek érdekében bővíteni kell a kétoldalú szerződéses

kapcsolatokat a nyugat-európai nemzeti szabványosí
tási szervezetekkel. A hazai és a nemzetközi szabvány- 
rendszerek azonosíthatósága érdekében a nemzetközi 
és az európai szabványok a jövőben az MSZH jóvá
hagyásával, nemzeti (országos) szabványként jelennek 
meg. A hazai szabványosítás egységes irányítási rend
szere keretében -  az európai rendszereknek megfele
lően -  létre kell hozni a szabványosításban érdekelte
ket összefogó szabványügyi szervezetet, szakmai egye
sületet, lehetővé téve a hazai szervezeteknek a szab
ványosítási politika aktív és a nemzetközi szerveze
tekben való részvételt. A hazai szabványügyi szerve
zet felépítését és működési rendjét, a szabványalkotás 
módszerét azonossá kell tenni az európai tagországok 
hasonló szervezeteivel. A szakmai és nemzeti célkitű
zésekkel összhangban újra kell szabályozni a szabvá
nyosítás jogi kereteit, a 78/1988. (XI. 16.) MT rendelet 
egyidejű hatálytalanításával.

A szabványosítás finanszírozási rendszerét úgy kell 
továbbfejleszteni (tekintettel a nemzetgazdasági ér
dekekre), hogy abban az állam, illetve a költségvetés 
részvétele meghatározó legyen. Emellett a finanszíro
zásban fokozatosan növelni kell az érdekelt gazdálko
dói kör hozzájárulásának mértékét.

Vegyipari szabványosítási alrendszerek

A vegyipar területén, hasonlóan az európai szabvá
nyosító szervezetekhez munkánkat Nemzeti Műszaki 
Bizottságokra alapozva kívánjuk végezni. Tevékeny
ségünket az egyes műszaki bizottságokon és az azok
hoz tartozó területeken keresztül mutatjuk be.

Szilárd ásványi tüzelőanyagok. Az ISO/TC 27 te
vékenységi körének megfelelően a hazai műszaki bi
zottságok munkája a szilárd ásványi tüzelőanyagok 
fizikai és kémiai vizsgálataira, fogalommeghatározá
saira terjed ki, kiegészítve azt a hazai tüzelőanyagok 
termékszabványainak gondozásával.

Gumiabroncsok, ékszíjak, gumihevederek és egyéb 
gumigyártmányok. A gumiipari szabványok a gumi
termékek jelölésével, osztályozásával, raktározásával, 
nyersanyag- és termékvizsgálatokkal, valamint köve
telményértékek előírásaival foglalkoznak. A nemzet
közi hátteret az ISO/TC 31, 41 és 45 biztosítja. 
Ezek munkájában az utóbbi években eltérő mérték
ben ugyan, de részt vettünk, ezért a nemzetközi szab
ványokhoz való igazodás ezen a területen nem jelent
het gondot. Nehézséget okoz viszont az, hogy bár az 
ISO és a CEN között egyre szorosabb a kapcsolat, 
a két szabályozási körben megjelenő termékszabvá
nyokban eltérő értékeket találunk. Ennek oka lehet a 
CEN ezirányú tevékenységének kialakulatlansága is. 
Jelenleg a következő CEN/TC-k foglalkoznak gumi
ipari termékek szabványosításával: 108; 188; 208; és 
254.

Vegyipari termékek. Az ISO/TC 47 alapján szerve
ződött műszaki bizottság óriási területet ölel fel, ezért 
azt eleve három részre osztottuk és a részterületekkel 
terveink szerint az következő három albizottság fog
lalkozik:
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-  szervetlen vegyipari termékek;
-  szerves vegyipari és petrolkémiai termékek;
-  analitikai vegyszerek.

Természetesen a termékek és vizsgálataik szabvá
nyosítását csak a szükséges mértékben különítjük el.

Laboratóriumi üvegeszközök. A laboratóriumokban 
használatos üvegeszközök, -készülékek, -berendezések, 
sűrűség- és térfogatmérő eszközök stb. termék és vizs
gálati szabványaival kell a műszaki bizottságnak fog
lalkoznia az ISO/TC 48 által kibocsátott szabványok 
alapján.

Műtrágyák és talajjavító anyagok. A szabványok az 
egyes műtrágyafajták tápanyagtartalmának meghatá
rozásával, fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálatá
val, mintavételi előírásokkal foglalkoznak és tartal
mazzák a minőségi követelményeket is. E szabvány
csoport lényegesebb területei:
-  oldatműtrágyák;
-  tartós hatású műtrágyák;
-  komplex és kevert műtrágyák;
-  talajjavító anyagok.

E területen különösen indokolt a szabványállo
mány sürgős felülvizsgálata és korszerűsítése, mert e 
szabványok egy része a KGST-előírások alapján ké
szült. A felülvizsgálati-, korszerüsitési munka során 
az ISO/TC 134 által kidolgozott 26 szabványra tá
maszkodhatunk, és a jövőben (- mert e területen még 
érdemi munkát nem végeztek -) támaszt jelenthet a 
CEN/TC 260 munkája is.

Műanyagok, műanyagcsövek és csőidomok. A két 
bizottság munkája az ISO/TC 61 és 138, valamint 
a CEN/TC 155 és 249 tevékenyéségére alapozódik 
és felöleli a műanyagtermékek és azok vizsgálatainak 
teljes körét.

Festékek és lakkok. A műszaki bizottság tevékeny
sége megfelel az ISO/TC 35 szakterületének, mert 
a hasonló területet gondozó CEN Műszaki Bizottság 
(139; 173) még csak munkája kezdetén tart. E terü
leten belül a természetesnek tekinthető terminológiai 
kérdések tisztázásán kívül a pigmentek és töltőanya
gok, a festékek és lakkok kötőanyagainak vizsgálatát 
szabványosítjuk. Ez a műszaki bizottság hivatott fog
lalkozni az acéllemezek korrózióját meggátló bevona
tokkal és bevonatrendszerekkel. A nemzetközi mun
kában (ISO) már korábban is résztvettünk, így ezen 
a területen sem kényszerülünk hirtelen váltásra.

Felületaktív anyagok. A magyar szabványosítás 
ezen a területen eddig kizárólag a mosószerek és a ház
tartási tisztítószerek területére szorítkozott, azonban 
terveink szerint a jövőben a felületaktív anyagok teljes 
körével foglalkozunk, különös tekintettel a vizsgálati 
módszerekre és a minősítési rendszerre, az ISO/TC 91 
szabványait, illetve munkáját alapul véve. CEN tevé
kenység ezen a területen még alig folyik, ugyanis ez 
év elején hozták csak létre a CEN/TC 267-et.

Fényképészet. A filmtechnológia ISO/TC 36) és a 
fényképészet (ISO/TC 42) filmmel, papírral és vegy
szerrel foglalkozó Műszaki Bizottságoknak nincs meg
felelőjük a CEN-ben. A jelenlegi szabványosítási tevé
kenységünk során azokat az ISO szabványokat kíván
juk honosítani, amelyek a filmek és képek tárolásá-

mkl

val foglalkoznak, valamint azokat a vizsgálati szab
ványokat, amelyek a gyártási hulladékok környezet- 
szennyező komponenseit határozzák meg.

Ásványolajtermékek és kenőanyagok. E bizottság 
feladata az ásványolajtermékek (benzin, gázolaj, tüze
lőolaj, ipari olajok, paraffinok, kenőzsírok, bitumenek 
stb.) és a nem ásványolaj alapú kenőanyagok, hidra
ulikafolyadékok minőségi követelményeinek és vizsgá
lati módszereinek szabványosítása az ISO/TC 28 és 
CEN/TC 19 megfelelő szabványainak figyelembevé
telével. Ezen a területen az európai minőségszabályo
zásban kiemelt helyen áll a motorhajtóanyagok minő
ségi követelményeinek egységesítése környezetkárosító 
hatásuk miatt. Az EGK ezt a területet direktívák
kal is szabályozza, ezekben írva elő a benzin ólom-, 
benzol- és oxigént art almú vegyületeinek megenged
hető legnagyobb koncentrációját. A CEN/TC 19 a 
kapcsolódó termék-, és vizsgálati szabványokat dol
gozza ki. A hazai motorbenzin-előállító vertikum le
hetővé teszi a direktívákban, illetve a vonatkozó EN- 
szabványban meghatározott műszaki követelmények 
előírását Magyarországon is ezért a jelenleg kidolgo
zás alatt álló motorbenzin-szabványok esetében a mi
nél tökéletesebb azonosságra törekszünk. A CEN/TC 
19 másik fontos területe az építőipari és útépítő bi
tumenek és rokon termékek szabványosítása. ISO ter
mékszabvány nincs, az EN szabványok adnak segítsé
get a hazai szabványok kidolgozásában.

Ipari gázok. E műszaki bizottság feladatkörébe tar
tozik a földgáz és egyéb gázok (nitrogén, oxigén, ar
gon, hidrogén stb.) vizsgálati és termékszabványainak 
kidolgozása és gondozása. A munkát az ISO/TC 158 
és 193 alapján kívánjuk végezni, a CEN ezen a terü
leten nem működtet műszaki bizottságot.

Minőségügy

A termékek és szolgáltatások minőségének szín
vonalát a nemzetgazdaság termelőeszközeinek, szer
vezettségének, az alkalmazott technológiának, tech
nikai, valamint munkakultúrájának fejlettsége hatá
rozza meg. E tényezők azonban önmagukban nem ele
gendők, ha nem párosulnak összehangolt nemzeti mi
nőségügyi politikával.

A minőségügyi politika eredménye -  a minőség 
-  a nemzetgazdaság számára létfontosságú, hiszen 
nemzetközi piacképességének is fontos feltétele. Célja 
tehát a nemzetközi szinten is elfogadott műszaki
gazdasági színvonal elérése és állandóvá tétele, amely
hez elengedhetetlenül szükséges a nemzetközi követel
ményrendszerek (szabványok) ismerete is. A minőség
ügyi politika tehát szorosan összetartozik a szabvány- 
ügyi politikával, hiszen a nemzetközitől eltérő szab
vány kizárhatja a terméket a nemzetközi piacról, mi
nőségügyi szempontjából kifogástalan feltételek ese
tén is.
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A minőségügy nemzetközi helyzete

A nemzetközi gyakorlatban (így az Európai Gaz
dasági Közösség tagországaiban is) egyes, a törvény- 
hozás által meghatározott termékcsoportok megfele
lőségét megvizsgálják a biztonság, a testi épség és 
az egészségvédelem érdekében, a szabványok előírásai 
szerint, majd a vizsgálat alapján az erre felhatalma
zott szervek tanúsítják a megfelelőséget.

A Közösség a jövőben a megfelelőség-tanúsítási 
tevékenységet is egységesíteni kívánja egy európai 
(nemzetközi) tanúsítási rendszer kialakításával és mű
ködtetésével, amely a tagországok nemzeti rendsze
rein keresztül működne.

A nemzeti megfelelőség-vizsgálati és -tanúsítási 
rendszerek működési szabályait az EN 45000 európai 
szabványsorozatban rögzítették. Ennek alapelemei: a 
vizsgáló- és a kalibrálólaboratóriumok, valamint a ter
méktanúsító, a vállalatok minőségügyi rendszerét ta
núsító és a személyzettanúsító szervek akkreditálása.

Az élet-, az egészség-, a vagyon-, a környezet- és 
a fogyasztóvédelem területén az egyes országokban 
kötelező vizsgálati és tanúsítási rendszerek működnek. 
Az európai rendszerek harmonizálása e területre is 
kiterjed.

A felsoroltakhoz szükséges alapdokumentumok kia
dása mellett 1990-ben létrehozták az Európai Közös
ség Vizsgálati és Tanúsítási Szervezetét (EOTC). Vár
hatóan a jövőben -  a szabványosító szervezetekben 
kapható megfigyelői státuszhoz hasonlóan -  ennek a 
szervezetnek a munkájába is bekapcsolódhatunk.

A megfelelőség-vizsgálat és a -tanúsítás módjára 
a direktívák nem egyetlen lehetséges módot fognak 
előírni, hanem szabadságot biztosítanak a gyártók 
számára különböző ún. modulok közötti választásra. 
E modulokat tanácsi döntés 1990. december 13- 
án hagyta jóvá. A modulok szerint nyolc tanúsítás 
létezhet, melyek a következő csoportokba sorolhatók:
-  megelőző fázisú modulok (önállóan nem alkalmaz

hatók);
-  gyártói megfelelőség-tanúsítási modulok;
-  gyártói megfelelőség-tanúsítási modulok kiegészítve

független szerv által végzett enyhe ellenőrzéssel;
-  független termékvizsgálati modulok;
-  minőségügyi rendszerek vizsgálati moduljai.

A terméken az európai direktíváknak való megfe
lelést a CE-jel alkalmazásával kell tanúsítani, amely 
azt az információt adja, hogy a termék (vagy gyártó) 
kielégíti a vonatkozó európai követelményeket, és a 
gyártó vagy a harmadik fél (független tanúsító szerv) 
erről meg is győződött, így a termék korlátozás nélkül 
bevihető az egységes európai piacra. Ha a tanúsítást 
harmadik fél végezte, annak regisztrálási számát is fel 
kell tüntetni a CE-jel mellett.

A hazai minőségügy

A Magyar Szabványügyi Hivatal a szabványosí
tásról és minőségügyről szóló 78/1988. (XI.16.) MT 
rendelet értelmében kidolgozta és működtetni kezdte

az Egységes Magyar Minőségtanúsítási Rendszert, 
(MSZ-rendszer).

A rendszer a következő elemekre épül: vállalatminő
sítés, terméktanúsítás, laboratóriumakkreditálás, to
vábbá a minősített vállalatok, tanúsított termékek és 
akkreditált vizsgálólaboratóriumok rendszeres felül
vizsgálata.

Az MSZ-rendszer önkéntes, de arra is lehetőséget 
ad, hogy egy adott ágazat irányításáért felelős mi
niszter elrendelje kötelező alkalmazását. Ezzel a lehe
tőséggel egyik tárca sem élt, ennek ellenére a hatósági 
vizsgálatra kijelölt minőségellenőrző intézetek nagy 
része, felismerve az MSZ-rendszernek az akkori nem
zetközi rendszerekkel való megegyezését, kérte akkre
ditálását.

Jelenleg több mint száz laboratórium rendelkezik 
már akkreditálási okirattal.

A vállalati minőségügyi rendszerek minősítése is 
megkezdődött, de még csak egyetlen tanúsítvány ki
adására került sor. Ennek oka, hogy a vállalatoknál 
hiányoznak a nemzetközi követelményeknek megfe
lelő vállalati minőségbiztosítási rendszerek, a minő
ségügyben jártas szakemberek, és az egész tevékeny
séget akadályozza a vállalatoknál a pénzügyi fedezet 
hiánya.

A termék minőségének gyártó által végzett tanúsí
tását (öntanúsítását) kormányrendelet írja elő. Ezen 
túl az állam, illetve az ágazatok az egészségre és testi 
épségre veszélyes, a környezetet szennyező, illetve a 
fogyasztók érdekvédelme szempontjából fontos termé
kek körében hatósági engedélyezési rendszereket mű
ködtetnek. Ezek általában egy kijelölt vizsgálóinté
zetre épülnek. Ebben a rendszerben a szabványoknak 
megfelelő termékek forgalmazását egy általános rend 
szerint, míg a szabványoktól eltérőekét egyedi eljárás
sal engedélyezik.

A meglévő ágazati-szakmai hatósági engedélyezési 
(approbációs) rendszerek a termékfajták és az ága
zatok igényei következtében módszereiben és felépí
tésükben különbözően alakultak ki. Főbb elveik azo
nosak, de a kialakulásukkor még hiányzó (ma már 
létező) nemzetközi szabványokban rögzített követel
ményeknek nem felelnek meg.

Az élet-, az egészség-, a vagyon-, a környezet- és 
a fogyasztóvédelem céljából a termékek vizsgálatára 
és tanúsítására (engedélyezésére) minden országban 
vannak kijelölt intézetek, ezen kívül önkéntes akk
reditálási és minőségtanúsítási rendszerek is funkci
onálnak. A megfelelőség-vizsgálat és -tanúsítás rend
szere minden nemzeti piacon kielégíti az ottani sajátos 
igényeket, így a gyártó, forgalmazó kénytelen termé
két többszörös ellenőrzésnek alávetni. A többszörös 
ellenőrzés kiküszöbölésére megoldás a vizsgálati ered
mények és tanúsítványok kölcsönös elismerése lehet, 
melynek eléréséhez szükséges bizalom megteremtésé
nek egyik eszköze azon önkéntes szabványok össze
hangolása, amelyek a megfelelőség-vizsgálati és tanú
sítási rendszerek szabályait, előírásait rögzítik (EN 
45000 és EN 29000 sorozatok), másrészt az ilyen rend
szerek közötti egyezmények létrehozása.
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A szabvány- és minőségügy továbbfejlesztése 
érdekében tett intézkedések

Az EK-val kötendő szerződés előkészítésének prog
ramjában szerepel a jogi szabályozásnak, a szabvá
nyosításnak, a nemzet szabvány és akkreditálási rend
szerek az európai előírások szerinti kialakítása, és az 
európai rendszerbe való beillesztése.

A Kormány 1990. decemberében áttekintette a té
makörrel kapcsolatos teendőket és határozatot hozott 
a nemzeti szabvány és minőségtanúsítási rendszernek 
a fenti célkitűzéseknek megfelelő továbbfejlesztéséről.

A Magyar Szabványügyi Hivatal a 3495/1990.sz. 
Kormányhatározat értelmében:
-  A nemzetközi szabványosító intézmények mintájára 

azokkal teljesen egyező módon létrehozta azt a mű
szaki bizottsági rendszert, amely a korábbi gyakor
lattal szemben lehetőséget ad a gazdaság szereplői
nek arra, hogy érdekeiket maradéktalanul érvénye
sítsék a hazai és a nemzetközi szabványosításban.

-  Kidolgozta a nemzeti szabványosítás szervezetére, 
működésére és az MSZH jogállására vonatkozó tör
vény tervezetét. A tervezet figyelembe veszi egyes 
európai országok jogszabályi megoldásait, valamint 
a korábbi hazai szabályozás tapasztalatait, továbbá 
tartalmazza a Német Szabványügyi Intézet (DIN) 
szakértői által a közép- és kelet-európai térség át
alakuló országai számára készített, az átszervezés 
támogatását célzó, törvénytervezetben foglaltakat.

-  A nemzetközi gyakorlat figyelembevételével kidol
gozta a javaslatot a Magyar Szabványügyi Inté
zet Egyesület alapszabályára, amely szerint az ipar 
reprezentánsai, a vállalkozók, a szakmai érdekkép
viseletek, a kutatóhelyek, a kormányzati szervek 
tagsági jogokkal rendelkezhetnek. Választott képvi
selőik útján részt vesznek az Egyesület vezetésében, 
a szabványosítási tervek kidolgozásában, a rendel
kezésre álló pénzügyi források felhasználására vo
natkozó döntések meghozatalában, a szabványok 
jóváhagyásában.

-  Nemzeti szabványként vezette be az akkreditálásra 
és tanúsításra vonatkozó európai szabványsoroza
tokat (MSZ EN 45000 és MSZ EN 29000). Az euró
pai és nemzetközi szabályozást alapul véve korsze
rűsítette az MSZ-rendszert, átalakítva azt Nemzeti 
Akkreditálási Rendszerré (a továbbiakban: Rend
szer). A Rendszer, a legtöbb európai ország gyakor
latának és az Európai Szabványügyi Szervezetben 
(CEN) kidolgozás alatt lévő dokumentumok megfe
lelően gondoskodik az önkéntes, szabványokon ala
puló Nemzeti Akkreditálási Rendszer, valamint a 
jogilag szabályozott területeken előírt (hatósági) ta
núsítási rendszerek kapcsolatának megteremtéséről.

A Rendszer titkársági teendőit a Magyar Szabvány- 
ügyi Intézet látja el a következő tartalommal:
-  független vizsgálólaboratóriumok akkreditálása az 

MSZ EN 45001 és MSZ EN 45002 szabványok 
szerint;

-  terméktanúsítást végző tanúsító szervek akkreditá
lása az MSZ EN 45011 szabvány szerint;

-  a vállalatok minőségügyi rendszerének tanúsítását 
végző tanúsító szervek akkreditálása az MSZ EN 
45012 szabvány szerint;

-  személyzet tanúsítását végző tanúsító szervek akk
reditálása az MSZ EN 45013 szabvány szerint;

-  akkreditáló és vállalatminősítő szakértők regisztrá
lása.
A Nemzeti Akkreditálási Rendszerben az akkredi

tálást kérelmező vizsgálólaboratórium, tanúsítószerv 
felülvizsgálatát és minősítését elismert felkért szakér
tőkből álló csoport végzi, akkreditálásukat szakmai 
Akkreditáló Bizottság bírálja el. Vitás ügyekben a 
Nemzeti Akkreditálási Tanács dönt. A Nemzeti Akk
reditálási Tanácsot a minisztériumok, a szakmai ér
dekvédelmi szervezetek, a fogyasztói szervezetek, az 
akkreditált vizsgálólaboratóriumok, az akkreditált ta
núsító szervek és a Magyar Minőség Társaság képvi
selői alkotják. Az akkreditálási eljárás koordinálását 
a Nemzeti Akkreditálási Tanács és a Szakmai Akk
reditáló Bizottságok titkárságait működtető Magyar 
Szabványügyi Intézet látja el.
-  A Nemzeti Akkreditálási Rendszer teljessé tétele ér

dekében az Országos Mérésügyi Hivatal kidolgozta 
a kalibrálólaboratóriumok -  európai normákon ala
puló -  akkreditálási rendszerét.

-  A Nemzeti Akkreditálási Rendszer és a keretében 
kiadott minősítések és akkreditálások nemzetközi 
szintű elfogadásának kezdeményezésére megtörtént 
a kapcsolatfelvétel az Európai Vizsgálati és Tanú
sítási Szervezettel (EOTC).
A felsorolt szabályozások tervezeteinek szakmai 

egyeztetése folyamatban van.
Összefoglalva: az előbb vázolt feladatok végrehaj

tásának eredményeképpen a hazai műszaki szabályo
zás rendszerében az EK szabványosítási és tanúsítási 
szervezeteibe való felvétel feltételeként a szabványki- 
bocsájtást, az akkreditálást és a tanúsítást az európai 
rendszerekkel, a kormányzati tevékenységet pedig az 
európai kormányzati jogszabályalkotással kell össze
hangolni.

Az új rendszer kialakulása nem köthető egy idő
ponthoz, így az átmeneti időszakban a pontos szak
területek szabályozottságának megőrzése érdekében a 
szabványosítás, a tanúsítás és a kormány jogi szabá
lyozása területén folyamatosan össze kell hangolni a 
változásokat.

A  kézirat beérkezett: 1991. nov. 13.
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Az európai színvonalat kielégítő minőségszabályozási rendszerek 
stratégiai alapjai

Az elmúlt évek gyökeres politikai, társadalmi, gaz
dasági változásai a minőség, a minőségszabályozás 
kérdését is új (mondhatjuk „minőségi”) megvilágí
tásba helyezik.

Azt már több mint húsz éve felismertük (lásd: 68-as 
„gazdasági reform”), hogy a piac, a verseny a fejlődés 
mozgató rugója, s csaknem ezzel egyidőben (1970) a 
hatékonyság kulcsszava mellett „irányelvként” megje
lent a minőség is.

A kelet-európai -  és benne sajnálatosan a magyar -  
gazdaságok összeomlása az utóbbi 2-3 évben azonban 
egyértelműen felszínre hozták, hogy a felismeréstől 
a hatékony tettekig hosszú út vezet, és erre az 
útra a magyar ipar is ritkán és akkor is többnyire 
ellentmondásosan lépett.

A világ fejlett térségeiben az elmúlt közel fél 
évszázad alatt a gazdasági versenyt felváltotta a 
fejlesztési stratégiák, a minőség, a megbízhatóság 
versenye. Ezért e térség követelményként ezt ál
lítja vállalkozásaink, vállalataink elé, megteremtve 
ennek jogi (termékfelelősségi és -tanúsítási előírá
sok), konkrét működő termelőrendszereken belüli mű
szaki irányelvekre vonatkozó (ISO 9000-9004 nem
zetközi „ szabványsorozat”)1, minőségbiztosítási rend
szeri (TQM; CWQC; QSS; IQM stb.) és minőségmód
szertani (korszerű, hatékony minőségmetodikák: pl. 
FMEA, SPC, CAQ)1 feltételrendszerét.

A fejlett ipari térségek minőségiskoláinak 
hasznosítható tanulságai

A fejlett világ három nagy régiója (USA-Észak- 
Amerika; Japán-Délkelet-Azsia; Nyugat-Európa) év
tizedeket „áldozott” , többnyire átfogó projgramokkal 
e hosszútávú minőségközpontú fejlődésre. És ez azon
nal az első tanulság, amit a követő gazdaságoknak az 
első minőségfordulat irányába tett lépéseknél le kell 
vonniuk: minőségorientált fejlődés csak hosszútávú, 
konzekvens, átfogó program révén valósítható meg.

A minőségirányítás2, a minőségrendszerek több év
tizedes fejlődése, a gyakorlati alkalmazások tapaszta
latai három ilyen átfogó programhoz kapcsolódó is
kolával jellemezhetők: az USA, a japán és a nyugat
európai. Ezen iskolák talaján -  természetesen szá
mos közös elemmel -  három filozófia, erre épülő mo
dellrendszer, és ennek gyakorlata alakult ki, amelyek 
alapján levonható második tanulság, hogy a felhasz
nálható és törvényszerűen közös -  elsődlegesen tak
tikai, metodikai -  elemeken túl meg kell találni azt 
a speciális „térségi” modellvezetést a hazai vállalati

* Budapesti Műszaki Egyetem, Ipari menedzsment és Válla
latgazdaságtan Tanszék

1 a rövidítések értelmezését lásd a közlemény végén
2 átfogó fogalomként ezt a kifejezést használjuk

S Z A B Ó  G Á B O R  CSABA *

gyakorlatra is, amely a speciális helyzetben, feltétel- 
rendszerben, adottságokban szilárd talajt találhat.

A közleménynek nem lévén célja e három iskola 
taglalása, csupán azokra a stratégiai elemekre utal
hatunk, amelyek egy ilyen magyar modell részeit ké
pezhetik. A japán modellből a teljeskörűség, a minő
ségnek a teljes működő rendszerben történő azonos 
mértékű feloldása, valamint a teljes rendszert lefedő, 
rendszeres, az okok kezeléséig eljutni kívánó minőség
tevékenységek, a hosszútávúság a jellemző. Az észak
amerikai (USA) iskola egyik jellegzetes modelleleme 
a felülről, a felsővezetői réteg felőli rendszerfejlesztés, 
az erős menedzsment oldalú megközelítés, működte
tés és súlyozás. A nyugat-európai felfogásrendszer szá
munkra is figyelemre méltó eleme a szabályozottságra, 
minőségképességre törés, az erős -  többnyire számí
tógéppel támogatott (CAQ) -  adat- és informatikai 
háttérre támaszkodás.

A közlemény gondolatmenete szempontjából szá
munkra levonható harmadik tanulságot mind a japán, 
mind az amerikai iskola híveinek Jurán -  a klasszi
kus minőségfelfogás nagy alakja -  fogalmazta meg: a 
minőségrendszer-fejlesztések kudarcainak oka az ese
tek döntő többségében a stratégia hiánya, vagy a rossz 
stratégia választás.

Egy minőségprogramot -  legyen az állami-makró, 
vagy vállalati-mikro szinten -  ezért az erős és kellő 
megbízhatóságú stratégiai megalapozásnak kell jelle
meznie.

Végezetül negyedik tanulságként levonhatjuk az 
előttünk járók tapasztalatából azt, hogy (és ez ter
mészetes az ezzel korreláló környezeti és makrofelté- 
telek mellett) a minőségfordulat központi terepét a 
versenynek, a piac természetes szereplőinek, a válla
latoknak, a vállalkozásoknak kell jelenteniök, a gyö
keres minőségi változásoknak alapvetően itt kell be
következni.

A közlemény ezért négy alapgondolatra építve 
konkrét hazai vegyipari rendszerfejlesztések és alkal
mazott kutatási tapasztalatok alapján olyan lehetsé
ges minőségmodellvezetés döntő elemeit kívánja felvá
zolni, amely hosszútávon, stratégiai oldalról közelítve 
segítheti a vállalati minőségrendszerek korszerűsíté
sét, kialakítását az európai elvárások, mint távlati cél 
szem előtt tartásával.

A hazai modell stratégiai megközelítési alapjai

A vállalati minőségrendszerek hazai kifejlesztése 
során négy alapvető jellegű súlyponteltolódásra kell 
felhívni a figyelmet.

Az első az, hogy az eddigi termékközpontú (nyersa
nyag, féltermék-intermedier, késztermék ellenőrzések; 
termékszabványok; termék átadás-átvétel stb.) felfo-
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gásból a folyamat, a rendszerközpontú megközelítés 
felé kell lépni.

A második: a zömmel passzív ellenőrzésközpontú 
tevékenységek helyett a döntően aktív, megelőzést 
célzó, szabályozásközpontú módszerrendszerekre kell 
áttérni.

A harmadik az, hogy a csaknem kizárólagos mód
szertani, taktikai, rövidtávú nézőpontot egy minőség- 
filozófiai alapokon felépített, stratégiai, menedzsment 
oldalról közelítő, hosszútávú modell- és rendszerkié
pítésnek kell felváltania.

A negyedik pedig az, hogy az eddigi makroközpontú 
minőségirányítási felfogást a piaci viszonyokkal kon
form, mikro-, vállalat-, vállalkozásközpontú minőség
súlypont felé kell eltolni.

E súlypontok figyelembevételével a vállalati mi
nőségbiztosítási rendszerek fejlesztésének -  az euró
pai elvárások és a tényleges hazai vállalati helyze
tek között meglévő technológiai-technikai, szemléleti
menedzsment, informatikai és módszertani-taktikai 
„rések” miatt -  a „Honnan-Hogyan-Hova” hármas 
kérdéscsoport stratégiai szintű elemzésével kell indul
nia (1. ábra).

-  M l t y O S E G K Ö R Ö K ,  O K T A T Á S ,  
T R É N I N G E K

-  E U E N Ö R Z Ö K A R T Y A K ,  S P C
-  M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I  

K É Z I K Ö N Y V
-  M I N Ö S É G A U O I T

1. ábra. A  rendszer rrúnSségoldali SH  elemzése

A magyar gazdaság döntő európai export piacán a 
vevők minőségelvárásai egy kiépített, működő minő
ségbiztosításirendszerben (QSS) fogalmazódnak meg.

A vevői igények alapján a Hova? kérdésre adandó 
rendszerfejlesztési válasz négy minőségszintet céloz
hat meg.

A minőség első szintje a megfelelés az előírásoknak, 
szabványoknak. Ez esetben egy dokumentált, meg
fogalmazott termékelvárásrendszernek kell megfelel
jünk, ezért ehhez jól kiépített minőségbiztosítási rend
szer szükséges a készáru végellenőrzésében és vizsgá
latában. Az európai felfogás itt az ISO 9003 (magyar 
fordítása MI 18993) előírásai szerint követeli meg a 
minőségbiztosítási rendszer kiépítését.

A minőség második szintje a megfelelés a rendel
tetésre való alkalmasságnak. Ezt a minőséget már az 
olyan minőségrendszer képes hatékonyan biztosítani, 
amely aktív szabályozás felé lép, és középpontba a 
minőségbiztosítást helyezi. Az európai az ISO 9002
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(MI 18992) modell, amely nemcsak a végellenőrzés
ben és vizsgálatban, hanem a gyártási folyamat min
den fázisában (beleértve a gyártási feltételek biztosí
tását vagy a szállítás, csomagolás, tárolás területét is) 
igényli összefüggő minőségrendszer kiépítését és mű
ködtetését.

A minőség harmadik szintjeként a vevő nyilvánvaló 
igényének való megfelelést fogalmazza meg az e vo
natkozásban legkomplexebbnek tarto tt japán iskola 
felfogása. Ilyen minőségű termékek stabil, gazdaságos 
gyártását már egy teljeskörfi minőségbiztosítási rend
szer képes csupán biztosítani, amely az előbbi eleme
ken túl a piaci minőségtevékenységeket (minőségmar
keting, vevőszolgálat) és a minőségtervezést, minőség- 
fejlesztést is beépíti a minőségrendszer kereteibe. En
nek követelményeit az európai elvárások az ISO 9001 
(MI 18991) eljárási rendszerszabványban rögzítik.

A minőség negyedik szintjét a vevő rejtett igénye
inek való megfelelés jelenti. Az ilyen minőségelvárást 
kielégíteni kívánó minőségrendszernek az előbbi szint 
teljeskörűségén túl igen erős menedzsment megalapo
zást (TQM), és a minőségtervezési funkciók súlyozott 
kiemelését igényli (QFD). Ilyen minőségi igények ki
elégítésére, „forradalmian új” minőség létrehozására, 
új vevőigények kiváltására a világ fejlett térségeiben 
is csak néhány vállalat vállalkozhat a siker jelentős 
esélyével.

Ügy vélem, hogy a megfelelő minőségstratégia és az 
ezt realizáló minőségmodell megválasztásának első lé
pése, hogy tisztázzuk: a rendszer milyen minőségszin
tet képes reálisan megcélozni, HOVA akar eljutni?

Ennek meghatározása döntően stratégiai, vezetési 
feladat, azonban az objektív döntéshez a rendszer 
belső minőséghelyzetének reális ismeretére van szük
ség.

Ezért a rendszerfejlesztés első lépése a jelenlegi 
tényhelyzet alapos feltárása. Ez magában foglal egy 
rendszerelemzést (a megfelelő, megkövetelt ISO 9000- 
es modellhez képesti állapot), egy eljáráselemzést 
(a rendszer egyes elemeinek, megvalósulásának hely
zete) és egy termék -  vagy folyamat -  (minő
ség) képességelemzést (pl. termékszínvonal összeha
sonlítása, minőségkapacitástartalékok analízise). En
nek révén kapunk választ a HONNAN? kérdésre, és az 
eltérés alapján választhatjuk meg a szükséges minő
ségprogram stratégiáját (az 1. ábra felső összekötő vo
nalai), ill. az ezekhez illeszkedő taktikai, módszertani 
eljárásokat. Ennek megfelelően a HOGYAN? megha
tározása e logikai lépéssorozat harmadik fázisa.

A fejlett ipari térségek minőségrendszerfejlesztési 
gyakorlatával szemben további stratégiai jellegű el
térés egy követő gazdaságban az, hogy döntően meg
lévő, működő rendszerekben kell a rendszerkiépítést, 
fejlesztést végrehajtani. Ezért a teljeskörű modell 2. 
ábrán vázolt körmodelljében számunkra az a kézen
fekvő út adódik, hogy a meglévő minőségellenőrzési 
bázisra építve elsőként az intern minőségbiztosítási 
rendszert dolgozzuk ki, és vezetjük be, működtetjük 
hosszabb ideig, majd -  ha szükséges és lehetséges -  
erre építjük az extern minőségtervezési fázist (pl. az
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2. ábra. A  teljeskörü  m inőségirányitá»  körm odellje

európai gondolkodásmódban előbb ISO 9003, majd a 
9002 rendszer, amely utóbbi nyitott a 9001 felé).

A S. ábrán felvázolt stratégia-választást és straté
giákat rendező modellben a súlypontot ennek meg
felelően a három lehetséges intern minőségstratégia 
jelenti, ezen belül is a komplex minőségjavító -  minő
ségtartó stratégiával (és a hozzá illeszkedő módszer
tani, taktikai eljárásokkal) gyakorlati tapasztalataink 
szerint a hazai vállalati rendszerek 50-80 %-a kezel
hető.

3. ábra. A  minőségstratégiák és elemzésük átfogó rendszere

Eltérő tapasztalat az is, hogy a megfelelő technikai 
szintű technológiai és/vagy konstrukciós fejlesztések 
esetében is a minőségrendszerfejlesztés ebbe a straté
giai ágba torkollik, hiszen a szükséges 5 M (Mensch, 
Maschiene, Material, Method, Management), közül ez 
rendszerint csak egy (Maschiene), így a rendszerré in
tegrálás megköveteli a többi elem azonos szintre ho
zását.

Egy korszerű, teljeskörű minőségmodellt (TQM, 
IQM, CWQC) távlatilag megcélzó minőségrendszer 
gyakorlati relizálási gúláját a 4- ábrán vázoltuk fel. 
Meggyőződésünk, hogy egy minőségrendszer stabil 
működéséhez a gúla logikájának és az egyes lépcsők 
súlyának megfelelő rendszerfejlesztő tevékenységre

van szükség. A hazai átlagos helyzetet alapul véve egy 
ilyen rendszer működőképes kidolgozása minimum 3- 
5 éves, rendszeres minőségtevékenységet igényel.

Az európai modellhez közelítés egy taktikai 
súlypontja: a szabályozottság-képesség

A közlemény célja és terjedelmi korlátok sem teszik 
lehetővé, hogy az ilyen modellvezetéssel megközelí
tett minőségfejlesztések gyakorlati eredményeit teljes 
keresztmetszetben bemutassuk. Ezért a véleményünk 
szerint egyik legfontosabb stratégiaválasztási lépés, 
a szabályozottság-képesség elemzés fázisából bemu
tatunk néhány jellegzetes vegyipari, élelmiszeripari, 
könnyűipari, ill. építőanyagipari elemzést. Meggyőző
désünk ugyanis -  ismét eltérésként a fejlett ipari or
szágok minőségmodellvezetési gyakorlatától -, hogy 
döntően e szabályozottság-képességelemzések alapoz
hatják meg a nagy valószínűséggel helyes stratégiavá
lasztást a helyzetelemzés fázisában.

Az 5. ábrán enzimes mosópor töltési folyamatá
nak példáján a szabályozatlan és nem minőségké
pes rendszer jellegzetes helyzetét érzékelhetjük. Az 
ún. medián-terjedelem ellenőrzőkártya rögzítéstech
nikáját alkalmazó diagramon a töltőtömeg alakulása 
követhető nyomon, amelyből kiderül, hogy az adott 
rendszerben egy jellegzetes pozitív visszacsatolás (szé
lesedő, trendszerű folyamatsáv a felső diagramszaka
szon, növekvő terjedelem az alsón) érvényesül, a rend
szer kézbentarthatatlan, a töltőtömeg eloszlása (a di
agram jobb felső hisztogramja) elfogadhatatlan, mind 
az előírások, mind a szabályozási határokhoz (EH) 
képest. Ez esetben minőségfejlesztő stratégiára van 
szükség.

Egy alumíniumipari termék szabályozottsági elem
zésének csaknem hasonló eredményét érzékelteti a 6. 
ábra, ezúttal egy jellegzetes ún. minősítéses (c-selejt 
db) kártya adatrögzítéstechnikáját felhasználva. Meg
figyelhető, hogy az egymást követő rendszerállapoto
kat reprezentáló mintaértékek selejtszázalékai jelen
tősen ingadoznak és magas értékkel jellemezhetők. A 
szabályozott folyamatokra jellemző, az alacsony érté-
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5. ábra. Szabályozatlan és nem  képes folyam at mosópor töltőtömegére

kék felé exponenciálisan növekvő lefutású selejtelosz- 
lás helyett az ábra jobboldali részén egy jellegzetesen 
„többállapotú” rendszer „képe” jelenik meg -  az 5. 
ábra „minősítéses” megfelelőjeként. Lényeges eltérés 
azonban az ábra alsó részén bekarikázott, periodiku
san jelentkező ún. pozitív kivételhelyzetek fellépése. 
Ezek alapos, komplex szakmai -  technológiai elemzése 
elvezethet tudatosan stabilizált, szabályozott rend
szerállapothoz, a periodikusan jelentkező igen magas 
selejtállapotok megszüntetéséhez. Ezt a technológiát 
tehát egy döntően minőségjavító, kisebb részben vi
szont már kombinált minőségtartó (ún. „c” ellenőrző
kártyás) stratégiával lehet megfelelő minőségszintre 
hozni.

C , dhI

6. ábra Szabályozatlan és nem  képes folyam at alumíniumipari 
féltermékre [az ábra felső szakaszán a tömeg (m )  szerepel g-ban, míg 
az alsón az egyidőben m ért m inták terjedelmei (R  =  z mai — x min)J

A döntően minőségjavítást igénylő stratégiához ve
zető helyzet példájanként két jellegzetes vegyipari 
technológiai gyártórendszer elemzési eredményét mu
tatjuk be a 7. és 8. ábrákon.

A 7. ábra nagy tömegben előállított pasztaszerü 
anyag tömegingadozását mutatja be több, különböző 
gyártási időszakban mért minták adatainak feldolgo
zásával. Az egyes minták eltérő elhelyezkedése (x) az 
alsó és felső tűréshatárok között (OTG, ill. UTG), 
valamint a szórások (s) relatív kis eltérései arra utal
nak, hogy ez esetben első lépésként a folyamat „be
állását” zavaró hibák megszüntetésével kell foglal
koznunk, azaz minőségjavítást kell stratégiaként vá
lasszunk. Ha -  a szakmai team hipotézise alapján va
lószínűsített -  a feltehetőleg több ilyen hibaokot si-
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7. ábra. M inőségjavító stratégiával szabályozhatóvá tehető folyamat

kerül szabályoznunk, úgy a technológiai paraméter 
szabályozottság mutatói (cp, lásd a 9. ábra lábjegy
zeténél!) már kedvező tartományba kerülhetnek (a 
minimum 1-hez képest 1,3-1,7 elérhető!). Ezek mö
gött ugyanis -  hiszen ezek okozatok -  nagy való
színűséggel számos minőséget kedvezőtlenül befolyá
soló ok húzódik meg, amelyek szisztematikus feltárása 
(pl. ABC-Pareto elemzéssel, ok-okozati-ISHIKAWA- 
analízissel) előfeltétele a szabályozhatóságnak, a ké
pesség javításának.

E folyamat tehát minőségjavító stratégiával igen 
nagy valószínűséggel szabályozott és képes állapotba 
„hozható” (nyilván minden rendszerfejlesztés célja 
alapvetően a szabályozott állapot elérése, mint mini
mum. Ha ez „képes” is, úgy a minőségtartás stratégi
áját kell alkalmazni a továbbiakban, ha szabályozott, 
de nem képes, úgy vagy új piacokat, vevőket kell ta
láljunk, vagy minőségfejlesztő stratégiába kezdünk).

8. ábra. Minőségjavítással rövid idő alatt szabályozható folyamat

A 8. ábra kozmetikai készítmény legfontosabb ha
tóanyagtartalma előírásához (a felső diagramszakasz 
0 vonala) képesti ingadozását mutatja egy tervezett 
kísérlet alatt. A felső diagramszakaszon az egyidőben 
vizsgált öt elemű minták értékei (mg-ban), míg az al
són ezen minták terjedelmei figyelhetők meg. A dina
mikus elemzés rámutat arra, hogy a rendszer egy elfo
gadható mértékű szabályozási sávval (minőségkapaci
tással) rendelkezik (az alsó diagramszakasz átlagosan 
mintegy 3-4 mg terjedelme), azonban ez a rendszerre 
jellemző „véletlen sáv” rövid időn (néhány órán) be
lül elmozdul valamilyen veszélyes hiba (hibák?) hatá
sára. Ez esetben tehát nagy valószínűséggel néhány 
ilyen veszélyes hiba okának, és szabályozási lehetősé
gének feltárása a minőségjavító-minőségtartó szabá
lyozási projekt központja.
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9. ábra. Szabályozott, de nem  képei folyam at egy papíripari termék 
kritikus paraméterére

A szabályozott, de az adott vevői előírásokhoz ké
pest nem „képes” rendszer példájaként papíripari 
rendszeranalízis adatait dolgoztuk fel a 9. ábrán az 
általunk kifejlesztett Qualistath minőségképessége- 
lemző program segítségével. Az előírást átalakítva a 
kritikus paraméterekre már sok helyen hazai szállítók
tól is megkövetelt cp3 képességindex értékére, ez mini
mum 1 kell legyen. Bár érzékelhető bizonyos beállítási 
szabályozatlanság is (ezt „méri” a cp£ látható, hogy 
a cp legjobb értéke 0,784 és 0,680, ill. 0,784 között 
ingadozik. így ebben a folyamatban a cp =  1 „nincs 
benne” (a kritikus paraméter dimenziója: mm).

A 10. ábrán egy nagyméretű fröccsöntött műanyag- 
termék esetében olyan helyzetet érzékelhetünk, amely 
a gyártórendszer igen jó képessége ellenére az adott 
kritikus paraméterre nem tudja a jelenlegi helyzet
ben ezt realizálni. Mint a kísérlettervi alapon vég
rehajtott nagytömegű mintákra épülő elemzés mu
tatja, a folyamat beállása a felső tűrésmezőre szisz
tematikusan bekövetkezik. így a szabályozottság elvi 
lehetőségét jelző cp mutatók igen jó (3,086 és 1,225 
közöttiek, de többnyire 1,5 felettiek) értéke ellenére 
a tényleges állapotot mutató cp^ értékek igen ked
vezőtlenek (-0,098-tól 0,476-ig, de többnyire 0,1-0,2 
körül). Ez a rendszer a legjobb példa arra, hogy 
ismét felhívjuk a figyelmet egy, a fejlett országok 
rendszer-kidolgozási, -elemzési gyakorlatában ritkán 
előforduló problémára és ennek szükségképpen eltérő 
megoldási módszerére. Az egyes rendszerelemek erő
sen eltérő „minőségszintje”, alrendszeri helyzete mi
att a minőségképesség vizsgálatokat meg kell előz
nie egy minőségkapacitáselemzésnek5, amely a rend
szert adott állapotában, valamennyi elemére vonatko
zóan felméri kettős céllal: egyrészt a stratégiaválasz
tás megalapozására, másrészt a várható minőségka
pacitástartalékok mértékének megállapítására és mi
nősítésére, a rendszer elméletileg elérhető képesség- 
szintjének meghatározására.

3 cp — ahol: TM =  az előírt tűrésmező, CT =  afolyamat 
stabil szórása

4c p i  =  FT4  8 ; ahol: FTH 
folyamatbeállítast jellemző átlag

a felső tűréshatár X = a

5 terjedelmi korlátok m iatt erre, a több vegyipari vállalatnál 
m ár alkalmazott módszerre nem tudunk kitérni. Lásd a [12] és 
[16] hivatkozásokat!
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10. ábra. Képes, de rossz beállási szinten elhelyezkedő szabályozott 
folyam at fröccsöntött m űanyagtermékek kritikus paraméterére

Ezt az elemzést minden eddigi felvázolt esetben el 
kell végezni, mert így viszonylag rövid idő alatt is 
kellően objektív alapokra helyezhetjük az 1. ábrán 
vázolt logikájú hármas kérdésre adandó összefüggő 
válaszrendszert.

Ez esetben a minőségkapacitás-elemzés rámutat, 
hogy a jelenlegi 0,083 mm-es szórással jellemezhető 
statikus állapotból a beállási szintet zavaró hibák sza
bályozásával eljuthatunk egy 0,054-es szórással jelle
mezhető dinamikus állapotig (a közepére igazított tíz 
részeloszlás szórása), majd második lépésben a szórást 
növelő hibák feltárásával és szabályozásával a 2. minta 
által jellemzett stabilizált állapotig, 0,027 mm-es szó
rásig. 0,083-hoz képest az első lépésben mintegy 35%- 
os, a másodikban további mintegy 33%-is minőségka
pacitástartalék prognosztizálható. A teljes minőség
kapacitástartalék tehát mintegy 70%! Ezt a minőség
tartással kombinált minőségjavítást azonban meg kell 
előznie egy várhatóan minőségfejlesztéssel kombinált 
minőségjavító lépéssorozatnak, amelyben választ kell 
adnunk a szisztematikus eltérés okaira (granulátum, 
szerszám, receptura konstrukció, technológiai előírá
sok stb.), majd ezt középre kell szabályozzuk.

Ez tehát egy minőségfejlesztés-minőségjavítás-mi- 
nőségtartás, feltehetően többlépcsős stratégiai prog
ram gyakorlati példája.

Végezetül a 11. ábrán egy szabályozott és „képes” 
-  az adott szabvány előírásait kielégítő -  folyamat 
selejtkártyás minőségellenőrző rendszerben ábrázolt 
lefutását látjuk. A selejtszázalék napi eloszlása -  
az ábra jobboldali hisztogramján -  szabályozott 
normális (Gauss) jellegű, a dinamikus ábrán egyetlen 
kedvezőtlen kiugró érték figyelhető meg a felső vonal 
felett (felső beavatkozási határ vonala), és a selejt 
alakulása véletlen ingadozásokat mutat. Ez esetben
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A legfontosabb rövidítések értelmezése:

11. ábra. Képe» és szabályozott folyam at épÜőanyagipari termék 
példáján

már reális egy hosszútávú minőségtartó stratégia (pl. 
SPC rendszer) kiépítése, ha ez a képesség megfelel a 
megkívánt minőségszintnek is!

Összefoglaló értékelés

A különböző iparágakaból bemutatott elemzések 
is, de az elmúlt évtizedekben általunk végzett mint
egy harminc, komolyabb vállalati rendszerelemzés, - 
kidolgozás és -bevezetés igazolják, hogy lehetséges 
ilyen logikájú minőségrendszerfejlesztés a hazai ter
melőrendszerekben.

A lehetséges modellek és rendszerek -  mint hard
ver-rendelkezésünkre állnak (az említett TQM, QSS, 
CWQC, IQM modellek, az ISO 9000-9004 szabvány- 
rendszerrel lefedett európai rendszerek), a szoftverek
-  a metodikai háttér -  ugyancsak többnyire ismert, 
vagy megismerhető (ABC-ISHIKAWA-FMEA hiba
elemzések; ellenőrzőkártyás módszerek; SPC rend
szerek; TAGUCHI eljárások, minőségbiztosítási kézi
könyv stb.).

A hazai rendszerfejlesztés egyik fő vonulata — a 
helyzetelemzés-kézikönyv kidolgozás, majd bevezetés
-  auditálás, ill. certifikálás -  a nyugat-európai tapasz
talatok révén átvehető. A feladat itt döntően a ma
gyar és a speciális vállalati talajra történő adaptálás.

A nehezebb feladat, hogy ezzel egyidejűleg kell ki
dolgozzuk, bevezessük a működőképessé tegyük a mi
nőségbiztosítási rendszert is. Ez a lépés, ami az állami 
irányítás oldaláról megkíván egy világos kormány
zati minőségpolitikai és minőségprogram-hátteret, a 
mikro szférában a hazai viszonyokra adaptált modellt 
és modellvezetést, a korszerű minőségtechnikák vilá
gosan meghatározott, a rendszerrel konform stratégi
ához illesztését, és mindezek miatt hosszútávú gon
dolkodást a minőségrendszerek területén.

A közlemény ehhez a munkához kívánt néhány 
stratégiai oldalú támpontot, gyakorlati tapasztalatot 
közzé adni.

A  kézirat beérkezett: 1992. jún. 15.

TQM =
QSS =  
CWQC =

IQM = 
FMEA =

SPC =

CAQ = 
QFD = 
ISO

teljeskörű minőségmenedzsment (angol) 
minőségbiztosítási rendszer (német) 
az egész vállalatra kiterjedő minőségirányí
tás (angol)
integrált minőségmenedzsment (német) 
hibalehetőség és befolyásoláselemzés (angol
német)
statisztikailag szabályozott folyamat (álla
pot) (angol)
számítógéppel támogatott minőség(irányítás) 
minőségfunkciók tervezése (angol) 
nemzetközi szabványosítási szervezet (an
gol)
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/
Az Átfogó Minőségvezetési Rendszer bevezetésének helyzete Ma
gyarországon

SIMON PÁL *
PÉC ELI  BÉLA **

B evezetés

A második világháború után a nyugati világban a 
gazdaság a tömegtermelés rohamos növekedésével, a 
fogyasztás folytonos emelkedésével érte el profitjának 
döntő részét és ennek az útnak folytatása látszott a 
további fejlődés alapjának.

A minőség jelentőségének és leghatékonyabb profit- 
termelő képességének első hirdetői a minőségügy ma 
is elismert „nagyjai” Deming és Jurán voltak, akiknek 
tanításai azonban először Japánban, -  ahol tanácsa
dóként működtek -  találtak kellő fogadtatásra és ve
zettek el a mai, szinte utolérhetetlen japán minőségi 
színvonalhoz. A „nagy öregekhez” csatlakoztak taní
tásaikkal, iskoláikkal -  a felsorolás teljessége nélkül 
-  nyugaton, az Egyesült Államokban Crosby, Feigen
baum, keleten Japánban Ishikawa, s még sokan mások.

Mind Jurán, mind Crosby aláhúzzák, hogy a javulás 
alapja a krónikus veszteségek felkutatása és a nem 
megfelelőség költségeinek mennyiségi meghatározása. 
Jurán minőségjavítási módszertana a megoldandó 
feladatról-feladatra haladás és bevezetés, ezzel a 
krónikus veszteségek csökkentése.

Crosby programjának fő erőssége, hogy felhívja a 
figyelmet a minőség iránti elkötelezettség megterem
tésére.

Deming a statisztikai módszerre összpontosít és 
a folyamat terjesztését mind „felülről lefelé” , mind 
„ alulról felfelé” lehetőségnek tartja.

A nyugati világ gazdasága akkor ébredt rá a mi
nőség fontosságára, mikor egyre több helyen érte pi
acvesztés Japánnal és más keleti iparosodó államok
kal szemben, pl. a gépjárművek, elektronikai termé
kek terén. Részben a japán tapasztalatok, részben sa
ját elképzelések alapján beindultak a minőség fenn
tartására és fejlesztésére kidolgozott módszerek, mint 
„Dolgozz hibátlanul”, minőségi körök, „elsőre jól” mi
nőségbiztosítási és szabályozási rendszerek. E mód
szereket elsősorban Japánban vezették be széleskö
rűen, de az elmúlt évtizedben jelentősen elterjedtek 
az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is. A 
minőségi körök tevékenysége elsősorban Japánra jel
lemző, de jelentős szerepet játszott a francia minőség- 
fejlesztésben is. A „dolgozz hibátlanul” és „elsőre jól” 
módszerek elsősorban az Egyesült Államokban terjed
tek el és onnan hódították meg a többi iparilag fejlett 
országot [ l].

A minőség központi kérdéssé tétele a vállalati tel
jes tevékenységben elvezetett a ma világszerte elis
mert Total Quality Management rendszerhez, ami az 
előbbiek rendszerelméleti alkalmazásán és integráció

* Budapest, 1022 Fillér u. 78/82.
**Budapest, 1118 Otthon u. 37.

ján alapszik, és aminek Magyarországon elterjedt 
fordítása Átfogó Minőségvezetési Rendszer (AMR).

Az ÁMR fő filozófiája a folyamatos minőségjaví
tás, a termék, a folyamat, a tevékenység területén 
egyaránt és ennek alapfolyamata az ún. Deming cik
lus: „PDCA (Plan-Do, Check-Action”). „Tervezés -  
Végrehajtás -  Ellenőrzés -  Beavatkozás” . (Ez utóbbi 
újabb -  tovább tökéletesíthető ciklust kezdeményez) 
(1. ábra).

P l  P la n  I T e rv e z é s  
0 ( Qo I C selekvés 
C (C h e ck ) E lle n ő rz é s  
A ( A crion ) B eava tk ozás

l.ábm . A D em ing ciklus

Az a versenyhelyzet, amelyet a japán minőségi ki
hívás jelentett, cselekvésre késztette mind az Egyesült 
Államokat, mind Nyugat-Európát. Mindketten kriti
kusan tanulmányozzák piacvesztésük okait, a nyugat- 
európaiak még különös tekintettel az 1992-ben induló 
Európai Egységes Piacra is. A minőségi kihívásra az
zal felelnek, hogy erőfeszítéseket tesznek az alábbiak 
megvalósítására:
-  új, átfogó ipari minőségfilozófia és stratégia kidol

gozása;
-  a legfelsőbb vezetés bevonása a minőségügyi mun

kába, különös tekintettel hosszútávú változtatá
sokra;

-  magas színvonalon működő, megbízható és rugal
mas termelési folyamat kifejlesztése a CAD (CÍM) 
rendszerek támogatására;

-  fejlett ellátási színvonal megteremtése állandó szál
lító -  alvállalkozói -  kapcsolatok kialakításával és a 
számítógéppel támogatott termelés-programozással;

-  a munkaerő motiválása és aktív részvétele a fenti
ekben;

-  kollektív kreatív gondolkodás és cselekvés az egész 
termelési rendszerben;
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-  a minőségfejlesztés teljessége annak folyamatos 
önértékelésével és továbbfejlesztésével.
A minőségügyek amerikai tudorai és az Európai Mi

nőség Menedzsment Alapítvány (Európáén Founda
tion for Quality Management) [2] együtt a tradicio
nális Európai Minőségügyi Szervezettel (EOQ) dol
goznak azon, hogy kimunkáljanak egy sor ajánlott in
tézkedést a vezetőknek, a mérnököknek, munkások
nak. Ezen intézkedések fő célja az, hogy a minőségen 
keresztül emelhessék a profitot. Sok európai ipari ve
zető ma is azt a nézetet vallja, hogy a profit növelést 
költségmegtakarítással lehet elérni. Ez igaz, de nem 
kizárólagosan, mert a legnagyobb profit az innovative 
magas bonyolultsági fokú termékekből származik.

Az ÁMR a magyar iparban

Résztvevő szervezetek

Magyarországon az Ipari Minisztérium a 80-as évek 
közepén, látva a minőségügy fontosságát a magyar 
ipar jövője és versenyképessége szempontjából, meg
alapította az Ipari Minőségügyi Tanácsot, amelynek 
titkársága a PRODINFORM Műszaki Tanácsadó Vál
lalat keretében működött.

Első minőségügyi tevékenységük a termék összeha
sonlítási szakértői vizsgálatok elvégzése volt, a ma
gyar ipari termékek elhelyezésére a világ hasonló ter
mékei között. A vizsgálatok között szép számmal sze
repeltek a vegyipari termékek is. A minőség összeha
sonlítási munka jelentős softver fejlesztéssel járt, me
lyek között különösen a TEXIMEI által kifejlesztett 
RÉM és a PRODINFORM-ban kidolgozott RANG 
64., illetve továbbfejlesztett változata, a JOKER mu
tatkozott alkalmasnak [3].

Időközben a világban különböző minőségfejlesztési, 
kutatási, szabályozási rendszerek fejlődtek ki és ter
jedtek el. Ezért az Ipari Minisztérium 1987-ben öröm
mel fogadta a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelem
zési Intézet (HASA — Laxenburg, Ausztria) jelentke
zését a magyar ipari minőség fejlesztésének támoga
tására. Megállapodást kötöttek és egy 10 fős feladat- 
megoldó munkacsoportot állítottak fel, hogy dr. Shoji 
Shiba professzornak, az HASA szakértőjének vezetésé
vel 9 hétig tartó csoportmunkával minőségfejlesztési 
programot dolgozzanak ki a magyar ipar számára.

A munka célja az Átfogó Minőségvezetési Rend
szer -  ÁMR (TQM) konkrét és gyakorlati bevezetésé
nek előkészítése és elősegítése az egyes iparvállalatok
nál. Ennek érdekében a munkacsoportnak bizonyos 
új módszertani eljárásokat kellett elsajátítania, tanul
mányoznia kellett a minőség bel- és külföldi szakiro
daimát, továbbá a fejlett európai tőkés országok ipari 
minőségbiztosítási rendszerének kialakulását, helyze
tét és a nemzeti minőségi programok célkitűzéseit. Az 
előkészületekhez tartozott még néhány hazai iparvál
lalat minőségszabályozási rendszerének tanulmányo-
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zása, a magyar minőségügyi infrastruktúra megisme
rése.

A minőség fogalmát és fejlődésének fokozatait a 
következőképpen határozták meg:
-  megfelelőség a szabványoknak (előírásoknak);
-  megfelelőség a használati célnak;
-  megfelelőség a piac (fogyasztók) ismert igényeinek;
-  megfelelőség a piac (fogyasztók) várható igényei

nek.
Az ÁMR célja a vállalatnál a minőség biztosítása a 

legfelsőbb vezető irányításával, elkötelezettségével, a 
vállalat személyzetének teljeskörű részvételével. Nem 
elegendő csupán a minőségellenőrzés vagy a gyártó 
rendszer minőségfejlesztése, az egész vállalatot kell 
alkalmassá tenni a jó, megbízható minőség előállítá
sára. Az ÁMR olyan technológia, melynek betartása 
biztosítja a kibocsátott termék megfelelő, megbízható 
minőségét.

Megjegyezzük, hogy vitatott volt a Total Quality 
Management fogalom Átfogó Minőségvezetési Rend
szerre fordítása, de a fordítók -  mint ez a későbbi
ekben látható is -  azt akarják kifejezni, hogy a ve
zetés mint folyamat, a vezető mint személyiség és a 
vezetőség mint testület, döntő befolyást gyakorolnak 
a vállalati minőség biztosítására és fejlesztésére.

Az ÁMR részei

A kiinduló pont a piackutatás. A piac, az igények 
ismerete a kibocsátott árukra. A piac, a fogyasztók 
értékítéletének nyomon követése és visszatáplálása a 
vállalat működésébe. A piaci információ elsősorban a 
termékek tervezőit érinti, akik az ismeretek birtoká
ban betervezik a minőséget az érintett termékbe. A 
megtervezett termék kivitelezése, a szükséges anya
gok, idegen alkatrészek, áruk megrendelésével, beszer
zésével, átvételével kezdődik. Ebben a fázisban is sok 
hiba követhető el. Az irodalom és a tapasztalat szá
mos esetet ismer, amikor maga a megrendelés kií
rása, a beszállító kellő tájékoztatásának a hiánya a 
kivánt minőségről, valamint az átvételi ellenőrzés hi
ánya vagy hibája eredeti hibát visz bele a gyártási 
folyamatba.

A következő lépés a gyártási technológia kidolgo
zása, kialakítása és folytonos tökéletesítése. A gyár
tási folyamat során az egyes megmunkálási fázisok 
között eladó-vevő kapcsolatnak kell fennálnia, hogy 
csak kifogástalan közbenső termék juthasson tovább 
a következő fázisba. Ez a tény nem csak a végter
mék minőségét biztosítja, hanem a selejtet, a hibát 
a keletkezés helyén küszöböli ki, megtakarít energiát, 
munkaidőt, anyagfelhasználást, csökkenti a selejtkölt- 
ségeket.

Természetesen erős, jól képzett minőségellenőrzés
sel megakadályozható az, hogy a gyárat rossz termék 
hagyja el, de az már nem küszöböli ki a az ellenőr
zéssel felfedett hibák kijavítására, vagy a selejtezésre 
fordítandó költségek felmerülését.

A legolcsóbb mindent előszörre jól megcsinálni, le
gyártani. A helyes gyártási folyamatban jó minőség-
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ben legyártott késztermék utóellenőrzése után követ
kezik a megfelelő raktározás, jó és célszerű csomagolás 
abból a célból, hogy az a termék minőségét megőrizze.

A vevő kellő tájékoztatása egyértelmű használati 
utasítással, a garanciafeltételek közlése, majd a ter
mék viselkedésének ellenőrzése és megfigyelése a kö
vetkező feladat. Az így keletkezett információk vissza- 
táplálandók a folyamat elejére, ahol a reklamációk, 
észrevételek, megfigyelések gondos elemzése után le
het beavatkozni a szükséges helyen a folyamatba, a 
jövőbeni minőség biztosítására.

A fentiek -  melyek irodalomból, egyes munkahelyek 
tapasztalataiból közismertek -  röviden és nem a tel- 
jessség igényével mutatják be az Átfogó Minőségveze
tési Rendszerrel szabályozandó folyamatot a minőség 
és megbízhatóság biztosítására.

Azonban így is látható, -  végiggondolva a folya
matban szükségképpen résztvevők körét, -  hogy a leg
felsőbb vezetőktől kezdve lényegében a vállalat min
den dolgozójának összefogott, összehangolt, egy célra 
irányított, ösztönzött és motivált tevékenységére van 
szükség a rendszer eredményes működéséhez.

Az Átfogó Minőségvezetési Rendszer bevezetéséhez 
a munkacsoport dr.Shoji Shiba professzor vezetésével 
magyar utat kívánt kidolgozni és ehhez a munkacso
port tagjainak képességét és tudását kifejleszteni [4],

Az AMR bevezetése

A bevezetés a vállalat legfelsőbb vezetőinek tájé
koztatásával és megnyerésével kezdődik. Egyetértésük 
esetén a vállalat minőségügyi helyzetének felmérése -  
kidolgozott kérdőívek alapján a vállalat belső szakem
bereinek aktív közreműködésével -  következik. Ennek 
eredményét a vállalatvezetőséggel ismertetni kell és 
észrevételeikkel kell kidolgozni az egyeztetett helyzet- 
értékelést. Közösen kell meghatározni a prioritásokat, 
az indulás feltételeit, a bevonandó gyári egységeket. 
Eddig tart a vállalati előkészítési fázis.

A következő, igen döntő lépés -  mely még mindig 
a vállalat legfelsőbb vezetőit (vezetőjét) érinti első
sorban -  a beindítási fázis. Ennek lényeges lépése az 
ÁMR bevezetésének deklarálása a vállalat legfelsőbb 
vezetője részéről és a minőségpolitika és minőségi cé
lok meghatározása, kihirdetése -  célszerűen munkás
gyűlésen -  indokolva annak fontosságát, ismertetve a 
vállalat helyzetét és a célkitűzéseket. Ehhez a fázishoz 
tartozik a vállalat szervezeti egységeinek vezetőiből a 
Minőségi Tanács létesítése, melynek feladata a minő
ségügy helyzetének folyamatos ellenőrzése, értékelése, 
a főbb teendőkre javaslat készítése az elsőszámú ve
zető részére.

Ezen előzmények után lehet megkezdeni a működ
tetési és megfigyelési fázist. Ennek fontos lépése az 
intenzív oktatás a legfelsőbb, közép- és közvetlen irá
nyítók számára különböző tartalommal és időtartam
mal.

Ezután, de részben párhuzamosan kijelölendő két 
fontos terület munkája.

Az egyik a minőségbiztosítási rendszerbe elsőként 
bevonandó gyártósorokkal foglalkozó minőségjavító 
munkacsoportok kijelölése és munkák indítása; a má
sik a vállalat teljes tevékenységét átfogó feladatmeg
oldó munkacsoportok megszervezése és indítása a hely
zetértékelésben kijelölt néhány általános minőségfej
lesztési probléma megoldására. Mindegyik csoportot 
a vizsgálandó kérdések legalaposabb ismerőiből kell 
összeállítani.

A munkacsoport munkájáról időközönként -  vagy 
2-3 hónaponként, vagy egyes jelentősebb eredmények 
vagy problémák esetén -  beszámolót tartanak az 
eredmények bemutatására és terjesztésére.

Eredmények elérése esetén az ÁMR továbbfejlesz
tésére, kiterjesztésére kerül sor. Ez részben új feladat- 
megoldó csoportok szervezését és indítását, részben a 
meglévő csoportokban új feladatok indítását, kitűzé
sét jelenti. Ez a munka folyamatosan, lépésről-lépésre 
halad előre, a feladatok megoldása érdekében. A cél a 
teljeskörű minőségvezetési rendszer bevezetése, a mi
nőség, a piacképesség, a piaci versenyképesség foko
zása a minőség és megbízhatóság állandó fejlesztésé
vel. Ismétlődő feladat az ÁMR bevezetésének éves ér
tékelése, a továbbfejlesztés megtervezése.

Az AMR eredménye

Az ÁMR bevezetése és következetes alkalmazása a 
vállalatoknak segíthet a
-  piaci igények hatékonyabb kielégítésében;
-  exportképessségük javításában;
-  termékeik önköltségének csökkentésében;
-  a vállalat szellemi erőforrásainak jobb kihasználá

sában;
-  a vállalati dolgozók innovációs készségének fejlesz

tésében és ennek a termelési folyamatba csatolásá
ban.
Olyan kísérleti tanulási folyamatban vesz részt a 

vállalat, melyet egyidejűleg más vállalatoknál is vé
geznek és egymás tapasztalatait szisztematikusan ki
cserélik. A munkacsoportok meghatározott vállalati 
feladatokat oldanak meg külső konzulensek segítségé
vel úgy, hogy a külföldön már jól bevált szisztema
tikus problémamegoldó és minőségjavító módszereket 
alkalmazzák.

A hazai bevezetés kronológiája

Az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban a téma 
irányítója és szervezője a Műszaki Fejlesztési Főosz
tály volt. A Cselekvési Programot széleskörű minő
ségügyi szakember gárdával zsűriztette és annak vé
leménye alapján megvalósításra elfogadta. Megbízta 
az Ipari Minőségügyi Tanácsot (IMT), illetve a PRO- 
DINFORM Műszaki Tanácsadó Vállalatot (Bp. VI, 
Munkácsy Mihály u. 16.) -  amelyen belül az IMT 
titkársága működött, -  hogy szervezze, irányítsa az 
ÁMR bevezetését a magyar iparvállalatoknál. Ennek 
érdekében a PRODINFORM-nál ÁMR csoport léte-
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sült. A bevezetés előkészítésére 5 módszertani mun
kacsoport alakult. Munkájukról 30 kiadvány készült. 
Kellő előkészítés után az 1987. november 18-án tartott 
VIII. Országos Minőségügyi Konferencián a miniszté
rium meghívásos pályázatot hirdetett az AMR úttörő 
bevezetésére. A pályázaton 12 vállalat vett részt, me
lyek közül 4 nyerte el a jogot az úttörő bevezetésre.

A 4 kiválasztott úttörő vállalat ÁMR bevezetési 
költségeinek felét az Ipari és Kereskedelmi Miniszté
rium fizette.

Megjegyezzük, hogy Shiba professzor a neki járó  tiszteletdíj
ból (24 000 USD) magyar forintban alapítványt hozott létre 
az ÁMR bevezetésében eredményt eléró vállalatok, csoportok 
és egyének díjazására. Az IIASA-Shiba D íjat ünnepélyes ke
retek között az ipari miniszter adja át, amelyre meghívják az 
Adományozót, ill. a IIASA vezetőjét vagy képviselőjét is. 1991 
végéig három alkalommal nyerték el a legeredményesebb vál
lalatok, munkacsoportok és egyének a D íjat, amely oklevélből, 
emlékplakettből és pénzjutalomból állt.

Az első bevezetési év u tán  ta r to tt felső vezetői tapasztalat- 
cserén az úttörő vállalatok közül hárm at elsőszámú vezetőjük 
képviselt, akik meggyőző erővel adták elő pozitív tapasztalata
ikat az AMR bevezetés első évéről. Elmondásuk szerint maguk 
is elkötelezettjeivé váltak a minőségügynek és az elért anyagi 
eredmények mellett döntően azt a szemléletváltozást emelték 
ki, mely a felső- és középvezetőkben, de a dolgozók körében 
is kezd kialakulni. Tájékoztatásuk szerint m egnőtt az innova
tív készség, őszinte hiba- és gyengeségfeltáró munka indult, a 
dolgozók kommunikációs készsége növekedett. A vezető jobban 
megismerte munkatársait, sok olyan új erő jelentkezett, akik
kel addig nem számoltak, de volt olyan példa is, hogy egyesek, 
akikről korábban jó véleményük volt, alkalmatlanok voltak az 
új gondolkodásmód melletti működésre.

Dicsérték a bevezető külső konzulens csoportok szakmai fel- 
készültségét, csoportmunka irányító készségét és a csoport- 
munka kedvező hatásait az abban részvevőkre. Pozitívnak mi
nősítették, hogy az Ipari és Kereskedelmi M inisztérium kezde
ményezte az AMR bevezetését és elvállalta annak folyamatos 
tám ogatását. Véleményük az volt, hogy még többet kívánnak 
foglalkozni vezetőtársaikkal, az AMR bevezetésének tám ogatá
sával. A munkában személyes részvételükkel a szemlélet alakí
tás t, az innovatív, kommunikációra kész vállalati légkör kiala
kítását segítik elő.

Az AMR bevezetését vállalataiknál egyértelműen folyamato
san folytatni kívánják a minőség, működés minősége és minő
ségközpontú szemlélet kialakítása érdekében. Egyes vélemények 
szerint már ma is kialakult egyes helyeken olyan szemlélet, hogy 
középvezetők, dolgozók ellenállnának akkor, ha tudatosan rossz 
minőség kiszállítására kívánnák őket rábírni. Egységes volt az 
a vélemény, hogy az oktatás folyamatos fenntartására szükség 
van, azt megfelelő tananyaggal el kell látni, és az első év tapasz
ta la ta i alapján át kell dolgozni a bevezetés további programját.

Nagy segítség lenne az AMR bevezetésében az igazi piacgaz
daság kialakulása, melynek minőségre ható kényszerítő ereje 
fokozná az erőfeszítéseket.

1991-ig a magyar ipar legkülönbözőbb ágazataiból mintegy 
35 különböző vállalat foglalkozott az ÁMR bevezetésével és ért 
el eredményeket, sikereket.

Az AMR módszertana a magyarországi bevezetésben

A módszertan elvi alapja a már említett Deming 
ciklus, a gyakorlati működés, a „Problémamegoldás 
hét lépése” , és az azt segítő eszközök, a vezetéssegítő 
módszerek alkalmazásával történik.

A munka konkrét célfeladat megoldására összállí- 
tott munkacsoportokban folyik, melyeket a vállalat 
dolgozóiból állítanak össze, s melyeket a bevezetés 
-  betanulás időszakában külső szakértő konzulensek 
irányítanak.

rrikl

A problémamegoldás hét lépése

1. A probléma meghatározása. A probléma megoldá
sának alapvető kiinduló pontja a probléma helye 
és pontos, jól körülhatárolt meghatározása. Általá
nosságokból kiindulva nem lehet hatékony megol
dásokhoz eljutni.

2. Adatgyűjtés. Adatok, tények nélkül következetes, lo
gikus megoldás nem dolgozható ki, ezért a problé
mával kapcsolatos korrekt és pontos adatok össze
gyűjtése nélkülözhetetlen.

3. Adatelemzés. Az adatok elemzése -  sokszor jól hasz
nosítható matematikai-statisztikai módszerek segít
ségével -  a döntő út a helyes megoldás kidolgozá
sában.

4. Ok-okozati elemzés. A megoldáshoz vezető elemző 
munkának fontos lépése az ok-okozati összefüggések 
vizsgálata és meghatározása.

5. Megoldás (bevezetés tervezése és megvalósítása]. A 
fenti módszerek segítségével kidolgozott megoldás 
bevezetését meg kell tervezni és a tervet végre kell 
hajtani.

6. Eredmények értékelése. A bevezetett megoldással 
végrehajtott folyamatot újra elemezni kell tények 
alapján és értékelni az eredményeket. Ha azok 
megoldást jelentenek, következik a hetedik lépés, ha 
nem, új vizsgálatot kell folytatni és új megoldáshoz 
jutni.

7. Szabványosítás. A szabványosítás ez esetben a 
bevált megoldás műveleti utasításba foglalását és 
kötelező végrehajtását jelenti.
A problémamegoldás hét lépésének alkalmazása a 

következő főbb előnyökkel jár:
-  az eljárás megtanítja az embereket logikusan gon

dolkodni;
-  követve ezt a rendszert, a legjobb eredményt bizto

sító fontos lépések nem maradnak ki;
-  nem az elképzelések, hanem a tények vezetik el az 

embereket a következő feladatokhoz;
-  nem véletlen műve a megoldás megtalálása, hanem 

az összegyűjtött anyagok komoly elemzése;
-  a 6. és 7. lépés biztosítja, hogy a megtalált megoldás 

korrekt, és ha ez úgy van, annak további alkalma
zása kötelező.
A menedzsment segítő módszerek egy részét első

sorban Deming vezette be a minőségjavítás, minőség- 
biztosítás szolgálatában részben mint matematikai
statisztikai módszereket, később azonban ezek kiegé
szültek további eszközökkel is.

A menedzsment segítő módszerek

Erre a célra az alábbiak állnak rendelkezésre:
-  Otletroham
-  KJ-Shiba analízis (KJ-S)
-  Pareto analízis
-  Ok-okozati diagram (Ishikawa vagy halszálka diag

ram)
-  Fa diagram
-  Hisztogram
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1. táblázat
Ö sszefüggések a P D C A  folyam at, a problém am egoldás h ét lépése és a m enedzsm ent segitö

m ódszerek használata  között

PDCA lépések A problémamegoldás lépései A használt módszerek

Tervezés

1. A probléma meghatározása Ötletroham, KJ-S, Ishikawa Fa-diagram, Pareto
2. Adatgyűjtés Ellenőrző kártya, hisztogram, Pareto
3. Adatelemzés Pareto, hisztogram, korreláció
4. Ok-okozat elemzés Ishikawa -  Pareto

Végrehajtás 5. Megoldás, megtervezés, bevezetés Hálódiagram, előterjesztés a vezetőségnek
Ellenőrzés 6. Eredmények értékelése Ellenőrző kártya, műszaki módszerek

Beavatkozás
7. Szabványosítás Műszaki (mérnöki) módszerek
Továbbfejlesztés, visszatáplálás a 
körfolyamatba, a problémameg
oldás 1. lépéséhez

Ötletroham, KJ-S.

-  Mátrix diagram
-  Ellenőrző kártya
-  Hálódiagram
-  „Ha -  akkor” elemzés (PDCP)
-  Regressziós -  korrelációs analízis
-  Gráfok
-  Faktor analízis

Alkalmazásukat, valamint összefüggésüket a PDCA 
folyamattal és a problémamegoldás hét lépésével az 1. 
táblázat m utatja be.

Az AMR bevezetésében döntő szerepük van a külső 
szakember csoportoknak, akik oktatással, az előbbi
ekben ismertetett módszerek betanításával, csoport- 
munka szervezésével és gyakoroltatásával segítik a 
vállalatokat a módszerek elsajátításában és önálló, 
gyakorlati eredmények elérésében [5].

A konzulens csoportok
-  Shiba professzor tanítványaiból,
-  régebben szervezéssel foglalkozó intézmények szak

embereiből,
-  minőségellenőrző intézetek szakembereiből,
-  a Budapesti Műszaki Egyetem és a Budapesti Köz

gazdaságtudományi Egyetem oktatóiból, továbbá
-  vállalatoknál kiképzett szakemberekből alakultak, 

akik több esetben magánvállalkozásként is végezték 
a feladatokat.
Az AMR bevezetés erősségei közé tartozott a ta

pasztalatcserék rendszeres szervezése a bevezető cso
portok, vállalatok, konzulensek- és vállalati magasabb 
vezetők között.

Az AMR a vegyiparban

A magyar vegyiparban elsőként a FORTE Fotoké
miai Vállalat kezdte el az AMR bevezetését 1988-ban 
és igen rövid idő alatt csapatmunkái kedvező ered
ményekhez vezettek mind a veszteségek csökkentése, 
mind a minőségbiztosítás terén.

Ma már a vállalat konzulens csoportok segítsége 
nélkül, önállóan műveli a minőségügy tudományát és 
gyakorlatát és az ISO 9000 szabvány sorozat előírásait

vezeti be a vállalatnál, felkészülésként az egységes 
európai piac követelményeire.

A másik vegyipari csoportot a Magyar Alumínium- 
ipari Tröszt vállalatainak e^y része képezte 

a KŐBÁNYAI KÖNNYŰFÉMMŰ (KÖBAL), 
Székesfehérvári KÖNNYŰFÉMMŰ (KÖFÉM), 
Fémipari Vállalat, Balassagyarmat, 
Alumíniumszerkezetek gyára, Hódmezővásárhely, 
INOTAI Alumíniumkohó.
A MAT központilag támogatta vállalatait a beveze

tés költségei egy részének átvállalásával. A bevezetés 
költségei az alumíniumipar tapasztalatai szerint egy 
év alatt kétszer megtérülnek. Példaképpen a KÖBAL- 
nál, ahol már 3. évében tart az ÁMR bevezetés, mint
egy 22 munkacsoport dolgozott, a megtakarítás 19991. 
májusig elérte a 64 MFt-ot.

Total Quality Management-tel a vegyipari nagy 
nemzetközi cégek is intenzíven foglalkoznak. Ciba 
Geigy, Du Pont, ICI, Shell Chemicals stb. Ezek közül 
a Shell tapasztalatairól hangzott el Magyarországon 
ismertetés, [6] amelyen az alábbiakat állapították 
meg:
-  javul a beruházások megtérülése,
-  javul az eladás mértéke,
-  javul a versenyképesség,
-  javul a hatékonyság,
-  javul a működés megbízhatósága,
-  javul a motiváció,
-  javul a vezetés,
-  javul a vállalat külső megítélése,
-  javul a fogyasztók ragaszkodása.

A folyamatos legfelsőbb vezetői elkötelezettséget 
nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Ez vonul végig a 
kezdeti politika és stratégia meghatározástól a minő
ségjavító folyamat megvalósításának ellenőrzéséig. A 
minőségi célok kinyilvánítása legyen érthető és jusson 
el mindenkihez.

Azok a szakemberek világszerte, akik elmélyülten 
foglalkoznak a minőségügyi rendszerek megvalósítá
sával, elterjesztésével, értik és belátják, hogy a jobbí
tás, tökéletesítés, fejlesztés egy soha meg nem szűnő 
feladat mindenki számára, aki fenn akar maradni és 
eredményesen akar cselekedni [7],
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„A minőségügy nem százas sprint, hanem maratoni 
futás” , állapította meg egy brit cég, mely 1986-ban 
kezdett elindulni a minőség útján és munkájának fo
lyamatosjavításával egyre eredményesebb lett mind a 
piaci térhódítások, mind profittermelő képességében.

A jövő feladatai

A magyar vegyipar vállalatainál a piacgazdálkodás 
teljes kifejlődése, az Európához közeledés, az európai 
piacokon a sikeresség, végül az Európához csatlakozás 
múlhatatlanul szükségessé teszi a fejlődést a minőségi 
működés területén.

Az Átfogó Minőségvezetési Rendszerrel való foglal
kozás igen jó iskola ahhoz, hogy el lehessen indulni a 
fent vázolt úton.

Az alapismeretek, alap módszerek, működési for
mák elsajátítása és eredményes alkalmazása után 
rendkívül fontos a továbblépés.

Egyrészt vállalaton belül terjeszteni és általánosí
tani kell az alapismeretek elsajátítását és általános al
kalmazását, másrészt magasabb osztályba kell lépni, 
el kell sajátítani a matematikai statisztika fejlettebb 
módszereit, mint pl. a Statisztikai Folyamatszabályo
zást (SPC), meg kell ismerkedni az ISO 9000-es szab
ványsorozat előírásaival, azok alapján ki kell dolgozni 
a vállalat minőségbiztosítási rendszerét. Ez utóbbi

alapján -  ha az már szakszerűen, begyakorlottan mű
ködik -  kell elérkezni ahhoz, hogy a vállalat minő
sített legyen, külső szakértők, legtöbbször külföldiek 
vizsgálata alapján. Bizonyítványt kapjon a vállalat ar
ról, hogy megfelelő minőségbiztosítási rendszere alap
ján nemzetközileg is alkalmas arra, hogy jó minőségű, 
megbízható termékeket gyártson. Ez hosszú, sok mun
kával járó út, de ez vezet a fennmaradáshoz, a kül- és 
belföldi piacon eredményes, hasznothozó tevékenység
hez.

A  kézirat beérkezett: 1992. jan. 27.
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A FORTE útja a piaci követelmények kielégítését segítő minőségbiz
tosító rendszer kialakításához

FAZAKAS KÁROLY

A FORTE Fotokémiai Ipar 70 éve működik Vácott. 
Már kezdettől a termékeik minőségéért, a vevő igénye
inek kielégítéséért való elkötelezettség és a felelősség 
jellemezte az alapító KODAK cég törekvéseit. Ezt a 
hagyományt a Magyar Hitelbank által megvásárolt 8 
a bankok államosításával 1947-ben állami tulajdonba 
került FORTE is mindig magáénak vallotta és váll- 
lalati filozófiája meghatározó elemeként kezelte. Az 
1947-ig csak fekete-fehér fotópapírokat előállító gyár 
egyre szélesedő fotokémiai profilt alakított ki a fo
tófilmek, a színes fotóanyagok, a nyomdatechnikai és 
orvosi fotóanyagok valamint a kidolgozásukhoz szük
séges fotóvegyszerek gyártásának megvalósításával. A 
gyár termékei már a harmincas évek óta külpiacokra 
is eljutnak, az utóbbi húsz esztendőben már mintegy 
50-60 ország piacain vannak jelen a FORTE fotópa
pírjai, fotófilmjei és fotóvegyszerei.

Az ÁMR bevezetését megelőző állapot

A nyolcvanas évek közepén a FORTE termékeinek 
több mint felét konvertibilis valutáért értékesítette, 
mintegy 30%-át belföldön és 20%-ot rubelelszámolású 
piacokon, államközi megállapodásokon alapuló szer
ződések alapján.

A konvertibilis valutáért vásárló vevők baritált és 
polietilénezett alapú fekete-fehér fotópapírjaink és 
színes termékeink minőségét a legmagasabb világpiaci 
színvonalat elérőnek, fekete-fehér filmjeinket stabil, 
jó minőségű termékeknek tartották, árszínvonalunkat 
is ennek megfelelően tudtuk tartani. A belföldi és 
az államközi szerződéseken alapuló rubel elszámolású 
szállításainknál azonban ráfordításainkat árainkban 
egyre kevésbé tudtuk érvényesíteni.

Ezért meg kellett vizsgálnunk, veszteségeink ho
gyan csökkenthetők, az értékesítési arányok hogyan 
tehetők kedvezőbbé a vállalat számára. A gyár
tott termékeink minőségét mindig stratégiai kérdés
nek tekintettük, ezért minőségellenőrzéssel ebben az 
időszakban a létszám 7-8%-a foglalkozott. Ezen a 
területen kerestük a továbblépés lehetőségét. Ka
póra jö tt, hogy 1987. november 18-án a VIII. Or
szágos Minőségügyi Konferencián az ipari minisz
ter által [1] meghirdetett, magyarul „Átfogó Mi
nőségvezetési Rendszernek” elnevezett Total Qua
lity Managament (TQM) programban való részvé
telre felhívott 35 vállalat között ott volt a FORTE 
is. A vállalatnál a hagyományok kialakította szer
vezéssel, a fotokémiai sajátosságokat gyakran túl
hangsúlyozó módszerekkel folyt a minőségellenőrzés 
alapos, gondos munkával, de korszerű eljárásokat, 
módszereket nem alkalmaztunk. A vállalati ered
ményesség mellett ez is az egyik oka lehetett an- *

* FORTE Fotokémiai Ipar, Vác

nak, hogy pályázatunkat elfogadták és bekerültünk 
az ÁMR-t bevezető négy úttörő vállalat közé -  a 
matematikai statisztikai és korszerű minőségbiztosí
tási rendszereket már akkor is alkalmazó TUNGS
RAM Rt. Budapesti Fényforrás-gyára, a minőségi kö
rök hasznosításában jártas győri RÁBATEXT és a 
szervezési feladatok megoldásában élenjáró debreceni 
MEDICOR Orvosi Műszeripari Rt. mellé (2-4).

Az ÁMR bevezetésének két éve a FORTE-ban 
(1988-1989)

Az Ipari Minisztérium és a Nemzetközi Alkalmazott 
Rendszerelemzési Intézet (HASA) közötti megállapo
dás alapján prof. dr.Shiba a Tsukuba Egyetem tanára, 
az HASA szakértője magyar szakértőkkel Cselekvési 
Programot dolgozott ki 1987 kora nyarán az ÁMR 
alakalmazására a magyar iparvállalatoknál.A prog
ramot minőségügyi szakemberek széles köre zsűrizte 
és véleményük alapján fogadta el megvalósításra a 
minisztérium. Az ÁMR bevezetésének, szervezésének 
irányításával az Ipari Minőségügyi Tanács és a Pro- 
dinform Műszaki Tanácsadó Vállalat lett megbízva. A 
Prodinform szervezte meg a pályázati elbírálásokat s 
javasolt minőségügyi szervező - tanácsadó cégeket az 
ÁMR bevezetésének támogatására a vállaltoknál. így 
került kapcsolatba a FORTE a COOPSYSTEM Szer
vezési és Vezetési Tanácsadó Irodával, mely az ÁMR 
bevezetéséhez nyújtott segítséget.

A FORTE-ban az ÁMR bevezetése 1988 februárjá
ban indult, amikor a vállalat igazgatója bejelentette 
ezt vállalati gyűlésen és kérte a vállalat minden dolgo
zójának, mindenekelőtt vezetőinek folyamatos és elkö
telezett munkáját, minőségügy melletti elkötelezett
ségét, hogy az ÁMR a vállalati munka hatékony esz
közévé váljon. Ezt követően a bevezető csoport és a 
vállalat vezetői helyzetfelmérést végeztek. Három hét 
alatt 40 interjú, dokumentáció-elemzés készült. Eb
ben az időszakban meghatározónak tartottuk prof. 
dr. Shiba tanácsát: „Mutasd ki nyíltan, széles körben 
gyengeségeidet ahelyett, hogy elrejtenéd azokat” [5], 
A helyzetfelmérést lezáró felső-vezetői értekezleten a 
brainstorminggal összegyűjtött 145 megoldásra váró 
problémából válassztottuk ki azt az ötöt, melyekkel 
elkezdtük a minőségjavító tevékenység munkacsopor
tos formájának megtanulását. E fórumon született 
döntés a vállalat igazgatója minőségügyi munkájá
nak segítésére a vállalati minőségügyi tanács (VMT) 
megalakításáról, a munkacsoportok összetételéről és 
az alkalmazandó új módszerek széleskörű, különböző 
szintű oktatásról. A munkacsoportok összetételét úgy 
alakítottuk ki, hogy az adott terület és a szorosan kap
csolódó területek szakemberei (műszakiak, közgazdá
szok) mellett tapasztalt szakmunkások is részt vettek 
a munkában. A munkacsoportok feladatmegoldását
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az AMR bevezetésének első félévében a bevezető cso
port szakértői konkrétan segítették, a második félév
től kezdődően a feladatmegoldásokat önállóan végez
zük. Ekkor sikerült megalapoznunk az elengedetlenül 
szükséges szemléletváltozást [6-7]. A munkacsopor
tokban 7 lépéses PDCA-t alkalmztunk. (Az alkalma
zott lépések: problémakiválasztás, adatgyűjtés, adat
elemzés, hibaokok feltárása, javaslattétel és beveze
tés, értékelés, szabványosítás és az új probléma kivá
lasztása.) Arra törekedtünk, hogy az AMR új és régi 
problémamegoldó módszereit minél szélesebben alkal
mazzuk. (Régi módszerek: ellenőrző lista, ok-okozati 
elemzés -  ISIKAWA diagram, ABC, PARETO vagy 
LORENZ elemzés, a hisztogramok, ellenőrző kártyák, 
gráfok, regressziós és korrelációs számítások. Új mód
szerek a Japánból, a minőségi körök gyakorlatából el
terjedt K -J-S  (KAWATIKA-JIRO-SHIBA) térkép, 
az ok-kapcsolat diagram, a fa diagram, a mátrix di
agram, a háló (PERT) diagram, a faktoranalízis és 
a PDPC (Process Decision Program Chart) folya
matmeghatározó program kártya. A munkacsoportok 
feladatmegoldásban való jártassága, következetessége 
elismeréseképpen a Néder Frigyes vezette csoportok 
1988. évi munkájukért IIASA-SHIBA díjat kaptak [8]. 
Az AMR bevezetése során nyert tapasztalatainkról 
a IX. Országos Minőségügyi Konferencián beszámol
tunk [9].

AZ ÁMR bevezetési szakaszát 1989-ben zártuk le. 
Az alkalmazott módszerek készségszintű alkalmazá
sáig sokan eljutottak. A rendszeres AMR tapaszta
latcseréken megosztottuk gondjainkat, sikereinket a 
többi AMR-t bevezető vállalattal. Egy alkalommal 
magunk is házigazdái voltunk egy ilyen rendezvény
nek. E tapasztalatcseréken kialakult kapcsolatok se
gítették elő, hogy egy feladatunk megoldásához szük
séges faktoranalízist a TUNGSRAM Rt. szakembe
reivel közösen végeztünk el. Minden alkalmat megra
gadtunk az ÁMR ismertetésére és gyakran emlékeztek 
meg mások is a mi ÁMR munkánkról [9-11].

A gondolkodásunkban végbement változásnak meg
határozó szerepe volt abban, hogy az ISO 9000- 
es sorozat megjelenésében megfogalmazódó kihívásra 
1988-tól folyamatosan kerestük a saját vállalati vála
szunkat. Mit jelentett az ÁMR bevezetése a FORTE- 
nak? Mik voltak az ÁMR bevezetésének erősségei és 
gyengeségei? A program erősségének tartjuk , hogy 
a minőség szinte „észrevétlenül” lett a mindenna
pok megoldandó feladatává. Nem lett „központi” 
kérdés, mindennapivá válása sokat segített a MEO- 
központúság gyengülésében. A munkacsoportokban 
végzett együttes feladatmegoldások során a csoportok 
tagjai egymás munkáját is mélyebben megismerték. 
Programunk gyengesége volt, hogy a határidőket nem 
tudtuk betartani, egyszerre túl nagyot szerettünk 
volna lépni. Bár a programot sokféleképpen és széles 
körben ismertettük a vállalaton belül, mégsem jutot
tunk el mindenkihez. A munkacsoportok a probléma
meghatározás, a feladat-szűkítés során gyakran voltak 
bátortalanok s ez munkájukat nehezítette. Összessé
gében nehezítette az AMR bevezetésével kapcsolatos 
munkát, hogy a piaci viszonyok hazánkban még nem

mid

mélyültek el, ezért a minőség kényszerítő ereje inkább 
a stratégiai célok elérésére irányuló erőfeszítések foko
zására ösztönzött, mint a napi szokványok megváltoz
tatására.

Felkészülés az ISO 9000 szabványok szerinti 
termelésre (1990-1992)

Az ISO 9000 szabványsorozatot [13-17] a közös
piaci országok belső integrálásával egyidőben szál
lító vállalataiknál kötelező előírásként kívánják alkal
mazni. E szabványok rendszerbe foglalják a szervezet
tel szemben támasztott azon követelményeket, melyek 
megléte teszi alkalmassá, képessé a vállalatot a ve
vők minőségi követelményeinek tartós és megbízható 
kielégítésére. Emiatt e szabványok előírásai alapján 
a szállítók minőségi rendszere ellenőrzésére, értéke
lésére a szerződéskötések előtt kell sort keríteni. Az 
ISO szabványokat a nemzeti gyakorlatnak megfele
lően honosították az EGK országok, így a belső pia
cuk integrálásával egyidejű hatálybaléptetésnek náluk 
nincs akadálya. Hazánkban is ismertek ezek az előí
rások, megfelelőiket Műszaki Irányelvként már 1988- 
ban közzé tették. Ezzel együtt joggal fogalmazta meg 
Acs Pál [11] hogy azonnal hozzá kell kezdenünk a 
szükséges teendők átfogó megtételére:
-  a minőségügyi politika kialakítására, amelyben a 

minőség az első számú prioritás;
-  az elérendő minőségi célok meghatározására;
-  a minimális szükséges eszközök biztosítására;
-  a vezetők minőségügyi felkészültségének erősíté

sére, a vállalati minőségi rendszerek korszerűsíté
sére;

-  a minőség oktatására az általános iskolától az 
egyetemekig, megfelelő tananyag kialakításával;

-  a minőséginformációk továbbításának prioritására 
a kommunikáció minden szintjén.
A fentieknek való megfelelés a FORTE-nak is létér

deke. Jó alapot jelentett az ÁMR bevezetése mindeh
hez, de a korábbi munkacsoportokban végzett feladat- 
megoldó és minőségjavító munkákat komplexebben, 
megalapozottabban, a vállalati érdekeket még inkább 
szolgálva kell végeznünk. Elengedhetetlenné vált a mi
nőség ellenőrzéséről a minőség biztosítására való átté
rés. Ehhez meg kellett újítani munkánk módszereit. A 
Controll Minőségfejlesztő Tanácsadó Irodával együtt
működve meghatároztuk berendezéseink minőségka
pacitását. Tisztáztuk, alkalmasak-e minden piacon ér
tékesíthető termékek előállítására. E munkák során 
elengedetlen volt a számítógépes statisztikai adatfel
dolgozás, SPC/SQC alkalmazása.

Továbbra is nyitottak maradtunk külső minőségü
gyi kapcsolatainkban. A FORTE is alapító tagja a 
Magyar Minőség Társaságnak, a hozzánk forduló ha
zai vállalatokkal igyekeztünk tapasztalatainkat meg
osztani. Megtörtént az első „szállítói” felülvizsgála
tunk a LLoyd’s részéről.

A kelet-európai piacokon exportunk partnereink fi
zetőképességének csökkenése miatt drasztikusan visz- 
szaesett. Az elkövetkező néhány esztendőben ezeken
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a piacokon csak versenyképes minőségű és áru termék 
értékesítése lesz lehetséges. A fejlett piac-orientált 
nyugat-európai országokban az EGK kialakított egy
séges piaca és az életbe lépő szállítói minősítés e szi
gorú előírásokhoz való alkalmazkodást követel meg. 
Ezt teljesítenünk kell, hogy az éleződő piaci verseny
ben részt vehessünk. Erre csak egy út marad szá
munkra és Széchenyi István gondolata táplálhatja ki
tartásunkat: „Pénzünk nincs, tagadni nem lehet, vagy 
sokkal kevesebb van mint lenni kellene. De más, most 
gazdag és pénzes nemzetek mindég dúsak voltak?”

Az ÁMR-rel megkezdett úton tett lépéseink helyes
sége napjainkban kezd igazolódni. E kényszerítő lépé
sek hatására erősödő minőségű termelésünk vezethet 
olyan eredményekre, hogy a piaci versenyben jó minő
ségű, korszerű termékekkel tudjunk részt venni és ne 
kelljen elbocsájtani dolgozóinkat, ne kelljen bezárni a 
gyárkaput. A minőségi termelést vállalatunk vezetői 
elkötelezetten irányítják. Felvállalták ezt a nehéz de 
egyedül célravezető feladatot és következetesen vég
rehajtatják. A teljes körű minőségszabályozás alkal
mazásában rejlő alkotó erőket még nem bontakoztat
tuk ki teljesen, még nem tudtunk minden alkotóe
rőt a minőségi termelés, nyereségképzés szolgálatába 
állítani, de az egyes új eredmények, egy-egy új pia
con való megjelenés mindig új erőt ad. Különösen sok 
erőt ad, ha ez egy olyan igényes piacon sikerül, ahová 
majd ötven évig nem tudtuk termékeiket eladni s most 
már harmadik éve folyamatosan bővülő választékban, 
mennyiségben értékesíthetjük termékeinket: az Ame
rikai Egyesült Államokba.

Az ÁMR-rel elkezdett út a vállalati minőségbiztosí
tás létrehozásában beváltotta reményeinket. Nyilván
való, hogy ez egy sokrétű feladat és majd öt esztendei

munka után is csak az út kezdetén érezzük magun
kat. De meggyőződésünk, hogy helyes úton járunk és 
elkötelezetten végzett munkánk gyümölcsét is élvezni 
fogjuk.

A  kézirat beérkezett: 1992. február 11.
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Laboratóriumi információs rendszerek a minőségbiztosításban

Bevezetés

A korszerű laboratóriumokban óriási mennyiségű 
adat képződik, különösen olyan helyeken, ahol a min
tavétel és a vizsgálat automatizált. A gyűjtött ada
tok mennyiségének robbanásszerű növekedését azon
ban nem követte megfelelő mélységű adatfeldolgozás, 
számos értékes információ feltáratlan.

Az adatfeldolgozáshoz szükséges számítógépes hát
teret a személyi számítógépek megjelenése tette széles 
körben hozzáférhetővé. Kezdetben a helyi igényeknek 
megfelelő nyilvántartások készültek táblázatkezelő és 
szövegszerkesztő programokkal, majd megjelentek az 
adatbáziskezelő programok és a személyi számítógép
hálózatok; ezek tették lehetővé nagyobb teljesítményű 
információs rendszerek létrehozását.

A laboratóriumi információs rendszerek iránt mind 
a kutató-, mind az ipari, elsősorban a minőségellen
őrző laboratóriumok részéről komoly igény jelentke
zett. Kiemelkedő szerep ju tott a gyógyszeriparnak, 
ahol a laboratóriumi adatok nyilvántartását és doku
mentálását szigorú hatósági előírások és nemzetközi 
érvényű irányelvek -  a Good Manufacturing Practice 
(GMP) és Good Laboratory Practice (GLP) -  szabá
lyozzák.A gyógyszerek törzskönyvezésénél a kutatás
tól a klinikai próbákon keresztül a gyártás minőség- 
ellenőrzéséig minden fázist teljes részletességgel do
kumentálni kell: túlzás nélkül lehet állítani, hogy a 
gyógyszeripar igényei messzemenően előmozdították 
a laboratóriumi információs rendszerek kialakulását: 
nagyrészt ennek köszönhető, hogy ma már rendkí
vül bonyolult, nagy adatbázisok kezelésére alkalmas, 
sokoldalú funkciókkal rendelkező laboratóriumi infor
mációs rendszerek (Laboratory Information Managa- 
ment Systems, közismert néven LIMS) vannak keres
kedelmi forgalomban.

A közlemény első részében a minőségbiztosításban 
alkalmazott LIMS-ek működésének adatbázis hátte
rét és funkcióit ismertetjük, megkísérelve a funkciók 
sokrétűségének szemléltetését. A második részben a 
LIMS-ek beruházási költségeivel, hardver- és szoftver 
hátterével foglalkozunk, bemutatjuk a forgalomban 
lévő rendszereket, végül pedig ismertetjük a Magyar- 
országon működő rendszereket.

A LIMS-ek szerepe a laboratóriumokban

Teljesen általánosnak tekinthetjük azt, hogy a 
laboratóriumi információs rendszer feladata minden 
laboratóriumban
-  a beérkező minták regisztrálása,
-  a végzendő vizsgálatok kijelölése,
-  a vizsgálati eredmények rögzítése,
-  a vizsgálati eredmények kiértékelése,
-  bizonylatok készítése.

* Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R t., B udapest

rnkl

G É H E R N É ,  GLÜCKLICH JU D I T  *

Ezek a feladatok azonban attól függően, hogy a 
felhasználó laboratóriumnak mi a működési területe 
és milyen követelményeket kell kielégítenie, nagyon 
különböző funkciókat ellátó programokat igényelnek. 
A valóban nagy teljesítő képességű LIMS-eket ezért 
úgy készítik, hogy mind az adatbázis szerkezetét, 
mind a funkciókat a felhasználó konfigurálhassa, 
mert a széles körben való alkalmazhatóság teszi 
gazdaságossá a program forgalmazását.

A LIMS-eket máig is leggyakrabban a nagy kutató
laboratóriumok használják. A kutatólaboratóriumok 
sokféle anyagon változó vizsgálatokat végeznek, eze
ket tehát a programnak rugalmasan kell összeállíta
nia: a mérési eredmények mellett a kutatás folyamán 
észlelteket is rögzítik az erre a célra szolgáló, a prog
ramba épített jegyzőkönyvben. Az eredmények kiérté
kelését tudományos számításokkal és statisztikai mód
szerekkel végzik, bemutatásuknál nagy szerepet kap
nak a grafikus szemléltetési lehetőségek.

Eltérő, sok szempontból bonyolultabb igényeket tá
masztanak a LIMS-szel szemben a minőségbiztosítás 
területén működő laboratóriumok. A minőségellenőr
zésben nagy hangsúlyt kapnak a szigorúan rögzített 
előírások és vizsgálati módszerek, a minták minősítése 
és számos egyéb, az alábbiakban részletezendő funk
ció. Az eltérő igények miatt a minőségbiztosításban 
alkalmazott LIMS-ek konfigurálási szempontjai eltér
nek a kutatólaboratóriumokétól.

A legmagasabb szintet a LIMS-nek a vállalati in
formációs rendszerbe történő integrálása jelenti, ezen 
a területen azonban még a fejlett ipari országokban is 
kevés a tapasztalat.

LIMS-ek a minőségbiztosításban

A minőségbiztosítás nagyon átfogó fogalom: ahogy 
Magyarország közeledik az Európai Közösséghez, az 
ipar minden területén meg kell barátkozni a maga
szintű minőségi követelményekkel. A gyógyszeripar 
már évekkel ezelőtt rákényszerült arra, hogy alkal
mazkodjék a fejlett ipari országoknak az ellenőr
zött gyógyszergyártással kapcsolatos irányelveihez: a 
törzskönyvezéshez is a kutatás és fejlesztés részletes 
és hiteles dokumentálása kell. Az ipar számos terü
lete azonban most találkozik először ezekkel a köve
telményekkel, és ennek a technikai hátterével, aminek 
fontos részét képezik a LIMS-ek.

A minőségbiztosításon belül is iparáganként na
gyon különböznek a megoldandó feladatok. Könnyebb 
a minőségbiztosítás feladata, és könnyebben integ
rálható a vállalati termelés-irányítási és informá
ciós rendszerbe azokban az iparágakban, ahol a mi
nőségbiztosítás viszonylag egyszerű, kevés vizsgála
ton és könnyen algoritmizálható döntéseken alapul; 
ilyen például az alaktrészgyártás. Erre alkalmas LIMS 
programok részben fejlesztés alatt állnak, részben már 
kereskedelmi forgalomban vannak.
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Sokkal bonyolultabb feladatokat kell ellátni a gyógy
szeriparban, az élelmiszer- és a vegyiparban: a to
vábbiakban ezért olyan LIMS-funkciókat elemezünk, 
amelyek ezeknek az iparágaknak a minőségbiztosítá
sában játszanak fontos szerepet.

A minőségbiztosításban alkalmazott LIMS-eknek 
nagyon nagy adatháttérre, az ún. törzsadatokra 
kell támaszkodniuk. A törzsadatbázis tartalmazza az 
anyagok nevét, a vizsgálati módszereket, az anya
gokra vonatkozó előírásokat (egy anyaghoz több is 
tartozhat) -  azon vizsgálatok sorát, amelyet a minősé
gellenőrzés során a mintán el kell végezni -, vizsgála
tonként az elfogadhatósági határokat, amelyek között 
a mérési eredmény reális, a követelményt, amelynek a 
vizsgálati eredmény meg kell, hogy feleljen, az össze
tett termékeknél a termékbe beépülő anyagokat és 
azok előírt minőségét, az ún. anyagfát. Szokásos része 
a törzsadatbázisnak a szervezeti egységek, vevők és 
szállítók listája, szótár a különböző nyelvű műbizony
latok készítéséhez, a gyakran használt műbizonylatok 
formája és tartalma. A felhasználó további adatokat 
is elhelyezhet a törzsadatbázisban.

A törzsadatállományban tárolják a rendszert hasz
nálók nevét, kódját, valamint azokat a jelzéseket, 
amelyek arra utalnak, hogy az adatbázis mely részeit, 
ill. a program mely funkcióit használhatja egy adott 
személy.

A törzsadatbázis felépítése, a kódrendszer, a primer 
törzsadatokból összeállítható „származtatott” törzsa
datok (mint pl. egy anyag specifikációja a vizsgála
tokkal, követelményekkel, mértékegységekkel) képzé
sének módja döntően befolyásolja azt, hogy egy prog
ramot mennyire könnyű adaptálni. Érthető, hogy a 
forgalmazók a programok sokrétű funkcióinak ismer
tetésére szorítkoznak, a törzsadatbázis felépítéséről 
és feltöltéséről azonban szinte semmilyen információ 
nem található.

A LIMS funkciói

A minta regisztrálása a rendszerben

A minta regisztrálása: a mintához egyértelmű 
minta-azonosító hozzárendelése. A minta-azonosító 
több elemből épül fel: tartalmazza az anyag kódját, 
a tétel gyártási számát, vagy egyéb, a minta szárma
zására utaló jelzést, a mintavétel módját, a minta tí
pusát, a végzendő vizsgálat jellegét. A LIMS-ekben 
általában a mintával kapcsolatos megjegyzéseket is 
rögzíteni lehet.

A gyógyszer- és élelmiszeripari minőségellenőrzés
ben nagyon sok esetben azonos tételből különböző 
vizsgálatokhoz eltérő számú mintát kell venni; így 
például kémiai vizsgálatot átlagmintákból, mikrobi
ológiai tisztaságvizsgálatot viszont minden megmin
tázott egységből végeznek. A minta-azonosítóhoz kü
lönböző céllal rendelt minták megkülönböztetése, a 
vizsgálati eredmények külön kezelése és a megmin
tázott tétel minősítéséhez a rész minősítések összevo

nása nagyon összetett feladat, amelynek definiálása a 
LIMS-ben igen gondos tervezést kiván.

A minta „életének” első lépése a minta-azonosító 
rögzítése a rendszerben. A vállalat ügyrendjétől és a 
mintavátel céljától függően a mintavételt kezdemé
nyezheti a minőségbiztosítás, de más szervezet, pl. 
gyártó üzem, raktár stb. is küldhet mintát megfelelő 
kisérő dokumentumokkal. Az első esetben a program 
mintavételi utasítást készít, és utána rögzíthetők a 
mintavételhez kapcsolódó, a minta-azonosító elemeit 
képező információk: a beérkező mintáknál csak az azo
nosító adatok rögzítését kell elvégezni.

A minta bekerülése a LIMS adatállományába tör
ténhet manuálisan, protokollvezérléssel vagy adatát
vitellel.

A manuális regisztrálást végezhetik a mintavétel 
helyszínén, ha ott rendelkezésre áll a LIMS-hez kap
csolódó munkaállomás, vagy a mintakisérő dokumen
tum a laboratóriumban. A manuális regisztrálással já
rulékos információk is rögzíthetők.

Protokollvezérlésű a mintavétel, ha a mintát a 
törzsadatbázisban előre rögzített mintavételi terv sze
rint veszik, és a program a mint a-azonosítót előre 
meghatározott módon képezi. Ilyen pl. a gyártási fo
lyamat rendszeres ellenőrzése, a darabos áruk ellenőr
zése statisztikai mintavételi terv szerint, a stabilitás
vizsgálati minták vétele a stabilitásvizsgálati tervek 
alapján.

Technikailag legkorszerűbb az adatátvitellel kezde
ményezett, automatikusan regisztrált mintavátel. Ha 
a vállalaton belül teljeskörű információs rendszer mű
ködik, a beérkező áru nyilvántartásba vétele, ill. a sa
ját gyártású termék elkészülésének regisztrálása egy
idejűleg elindítja a mintavételi funkciót, amiről a mi
nőségbiztosító szervezet adatátvitellel értesül: ezt kö
vetően csak a mintavétel tényét kell regisztrálni.

Bármely mintabejelentési mód összekapcsolható 
megfelelő számú címke nyomtatásával, amelyek ellát
hatók vonalkóddal is. A vonalkódos azonosítás kizárja 
a tévedést a minták kezelése során, ezért a LIMS-ek 
mindegyike alkalmas a vonalkódos címkézésű minták 
fogadására.

A vizsgálatok kijelölése

A LIMS törzsadatállománya tartalmazza az egyes 
anyagokhoz tartozó minőségi előírásokat; a különböző 
gyógyszerkönyvek eltérő követelményei, a vevők igé
nyei, az eltérő szabványok miatt egy anyaghoz több
féle előírás is tartozhat; természetesen minden fajta 
termék minőségére lehet többféle előírás.

A mintához hozzá kell rendelni a vizsgálati szem
pontokat. A minőségellenőrzés szigorúan kötött vizs
gálatsorát általában a program segítségével ki lehet 
egészíteni további vizsgálatokkal, vagy ha indokolt, le 
lehet szűkíteni a vizsgálatok körét.

A vállalatok szervezeti felépítése eltérő; egyes he
lyeken a laboratóriumok egy termékcsoportot vizsgál
nak, máshol az azonos vizsgálatok tartoznak egy labo
ratóriumhoz. Ezért a LIMS-nek lehetőséget kell adnia
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arra, hogy a mintán végzendő vizsgálatokat bármelyik 
csoportosításban ki lehessen jelölni.

A végzendő vizsgálatokról vizsgálati firlapok ké
szülnek, amelyek a vizsgálatok megnevezését olyan 
részletesen tartalmazzák, hogy a vizsgáló részére 
egyértelmű legyen, hogy egy adott tulajdonságot mi
lyen módszerrel kell mérnie. Az űrlapokat lehet úgy 
készíteni, hogy minden lapon szerepeljen a termék 
neve mellett az összetétele, szerkezeti képlete, mole
kulasúlya stb., ha ezt a felhasználó igényli

Ha a vizsgálatot a LIMS-hez kapcsolt műszerrel 
végzik, akkor a törzsadatállomány segítségével azono
sítani kell a vizsgáló műszert ahhoz, hogy a mintát, 
a vizsgálatot és a mérési eredményt össze lehesssen 
rendelni.

A vizsgálati eredmények rögzítése

A törzsadatbázisban rögzített követelmények része 
a követelmény típusa; ez háromféle lehet:
-  szöveges, pl. az anyag színe: fehér vagy csaknem 

fehér;
-  numerikus, ezen belül:

-  intervallum, pl. olvadási tartomány 112-115 °C;
-  adott érték szimmetrikus vagy aszimmetrikus 

toleranciával, pl. hatóanyag tartalom 5,0 mg ± 
5%/tabletta, vagy 5,0 mg +  3%, - 5%/tabletta;

-  határérték: maximum vagy minimum, pl. nehézfém
szennyezés <20 ppm, ampullatöltet térfogata > 
2,00 ml.
A vizsgálati eredmények megadása egy-egy követel

ménytípuson belül is többféleképpen történhet.
A szöveges követelmény esetén az eredmény lehet

-  egyszerű döntés: a vizsgált tulajdonság megfe- 
lel/nem felel meg;

-  kötött szöveg: azonosságvizsgálatnál pl. a gyógy
szeriparban az egyedül elfogadható eredmény, hogy 
a termék AZONOS, mikrobiológiai vizsgálatnál, 
hogy kórokozó baktériumot NEM TARTALMAZ. 
A kötött szöveget sok program menüben kínálja fel,

ami meggyorsítja az eredményközlést és kiküszöböli a 
gépelési hibákat.

Numerikus eredmények megadásánál a LIMS-ek 
nagyon rugalmasak, többdimenziós eredmények meg
adását teszik lehetővé. A teljesség igénye nélkül né
hány példa:
-  közölhetők a párhuzamos mérési eredmények
-  több komponens esetén komponensként adható 

meg az erdmény, egy komponenshez több adat 
is tartozhat (pl.gázkromatográfiás elemzésnél akár 
100 komponensre is megadható komponensként a 
súly %, terület stb..) ;

-  nyers mérési adatokból, vagy más vizsgálatok ada
taiból a törzsadatállományban rögzített számítási 
eljárással kiszámítható a vizsgálatok erdménye.
A LIMS-ek nagyon sokféle műszer csatlakozásához 

biztosítanak interfészt, a pH-mérőtől a tömegspekto- 
méterig; a leggyakoribb a kromatográfokról történő 
közvetlen adatgyűjtés és értékelés.

A vizsgálati erdmények rögzítése -  ahogy a vizs
gálati firlapok összeállításánál említettük -  a labo-

mid

ratórium szervezetének megfelelően tetszőleges cso
portosításban történhet, mintaként vagy vizsgálaton
ként. A vizsgálati eredmény mellett a rendszer a Good 
Manufacturing Practice irányelveinek megfelelően az 
adatközlés időpontját is rögzíti.

A rendszer először azt vizsgálja, hogy a rögzített 
vagy számított vizsgálati eredmény hihető-e: az ada
tot a törzs adatbázisban rögzített elfogadhatósági ha
tárokhoz hasonlítja, verifikálja. Ez csökkenti a téves 
adatközlésből eredő hibákat, de csak figyelemfelhívó 
szerepe van, a várt értéktől lényegesen eltérő adatok 
is rögzíthetők.

A következő lépés a követelményben előírt értékkel 
való összehasonlítás; a program az ettől eltérő ered
ményre is felhívja a figyelmet, de az adat rögzíthető.

Természetesen szükséges lehet hibás eredmények 
javítására, vagy a vizsgálat megismétlésére és az új 
eredmény rögzítésére. Amint a laboratóriumi jegyző
könyvek vezetésénél is alapelv, hogy az eredeti mérési 
adat nem törölhető, annak a javítás után is olvasha
tónak kell lennie, a javítást végzőnek szignálnia kell a 
jegyzőkönyvet, úgy a LIMS-bem sem írható felül adat, 
javításnál a rendszer az eredeti adatot, többszörös ja
vításánál valamennyi verziót megőrzi és sorszámozza. 
A javításhoz külön jelszóhoz kapcsolódó jogosultság 
kell, a hiba természetétől függően több szinten.

A vizsgálati eredmények értékelése

A vizsgálati eredményeket a program a törzsadat
bázisban rögzített előirat szerinti követelményekhez 
hasonlítja, és vizsgálatonként minősíti, hogy az ered
mény megfelelt-e.

Azokban az iparágakban, ahol szigorúan előírt, me
rev követelményeket kell teljesíteni, a végtermék vizs
gálati eredményei csak így értékelhetők. A LIMS-ek 
azonban kínálnak dinamikus értékelési lehetőséget is, 
amelyet a vegyiparban pl. gyártásközi ellenőrzésnél 
lehet alkalmazni: a program egy meghatározott idő
tartamon belül végzett mérések eredményéből statisz
tikus módszerekkel számítja ki az ellenőrzési határér
téket, és a mérési eredményt ehhez hasonlítva minő
síti.

A minta minősítése

A minta minősítése az összes vizsgálat minősítésé
nek összegezése: ez a funkció lehet automatikus, külö
nösen olyan laboratóriumokban, amelyek nagyszámú 
mintát minősítenek.

Amint láttuk, a LIMS minden egyes vizsgálat ered
ményét verifikálta, majd minősítette. A minta minő
sége akkor megfelelő, ha valamennyi vizsgálati ered
mény megfelel; ha van olyan vizsgálat, amelynek az 
eredménye nem felel meg, akkor a további teendőkről 
egyedileg kell dönteni.

A nem megfelelő mintákról a program listát tud 
készíteni; a minősítés felülvizsgálata és a döntés külön 
jogosultsághoz kötött, esetleg több fokozatban.
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Ha a LIMS a vállalati információs rendszer része, 
a nem megfelelőnek minősített mintákról az érintett 
szervezeteket elektronikus postán lehet tájékoztatni.

A minősítési funkció nem kötelező, még a minő
ségbiztosítási szervezethez tartozó laboratóriumok
ban sem. Itt is lehetnek ugyanis olyan minták, ame
lyeknek vizsgálata csak információ -  pl. egy interme
dier nedvességtartalma, ami a további bemérés alapja 
- , ezért a vizsgálathoz nem tartozik követelmény.

A minősítés felülbírálása

Mindenekelőtt ismételten hangsúlyozni kell, hogy 
a vizsgálati eredmények nem írhatók felül, az egyes 
vizsgálatok minősítése nem bírálható felül. A minta -  
és a tétel, amelyet a minta reprezentál -  minősítése 
viszont sok esetben felülbírálásra szorul. Az automa
tikus minősítés felülbírálása során megfelelő jogosult
sággal meg lehet nézni a részletes vizsgálati eredmé
nyeket, a vizsgáló nevét, a korábbi vizsgálatok sta
tisztikus elemzését, ezek grafikus megjelenítését, az 
analitikai bizonylatot; ezeket az egyedi döntésnél fi
gyelembe lehet venni. A lehetséges döntéseket a prog
ramba a felhasználó építi be, változatai attól függnek, 
hogy milyen szigorúak a termékre előírt minőségi kö
vetelmények. Néhány a szokásos döntési lehetőségek 
közül:
-  a minta megfelel (pl. jelentéktelen küllemi hibája 

van, ami a felhasználhatóságot nem befolyásolja);
-  a minta feltételekkel megfelel (pl. egy nyersanyag 

gyógyszergyártáshoz nem, csak növényvédőszer- 
gyártáshoz használható);

-  a minta nem felel meg, a tétel átdolgozandó (pl. az 
anyag mechanikai szennyezést tartalmaz, oldás és 
szűrés után átkristályosítható);

-  a minta nem felel meg, selejtezendő (a hiba átdol
gozással nem szüntethető meg);

-  a döntésre magasabb szinten kerül sor.
A vállalat szervezete és ügyrendje határozza meg, 

hogy a döntési hierarchia hány szintből áll, ezt a 
felhasználónak kell a rendszerbe beépítenie.

Felszabadítás

A minőségbiztosítás feladata a végtermék készítésé
hez felhasznált anyagok minőségének és a technológia 
betartásának ellenőrzése. Ennek elvégzését egy LIMS 
nagyon megkönnyíti.

A törzsadatbázis tartalmazza az anyagfát; az anyag
fa segítségével keresi vissza a program a felhasznált 
anyagok minősítését. Az anyagfa részét képezhetik 
a csomagolóanyagok is, ezek ellenőrzését azonban a 
program általában elkülönítve végzi.

A teljes gyártási folyamat ellenőrzése akkor egy
szerű, ha számítógépes termelésirányítási rendszer 
van, amely a beméréseket és a gyártási paramétereket 
rögzíti: ekkor a LIMS ezeknek a megfelelő voltát el
lenőrzi. A vállalatok többségében erre ma még nincs 
lehetőség, a gyártáskísérő lapokat manuálisan ellenőr

zik, és a programban csak azt rögzítik, hogy a gyártás 
a technológiai előírásoknak megfelelt.

Ha a beépülő anyagok minősége és a technológia 
is megfelelt, a termék „felszabadítható” . A LIMS-et 
lehet úgy konfigurálni -  ha a vállalati ügyrend úgy 
kívánja-, hogy a felszabadítás több lépcsőben történ
jék. Erre gyakorlati példa, hogy a terméket ömlesztett 
állapotban kiszerelésre alkalmasnak találva felszaba
dítják, kiszerelés után a csomagolóanyagok minőségét 
is ellenőrzik, ezt követően szabadítják fel véglegesen.

Bizonylatok készítése

A „hivatalos” analitikai bizonylat tartalmazza a 
minta azonosítóját, az összes vizsgálatot, a hozzájuk 
tartozó követelményeket és vizsgálati eredményeket. 
Ez csak egyszer nyomtatható ki eredeti formában, 
minden további nyomtatáson a GMP és a GLP irány
elveinek megfelelően jelzi a program, hogy másolat.

A különböző vállalatok vevőik igényei szerint el
térő tartalmú és formájú bizonylatokat készítenek: 
ezek összeállításához a LIMS-ek rendkívül rugal
mas lehetőséget kínálnak. A leggyakrabban használt 
bizonylat-formák, a rendszeresen készülő kimutatások 
formátumai a rendszerben tárolhatók, könnyen elő
hívhatók, és az aktuális adatokkal kitöltve nyomtat- 
hatók, ezzel megkönnyítve és felgyorsítva a laborató
riumok adminisztrációs munkáját.

Statisztikus minőségellenőrzés

A statisztikus minőségellenőrzési módszerek al
kalmazásához ideális hátteret adnak a LIMS-ekben 
összegyűjtött adatok. A mérési adatokból az ada
tok jellegétől függően különféle kontrollkártyák ké
szíthetők: átlag-szórás, átlag-terjedelem, hibás dara
bok száma, százaléka, CUSUM-kártyák és egyéb gra
fikus ábrázolások, amelyek nagyon szemléletes képet 
nyújtanak, felhívják a figyelmet a minőségnek a szo
kásosat meghaladó ingadozására, az értékek egyirá
nyú eltolódására.

Előállíthatok hibaelemző Pareto-diagramok, ame
lyek a hibaokok feltárását segítik elő.

A statisztikai mutatók -  átlag, szórás, megbízható- 
sági tartomány, eloszlás-vizsgálat, statisztikai próbák 
-  számításának segítségével a LIMS-ben tárolt adatok 
sokféle szempontból elemezhetők. A vizsgálati ered
mények ilyen szempontból történő értékelése egyrészt 
az analitikai minőségbiztosítás része, másrészt támo
gatást nyújt a minőségpolitika kialakításához.

A minta állapota és a vizsgálat fázisai

A laboratóriumi információs rendszer lekérdező 
funkciói segítségével figyelemmel lehet kísérni azt, 
hogy a minta vizsgálata, ill. a megmintázott tétel mi
nősítése mely fázisban van. A tétel és a minta néhány 
lehetséges állapota: a tétel beérkezett, kijelölték vizs
gálatra, megmintázták, a minta vizsgálat alatt van,
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minősítették, a tétel megfelel/nem felel meg, felsza
badították, bizonylatolták, visszautasították stb.

A laboratóriumok terhelésének ellenőrzését, az op
timális kapacitáskihasználást segíti elő a vizsgálat fá
zisainak követése: a minta vizsgálatait kijelölték, vizs
gálják, a vizsgálatokat befejezték, az eredményeket jó
váhagyták ill. a vizsgálatot megismétlik, az eredmény 
megfelel/nem felel meg, stb.

Megfelelő jogosultsággal az ezekhez tartozó vizs
gálati eredmények is lekérdezhetők, összehasonlítha
tók hosszabb időszak statisztikus minőségellenőrzési 
módszerekkel értékelt adataival.

Az adatok és tranzakciók követése

Az információs rendszerek egyik sarkalatos kérdése 
az adatbiztonság, minden adatkezelési és változtatási 
művelet követése. Ezért a rendszerek az adatok 
minden verzióját megőrzik a rögzítés ill. változtatás 
időpontjával és a műveletet végrehajtó azonosítójával. 
Az adatváltoztatások követése az auditálás (audit 
angolul hivatalos ellenőrzést jelent).

Az auditálás során kimutatások készíthetők az 
adatállomány mindenkori állapotáról, a végrehajtott 
változásokról; ez fontos részét képezi a GMP és a GLP 
dokumentációjának.

Egyéb szolgáltatások

A LIMS-ek funkcióit kifejezetten minőségbiztosítási 
szempontból elemeztük. A korszerű értelemben vett 
minőségbiztosítás része a laboratóriumok munkáját 
ellenőrző analitikai minőségbiztosítás. Erre már utal
tunk a mérési eredmények statisztikus értékelésénél; 
ide tartozik a műszerek nyilvántartása, a felhaszná
lók számától függő, vagy meghatározott időszakon
ként szükséges ellenőrzések, kalibrálások jelzése és re
gisztrálása, a vizsgálatok részletes műveleti utasítá
sainak (standard operation procedures, általánosan 
használt rövidítése SOP) tárolása és karbantartása.

Mint minden információs rendszernél, a LIMS- 
eknél is külön modul biztosítja az adatok archiválását 
és visszahívását.

Mibe kerül a LIMS?

A fentiekben megkíséreltük a LIMS-ek nyújtotta le
hetőségeket vázolni: nyilvánvaló, hogy mindazok, akik 
fontolgatják egy LIMS beszerzését, az informatikai 
előnyök ismeretében elsőként a beruházási költsége
ket mérlegelik.

A LIMS beszerzésének költségeit eleve két részre 
kell bontani: egyik része a hardver- és szoftver 
költségek -  ezek az igények megfogalmazása után már 
elég jól becsülhetők - , a másik része az adaptálás 
és betanulás költsége, ami a már meglévő előzetes 
tapasztalatoktól, a munkatársak szakképzettségétől 
és nem utolsósorban a fogadókészségüktől függ.

nikl

A hardver- és szoftver-költségek szorosan össze
függnek. A nyolcvanas években széles körben elterjedt 
személyi számítógépek (PC-k) ma már szinte min
den laboratóriumban megtalálhatók, vagy viszonylag 
kis befektetéssel beszerezhetők; több munkahelyes la
boratóriumokban nagyon elterjedtek a PC-hálózatok 
is. Ennek ellenére az igazán nagy teljesítőképességű 
LIMS-ek miniszámítógépes háttérrel működnek, bár a 
realitásokhoz alkalmazkodva vannak sokrétű szolgál
tatásokat nyújtó, PC-re alapozott LIMS-ek is [l]. Sok 
kisebb laboratórium igényeit egy PC-bázisú LIMS ki
elégíti; ennek is tulajdonítható, hogy egy 1989-ben ké
szült felmérés szerint a felhasználók 43 %-a hardver
ként a PC-ket részesíti előnyben [2]. Szembe kell azon
ban nézni azzal, hogy egy PC-re alapozott LIMS sem 
a szolgáltatások, sem az adatbiztonság tekintetében 
nem nyújthatja ugyanazt, amit egy miniszámítógépes 
hátterű rendszer.

Erősen vitatott, hogy egy laboratórium munkáját 
saját specifikációja alapján készült, a helyi adottsá
gokhoz alkalmazkodó, ezért kevés változtatást igénylő 
és a munkatársak által könnyebben elfogadott, vagy 
egy „profi” , nagyteljesítményű, költséges, és sok 
munkával adaptálható LIMS teszi hatékonyabbá [3j. 
Mindkét megoldásnak vannak támogatói és ellenzői; 
a saját programnál egy egyszerű változat elkészítését 
és a felhasználók aktív közreműködésével való tovább
fejlesztését javasolják. Anélkül, hogy ennek a részle
teibe belemennénk, kétségtelen, hogy a saját specifi
káció alapján készült rendszert könnyebben fogadják 
el, mert kevesebb változtatást kíván az ügymenetben; 
ugyanakkor költségesebb egy rendszert egy felhasz
náló számára készíteni, mint kereskedelmi termékként 
forgalmazni. A hibák kiküszöbölése is nehezebb, ha 
csak egy vállalatnál folyik a tesztelés.

Kész LIMS vásárlása esetén tisztában kell azzal 
lenni, hogy nincs olyan LIMS, amely egy konkrét labo
ratórium igényeinek teljes mértékben változtatás nél
kül megfelel; a kész rendszerek általában az igényelt 
funkciók 80-95%-ával rendelkeznek. Érdemes alapo
san tanulmányozni a kész szoftver teljesítménye és a 
vásárló igénye közti különbségeket, mert a felhaszná
lónak kell elvégeznie a „méretre szabást” (costumisa- 
tion), ami jó választás esetén a költségek 5%-a, rosszul 
választott LIMS-nél azonban az 50%-ot is elérheti: na
gyon rossz választás esetén a beszerzési költségeket az 
adaptálás költségei még meg is haladják. Ezt csak úgy 
lehet megelőzni, ha a felhasználó nagyon részletesen 
megfogalmazza az igényeit, és egyezteti a szoftver for
galmazójával. Ezzel elkerülhető, hogy a vásárló irre
ális igényeket támasszon, és előre tisztázható, hogy a 
készítő milyen támogatást nyújt az adaptáláshoz [4].

Konkrét árat természetesen csak konkrét rend
szerre lehet mondani; általánosságban azonban az 
árat az határozza meg, hogy egyidejűleg hányán hasz
nálhatják a rendszer azonos funkcióját. Ezek szá
mának növekedésével az ár meredeken emelkedik. A 
nagyságrendet ismertetendő csupán annyit említünk 
meg, hogy 1991-ben az angliai LIMS konferencián ki
állított rendszerek szoftver ára 10.000 és 80.000 £  kö
zött mozgott.
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A forgalomban lévő miniszámítógépek közül a leg
több rendszer a nagyon elterjedt DEC (MicroVAX, 
VAX) számítógépen alapul, de több rendszert dolgoz
tak ki Hewlett-Packard számítógépekre is. A LIMS- 
ek nagyon fontos vonása, hogy a saját adatbázisukon 
kívül egyéb adatbázisokat is tudnak használni, így 
könnyen integrálhatók a vállalatok más adatbáziso
kon alapuló egyéb rendszereibe.

A kereskedelmi forgalomban kapható LIMS-ek

A LIMS piacot néhány nagy céghez kapcsolódó 
szoftver-osztály termékei uralják. Az alábbiakban 
csak azokat a LIMS-eket említjük, amelyek vegyi
pari, gyógyszeripari, élelmiszeripari szempontból szá
mításba jönnek; a kifejezetten alkatrészgyártásban al
kalmazott LIMS-ekkel ebben a közleményben nem 
foglalkozunk.

Mielőtt az egyes konkrét termékek ismertetésére 
kerülne sor, szeretnénk hangsúlyozni, hogy a közle
ményben ismertetett funkciókkal mindegyik rendszer 
rendelkezik, ill. ezek végrehajtása konfigurálható. A 
rendszerek lehetővé teszik a menüknek a felhasználó 
ország nyelvére való átírását, ami a bevezetést nagyon 
megkönnyíti. A különbségek abban vannak, hogy a 
rendszer készítői általánosan alkalmazható, ezért so
kat tudó, de sok adaptálási munkát igénylő rendszert 
kívántak készíteni, vagy egy-egy iparág igényeinek ki
elégítését célozták meg, ezért azon belül a szokásos 
igényeket már figyelembe vették.

A legelterjedtebbnek tűnik a Beckmann Instru
ments Ltd. Lab Manager LIMS-e. A cég már a 60-as 
évek végén kezdett a műszerekről on-line üzemmód
ban gyűjtött adatok feldolgozásával foglalkozni; a Láb 
Manager LIMS-et használó vállalatokról nagyon im
ponáló referencialistát tudnak felmutatni. A rendszer 
kiemelkedően jó tulajdonsága, hogy több száz mű
szerhez biztosít interfészt; tudomásunk szerint ebből 
a szempontból mindegyik rendszer közül a legtöbbet 
nyújtja [5]. Konfigurálása igen nagy munka, a cég az 
üzembehelyezéshez a programot jól ismerő saját szak
embert küld, ezzel együtt az adaptáláshoz szükséges 
időt legalább 6 hónapra, a teljes működéshez szüksé
ges időt pedig mintegy két évre becsülik.

A Beckman cég felmérte a PC-ken üzemelő LIMS- 
ek iránt mutatkozó igényt, és forgalomba hozta a 
Láb Manager LIMS-nek egy PC-n ill. PC-hálózaton 
futtatható szűkített változatát, az EasyLIMS-et. Az 
EasyLIMS nagyon népszerű, igen sok szolgáltatása 
van, megfelel a GMP és a GLP alapelveinek. A PC-k 
bizonyos mértékig korlátozzák a teljesítőképességet, 
ezért az EasyLIMS inkább kutatólaboratóriumokban 
használható, előnye éppen a rugalmasság. A minőség- 
biztosításban szükséges merev előírások kezelésére a 
rendszer kevésbé alkalmas.

Nagyon népszerű a Perkin-Elmer NELSON SQL- 
LIMS-e (az SQL a Structured Query Language, a 
strukturált lekérdező nyelv rövidítése). A rendszer 
rendkívül sokoldalúan tudja a mérési adatokat ke
zelni, sokdimenziós adatok kezelésére alkalmas. A mi
nőségbiztosítási funkciókat nagyon kifinomult, bonyo

lult formában, GMP konform módon hajtja végre. 
Oracle adatbázisokkal kommunikál, az Oracle lekér
dezések alkalmazhatók.

A FISONS Instruments cég VG LIMS-e egyre na
gyobb teret hódít, ami annak tulajdonítható, hogy 
a cég felismerte az egyes iparágak eltérő igényei
ben rejlő lehetőségeket, és forgalomba hoz gyógyszer- 
ipari, vegyipari, élelmiszeripari, vízgazdálkodási, stb. 
LIMS-eket, amelyek már alapértelmezésben a megfe
lelő iparágak speciális igényeinek megfelelő funkciókat 
tartalmazzák. Ügy tűnik, hogy ezzel nagyon komoly 
konkurrenciát teremt a többi LIMS forgalmazónak, és 
pillanatnyilag a legtöbb érdeklődőt vonzza.

Az ICI cég ACCOMPLIS rendszere kifejezetten az 
analitikai laboratórium igényeinek szemszögéből ké
szült; nagyon nagy súlyt helyeztek a könnyű kezelésre, 
a vonalkódok alkalmazására, amit nemcsak a min
ták azonosításánák, hanem a vizsgálatok kijelölésére 
is használnak. A rendszer adatbázisvezérlésű, a törzs
adatbázis szerkezete kötött, mert vezérlő funkciót tölt 
be; ennek előnye, hogy a törzsadatbázis és a kódrend
szer megtervezése kevesebb munkát igényel, mint az 
előző rendszereknél. A rendszert mind a vegyianyag-, 
mind a gyógyszergyártás területén alkalmazzák; egy
előre elsősorban az ICI vállalatai használják, most ke
rül piacra.

A LABSYS LIMS az egyetlen IBM 400 gépre terve
zett rendszer; alapjául a gyógyszeripar minőségbizto
sítási igényei szolgáltak, amely feladatnak maradékta
lanul megfelel. A rendszer a gyártásközi ellenőrzésre 
is alkalmas, nagyon nagy hátránya, hogy az IBM 400 
gép más gépekkel nem kompatibilis, ezért a program 
feltehetően nem fog széles körben elterjedni.

A Hewlett Packard cég LIMS-éről sajnos nem áll 
rendelkezésükre részletes információ, bár feltételez
zük, hogy a LIMS megfelel a cég szokásosan magas 
színvonalának.

Számítógépes minőségbiztosítási rendszerek 
Magyarországon

A bevezetőben említettük, hogy elsőként a gyógy
szeripar igényelt LIMS-eket; érthető, hogy Magyar- 
országon is a gyógyszeriparban jelentek meg az első 
rendszerek. A hazai lehetőségeknek megfelelően PC- 
hálózaton alapuló minőségbiztosítási rendszer kidol
gozásába kezdett a nyolcvanas évek második felében 
két gyógyszergyár: A BIOGAL és a CHINOIN.

A BIOGAL Gyógyszergyár és a Budapesti Mű
szaki Egyetem közös munkájának eredményeképpen 
olyan számítógépes minőségbiztosítási rendszer ké
szült, amely rendelkezik a legfontosabb funkciók
kal: alkalmas a mintavétel, vizsgálatkijelölés, vizsgá
lati eredmények regisztrálása, minősítés, részminősí
tések összevonása, felszabadítás és műbizonylatkészí
tés funkcióinak ellátására. A rendszer tudja kezelni az 
új minták vételét, az átdolgozott mintákat, egy spe
cifikáció szerint minősített minta átminősítését más 
specifikáció előírásai alapján [6].

A rendszer a BIOGAL Gyógyszergyárban több éve 
üzemszerűen működik, más gyógyszeripari és vegyi-
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pari vállalatok is átvették a programot [6]. Mivel a 
rendszer eredetileg a BIOGAL szervezetét és ügy
rendjét képezte le, sok funkcióját a felhasználók igé
nyeinek megfelelően konfigurálhatóvá kellett tenni; az 
újabb verziók nagyon sok olyan szolgáltatást nyúj
tanak, amelyek segítségével a programot különböző 
szervezetű vállalatok is könnyen alkalmazhatják.

Részben a PC-háttér korlátái miatt, részben pedig 
azért, mert bizonyos funkciókat a program készítése 
idején még nem igényeltek a gyógyszeripari minőség- 
biztosításban, a rendszerből hiányoznak a protokoll- 
vezérlésű -  pl. stabilitásvizsgálati -  funkciók, és nincs 
lehetőség műszerekkel való összekapcsolásra.

A CHINOIN és a Számítástechnikai Kutató Inté
zet együttes munkájával kialakított, ugyancsak PC- 
hálózaton működő rendszer funkciói szintén alkalma
sak a minőségbiztosítási feladatok többségének ellá
tására. Bár a két rendszer között vannak eltérések, 
ezek inkább a megvalósítás módjában jelentkeznek, a 
funkciók többsége megyegyezik. Külön érdemes hang
súlyozni, hogy amíg a LIMS-ek alkalmassá tehetők 
a minőségbiztosítási funkciók ellátására, a két hazai 
rendszer kifejezetten célprogram, amely erre készült, 
és mint gyógyszeripari minőségbiztosítási rendszer, 
nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét.

Nagyon jelentős eredményként könyvelhetjük el, 
hogy Magyarországon m ár a nyolcvanas évek végén

olyan rendszerek készültek, amelyek a fejlett ipari or
szágokban forgalmazott LIMS-ek által nyújtott szol
gáltatások teljesítését célozták meg, és a gyógyszer- 
ipari minőségbiztosításban több éve sikerrel alkalmaz
hatók.

Az eddig szerzett tapasztalatok alapján az Orszá
gos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatásával most 
van fejlesztés alatt egy új minőségbiztosítási rendszer, 
amely a tervek szerint már rendelkezni fog a széles 
körben való alkalmazáshoz szükséges rugalmas voná
sokkal, és alkalmas lesz arra, hogy a közeljövőben vár
hatóan kialakuló vállalati információs rendszerekbe 
integrálják.

A  kézirat beérkezett: 1991. szept. 12.
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Egyesületi étet

MKE hírek

Az M KE Intéző Bizottsága a
nyári szünet utáni első ülését 1992. 
szeptem ber 9-én tartotta . Az ülésen 
Gálost György ügyvezető főtitkár szá
molt be a nyár folyamán történt ese
ményekről. Kiemelte, hogy az MKE ál
tal az Ipari és Kereskedelmi Minisz
térium részére m egfogalm azott me
zőgazdasági kemikáliákkal kapcsolatos 
válságkezelő program javaslatelem ei a 
kormány iparral foglalkozó előterjesz
tésébe belekerültek. Ennek az előter
jesztésnek a vegyiparra vonatkozó ré
szei lapunk más helyén olvashatók 
lesznek.

A Német Kémikus Egyesület felé el
m ent együttm űködési javaslatra pozi
tív  válasz érkezett, amennyiben ren
dezvényeinkre 50% -os részvételi díj- 
kedvezményt ajánlottak fel, valam int 
közös rendezvények szervezésében rész
véte li szándékukat nyilvánították.

A  Középiskolai Kémiai Lapok (KO- 
K ÉL) nemzetközi bemutatkozásához a 
Bangkokban megrendezésre kerülő ké
m ia tanári világkonferencián a M űve
lődési és Közoktatásügyi Minisztérium  
anyagi támogatást adott.

Megkezdősött az Amerikai K ém i
kus Egyesület és az MKE közötti ak

tív kapcsolat szakmai tapasztalatcsere 
formájában.

A  nyári nagyrendezvények sorában 
a Vegyészkonferencia és a K ém ia Ta
nári Konferencia a vártnál nagyobb  
résztvevő számm al és szakmai sikerrel 
zárult. A  rendezvényekről lapunk ké
sőbbi számaiban közlünk beszám olót.

A továbbiakban az IB Zemplén 
Géza-díjra terjesztett elő javaslatot.

Gálost György ügyvezető főtitkár a 
szakosztályi, területi, munkahelyi tit
károk m egbeszélésén tájékoztatást a- 
dott a nyári eseményekről. Kérte a tit
károkat a rendezvények számának és 
az azokon való részvételi szám csökke
nése m iatt, hogy a visszatérő rendez
vények iránt fokozottabb figyelmet for
dítsanak.

Banai Endréné
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A gyógyszeripari minőségbiztosítás hazai helyzete

A gyógyszer és minősége

A gyógyszer olyan anyag vagy termék, melyet élő 
szervezetbe juttatva betegségek gyógyítására, megelő
zésére, fiziológiás funkciók visszaállítására vagy kor
rigálására, esetleg megállapítására alkalmaznak. A 
gyógyszer minden más árutól különbözik abban, hogy 
míg azok legtöbbje elvileg bármikor megismételhető 
és jól modellezhető mechanikus vagy fizikai-kémiai 
rendszerekben kerül alkalmazásra, addig a gyógyszert 
egyedenként eltérően viselkedő, nehezen és pontatla
nul modellezhető, legjobban még egy hasonló bizony
talan rendszerrel összhasonlítva vizsgálható biológiai 
rendszerben alkalmazzuk, mégpedig legtöbbször egy 
megismélethetetlen élő rendszerben: az emberben.

Általánosságban gyógyszeren a felhasználásra kész 
gyógy szer formát értik, amelyhez a hatóanyagnak a 
szervezetbe való bejuttatását lehetővé tevő és a ha
tás kifejtését megkönnyítő komplex rendszer kialakí
tásához különböző segédanyagok és csomagolóanya
gok is szükségesek. Ezek ebben a vonatkozásban a 
tágabb értelembe vett gyógyszer fogalomkörbe és így 
annak szabályozási területébe tartoznak. A komplex 
gyógyszer-rendszer kialakítására és az alkotó elemek 
egymáshoz való illesztésére megfelelő technológia és 
eszközök is kellenek. Az ezek segítségével kialakított 
gyógyszer minőségét mindezek eredete, sajátságai, fel
használási módja nagymértékben befolyásolja.

A minőség a dolgok lényegét jellemző tulajdonsá
gok összessége. Valaminek az értékelését is magában 
foglaló jellege. A minőség milyenséget jelent. A fő
név önmagában nem állhat, hanem mindig jelzővel: jó 
minőség, megfelelő minőség, rossz minőség, aszerint, 
hogy a tulajdonságok összessége az elvárt (előírt) tu
lajdonságok összességével azonos vagy attól eltérő.

A hétköznapi szóhasználat szerint a jelző nélküli 
minőség jó minőséget, megfelelő minőséget jelent, 
így a minőségellenőrzés a megfelelő, a jó minőség 
meglétéről való meggyőződés, a minőségbiztosítás a 
jó minőség eléréséhez, ellenőrzéséhez és az ebből nyert 
információk visszacsatolásához szükséges szabályok és 
cselekvések sorozata.

Minden termelésnek általában, a gyógyszerelőállí
tásnak pedig különösen a jó minőségre való törek
vés az alapkövetelménye. A termék a vele kapcsola
tos elvárásoknak maradéktalanul csak akkor tesz ele
get, ha a felhasználási célnak mindenben megfelel. 
Gyógyszer esetében ez azt jelenti, hogy annak azo
nossága, biztonságossága, hatásossága, tisztasága és 
stabilitása az előírt körülményeket kielégíti. Ezért van 
az, hogy bár a gyógyszerelőállítás folyamata, tech
nológiája, gépparkja, egyes esetekben a gyógyszerek 
alkalmazási módja is nagyon hasonló (néha azonos) 
a más termékek esetében találhatókhoz, a gyógyszer 
különleges áru, vele szemben más, szigorúbb elvárá-
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saink vannak, előállítását, forgalmazását, felhasználá
sát több és részletesebb előírás szabályozza, mint más 
termékekét.

A gyógyszergyártással kapcsolatos minimális köve
telményeket, szabályokat, előírásokat a szakmai tes
tületek, nemzetközi szervezetek és hatóságok által ki
adott gyógyszerkönyvek, kódexek, irányelvek rögzítik. 
Ezek betartása az illető előírás érvényességi területén 
kötelező, szemben az egyéb termékekkel kapcsolatos 
szabványokkal, amelyeknek való megfelelés csak bizo
nyos összefüggésekben kötelező, azok egyéb esetekben 
csak ajánlás jellegűek.

A gyógyszerek forgalombahozatala hatósági enge
délyezéshez, úgynevezett törzskönyvezéshez kötött. 
Az engedélyezési eljárás során rögzítik nemcsak a 
gyógyszer mennyiségi és minőségi adatait, hanem a 
gyártási eljárás paramétereit is és a továbbiakban 
ezekhez szigorúan kell ragaszkodni. Ezektől eltérni 
csak újabb hatósági engedély birtokában lehet, amely
hez törzskönyvi átjelentés szükséges.

A gyógyszergyártással kapcsolatos két legfontosabb 
szabály, amely mintegy foglalatát adja az összes többi 
szabálynak:
-  Csak megfelelő és meg nem felelő minőségű gyógy

szer létezik. A gyógyszer vagy eleget tesz az összes 
elvárásnak, vagy nem. Vagy azonos a törzskönyve
zéskor rögzített minőséggel, vagy nem. Nincs osz
tályos gyógyszer-áru, ilyen vagy olyan célra korlá
tozottan felhasználható és ezért csökkentett ellen
értékű gyógyszer.

-  Az eredetileg rögzített törzskönyvi előíráshoz nem
csak a termék minősége, de a gyártás körülményei, 
a megkívánt minőség elérésére alkalmas kiindulási 
anyagok, a technológia lefolytatása stb. vonatkozá
sában is mindenkor ragaszkodni kell.

Az igények megnövekedése

Amikor valahol sikerül az egészségügyi minimumot 
meghaladni, van elég gyógyszer az életbenmaradás- 
hoz, bizonyos százaléknál már nem halnak meg töb
ben a célzott, speciális terápia hiányában, akkor el
kezdenek az emberek igényesek lenni. Amíg és ahol 
a lakosság fertőzött vizet kénytelen fogyasztani és a 
bilharziázis, a malária vagy a tbc népbetegség, addig 
és ott mindegy, hogy milyen a gyógyszer, csak legyen.

Amikor az életkörülmények, a speciális terápia hi
ánya és a mortalitás vagy lerokkanás közötti össze
függések, a levegőszennyezettség és bizonyos területek 
iskolásainak rosszabb tanulmányi eredményei vagy a 
nagyvárosi szmog vagy zajártalom és a tüdőpana
szok vagy idegrendszeri panaszok közötti összefüggé
sek már nem nyüvánvalóak, nem feltűnőek, nem ön
magukért beszélőek vagy letagadhatóak, akkor -  és 
természetesen akkor is, amikor az egészségügyi hely
zet valóban kielégítő -  megnőnek az igények.
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Az igények arra irányulnak, hogy
-  legyen elég gyógyszer, minden beteg hozzájuthas

son betegsége gyógyszeréhez;
-  bizonyos speciális betegségek speciális gyógyszerei 

vagy mindennapos betegségek egyre hatásosabb, 
célzottabb, rövidebb, olcsóbb terápiát lehetővé tevő 
gyógyszerei álljanak rendelkezésre;

-  a forgalomba (a beteghez, az orvos kezébe) ke
rülő gyógyszerek fokozottabb mértékben legyenek 
biztonságosak, hatásosak, stabilak. Más szóval a 
gyógyszerek minőségének javítását igénylik.
Az igények tehát a gyógyszerellátás (-termelés) 

mennyiségi és anyagi oldala (ár, biztosító, ellátási 
formák) és szervezettsége terén jelentkeznek először, 
de a mennyiségi, anyagi és szervezettségi igényeket 
azonnal követi a minőségi igények kialakulása.

Az orvosok igénylik az egy-egy hatóanyag támadási 
helyének (célpontjának) a leszűkítését, a hatás speci
fikusságának növelését, a hatás időben szabályozását, 
szűkítését vagy éppen elnyújtását.

A hatóságok félnek a váratlan- és mellékhatásoktól, 
a Contergan szerű borzalmaktól, ezért körülbástyáz
zák magukat és a készítményeket kikötésekkel, felté
telekkel, előírásokkal.

A jobb minőségre való törekvés minden hasznos és 
dicséretes oldala mellett még a konkurenciaharcnak 
is eszköze. Az egyre szigorúbb előírások követelésével 
a nagy és monopolhelyzetben lévő cégek megkísérlik 
megfojtani az igényeknek teljes mértékben eleget 
tenni nem tudó kicsiket.

A minőség garanciája az ellenőrzés

A gyógyszerek minőségi szintjének garanciája, hogy
a gyógyszer és előállítása ellenőrizve legyen. Ennek
fejlődési fokozatai:
1. A vásári kuruzsló „szeréről” el kell hinni, hogy 

használni fog.
2. Amikor a gyógyszerelőállítás a gyógyszertárakba 

került, akkor a minőség garanciája a patikus kép
zettsége lett. Ha az nem akart szándékosan hami
sítani, vagy nem követett el véletlen hibát, akkor 
a gyógyszer a felhasználás szempontjából megfelelő 
lett.

3. A gyógyszertárakban készített, majd a gyári lép
tékben előállított gyógyszer kezdetben azonosságra, 
később tartalomra is, kezdetben organoleptikus, 
majd fizikai, kémiai és végül biológiai módszerekkel 
történő ellenőrzése, azaz a minőségellenőrzés volt a 
fejlődés következő fázisa.

4. A gyártási körülmények, kiinduló anyagok, eszkö
zök, a pontos receptura megszabása és ellenőrzése 
már magasabb színvonalat tételez fel. Ez már a 
technológia, az eszközök stb. vonatkozásában op
timalizálást kíván meg.

5. Az egyes eszközök, részfolyamatok kvalifikálása, az 
eljárás (gép+technológia) validálása napjaink köve
telménye; kvalifikálás =  annak bizonyítása, hogy a 
kiválasztott eszköz megfelelő, a paraméter lehetsé
ges (a gép tudja ezt), a kívánt cél ezzel elérhető. Ez
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az egyes rész-alkotók vizsgálata; validálás =  annak 
bizonyítása, hogy az előírt anyag + eszköz +  para
méter + technológia előírásszerű alkalmazásával a 
megkívánt minőségű termék (hatásos gyógyszer) ál
landó, egyforma minőségben történő előállítása biz
tonságosan megtörténik.

6. A minőségre való törekvés a gyártó részéről a 2. 
ponttól kezdve tudatos hozzáállást, a 3. ponttól 
rendszeres és célszerű ellenőrzési munkát és szer
vezetet, a 4-5.pontoktól kezdve sajátos minőség- 
filozófiára alapozott elkötelezettséget, a teljes vál
lalati működésnek a jó minőség elérésének szolgá
latába való állítását követeli meg. Ez a minőségbiz
tosítás.
Minőségellenőrzés — a gyártásban részt vevő ele
mek és a végtermék minőségének gyártás előtti, 
alatti és utáni ellenőrzése.
Minőségbiztosítás =  mindazoknak a szabályokon 
alapuló tevékenységeknek a rendszere, amellyel a 
terméket a tervezési fázistól, a körülményeken, a 
felhasznált forrásokon, az előállítás folyamatán ke
resztül figyelemmel kísérik. Ez a felhasznált anya
gok és termelési körülmények (emberek, eszközök, 
eljárások) ellenőrzését is jelenti, így a termék lét
rejöttének teljes folyamatában őrködik azon, hogy 
csak megfelelő (előírt, engedélyezett) minőségű ter
mék keletkezhessen.
A minőségellenőrzés (Quality Control) bizonyos in

formációk egyirányú áramlását és azoknak a fogadó 
helyen történő feldolgozását, értékelését jelenti. En
nek továbbfejlesztett változata az olyan rendszer, 
amelyben a beérkező információk alapján kidolgozott 
intézkedések visszacsatolása is megtörténik. Ez a mi
nőségirányítás. Az angol nyelv szerencsés, a control 
szó ellenőrzést és irányítást is jelent egyszerre, a ma
gyar nyelvben erre az összetett fogalomra két szót kell 
használni.

A minőségbiztosítás (Quality Assurance) sokféle, 
sok helyről beérkező információ feldolgozását, értéke
lését, következtetések levonását, intézkedések vissza
csatolását jelenti. A minőségbiztosítás kezdetleges 
módon, kis léptékben, fáradtságos és időigényes „pa
pír-ceruza” módszerekkel, mechanikus vagy elektroni
kus segédeszközök alkalmazásával is elvégezhető. Igazi 
megoldást a számítástechnika által biztosított időkí
mélő, gyors, sokrétű és precíz módszerek jelentenek.

A minőségbiztosítás hazai fejlődése

A hazai gyógyszeripar minőségbiztosításának gyö
kerei 60-70 évvel ezelőttre nyúlnak vissza. Akkoriban 
a magyar gyógyszeripar kifejlődésével párhuzamosan 
a vállalatok létrehozták saját belső igényeik és a külső 
elvárások kielégítésére analitikai (minőségellenőrző) 
laboratóriumaikat és az Országos Közegészségügyi In
tézet megalakulását követően a hatósági ellenőrzést is 
megszervezték.

A II.világháború után nagy fellendülés következett 
be a magyar gyógyszeripar életében. Ennek tényezői 
részben a mennyiségi termelés felfutása:
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-  fedezni kellett a belföldi szükségletet;
-  speciális betegségek speciális gyógyszereinek -  rész

ben kerülő szabadalmak, részben licencia vásárlás 
útján történő -  hazai előállítása;

-  bizonyos exportpiacok megnyíltak a magyar gyógy
szerek előtt;

részben a minőség terén tett pozitív lépések voltak:
-  belső, öntörvényű fejlődés révén;
-  lelkusmeretes emberek lelkesedése révén;
-  a külső piacok ilyen irányú igényeinek kielégítésére. 

A termelés felfutása részben előmozdítója, de sok
szor gátja is volt a minőségi fejlődésnek. Hátrányos 
hatást fejtettek ki az adott politikai és gazdasági kö
rülmények között:
1. A népgazdaság helyzete és egész rendszere az ol

csóbb beszerzési források felé tolta el kereskedel
münket még akkor is, ha ezért minőségi enged
ményt kellett tenni.

2. A beruházásoknál a szakmai szempontok figyelem- 
bevétele helyett előnybe kerültek az olcsóbb forrá
sok, vagy azok, amelyekért többet lehetett utazni 
külföldre. így jöhettek létre pl. az összes illesztési 
és összehangolási problémával olyan gyártósorok, 
amelyeknek fő alkotóelemeit különböző és földraj
zilag egymástól távoli szállítóktól szerezték be.

3. Az ellátási kötelezettség kimondása a gyógyszeri
part gyártásra és szállításra kötelezte, de nem volt 
ugyanez a helyzet a háttéripar vonatkozásában, így 
bizonyos beszerzések csak anyagi áldozatok árán 
történhettek, amelyeket gyakran a minőség rová
sára akartak kiegyensúlyozni.

4. Ugyanez vonatkozott a háttériparra is, súlyosbítva 
avval, hogy ezek általában más iparágakhoz, más 
felügyeleti és irányító szervekhez tartoztak, mások 
voltak a prioritásaik, a gyógyszeripar minőségi igé
nyeinek teljesítése sokszor sokadrangú problémájuk 
volt csupán.

5. Piacaink legtöbbike igénytelen volt, ez igénytelen 
árut eredményezett.

6. Az országos ellenőrző hatóság nem tartozott sem a 
gyógyszeriparral, sem a háttériparral azonos irányí
tás alá. Megfelelő jogszabály hiányában a hatóság 
egyrészt nem ellenőrizte és nem kötelezhette a mi
nőségi elvárásoknak megfelelő szállításokra a hát
téripart, másrészt a gyógyszeriparral szemben ad
dig a határig ment el, amíg saját lelkiismerete és a 
külföldi igények miatt el kellett mennie, de a gazda
sági és politikai rendszert ismerve világosan látta, 
hogy melyek azok a kapuk, amelyeket nincsen ér
telme (esetleg nem is tanácsos) döngetnie.

7. Ott ahol a vezető a saját, vagy legyünk jóindula
túnk, a munkatársai érdekét, gyors boldogulását, 
béremelését, prémiumát tartotta szem előtt, ott ezt 
rövid távon gyorsabban elérte a mennyiségi oldal
nak a minőségivel szemben történő előnybehelyezé
sével.

8. A találmányi és újítási rendszer is erre hatott. 
A díjazást mennyiségi mutatók alapján lehetett 
jól megállapítani, a minőségi célokat nehéz volt 
megfogalmazni és rövid távon bizonyítani.

Mindezek ellenére lehetett bizonyos esetekben a jó 
minőség irányába kimozdulni, ha
1. a felelősök lelkiismerete úgy diktálta;
2. az illetékes vezető hosszabb távra volt képes ter

vezni;
3. egyesek megfelelő összeköttetésekkel, hatalommal 

vagy néha egyszerűen csak szerencsével, a szóban 
így deklarált, de tettekben nem erre ható politikai 
és gazdasági ösztönzést a minőség biztosítása irá
nyába tudták felhasználni;

4. megfelelő szervezéssel a minőség gazdasági előnyeit 
ki tudták domborítani vagy éppen fokozni, pl. tőkés 
export, többlet devizabevétel stb;

5. a minőségügyért áldozni tudó vezető úgy tudta 
szervezni a dolgokat, hogy a minőség biztosítása a 
másik, befolyásos, de a minőségügy terén közöm
bös vagy éppen visszahúzódó vezetőnek előnyökkel 
járjon.
A minőség irányába történő kimozdulásnál hátrá

nyos, hogy az illetékeseket szemléletmódjuk kialakítá
sánál befolyásolja az, hogy a gyógyszeripar a kémiai 
technológia általános módszereit alkalmazza csakúgy 
mint a vegyipar egyéb ágai. A vegyipar azonban nem 
éri el a gyógyszeriparban megkövetelt optimalizálási, 
kvalifikálási és validálási szintet, holott a gyártáskö
rülményeket és a termék minőségére vonatkozó elvá
rásokat tekintve nem mindegy, hogy valamely sárga 
színű termék festék vagy gyógyszeralapanyag-e?

A többi iparág közül csak az űrkutatással és atom
energiával kapcsolatosak juto ttak  el a környezettisz
taság, hibátlan működés biztosítása -  ami a gyógy
szerhatással analóg -  területén arra vagy magasabb 
szintre, amelyet a gyógyszeriparnak is el kellett volna 
már érnie. Ennél a két iparágnál nyilvánvaló, hogy 
mekkora életkárosodást okozhat és milyen nagy ráfor
dításokat veszélyeztethet az esetleges hibás működés. 
Mindenki érti, hogy mekkora emberi és anyagi veszte
séget jelent, ha egy atomerőmű vagy űrrepülőgép mi
nőségbiztosítása nem hibátlan. Ezeknél nyilvánvaló és 
azonnal dokumentálható a veszély és a veszteség.

A gyógyszeriparban a ráfordítások összevethetők az 
atomenergia- és űrhajózási iparral. Az érintett po
puláció nagysága összehasonlítható az atomenergia- 
ipar által érintettel. Szerencsére ritka a Contergan- 
hoz hasonló, egyértelműen a gyógyszer mellékhatásá
ból származó tragédia, de sok apró hétköznapi tra
gédia előfordulhat. Ezek statisztikusan esetleg nem 
szignifikánsak, de az érintettek számára igazi tragé
diát jelentenek.

Hol tartunk ma?

Ilyen előzmények után hol tart ma a gyógyszer- 
ipar? Pozitív eredmények: a gyógyszergyártás szín
vonalát szabályozó Good Manufacturing Practices 
(GMP) szabályait minden hazai gyógyszergyártó al
kalmazza több-kevesebb sikerrel. Igényes, nyugati pia
cokra is exportálunk. A gyógyszerengedélyezési bead
ványokhoz -  az USA, Kanada, Nagy-Britannia stb. 
előírásai szerint -  készített dokumentumokat (Mas-
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ter File, Expert Report) ezeknek az országoknak a 
hatóságai tartalmi szempontból megfelelőnek tartják 
és elfogadják. A magyar ellenőrző hatóság rendsze
resen ellenőrzi, elvi állásfoglalásaival irányítja a mi
nőségbiztosítási munkát. Tagjai vagyunk a Pharma
ceutical Inspection Convention-nak, ami azt jelenti, 
hogy az igényes külföld is elfogadja a magyar minő
ségbiztosítási munka színvonalát, az országos hatóság 
ellenőrző és irányító tevékenységét. Tagjai vagyunk 
ezen felül a Pharmaceutical Evaluation Report rend
szernek, amely nemzetközi együttműködést biztosít a 
gyógyszertörzskönyvezés terén azáltal, hogy a hatósá
gok kölcsönösen elismerik egymás tudományos adato
kon alapuló értékelését.

A valóságban azonban nem ilyen szép és tökéletes a 
helyzet. A GMP megvalósításában általában csak az 
elfogadható szintig jutottunk el. Alapvető minőség- 
biztosító beruházásokat kell elhalasztani anyagi esz
közök hiányában. Általános a pénztelenség a gyógy
szergyártók között, ezért sok vezető még mindig a 
mennyiségi szemlélet, a gyors eredmények híve. Az or
szágos ellenőrző hatóság ellenőrző és irányító gárdája 
alulfizetett és létszámban sem elegendő, a legszüksé
gesebb feladatok ellátására alkalmas csupán.

A nagy állami vállalatok anyagi gondokkal küz
denek, külföldi tőkés társakat keresnek, privatizáci
óra törekednek. Ennek van előnye a minőségbiztosí
tás vonatkozásában, mert ha a privatizációban nyu
gati gyógyszergyártó cégek vesznek részt, akkor ezek 
hozzák a nyugati színvonalú minőségbiztosításra való 
törekvést, az ez irányú igényt és know how-t. Ha azon
ban a tőkét nem szakmabeli, hanem idegen vállalko
zások biztosítják, akkor fenn áll a veszély, hogy az új 
tulajdonos vagy résztulajdonos megint csak a mennyi
ségi oldal, az igénytelenség, de gyors haszon felé igyek
szik terelni a történéseket.

A gazdasági élet liberalizációja következtében na
gyon sok kisebb-nagyobb gyógyszergyártó lépett ki a 
piacra. Némelyiknek modern gépparkja, nyugati tőkés 
partner által hozott licenciái vannak, mások azonban 
egy-két készítmény előállítására szövetkezve tőkesze
gények, rosszul felszereltek. Veszélyt jelent a gyors 
visszatérülésre való törekvés, ami a hangsúlyt óha
tatlanul a mennyiségi vonásokra helyezi a minőséggel 
szemben.

Hogyan tovább?

Az eddigi igénytelen piacok beszűkülése, némelyik 
teljes megszűnése, az igényes, tőkés piacok felé való 
orientálódás és nem utolsó sorban a Közös Piachoz 
való közeledésünk páráncsolóan szükségessé teszik a 
gyógyszeripari minőségbiztosítás színvonalának eme
lését, a nyugati elvárásokhoz való hozzáigazítását.

Ennek több tényezője van. Az egyik a gyógysze
ripar és a hatóságok részben már megindult belső 
megújulása, melynek része lehet a mennyiségi szem
léletet levetkőzni nem tudó, a csak a kisebb ellen
állás irányában haladó vezetőktől és munkatársaktól 
való megszabadulás, valamint a minőségbiztosításnak
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a vállalatirányítási szemlélet és gyakorlat középpont
jába való állítása. Tudomásul kell venni, hogy a minő
ségre való törekvés nem egy tényezője csupán a gyógy
szergyártásnak, hanem alapvető filozófiája, amelynek 
a gyógyszergyártással bármilyen kapcsolatban műkö
dők egész tevékenységét át kell hatnia. A minőség biz
tosítása mintegy „vallása” legyen a gyógyszergyártó
nak. Bármit tesz, azt a minőség biztosításának szol
gálatában tegye.

A másik nagy feladat a modern eszközök és mód
szerek adaptálása. Ki kell fejleszteni a modern, számí
tógéppel támogatott minőségbiztosítási rendszereket. 
A minőségellenőrzést hatékony és az eredményt gaz
daságosan biztosító modern műszerekkel kell ellátni, 
amelyek számítógépes on-line kapcsolattal a termelés
sel összekapcsolva a kapott adatok alapján levont kö
vetkeztetések visszacsatolásával nemcsak minőségelle
nőrzésre, hanem minőségirányításra is alkalmasak, a 
control angol szó kettős értelmének megfelelően.

A gyógyszeriparban törekedni kell a számítógép
pel támogatott termelésirányítás kialakítására (CÍM, 
Computer Integrated Manufacture). Ebben fontos 
szerepe van a LIMS (Laboratory Information Mana
gement System) meghonosításának, amely a labora
tóriumokban a minőséggel kapcsolatban keletkezett 
adatok szervezett, célszerű és termelékeny információ- 
szolgáltató és visszacsatoló rendszerét valósítja meg.

Az ezt továbbfejlesztő QIMS (Quality Information 
Management System), nemcsak a laboratóriumban 
keletkezett adatokat, hanem minden, a minőséggel 
kapcsolatos adatot nyilvántartó, feldolgozó rendszer, 
amely a minőségbiztosítás adatáramlásának, adatfel
dolgozásának alapja. így a QIMS és a számítógép
pel támogatott termelésirányítási rendszerbe integ
rált anyagellátási, erőforrás gazdálkodási, statiszti
kus folyamatellenőrzési és statisztikus minőségelle
nőrzési rendszerek együtt egyszerű, gazdaságos mó
don teszik lehetővé az adatok generálását, feldolgozá
sát és az eredmények visszacsatolását, olyan számító
géppel támogatott termelésirányítási és minőségbiz
tosítási rendszert hoznak létre, amely garanciát nyújt 
a gyógyszertől megkívánt minőségi szint elérésére.

Olyan rendszereket kell kialakítani, amelyekben az 
emberi munkát a szakmai tervezésre és irányításra, 
a feldolgozott adatok által nyújtott alternatív meg
oldások közötti döntésre lehet korlátozni és amelyek
ben az adatgyűjtés, -feldolgozás, -értékelés munkája 
a számítógépre bízható, amely ezt minden (betáplált) 
szempontot figyelembe véve gyorsan és megbízhatóan 
elvégzi.

A gyógyszergyártás ismert alapszabálya, hogy az 
optimálisnak talált, validált és a törzskönyvben rögzí
tett paraméterekhez szigorúan ragaszkodni kell mind
addig, amíg a megfelelő kísérletekkel és eredmények 
statisztikus kiértékelésével nem bizonyított, hogy va
lamely módosítás jobb, biztonságosabb stb. gyógy
szert eredményezne. Ilyenkor az összes adat birtoká
ban a törzskönyvi előírások módosítását kell kérni a 
hatóságtól és ezután lehet a gyártási, forgalmazási 
stb. körülményeken változtatni. Ezeknek a munkák
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nak a gyorsítása, pontosítása terén hatalmas jelentő
sége van a számítástechnikának.

Mint azt az előzőkből láttuk, a helyzet nem rózsás, 
de bíztató lehetőségek körvonalai kirajzolódnak. Op
timizmusra ad okot, hogy
-  Új, mozgékony, újra és jóra fogékony gyógyszer- 

gyártó szervezetek és vállalkozások jelennek meg, 
amelyeket nem terhel a rossz beidegződés. Ezek fel
tehetően meg fogják tudni valósítani a minőségbiz
tosítás összes feltételét, erre a piac rá is kényszeríti 
a gyógyszergyártókat.

-  A külföldi partnerek, tulajdonosok révén pénz 
áramlik be a gyógyszeriparba; ez sok, eddig anyagi 
okokból meghiúsult projekt megvalósítására ad 
lehetőséget.

-  Az általános változások során eltűnnek a vissza
húzó erők, a mennyiségi szemléletű, a minőséggel 
szemben álló személyek.

-  A gyógyszeriparban egyre több az újat, többet 
akaró vezető.

-  A hivatalos kormányzati politika nem csupán sza
vakban minőségpárti.

-  A minőségfejlesztés útján az első lépéseket jó 
irányban már megtettük.

Mik a teendők?

A tennivalók, feladatok részben kormányzati szin
ten, részben az egyes vállalatok vonatkozásában je
lentkeznek.

Kormányzati szintű feladatok

-  Kívánatos lenne, ha a kormányzat gazdaságpoli
tikai szempontjai között a gyógyszeripar fennma

radásához szükséges külpiacok biztosítása is szere
pelne.

-  A kormányzati minőségpolitika keretében a minő
ségbiztosításban megfelelő szinten álló vállalatokat 
előnyösebb helyzetbe hozó támogatási, jogalkotási 
és állami vásárlási gyakorlatot kell folytatni.

-  Az ellenőrző hatóságot létszám, szakképzettség és 
anyagi vonatkozásban olyan szintre kell hozni, 
esetleg úgy kell meg- vagy átszervezni, hogy képes 
legyen ellenőrizni és irányítani a gyógyszeripari 
minőségbiztosítási munkát, annak színvonalát a 
külföldi hatóságok és partnerek felé megfelelően 
bizonyíthassa, annak hírét terjeszthesse.

Vállalati feladatok

-  A vállalatoknál a minőségbiztosítási filozófia átvé
tele és terjesztése kapjon meg minden támogatást.

-  Meg kell honosítani és alkalmazni kell a modern, 
számítógéppel támogatott minőségbiztosítási rend
szereket.
Hinnük kell abban, hogy ma már az érdekeltek felis

merték a gyógyszeripar színvonalának emeléséhez ve
zető utakat és rádöbbentek a gyógyszeripari minő
ségbiztosítás legfontosabb teendőire és azok feltétlen 
szükségességére. Az elvárások kialakultak, az igények 
jelentkeznek, a nagy betűvel írt ELET nélkülözhetet
lenné teszi a minőségbiztosítás fejlesztése irányába te
endő lépéseket.

Az előbbiekben vázoltak szükségesek ahhoz, hogy 
a magyar gyógyszeripar az ezredforduló után is mű
ködőképes legyen és a hazai egészségügy és gazdasági 
élet (export) meghatározó tényezője maradhasson.

A kézirat beérkezett: 1991. szept. 4.

Egyesületi élet

MTESZ hírek

A Szövetségi Tanács legutóbbi 
ülésén ismertették az Ipari és Ke
reskedelmi Minisztérium, valamint a 
MTESZ közötti kapcsolatok bővülé
sének, továbbá az OMFB pályázati 
rendszerének konkrét eredményeit.

A Mérnökszervezetek Világ- 
szövetsége ülésén Helsinkiben a Bu
dapesten alakult Közép-Kelet-Európai 
Regionális Tanács (RCC), mely a 
FENTO utódszervezete, képviseleté
ben Dr. Náray-Szabó Gábor MTESZ el

nök vett részt. Az ülésen Dr. Náray- 
Szabó Gábort a végrehajtó tanács tagjai 
sorába választották. Az ülésen felve
tődött, hogy az eddigi londoni székhe
lyű szervezet a jövőben budapesti köz
ponttal működjön. A döntés a jövő év 
elejére várható.

Új tagegyesölet a MTESZ-ben.
Az új egyesület a Gazdaságtudományi 
Társaság, mely minden tagegyesület
ből vár képviselőket tagjai sorába.

Banai Endréné

mkl1092. X L V I I .  É V F O L Y A M . 11. S Z Á M 481



Az átfogó minőségbiztosítás-minőségfejlesztés 
gyógyszeriparban

megvalósulása

VARGAY ZOLTÁN *

a

Bevezetés, fogalmak

Az utóbbi évtizedekben felgyorsult technikai fejlő
dés és a valódi piacgazdasági körülmények közötti ver
sengés a piaci részesedésért forradalmi változást ho
zott a termékek minősége tekintetében, az iparágak 
mindegyikében. Ezen változások két leglényegesebb 
oka:
-  a vállalatvezetés megváltozott szerepe a minőségi 

kérdések megoldásában,
-  a minőségellenőrzési rendszerek felváltása minőség

biztosítási-minőségszabályozási rendszerekkel. 
Eredetileg a minőségellenőrzést -  minőségszabá

lyozást csak a hibás termékek számának csökkenté
sére használták a gépsorokon. Napjainkban ez a tevé
kenység kibővült és átalakult átfogó minőségszabályo
zássá, amely kiterjed a kutatásra, tervezésre, fejlesz
tésre és marketingre. Még azok a vállalatok is, ame
lyek nem gyártó iparágak, mint például a nagykeres
kedelem, bankok, biztosítók stb. elkezdték az átfogó 
minőségszabályozás bevezetését.

Az ipari termék minősége magában foglalja a 
technológia valamint a vezetés minőségét is, és ezek 
együttesen eredményezik a teljes minőséget.

A vállalatnak állandóan törekednie kell, hogy a ter
mék minőségét meghatározó tényezőket egyenként és 
együttesen javítsa. Ez a feladat a minőségszabályo
zási kör rendszeres alkalmazása nélkül nem valósít
ható meg. A minőségszabályozás állandó ciklus, ami 
a tervezéssel kezdődik és végződik.

A szabályozási ciklus elemei a következők:
-  Tervezés (meghatározni egy tervet vagy minőséget, 

amelynek elérése a cél)
-  Alkalmazás (a terv megvalósítása)
-  Ellenőrzés (a megvalósított terv eredményének mé

rése és értékelése)
-  Cselekvés (amennyiben az eredmények az eredetileg 

kitűzött célt nem érték el, a szükséges további 
változtatások bevezetése)
A fentiekben felsorolt négy lépés akotja a sza

bályozás folyamatát. (Az angol nyelvű irodalomban 
ezt a szabályozási folyamatot PDCA-nak jelölik a 
Planning, Doing, Checking, Action szavak kezdőbe
tűi alapján.)

A PDCA ciklus minden egyes megállításakor igen 
gondos és hatékony ellenőrzést kell végezni. Ez foko
zottan igaz a PDCA ciklus megismétlésekor.

Jurán [l] meghatározása szerint a PDCA ciklus hét 
munkafázisra osztható:
-  A mérés tárgyának kiválasztása, azaz amit szabá

lyozni kívánunk.
-  A mértékegység kiválasztása.
-  A standard érték kijelölése, azaz a minőségi tulaj

donság meghatározása.

* C hinoin  Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.

mkl

-  Egy érzékeny eszköz alkalmazása, amellyel a tulaj
donság mérhető az adott mértékegységben.

-  A tényleges mérések elvégzése.
-  A tényleges és standard értékek közötti különbség 

értékelése és okának feltárása.
-  A különbség alapján döntés és cselekvés.

A gyógyszeripar jellege és fejlődése sok tekintet
ben jelentősen eltér a sorozatgyártó iparágaktól, bár 
nagy teljesítményű tablettázó, injekciótöltő és csoma
gológépeket használnak, amelyek sorozatgyártási te
vékenységek, így rokonságot mutatnak egymással.

Az átfogó minőségszabályozás gyógyszeripari 
szempontjai

Hosszú időn keresztül a gyógyszeriparban is a vég- 
ellenőrzés jelentette -  szinte kizárólag -  az előállító, a 
forgalmazást engedélyező hatóság, a kezelőorvos és a 
beteg számára az egyetlen biztonságot.

A gyógyszerek jellegéből fakadóan a minőséggel 
kapcsolatos igények -  a populáció védelmében -  
igen hamar szigorú nemzeti és nemzetközi előírások 
szabályozása alá került.

Annak érdekében, hogy kezelés közben a populáció- 
egyén-orvos kockázata minimális legyen, nagy felelős
ség hárul a gyógyszermolekulát előállítóra és a forga- 
lombahozatalt engedélyező hatóságra.

Igen jelentős feladat hárult és hárul az ebben a fo
lyamatban aktívan résztvevő partnerek mindegyikére.

Az alábbiakban ezek közül csak néhányat emelek ki 
a teljesség igénye nélkül:

Törzskönyvezést és forgalombahozatalt engedélyező 
hatóság

-  Bizonyosság arról, hogy a hatásosságot, ártalmat
lanságot, tisztaságot, megbízhatóságot hitelesen 
dokumentálja-e a kérelmező.

-  Bizonyosság arról, hogy a kérelmező rendelkezik- 
e az ellenőrzött gyógyszergyártás megvalósításához 
szükséges valamennyi személyi, tárgyi, szervezeti 
feltétellel és azokat rendeltetésszerűen használja-e.

-  A terápiás terület monitorozása annak eldöntésére, 
hogy az adott készítmény használata a kezelésre 
indokolt-e, vagy az esetleges mellékhatások, illetve 
hatásosabb készítmények megjelenése m iatt vissza
vonása javasolható-e.

Előállító

Az előzőekben felsorolt szempontok mindegyike az 
előállító számára igen fontos; ezek elsődleges felelős
sége az ő hatáskörébe tartozik. A dokumentumok
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megalapozottsága szempontjából bizonyítania kell, 
hogy azokat a tudományos ismeretek átgondolt alkal
mazásával és az előírások betartásával készítették.

Az új gyógyszerhatóanyagok, illetve készítmények 
bevezetésénél nagy nehézséget jelent -  de nélkülöz
hetetlen -  a gyógyszerkölcsönhatások mind szélesebb 
körű felderítése. Ezen ismeretek hiányában csak a 
terápiás visszajelzések összegyűjtéséből állapíthatók 
meg ezek az összefüggések.

A későbbiekben az előállító felelősségére és a meg
bízhatóságot nyújtó átfogó minőségszabályozási rend
szer elemeinek részletezésére visszatérek.

A kezelőorvos

-  A beteg pontos diagnosztizálása és a lehetőségek
hez igazodó leghatásosabb terápia kiválasztása, fi
gyelembe véve az egyén általános állapotát és az 
esetleges párhuzamos kezeléseket.

-  A készítmény személyre szabott dozírozása a mel
lette alkalmazott készítmények mérlegelésével.

-  Az egyre bővülő gyógyszerválaszték folyamatos kö
vetése az ismertetőkben és szakirodalomban megta
lálható javallatok és ellenjavallatok figyelembevéte
lével.

A beteg

-  Az orvos tájékoztatása a terápia megkezdése előtt 
a folyamatosan és időszakosan szedett gyógyszerek
ről.

-  Az orvosi utasítások maradéktalan betartása.
-  Az esetleg fellépő mellékhatások haladéktalan be

jelentése a kezelőorvosnak.
-  A terápiás hatást biztosító követelmények megtar

tása (dózis, bevételi időpontok, táplálkozási előírá
sok, tartózkodás szeszes italtól stb.).
Az átfogó minőségbiztosítást -  minőségszabályo

zást jelenleg szűkebb értelemben a terméket előál
lítóra vonatkoztatják. Nem le- vagy alábecsülve az 
előállító felelősségét, meggyőződésem, hogy az átfogó 
minőségszabályozás csak akkor valósítható meg, ha 
az előző folyamatban felsorolt résztvevők mindegyike 
(hatóság-előállító-kezelőorvos-beteg) a rá háruló kö
telezettségeket maradéktalanul betartja, és a többiek
kel partneri kapcsolatot alakít ki. Jelentős erőfeszítést 
kell tenni egymás megértése, a közös nyelv kialakítása, 
a feladatok kijelölése és az információs visszajelzések 
kialakítása érdekében. A cél mindenki számára közös: 
az egyén, illetve populáció megvalósítható legbizton
ságosabb védelme, a kívánt terápiás hatás elérése mel
lett.

A közös tennivalók közül részletesebben az előál
lító átfogó minőségszabályozási rendszerének legfon
tosabb elemeit foglalom össze.

Az átfogó minőségszabályozás megvalósulása a 
gyógyszerelőállítás folyamatában

Feigenbaun meghatározása szerint a minőségszabá
lyozás mindenki feladatává vált a vállalatoknál. En
nek a szemléletnek a megvalósulását jelenti az átfogó 
minőségszabályozás úgy, hogy az egyes résztevékeny
ségek egymáshoz kapcsolódó rendszert képeznek.

A gyógyszerkutatás -  fejlesztés -  gyártás -  keres
kedelem láncolatát minőségbiztosítási szempontból 

az ellenőrzött laboratóriumi munka 
(Good Laboratory Practice) 
az ellenőrzött klinikai pipróbálás 
(Good Clinical Practice) 
és ellenőrzött gyártási gyakorlat 
(Good Manufacturing Practice) 
irányelvek szabályozzák. Ezek rögzítik azokat az 

alapelveket, amelyek a vállalati minőségfilozófia alap
já t képezik. A gyógyszerelőállítónak minőségpolitiká
ját, szervezeti felépítését, kapcsolatrendszerét ehhez 
kell igazítania, de a megvalósításra számtalan lehető
sége van.

Az átfogó minőségszabályozás legfontosabb szem
pontjai a következők:
1. M inőségpolitika. Valamely szervezetnek a minő

séggel kapcsolatban tanúsított általános szándéka 
és irányvonala a felső vezetés által megadott hiva
talos megfogalmazásban.

2. M inőségvezetés. Az általános vezetési tevékeny
ségnek az a része, amely a minőségpolitikát megha
tározza és működteti.

3. Szervezet. A minőségirányítás megvalósításához 
szükséges szervezeti felépítés, felelősségi körök, el
járások, folyamatok és anyagi források összessége.

4. O k ta tá s , nevelés, trén in g . A minőségbiztosítási 
elvek, és azok gyakorlati megvalósításának megis
mertetése, elsajátítása és az ismeretek időről-időre 
felfrissítése az újabb ismeretekkel kibővítve.

5. M otiválás. Azon eszközök, amelyekkel az egyének 
hatékonyabb részvétele elérhető a minőségi kérdé
sek megoldásában.

6. É rtékelés. A minőségi információk „ összegyűj
tése” a forgalombahozatal előtt és után, ezek ér
tékelése és a tapasztalatok felhasználása a javítás 
érdekében.

7. M inőségszabályozás. Az adatok és ezek értéke
lése alapján a szükséges változtatások kezdeménye
zése és újabb adatok gyűjtése.

8. Új term ék  és technológia fejlesztése. A termék 
becsülhető életgörbéje alapján új „követő” termék 
kutatásának elindítása és gyártástechnológiai fej
lesztése, a minőségi tapasztalatok alapján. Tekin
tettel arra, hogy egyre szerteágazóbb bizonyíték és 
dokumentáció szükséges ahhoz, hogy az új techno
lógiának a korábbival való egyenértékűségét igazol
juk, csak igen körültekintő szakmai és gazdaságos- 
sági számítás elvégzése után indokolt ennek elindí
tása.

9. M inőségi előírások A technológiai folyamat el
lenőrzése és szabályozása szempontjából fontos 
pontok, paraméterek, határértékek és mérési mód-
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szerek meghatározása a gyártásközi ellenőrzések
hez, intermedierekhez és végtermékekhez.

10. E llenőrzés. A technológiai paraméterek betartá
sának, a belső ellenőrzéseknek és piaci visszajelzé
seknek rendszeres felügyelete és értékelése. Az ellen
őrzések alapján tapasztalt hiányosságok kiküszöbö
lése a minőségszabályozási folyamatok beindításá
val.
A minőségbiztosítás definíciója átfogó japán értel

mezés szerint, Mizuno [2] megfogalmazásában magá
ban foglalja:
-  a védelmet (security),
-  a kártérítést (compensation),
-  a jótállást (guarantee) a szerződés, illetve az ígért 

tulajdonságok tekintetében.
A minőségbiztosítás-minőségszabályozás széleskörű 

(átfogó értelmezése szerint a vállalat belső és külső 
kalpcsolatrendszerének, tevékenységének világosan át- 
tekinthetőnek, egyértelműnek és szabályozottnak kell 
lennie.

Jelenleg már messze nem elegendő, hogy a ké
szítményt GMP előírásoknak megfelelően gyártják. 
Egyre magasabb követelményeket állítanak a prekli- 
nikai, klinikai és fejlesztési vizsgálatokkal, dokumen
tációval szemben.

Kutatási és fejlesztési minőségbiztosítás

A preklinikai vizsgálatok tervezésénél, elvégzésénél 
és dokumentálásánál különösen szigorú előírások vo
natkoznak a biztonsági vizsgálatokra (toxikológiai, 
farmakokinetikai és metabolizmus). Az ezekre vonat
kozó előírásokat az ellenőrzött laboratóriumi gyakor
lat (GLP) rögzíti. Ennek betartása biztosítja, hogy a 
vizsgálati eredményeket ellenőrzött körülmények kö
zött, szakmailag megalapozott módszerek alkalmazá
sával, mások által reprodukálható eredménnyel kap
ták.

A vizsgálatokhoz felhasznált anyagoknak egyértel
műen azonosíthatóknak, minőségileg meghatározott
nak, az alkalmazott analitikai módszereknek validál- 
taknak kell lenniük.

Hasonlóan szigorú követelmények vonatkoznak a 
klinikai vizsgálatokra, amelyeket az ellenőrzött klini
kai kipróbálás (GCP) előírásai szabályoznak. Ezek be
tartásával készülő gyógyszerkipróbáláshoz már csak 
olyan anyagok használhatók fel, amelyeket az ellen
őrzött gyártási gyakorlat (GMP) követelményeinek 
megfelelő körülmények között állítottak elő. A köve
telmények között a vizsgálati protokoll elkészítése és 
jóváhagyása, a kipróbáláshoz használt anyagok minő
sítése, a laboratóriumi módszerek validálása, az ered
mények statisztikai értékelése és független minőség- 
biztosítási vezetése szerepel.

A fejlesztési és tervezési fázisban gondos körültekin
téssel kell feltárni mindazokat a tényezőket, amelyek 
befolyásolják a minőséget.

A teljesség igénye nélkül néhány fontos elem ezek 
közül:

nikl

-  Az optimális szintézis kiválasztása a technikai lehe
tőség, környezetvédelem, gazdaságosság figyelem- 
bevételével, amelyek együttesen biztosítják az egyes 
szintézislépések irányíthatóságát és a végtermék 
minőségét.

-  A felhasznált nyersanyagok és azok szennyeződé
sei, valamint a mellékreakciók által determinált 
szennyeződés-profil meghatározása.

-  Az egyes szennyeződések izolálása, szerkezetük azo
nosítása, toxikológiai vizsgálatuk.

-  Optimális összetétel kiválasztása a gyógyszerkészít
mény kifejlesztésekor, ami a szükséges farmakoló
giái hatás kifejtését és időtartamát biztosítja. A 
törzskönyvezést végző hatóságok egyre fontosabb
nak tartják, és megalapozott szakmai magyarázatot 
várnak arra, hogy az adott készítmény összetételé
nek kifejlesztését mi indokolta és milyen szempon
tok alapján választották ki.

-  Stabilitási tulajdonságok meghatározása megfelelő 
érzékenységű és specifikus analitikai módszer alkal
mazásával. Az eredmények alapján a lejárati idő 
megállapítása, amin belül a specifikációban rögzí
tett tulajdonságait megőrzi.

-  Korszerű, az orvos, beteg, gyógyszerkereskedelem 
igényeit, a készítmény sajátságait figyelembe vevő, 
kompatibilitás vizsgálattal igazolt csomagolás kivá
lasztása.

-  A technológiai folyamat irányításához, ellenőrzésé
hez szükséges gyártásközi vizsgálati pontok megha
tározása és ezek beépítése a technológiába.

-  A technológiai folyamatban alkalmazásra kerülő 
berendezések kvalifikálása az egyes lépések és a 
teljes technológia optimalizálása és validálása.

-  a termék specifikáció és minőségi elkészítése az 
alkalmazott módszerek validálásával együtt.

-  A termelő területet leíró (Plant Master File) és 
az adott termék előállítását rögzítő (Drug Master 
File) dokumentumok összeállítása.

-  Az előállítási részfolyamatokat, műveleteket, cse
lekvéseket rögzítő SOP-ok (Standard Operating 
Procedure) elkészítése és betartása.
A kutatási és fejlesztési folyamat hiányosságai 

bizonytalanságot eredményeznek a törzskönyvezést 
engedélyező hatóságban, a terméket előállítóban és a 
„felhasználókban” (kereskedő, orvos, beteg).

A gyártás minőségbiztosítása

Az ellenőrzött gyógyszergyártás minőségbiztosítási 
ellenőrzési és szabályozási elveit a különböző GMP 
útmutatók határolják körül. Ezek legfontosabb elemei 
a következők:
1. A szerteágazó feladatoknak megfelelő felépítésű és 

hatékonyan működő minőségbiztosítási rendszer.
2. Az előírt követelményeknek megfelelő, szakképzett 

dolgozók alkalmazása a kulcspozíciókban és trénin
gezett, feladatukat ismerő munkatársak a folyamat 
minden lépésében.

3. A kritériumoknak megfelelő helyiségek és beren
dezések (raktárak, laboratóriumok, állatház, mű
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helyek, kiszolgálóhelyiségek, karbantartott, hitele
sített, kavlifikált, kalibrált műszerek és berendezé
sek stb.).

4. Az előző pontban felsorolt helyiségekben és beren
dezésekben validált technológiai eljárások alkalma
zása.

5. Dokumentációs előírások a primer adatok vezeté
sére, ezek statisztikai értékelésére és független ellen
őrzésére. A dokumentumok szabályozott tárolása 
az előírt tárolási idő és körülmény figyelembevéte
lével.

6. A technikához és technológiához igazodó karban
tartási rendszer kidolgozása és annak következetes 
betartása.

A kereskedelem minőségbiztosítása

1. Egyértelmű kereskedelmi szerződések kötése a vá
sárolt anyagokra és az előállított termékek értéke
sítésére. Ennek ki kell térnie a:
-  szállítási határidőkre a nélkülözhetetlen bizton

sági tartalék, a tárolhatósági idők és a financiális 
szempontok mérlegelése alapján.

-  minőségbiztosítási, minőségellenőrzési, vizsgálati 
módszertani, bizonylatolási és inspekciós kérdé
sekre.
Itt kell meghatározni, hogy milyen körülmények 
között előállított (gyártóterület és technológia) 
termék vásárlásáról, illetve eladásáról van szó.
A szerződő feleknek rögzíteniük kell, hogy mi
lyen jogokkal és kötelezettségekkel történhet a vi- 
szonteladás.

2. Kereskedelmi partnerek minősítése:
-  a szállított termék minősége (specifikáció) és 

annak állandósága,
-  a szállítási határidők pontossága,
-  a szállított termékekkel szemben tanúsított fele

lősség.
Az előzőekben felsorolt szempontok prioritása 
után vehetők tekintetbe és hasonlíthatók össze 
a szállítók árai.

A „minőség beépítését” a termékbe csak az egy
másra épülő, egymáshoz szorosan kapcsolódó, szak
szerűen elvégzett marketing-kutatási-fejlesztési-ter- 
vezési-műszaki fejlesztési-termelési-kereskedelmi lánc 
megvalósulása eredményezheti.

Az átfogó minőségbiztosítás megvalósulásával sza
bályozottá, ellenőrzötté és áttekinthetővé válik a vál

lalat működése. Az előzőekben felsorolt láncolat egy 
gyógyszergyár legfontosabb működési funkcióit emeli 
ki, figyelmen kívül hagyva néhány igazán nélkülözhe
tetlent. Ilyenek pl.:
-  pénzügy,
-  szolgáltatások (energia, víz stb.),
-  környezetvédelem,
-  karbantartás,
-  tervezés (épület, épület gépészet, technológia stb.),
-  informatika (a minőségbiztosítási feladatok fontos

sága egyre jelentősebb ezen a területen),
-  archiválás,
-  személyi politika.

Ezeknek a területeknek is megvan a minőséget 
befolyásoló hatásuk és jelentőségük, ezért az átfogó 
minőségbiztosítás fontos, nélkülözhetetlen elemei.

A kör folyamatos bővülése azt jelenti, hogy valóban 
a vállalat minden dolgozója átérzi, megérti, elsajátítja 
és befolyásolja a minőségbiztosítási cselekvéseket.

A gyógyszerkutatás, fejlesztés és gyártás az egész 
világon a költséges iparágak közé tartozik. Az egyre 
bővülő törzskönyvezési dokumentáció követelményei
nek megfelelő szakmai színvonalú munka elvégzéséhez 
széles látókörű, kiváló felkészültségű szakemberekre, 
egyre költségesebb műszerekre, a technológia megva
lósításához és az előírások betartásához nélkülözhe
tetlen technika beépítésére, hosszú időre (6-12 év) és 
tőkére van szükség.

Gyors gazdasági sikerre csak akkor van kilátás, 
ha az egymáshoz kapcsolódó kutatási-fejlesztési- 
termelési fázisok minegyikében pontosan az előírások
nak megfelelően, de ezen belül a szakmai gondolkodás 
szabadságának megőrzése mellett, ismétlések, utóla
gos pótlások nélkül, a minőségi szakmai munka és an
nak minőségbiztosítása mellett végezzük el a részfela
datokat.

A vállalatvezetésnek irányító szerepe van az át
fogó minőségbiztosítás megvalósításában. Ezt a mun
kát jelentősen segítheti, ha az egyetemi oktatásban 
nagyobb szerepet kap ezen ismeretek alapelveinek el
sajátítása.

A kézirat beérkezett: 1992. máj. 19.

IRODALOM

(lj Jurán, J Quality Control Handbook 2-11. (1974) Me 
Graw-Hill Book Co.

[2] Mizuno, S Compony-Wide Total Quality Control 69. 
(1989) Asian Productivity Org.
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i4  tnaqyctt* vegy ipar

BEMUTATJUK VÁLLALATAINKAT
A Festékipari Kutató és kutatás helyzete a privatizáció és
az ipar átalakulásának idején

A magyar lakk- és festékipar kiala
kulása a századfordulóra datálható.

Az ipar kialakításához az osztrák 
és a német szakma közreműködése 
jelentős mértékben hozzájárult.

A magántulajdonban lévő festék
gyárakat 1949-ben államosították. A 
gyárak új vezetése hamar rájött arra, 
hogy a kutatás-fejlesztést és a minősí
tést érdemes centralizálni, ezért mega
lapították a Festékipari Kutató Labo
ratóriumot.

Az alapítók, ill. a kutató első mun
katársai között olyan nevek szerepel
tek, mint dr. Kovács Lajos kandidátus, 
dr. Juhász K. Kálmán kandidátus, Mű
egyetemi docens, Huisz József és Ellin- 
gerné, aki a későbbiek folyamán a brit 
lakk-festékipar nemzetközileg elismert 
szaktekintélye lett. A munkát 8 fővel 
az államosított Krayer gyár újpesti te
lepén 3 laboratóriumban kezdték meg.

A gyárak összevonásakor 1959-ben 
az addig önálló kutató a Magyar Lakk
festékipari vállalathoz került és mint 
főosztály végezte tevékenységét.

A vállalat a TVK lakk-festék gyá
rának megalakulásakor 1969-ben vette 
fel a BUDALAKK nevet.

A Kutató az igényeknek megfele
lően fokozatosan bővült és 1979-ben, 
amikor a Szerves Vegyipari Kutató 
Intézettől hozzácsatolták a Központi 
Kolorisztikai Kutató Laboratóriumot, 
melynek megalapítása dr. Lőrinc An
dor kandidátus nevéhez fűződik, érte 
el a csúcspontját 87 fővel.

A Kutató életében jelentős változás 
következett be 1978-80 években, ami
kor is az OMFB és az akkori NIM tá
mogatásával (20-20 millió Ft) 60 mil
lió Ft-os beruházással Alkalmazástech
nikai Kísérleti Üzem létesült.

A beruházás célja egyértelműen az 
volt, hogy olyan, Közép-Európában 
egyedülálló kutató központot hozza
nak létre, amely egyben az oktatás 
és műszaki továbbképzés hazai bázis
intézetévé is válhat. -  Ebben jelen
tős lemaradásunk volt a környező or
szágokhoz képest, ahol az egyeteme
ken külön tanszéken oktatták és ok
tatják a festés és korrózióvédelem is
meretanyagát, valamint abban, hogy 
a festékipari- és (együtt vagy külön) 
önálló korrózióvédelmi kutató intéze
tek működnek. Ez nem csak a volt ke
leti tömb országaira vonatkozik, ha
nem Nyugat-Európára is.

A beruházás megvalósítása után el
mondhatjuk, hogy sikerült olyan intéz-

VÁRADI JÓZSEF
ményt létrehozni, amely minden tekin
tetben kielégíti a korszerű követelmé
nyeket. Ezt külső szemlélők is megálla
pították, mivel az intézet elsők között 
kapta meg az MSZH-tól az akkreditá
lási, azaz a hivatalos minősítő intézeti 
státuszt. Az intézet ajánlatot kapott 
a belgiumi CORI (Coatings Research 
Institut) intézettől, amelyben javasol
ták, hogy közreműködésükkel kapcso
lódjon be az európai központi kutatási 
és szabványosítási programokba.

A sors iróniája, hogy mire az inté
zet és a megfelelő szakembergárda kia
lakult, megváltozott mind a politikai, 
mind pedig a gazdasági helyzet. Ezek 
a változások az elsők között rendítet
ték meg a kutatás-fejlesztés státuszát. 
Az ipari termelés jelentős visszaesése 
csökkentette az innovációs igényeket 
is. Ez nemcsak a lakk-festékiparra jel
lemző.

1988-89-ben a Vállalati Tanács dön
tése alapján megkezdődött a BUDA
LAKK átszervezése. Elsők között a 
Kutató alakult át Kft.-vé.

1989. szeptember 1-én 2,5 millió Ft 
alaptőkével és 80% BUDALAKK, 20% 
magánszemélyek (a kutató dolgozói) 
törzstőke aránnyal alakult meg a Kft.

1990. július 1-én a Kutató Kft. alap
tőkéje 4,3 millió Ft-ra emelkedett úgy, 
hogy az üzletrészek aránya 47% BÜ- 
DALAKK és 53% magánszemélyekre 
változott.

1991. január 1-től a BUDALAKK 
üzletrészét a Kutató munkatársai 100%- 
ban megvásárolták és így a Kutató pri
vatizációja befejeződött.

A Kutató Kft. az 50 eFt alatti fogyó
eszközöket, laboratóriumi berendezési 
tágyakat, kisebb műszereket, bútoro
kat és a kutatáshoz szükséges alapa
nyagokat a BUDALAKK-tól megvásá
rolta; az épületeket, gépeket és a na
gyobb műszereket pedig bérli. Ezt a 
megoldást a Kutató átmenetinek te
kinti, mert egzisztencia hitel segítsé
gével szeretnék először megvásárolni a 
gépeket és a műszereket, majd pedig a 
későbbiek folyamán az épületeket is.

Az intézet tevékenységi köre az 
alábbiakban foglalható össze:

Kutat ás-fejlesztés

-  kötőanyagok, speciális műgyanták 
formulázása,

-  festékek, bevonóanyagok, korrózió- 
védő alapozók, tapaszok, tömítőa

mid

nyagok és egyéb festékipari termé
kek formulázása,

-  környezetbarát (vizes bázisú és ol
dószermentes) festékek, lakkok ki
dolgozása,

-  speciális rendeltetésű, vagy egyedi 
alkalmazástechnológiával felhaszná
lásra kerülő festékek, bevonatrend
szerek kidolgozása, mind ipari, mind 
magán felhasználók részére,

-  külföldi festék helyett hazai termé
kek kidolgozása.

Vizsgálatok, minősítések

Önálló társaságunk mint „AKKRE
DITÁLT Vizsgáló Laboratórium” sze
repel az MSZ rendszer keretében jóvá
hagyott vizsgáló laboratóriumok nem
zetközi jegyzékében. Vizsgáló labora
tóriumunk korszerű felszereltsége le
hetővé teszi az MSZ, ISO, DIN, BS, 
ASTM szabványok előírásainak megfe
lelő alábbi vizsgálatok végzését:
-  kötőanyagok, festékek minősítése,
-  festékbevonatok, bevonatrendszerek 

filmtechnikai vizsgálata, esztétikai 
tulajdonságok (szín, fényesség), me
chanikai tulajdonságok (keménység, 
tapadás, rugalmasság stb.) és korró
zióvédőképesség (sópermet-, vízgő
zállóság, gyorsított időjárásállóság) 
meghatározása laboratóriumi körül
mények között,

-  a kivitelező által már felhordott fes
tékbevonatok helyszíni minősítése 
ellenőrzése,

-  városi, ipari, hegyvidéki, enyhe szub
trópusi klímán a bevonatrendszerek 
vizsgálata, ill. védőértékük megha
tározása,

-  vízépítési acélszerkezetek és vízi jár
művek védelmére kidolgozott festék
bevonatrendszerek természetes fo
lyóvízben történő vizsgálata.

Korszerű vizsgáló berendezéseink az 
alábbi területeken tesznek lehetővé 
speciális vizsgálatokat:

-  gázkromatográfia,
-  infravörös spektrofotometria,
-  termoanalitika,
-  fény- és elektronmikroszkópia,
-  reológia,
-  reflexiós és transzmissziós tulajdon

ságok,
-  gyorsított időjárásállósági, korróziós 

kitéti és vízi igénybevételi vizsgála
tok.

Mérnöki tevékenység tervezés, 
szaktanácsadás

Ennek keretében az következőkre 
vállalkozunk:

4 8 6 1992 . X L V II .  É V F O L Y A M .  11. S Z Á M



A magyar vegyipar

-  műszaki, alkalmazástechnikai szak- 
tanácsadás festékek felhasználásával 
kapcsolatban; meghatározott célra 
alkalmas védő, esztétikai bevonatok, 
bevonatrendszerek rendszerfelépíté
sének kidolgozása,

-  fényezési műveletek, technológiák, 
festősorok kialakításához javasolt 
tervezési segítség,

-  know-how, licenc átadása,
-  helyszíni tanácsadás, betanítás, mű

vezetés, export-import ügyek bo
nyolítása,

-  kül-, ill. belföldi cégek szakmai 
képviselete,

-  tervezési segítség festékgyártó vagy 
felhasználó üzemek létesítésénél.

Gyártás és értékesítés

Ennek keretében az alábbiakat vé
gezzük:

-  megrendelés esetén vállalkozunk ál
talunk kidolgozott, kiváló minőségű 
festékanyagok 1-500 kg-os nagyság
rendben történő soron kívüli legyár
tására,

-  egyedi igény szerinti festékek soron 
kívüli kidolgozására, legyártására,

Kísérleti üzemünkben többek között 
az alábbi speciális termékek gyártá
sára van lehetőség:

-  oldószeres színtelen akrilát lakkok, 
magasfényfi, selyemfényű, vagy matt 
változatban,

-  oldószeres parketta alapozó,
-  dombor és egyéb effekt hatású festé

kek,
-  kétkomponensű poliuretán, poliész

ter, epoxi festékek és töltőalapozó,
-  világító és fényvisszaverő festékek,
-  alvázvédő bevonóanyag (vizes),
-  műanyag bázisú korróziógátló ala

pozók,
-  vizes favédő lakkok,
-  vizes műanyag bázisú parkettalakk,
-  vizes és oldószeres fa lazurok,
-  vizes favédőszerek,
-  vizes penészlemosó és penészgátló 

festék,
-  vizes műanyagbázisú „lefejthető” 

lakk,
-  faipari ragasztó,
-  színkeverés RAL színkártya szerint,
-  Hot-Melt útjelző massza (termop- 

lasztikus)
A kutató-fejlesztő, minősítő, mér

nöki és speciális gyártásokon kívül el
sősorban a több évtizeden keresztül ki
alakult jó nemzetközi kapcsolatainkon 
keresztül szeretnénk a továbbiakban a 
híd szerepét betölteni, amely a keres
kedelmi tevékenységre is vonatkozik.

PETI (Paint East Trade Interna
tional) néven vállalatot alapítottunk, 
melyben üzletrésze van a Szentpéter
vári Pigment Festékgyárnak, a Tallini 
VET cégnek és a Tomszki Vegyipari 
Kombinátnak.

Kutatás-fejlesztési szerződésünk van 
néhány ukrán festékgyárral és együtt
működünk cseh és szlovák, lengyel ku
tató intézetekkel és festékgyárakkal is.

Szerződést kötöttünk több nyugati 
céggel, amely alapján képviseljük ér
dekeiket a keleti piacokon. Ez a piac 
összeomlása és egyes államok fizetés- 
képtelensége miatt nem egyszerű fel
adat, de abban reménykedünk, hogy 
stabilizáció után előnyös helyzetben 
tudjuk majd kapcsolatainkat — ame
lyek a nehéz időkben sem szakadtak 
meg — gyümölcsöztetni.

Adottságok és lehetőségek a hazai 
lakkipar átalakulásával

A magyar lakk-festékipar jelenleg 
átalakulóban van.

A TVK Festékgyára AKZO több
ségi tulajdonba került, így ott a ha
zai műszaki fejlesztés jelentősen le
csökkent. Az AKZO tőkeereje és ezer 
főt meghaladó kutatás-fejlesztési kapa
citása meghatározó. A hazai piac ver
senyhelyzetét egyedül a TVK rendkí
vül csekély számú, festékek alkalma
zástechnikájában járatos szakemberhi
ánya korlátozza.

A BUDALAKK 6 gyára önálló lett. 
4 gyár egyszemélyes Kft, formájában 
„önállósodott” úgy, hogy a tulajdo
nosi jogokat továbbra is a csökkentett 
létszámú vállalati központ gyakorolja. 
Két gyár az albertfalvai IV. gyár DU- 
NALAKK néven 100%-ban privát (4 
magyar személy tulajdona) a sorok
sári III. gyár TOTAL-Häering néven 
francia-német vegyestulajdonú válla
lattá alakult.

Folyamatban van a többi gyár pri
vatizációja is.

Az önállósult gyárak egyelőre pi
aci pozíciójukat próbálják megerősí
teni, ill. kiépíteni és majd csak azután 
kezdenek az innovációs munkákkal ko
molyabban foglalkozni. Meggyőződé
sem, hogy sem pénzük, sem megfelelő 
szakembergárdájuk nem lesz, hogy ko
moly versenyképes kutató apparátust 
tudjanak létrehozni.

Nagy valószínűséggel hasonló dön
tést fognak hozni, mint az igazgatók 
1949-ben hoztak, a vizsgálatok és mi
nősítés tekintetében feltétlenül.

A festékipar piaci helyzete is meg
változott. Addig amíg sok-sok éven ke
resztül a rendelésállomány meghaladta 
a termelés lehetőségeit, mára megfor
dult a helyzet. A rendelésállomány 30- 
50%-kal lecsökkent.

Tovább rontja a piaci pozíciót a 
nagyvállalatok kritikus helyzete, töb
bek tönkremenetele. A kisvállalatok el
sősorban Nyugat-Európa felé fordulva 
a termékeiknek igyekeznek piacot sze
rezni. A felületkikészítés minősége eb
ben az esetben meghatározó. 10-15 
éve receptúrázott festékekkel és fes
tési technológiával nem versenyképe
sek. Ezért sokszor inkább megveszik a

drágább nyugati festéket, mert a vég
termék árában a festék ára a 4-5%-ot 
ritkán haladja meg.

Bérmunka-konstrukció esetén a meg
rendelő sokszor előírja még a fes
ték minőségét is. A lakossági vásárló
erő kiszorulásával csökkent a kiskeres
kedelmi, az építőipari megrendelések 
aránya. Az új építkezések, beruházá
sok leálltak, viszont az állagmegóvások 
és tatarozások változatlanul folynak.

A festékipar, mint a mérleg nyelve, 
nagyon érzékenyen mutatja az életszín
vonal és az ipar helyzetének alakulá
sát. Várható, hogy előbb-utóbb az ipar 
és a mezőgazdaság szerkezet-változása 
átalakulásának következtében a fejlő
dés beindul. Az egyértelmű, hogy in
nováció nélkül az Európához való csat
lakozásnak nincs realitása.

A festékipar vonalán elengedhetet
len a termékszerkezet jelentős átalakí
tása.

Ez azt jelenti, hogy csökkenteni kell 
a festékek oldószertartalmát, elsősor
ban az aromás szénhidrogének vonat
kozásában, helyettesíteni kell az ólom- 
és kromáttartalmú pigmenteket egész
ségre és környezetre nem ártalmas tí
pusokkal mind a színező, mind pedig a 
korróziógátló pigmentek vonalán.

Új irányzat a festékek beégetésé- 
nél az energiafelhasználás racionalizá
lása. Egyre jobban elterjednek az UV 
és elektronsugaras beégetési, térhálósí- 
tási technológiák. Előretörnek a kémiai 
úton térhálósodó festékbevonatok.

A legnagyobb fejlődés a vizes disz
perziós és a vízzel hígítható festékek 
vonalán várható.

A festékipar helyzetének változásá
hoz szervesen hozzátartozik a festék- 
gyártó technológiák módosulása. Ezen 
a vonalon a zárt- és a hulladékmentes 
technológiák törnek előre. Ma már a 
horizontális nagynyomású gyöngymal
mok számítanak modern technológiák
nak, mert ezek elégítik ki egyértelműen 
az egyre szigorodó környezet- és egész
ségvédelmi követelményeket.

Szeretném végül is megemlíteni, 
hogy mind a környezet, mind pedig sa
ját helyzetünk megítélése szubjektív. 
Ma egyre inkább a „hollét” határozza 
meg a tudatot. Mégis úgy vélem, a 
műszaki fejlesztés szükségességét senki 
nem tudja kétségbe vonni. A ma
gyar műszaki szakembergárda felké
szültsége meggyőződésem szerint nem 
rosszabb az európai átlagnál, sajnos le
hetőségeink sokkal korlátozottabbak.

Ennek ellenére optimisták vagyunk, 
mert bebizonyítottuk, hogy a nehézsé
gek ellenére is a felszínen tudunk ma
radni és az ország első 100%-ban pri
vát tulajdonú kutató intézeteként sike
rül átvészelnünk a nehéz időket.

Ennek ellenére optimisták vagyunk, 
mert bebizonyítottuk, hogy a nehézsé
gek ellenére is a felszínen tudunk ma
radni és az ország első 100%-ban pri
vát tulajdonú kutató intézeteként sike
rül átvészelnünk a nehéz időket.
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A magyar vegyipar

A vegyipar félévi mérlege: 77,5%

Az Ipari és Kereskedelmi Miniszté
rium most megjelent gyorstájékozta
tója szerint a vegyipar termelésének 
volumen-indexe az 1992. I. félévében 
az elóző év azonos időszakához vi
szonyítva 77,5%. Ez valamivel felette 
van az ipari átlagnak (73,6%). Ebből 
a szempontból az ágazatok között a 
vegyipart csak a villamosenergiaipar 
előzi meg. Ugyanez a mutató az értéke

sítés területén 82,1%, ami szintén jobb 
az ipari átlagnál (77,1%).

Ez az adat nem meglepő, ha nyo
mon követjük az egyes hónapok része
redményeit, amiről a Magyar Kémiku
sok Lapja már korábban beszámolt.

Az egyes gyártási ágak termelési 
volumen-indexe a vegyiparon belül az 
alábbiak szerint alakult (%):
-  Kőolajfeldolgozó ipar 87,0
-  Gázgyártás és -elosztás 71,3

A Magyar Vegyipari Szövetség közgyűlése

A Szövetség szokásos évi közgyűlé
sének vendége Dr. Szabó Iván, ipari és 
kereskedelmi miniszter volt, aki előa
dását -  az előzetes ágazati kérdésekhez 
kapcsolódva -  az alábbi öt téma köré 
csoportosította:
1. Az IKM-nek a magyar gazdaságban 

elfoglalt új szerepéről szólva Szabó 
Iván hangsúlyozta, hogy a minisz
térium nem tulajdonosként lép fel 
többé, hanem államigazgatási szerv
ként elsősorban az iparpolitika meg
határozásával foglalkozik. Az egyedi 
vállalati ügyek menedzselése helyett 
úgy kíván szakmapolitikai kérdése
ket képviselni, hogy azokat előzőleg 
a különböző gazdálkodói, szakmai 
szövetségekkel stb. megvitatja.

2. Az ipari termelés további csökke
nését megakadályozó tervezett ipar
védelmi intézkedéseket elemezve a 
vámpolitikáról, a minőségi követel
mények érvényesítéséről és egyéb 
konkrét piacvédelmi lehetőségről adott 
tájékoztatást a miniszter. Többek 
között elmondta, hogy a GATT felé 
12 vegyipari termék -  pl. növényvé
dőszerek, foszfát tartalmú mosósze
rek stb. -  vámemelésére vonatkozó 
iparági javaslatot támogatják. A ha

Vállalati hírek

A Veszprém i Egyetem é a N e
hézvegyipari K utató Intézet épü
lete . A több hazai kutatóintézettel 
együtt a NEVIKI is csődbe jutott, fize
tésképtelensége elérte az 1 mrd Ft-ot. 
A csődeljárás lefolytatásánál arra töre
kedtek, hogy vegyék figyelembe a kuta
tóintézeti specialitásokat és Veszprém 
város érdekeit, amihez a legnagyobb

zai piac- és fogyasztóvédelmet szol
gálja, hogy a leendő vámeljárási tör
vényben kötelezővé kívánják tenni 
a megfelelő minőségtanúsítást. Ez 
várhatóan megakadályozza a rossz 
minőségű termékek piacra jutását. 
A piaczavarások elleni eredménye
sebb küzdelem érdekében tárca
közi piacvédelmi bizottságot hoztak 
létre. A tárca támogatja a műtrá- 
gyaipar piacvédelemre irányuló ja
vaslatait.

3. A vegyipar privatizációjának téma
körében kifejtette, hogy az ágazat 
nagyvállalati jellegéből adódóan és 
a saját erőforrások szűkössége mi
att a privatizáció többnyire kül
földi partnerrel lehetséges. Az ál
lam a nagy gyógyszergyárakban, a 
Tiszai Vegyi Kombinát Rt.-ben, a 
Borsodchem Rt.-ben és a Nitroké- 
mia Ipartelepekben kíván megha
tározott szavazat-részesedést megő
rizni, a többi vegyipari vállalat meg
kötés nélkül, teljes egészében pri
vatizálható. A vegyipari vállalatok 
széles skálájú termelési szerkezetük 
miatt -  a tapasztalatok alapján -  
fokozatosan, üzletáganként, több 
partnerrel privatizálhatok.

érdeket képviselő épület egybe történő 
értékesítése látszott a legjárhatóbb út
nak.

Hosszas egyeztetés után az erőfe
szítéseket siker koronázta. 1992. szep
tember 23-án a Pénzintézeti Központ 
és a Veszprémi Egyetem szerződést ír
tak alá, amelynek értelmében az Egye
tem megvásárolja a NEVIKI központi

mkl

-  Szerves és szervetlen vegyipar 74,7
-  Műtrágya- és növényvédőszergyár- 

tás 59,7
-  Műanyag- és vegyiszálgyártás 84,0
-  Mfianyagfeldolgozó ipar 78,1
-  Gumiipar 73,3
-  Gyógyszeripar 69,0
-  Háztartás- és kozmetikai vegyipar

72,4
A legnagyobb fokú csökkenés a 

műtrágya- és növényvédőszergyártás- 
ban, valamint a gyógyszeriparban kö
vetkezett be, ami nagyrészt a volt 
szovjet piac összeomlásával magyaráz
ható.

Sz. G.

A nagy tőkeigény miatt a dolgozói, 
vagy menedzseri kivásárlás, a mun
kavállalói résztulajdonosi program, 
a belföldi tőkebefektetések lehető
sége korlátozott, de természetesen 
nem kizárt. Bár a hazai tőke csak 
kiegészítő szerepet tölthet be, azo
nos ajánlat esetén a hazai pályázót 
előnyben kell részesíteni.

4. A külföldön zajló tőkekoncentrációs 
folyamatok és a hazai nagyvállalati 
szerkezet megszűnése között Szabó 
Iván miniszter nem lát ellentmon
dást. Véleménye szerint a szerte
ágazó tevékenységet folytató ma
gyar nagyvállalatok szétesése, majd 
új struktúrában várható újraszerve- 
ződése és a tőkekoncentráció szük
ségszerű folyamat. A kormányzat 
felelőssége fokozottan arra irányul, 
hogy e folyamat során a meglévő 
monopóliumokat lebontsa és az újak 
alakulását korlátozza.

5. Végezetül a közgyűlés résztvevői tá
jékoztatást kaptak a hazai iparpoli
tikai koncepcióról, mely várhatóan 
novemberre készül el.
A közgyűlésen a magyar vegyipar 

termelésének több mint 80%-át képvi
selő 51 vállalat vezetője vett részt, akik 
közül többen a lehetőséget felhasz
nálva gyakorlathoz kapcsolódó kérdé
seket intéztek a miniszterhez.

Dr. B. M.

épületét 225 millió forintért. A pénzt 
a Művelődési és Közoktatásügyi Mi
nisztérium biztosította, a Veszprémi 
Egyetem új kémiai tanszékeket és egy 
100 személyes kollégiumot kíván be
rendezni a megvásárolt épületben. A 
NEVIKI felszámolása ezzel még nem 
fejeződött be, hiszen még hátra van né
hány épület és kft.-tulajdonrész értéke
sítése.

(A Magyar Hírlap 1992. szept. 24-i 
száma felhasználásával.)
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A magyar vegyipar

P r iv a t iz á c ió  A  B O R S O D C H E M  
R t.-n é l .  A Magyar Hírlap 1992. szept. 
21-i száma interjút közölt Kovács 
F. Lászlóval, a BORSODCHEM Rt. 
elnök-vezérigazgatójával. Az interjú
ból közöljük az alábbi részleteket:

A privatizációs tervek szerint a fo
lyamat végén a jelenlegi BORSOD
CHEM tevékenységét három cégcso
port fogja átvenni. Nyitó momentum
ként augusztus első hetében az SNPE 
francia vegyipari konszernnél aláírtak 
egy Memorandum of Understandin- 
get, amelyben megfogalmazták a kö
zös vállalat alapítását, alapfeltételeit. 
Az SNPE egyébként Európában vezető 
finomkémiai cégnek számít. A francia 
vállalat ígéri a tartós foglalkoztatást, 
valamint azt, hogy fejleszteni fog a kö
zös üzemben.

A privatizáció második ütemében 
a tender-kiírás értelmében már folyik 
az MDI üzem eladása. A tervek sze
rint az erre vonatkozó szándéknyilat
kozatot még ebben az évben nyélbe 
szeretnék ütni. Négy-öt multinacioná
lis vegyipari cég érdeklődött az üzem 
iránt. Mivel a vegyipar világméretek
ben dekonjuktúrában van, így a priva
tizáció nem könnyű feladat.

Ezen két privatizáció után maradna 
az a BORSODCHEM Rt., amely a 
műszaki infrastruktúrát üzemeltetné 
és kézben tartaná a PVC vertikumot.

Sz. G.

Az Ip a r i és  K e re sk e d e lm i M i
n is z té r iu m  meghatározta és indo
kolta az állami intézkedést igénylő vál
lalatok körét. Ezek összes vagyona kö
zel 100 milliárd, hitel- és adósságál
lományuk 50 milliárd, több mint 65 
ezer dolgozót foglalkoztatnak és 140 
milliárdos, 1992-re tervezett bevételük 
biztos nem fedezi az adósságuk még 
részbeni visszafizetését sem. A vegyi- 
és gyógyszeriparból a Borsodchem Rt., 
a Nitrogénművek Rt. és a Nitrokémia 
Ipartelepek került a 12 érintett vállalat 
körébe. Az indoklásban a Borsodchem 
Rt.-nél a stratégiai fontosságú PVC és 
marónátron gyártást emelték ki, a Nit
rogénművek Rt., mint a már egyet
len korszerű műtrágya-termelő került 
a körbe (stratégiailag megengedhetet
len, hogy ne legyen saját műtrágyagyá
runk, ez Európában példátlan lenne). 
Ezenkívül energiafajlagosban sok USA 
vállalatnál jobb ammóniaüzemre ala
pozott ez a műtrágyagyár.

A NIKE szintén stratégiai fontos
ságú üzem, fennmaradása iparpoliti
kai, honvédelmi és foglalkoztatáspoli
tikai szempontból is indokolt.

A tervek szerint a vállalatoknak 
nyújtott pénzügyi könnyítések hatá
sára javul fizetőképességük, és nem 
kell rövidlejáratú hitelállományukat

tovább növelniük, ami a legsúlyosabb 
teher a vállalatok gazdálkodásában.

A C a o la  1963-ban alakult öt állami 
üzem összevonásából. Ekkor a hazai 
piac 80%-át uralta a vállalat. A 80- 
as években számos termelő lépett be 
erre a piacra, ezért a részesedésük 
50-60%-ra csökkent, majd 1991-ben 
az importliberalizációval ez 40%-ra 
szűkült.

Napjainkban a kelet-európai piacok 
összeomlása és a keleti turizmus csök
kenése miatt termelő kapacitásaiknak 
csak 40%-át használják ki.

Forgalmuk 1990-ben 4,8 milliárd, 
1991-ben 4,26 milliárd Ft volt, nyere
ségük 260, illetve 40 millió Ft (adózás 
előtti).

A nyereség növelésére idén csökken
tették a készleteket, 15-18%-kal a lét
számot, megszüntették a bedolgozói 
rendszert. A korábbi 800 termék he
lyett csak 200-250-et gyártanak, a kö
zepes áraikkal a középréteget célozzák 
meg.

Az elmúlt két évben 600 millió 
Ft visszafizettek, így csak 150 mil
lió Ft középlejáratú hitelük maradt. 
1991. december 31-én 1,8 milliárd Ft- 
os alaptőkével Rt.-vé alakultak (to
vábbi 1 milliárd felhalmozott vagyon
nal rendelkeznek). A szervezeti áta
lakításukban decentralizálni akarják a 
négy gyártelepüket és a kutatóbázist. 
Privatizációs lehetőségük jó, ezzel be
fektetési lehetőséget, pénzt szeretné
nek nyerni.

J e a n - F ran co is  D e h e c q , a Sanofi 
elnök-vezérigazgatója szerint nem el
képzelhetetlen, hogy az eredetileg ter
vezettnél korábban szerzik meg az 
51%-os többségi részvénytulajdont, a- 
mire opciót kaptak. Ennek indoka, 
hogy a Chinoinnak mielőbb új techno
lógiákra, új termékekre és tőkére van 
szüksége. Nem az a lényeges tehát, 
hogy a Sanofi többséget szerez, hanem 
hogy a Chinoin megőrizze verseny- és 
fejlődőképességét valamint új piacokat 
szerezzen meg.

K o r m á n y d ö n té s  k u ta tó in té z e 
te k r ő l.  Határozatot hozott a kor
mány a kutatóintézetek működőképes
ségének helyreállítására. Ebben a Ma
gyar Innovációs Kamara álláspontjá
val általában egyezően döntött. A ha
zai kutatóintézetek az Állami Vagyon
kezelő Rt. alá fognak tartozni. En
nek pontos módja még nem ismeretes. 
Ahogy a múlt havi számunkban be
számoltunk róla, a MIK által szerve
zett kutatóintézeti vezetői ülésen tör
tént megbízásnak megfelelően a MIK 
eljárt a kormánynál, hogy a 29-es lét
számot egészítsék ki. Ennek megfele
lően a megjelent MT határozatban az 
ÁV Rt.-hez tartozó (25, illetve néha

50% +  egy részvény minimális tulaj
don) kutatóintézetek körébe beleke
rül a MÁFKI, NEVIKI, Gyógyszerku
tató Intézet, Gyógynövénykutató Inté
zet. A MIK javaslattól eltérően nem 
került be ebbe a körbe a SZEVIKI.

Továbbra is teljesen bizonytalan 
kérdés, hogy jelent-e^előnyt a kutatóin
tézetek számára az ÁV Rt.-be való tar
tozás. Ha azt tekintjük, hogy itt olya
nokkal vannak együtt, mint a MÓL 
Rt., vagy a MATÁV, akkor látható, 
hogy pénzben nem lesz hiány, de eset
leg nem jut rájuk sok figyelem. Ezért 
szeretné a MIK, hogy a kutatóintéze
tek egy független, nem profitorientált 
alholdingba tartozzanak az ÁV Rt.-n 
belül.

Nem sikerült a megegyezés a csőd
eljárás alatt álló MAFKI több mint 
200 MFt-ot kitevő hitelezőivel. A meg
lepetés csak az, hogy sem az MHB- 
vel, vagy TB-vel, illetve az APEH-al 
nem sikerült megegyezni, hanem egyik 
volt osztályvezetőjükkel, dr. Bálint Ti
borral és feltaláló társaival, akiknek a 
Legfelsőbb Bíróság 2,1 MFt-os feltalá
lói díjat megítélt, 1,875 MFt kamattal 
együtt. Forstner János a MAFKI igaz
gatója augusztus 3-án elküldte a jegy
zőkönyvet a Megyei Bíróságra, amivel 
lényegében megkezdődött a kutatóin
tézet felszámolási eljárására.

A T isz a i V e g y i K o m b in á t , amely 
az év elején Rt.-vé alakult, az I. ne
gyedévben rendkívül alacsony kapaci
tással tudott csak működni. A volt 
Szovjetunión és Jugoszlávián keresz
tüli kőolajbeszállítás gondjait csak áp
rilisban tudta a vezetés megoldani. Je
lentős eredmény, hogy sikerült barter 
megállapodásra jutni a FÁK országa
ival. Napi likviditási gondjaik nincs- 
nek és évvégével nullszaldóra számíta
nak. Döntés született, hogy a műtrá
gya gyárat nem állítják le. Itt a kivá
rásra építenek, mivel hosszútávon biz
tos nem lesz tartható a FÁK országai
ból most behozott -  gyakran rosszabb 
minőségű -  műtrágya lényegesen ala
csonyabb ára.

Itt közöljük, hogy a TVK Rt. és az 
amerikai CICC CTC Kft. néven 1993 
decemberére koromgyárat létesítenek. 
A CICC tulajdoni hányada 60%, a 
TVK Rt.-é 40%.

Stabil az AKZO TVK Rt. helyzete. 
Fizetőképességük jó, alkalmazottaik 
részére egy évre előre garantálják a 
jövedelmet, és a 13. havi fizetést.

A V e g y é p sz e r  R t .  és kazahsztáni 
partnere aláírta a tengizi beruházás
III. blokkjának megvalósítási szerződé
sét. Ez salgótarjáni gyáruk termelő ka
pacitásának 60%-át leköti a következő 
évben.

K. Gy.
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Tájékoztató munkatársaink részére
Munkatársaink figyelmét az alábbi

akban hívjuk fel a Magyar Kémikusok 
Lapja Szerkesztőségének leadott közle
mények tartalmának és külső formájá
nak egységesítése céljából:

Tartalmi célkitűzések

1. A Magyar Kémikusok Lapjának 
elsődleges tartalmi célkitűzése össze
foglaló közlemények és egyes nagy je
lentőségű eredmények ismertetése, ké
miai alaptudományok, vegyipari mű
veletek, a kémiai technológia, a ve
gyészmérnöki tudomány, az üzemtech
nika tárgyköréből; továbbá a hazai 
vegyipar problémáit érintő, műszaki- 
gazdasági helyzetét áttekintő cikkek 
megjelentetése. Célunk a gyakorlatban 
közvetlenül felhasználható, általános 
érdeklődésre számító információk köz
lése.

Nem tartozik a lap célkitűzései közé 
alaptudományokban elért tudományos 
részeredmények ismertetése.

2. A közlemények témájának kidol
gozására vonatkozóan kérjük munka
társainkat, hogy mondanivalóikat tö
mören fogalmazzák. Mellőzzék az ön
célú történeti áttekintést, az általános 
bevezetést, illetve ezeket csak a cikk 
megértéséhez okvetlenül szükséges ter
jedelemben adják meg. Ennek megfele
lően kérjük, hogy közleményeik ne ha
ladják meg a 10-15, ritkán gépelt ol
dalt.

3. A közlemények tartalmáért, a 
publikálhatóságért a szerzők felelősek. 
Ez vonatkozik az iparjogvédelmi közöl
hetőségre is.

4. A közlemények hosszú átfutási 
idejére való tekintettel kérjük, tüntes
sék fel az összefoglaló jellegű közlemé
nyek végén, hogy az irodalmi és sa
ját anyagok összegyűjtését mikor zár
ták le.

Kézirat

Alaki előírások. A kézirat 25 soros, 
soronként 50 leütéssel (betű +  köz) ké
szüljön, minden kéziratlapnak csak az 
egyik oldalára szabad írni. Másolatot 
a nyomda nem fogad el. A nyomda fel
árat számol a szabványtól eltérő kéz
irat után, amelynek egyik kritériuma 
az is, hogy egy oldalon nem lehet több 
öt kézzel való beírásnál.

Felhívjuk munkatársaink figyelmét 
arra, hogy lapunk számítógépes sze- *

* Gyakorlatból a gyakorlatnak, A 
magyar vegyipar, Szemle. . . szemle. . . 
szemle rovatok rövid közleményei, cikkfor
dításai vagy tömörítvényei

déssel készül. Gyorsabb és pontosabb 
munkánk érdekében kérjük szerzőin
ket, hogy akinek módjában áll, kézi
ratához mellékelje a cikket 5 1/4 inch
es, IBM formátumú floppy lemezen is. 
A lemezt természetesen rövid időn be
lül visszajuttatjuk. A cikk megírásá
hoz bármilyen szövegszerkesztő hasz
nálható, de lehetőség szerint az ASCII 
file-okat is küldjék el.

Címoldal. Főcím az oldal felső ré
szének közepén (kis betűkkel), kétszer 
aláhúzva, alatta jobb oldalt a szerző 
vagy szerzők neve (nagy betűkkel), 
egymás alatt. Az utónév jobb felső ré
szén csillag(ok), a munkahelyet feltün
tető lábjegyzetre való utalás céljából. 
Kérjük, hogy a közlendő sorrendben 
adják meg a szerző és társszerzők ne
vét. (Tudományos minősítést, munka
helyi beosztást nem közlünk.) A cím
oldal alján (lábjegyzet) a fentieknek 
megfelelő sorrendben tüntetendő fel a 
szerző és társszerző munkahelye.

A főcím után két sor kihagyással 
kezdjük a szöveget.

Címek. 1. rendű cím középen két
szer, 2. rendű cím középen egyszer alá
húzva; 3. rendű cím sorba zárva, egy
szer aláhúzva.

Ábra- és táblázathivatkozások. Az áb
rákat és a táblázatokat arab számmal 
kérjük ellátni és azokra a szövegben 
minden esetben hivatkozni kell. Mel
lőzzük a felesleges „számú” szócska rö
vidítését (pl. l.sz. táblázat). Az ábra- 
és táblázathivatkozások helyén, azokat 
a kéziratoldal bal margóján ismételjük 
meg, és a táblázathivatkozást kék, az 
ábrahivatkozást piros irónnal keretez
zük be a margón.

Képletek. A kézzel írt, szöveg kö
zött levő képletekre különös figyel
met kell fordítani. Bonyolult képlete
ket célszerű jól olvasható kézírással be
írni. (Szabályos betűkkel berajzolni.) 
A közleményben alkalmazott képle
tek, egyenletek közül csak azokat szá
mozzuk meg jobb oldalon sorszámmal, 
amelyekre a szövegben a sorszám meg
jelölésével később hivatkozunk.

A nyomda csak egyszerűbb vegyi 
képleteket tud szedni. Ha a szerző 
megítélése szerint a képletek nem 
szedhetők, azokat kétszer aláhúzott, 
zárójelbe tett római sorszámmal kell 
ellátni és külön lapra rajzolni. Ez 
esetben a képlet helyét a margón be 
kell jelölni és zöld irónnal bekeretezni. 
Természetesen a szövegben a római 
számmal kell a képletre hivatkozni. 
Lehetőség szerint kerüljük a vegyes 
(szedett és rajzolt) képletek közlését.

A matematikai egyenletek mennyi
séget kifejező tényezői dőlt betűs sze
dést kapnak. Ezért ezeket kérjük egy

szer aláhúzni. (Figyelem! Ne a teljes 
egyenletet húzzuk alá, hanem az egyes 
tényezőket külön-külön.)

Irodalmi hivatkozások. A hivatko
zás helyén szögletes zárójelbe zárt, 
pont nélküli szám. Több hivatkozás 
esetén az egyes számokat ne tegyük 
külön-külön szögletes zárójelbe, ha
nem vesszővel válasszuk el egymástól.

Irodalomjegyzék. Az irodalomjegy
zéknek tartalmaznia kell az idézett mű 
alább felsorolt bibliográfiai adatait, a 
következő sorrendben:

A szerző családneve és utónevének 
kezdőbetűje. Az utónév kezdőbetűje 
után pont, ha nem magyar a szerző, az 
utónév előtt vesszőt kell tenni. Több 
szerző esetében az utónév közlése el
maradhat és a családneveket nagy kö
tőjellel kapcsoljuk össze. A családnév 
és az utónév után kettőspontot kell 
tenni.

Ezután következik a mű címe (könyv 
esetén). Idegen nyelvű könyv eredeti 
címét kell közölni, utána esetleg meg 
lehet adni a magyar címet is. Folyó
iratcímek esetében a folyóirat rövidí
tése kerül a mű címe helyébe, utána 
pont következik. Ezt követi az év
folyam száma (kötetszám) aláhúzva 
(utána vessző), majd az idézet kezdő 
oldalszáma (utána pont), végül a meg
jelenés éve gömbölyű zárójelben.

Abracímek és ábraaláírások. Külön 
lapon készítendő el. Az ábrák szám
vagy betűjelzésének magyarázatát 
minden esetben az ábraaláírásban kö
zöljük. A közlés módja: betű vagy szám 
(félzárójel, illetve pont nélkül, alá
húzva, utána kis betűvel kezdve a ma
gyarázószöveg, azután pontosvessző, 
majd a következő betű, ill. szám stb.)

Táblázatok. Külön lapon készítendők 
el. A cím középen kétszer aláhúzva, fö
lötte, jobb oldalt, a táblázat száma, 
egyszer aláhúzva. Kérjük, hogy a táb
lázat oszlopait külön bevonalazni és a 
fejrovatokban levő szöveget a mérték- 
egységtől zárójel helyett vesszővel el
választani szíveskedjenek.

A „ blokk”-ba kerülő cikkek 3 hasá
bos szedéssel készülnek. Kérjük figye
lembe venni, hogy hasáb szélessége 53 
mm, ezért lehetőleg kisméretű tábláza
tokat csatoljanak a kézirathoz.

Összefoglalás. Kérjük, hogy a köz
lemény rövid tartalmi kivonatát (10 
gépelt sor terjedelemben) magyar és 
angol nyelven a kézirathoz mellékel
jék. Az összefoglaló elkészítésénél fel
tüntetendő a szerző(k) családneve és 
utóneve, utána kettőspont. A család
név és az utónév betűtípusa dőlt (egy
szer aláhúzva). Ezután következik a 
közlemény címe (kétszer aláhúzva). Az 
összefoglaló ne a közleményből levon
ható következtetések felsorolása, ha
nem rövid tartalmi ismertetése legyen.
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Csak a magyar nyelvű összefoglaló 
alá, bal oldalon, a következő szöveg 
gépelendő: [Magy. Kém. Lapja, {8, 00 
(1993)]

Ábrák. Az ábrákat a szerkesztő
ség az egységesség céljából lemásol
tatja, ezért méretarányos, vonalas áb
rákat fogadhatunk csak el (ceruzarajz 
is megfelel). Fényképek esetében lehe
tőleg kerüljük a reprodukciók közlését.

A számítógépi programokat facsimi
lében közöljük, ezért azokat gépirási 
(NLQ) minőségben kérjük mellékelni.

A „blokk”-ba kerülő ábrák esetében 
kérjük figyelembe venni a hasáb 53 
mm-es szélessége adta korlátokat.

Az ábrákon minden felirat nagy be
tűkkel kezdődjék, diagramok, nomog- 
ramok paramétereinek megnevezésétől 
a mértékegység rövidítését zárójel he
lyett vesszővel válasszuk el. Az ábrá
kon a jelmagyarázatot, ábracímet ne 
tüntessük fel (lásd: Abracímek és áb
raaláírások). A magyarázó számok, ill. 
betűk után se pontot, se félzárójelet 
ne tegyünk ki. Kerüljük a diagramok 
vonalainak extrém jelölését, mert eze
ket a nyomda az ábraaláírásban nem 
tudja kiszedni (pl. körbe zárt pont, há
romszög vagy négyzet, közepén pont
tal stb.). Ezek helyett számokat alkal
mazzunk.

A mértékegységek jelölése

A mértékegységek használatára és 
jelölésére az 1976. július 1-jén ha
tályba lépett 8/1976. (IV. 27.) MT. 
számú kormányrendelet kőtelező. Kér
jük, hogy a kéziratokat ennek megfele
lően szíveskedjenek előkészíteni. Külön 
felhívjuk a figyelmet a következőkre:

Jelenleg kiadványokban már nem 
szerepelhetnek a következő mértékegy
ségek: az angstrom, a bar, a karát, 
a torr, a higanyoszlop-milliméter, a 
vízoszlop-milliméter, a kalória, a lóerő, 
a poise, a stokes, a curie, a rád és a 
röntgen.

A törvényes mértékegységekben 
megadott értékek után ezek más mér
tékegységekben kifejezett egyenértéke 
is feltüntethető.

Ha valamely alapegység vagy kü
lön névvel jelölt, származtatott mér
tékegység mérőszám nélkül fordul elő a 
szövegben, akkor nem a jelét kell hasz
nálni, hanem ki kell írni a nevét.

Az alábbiakban felsoroljuk a leg
gyakrabban használt mértékegységek 
sokszor hibásan írt nevének és jelölé
sének szabályos alakját:
Idő: másodperc: s; perc: min; óra: h; 
nap: d (nem mp, p, ó, nap).

Tömeg: gramm: g (nem gr); deka
gramm: dag (a hétköznapi haszná
latban dkg is lehet); kilogramm: kg; 
tonna: t (nem to).

Az anyagmennyiség mértékegységé
nek neve mól, jele azonban mól (rövid 
o-val). Helytelen ha az anyagmennyi
ség név helyett a mólok számáról vagy 
a mólszámról beszélünk.
Erő: Newton: N (nem kilopond). 
Nyomás: pascal (nem at vagy torr). 
Munka és energia: joule. J (nem 
kalória).
Hőmérséklet: Kelvin: K (nem °K), 
Celsius-fok: °C(nem C°)
Frekvencia: hertz: Hz vagy s- 1 . 
Fordulatszám: Hz vagy s-1 (nem 
ford/s vagy ford/min). 
Hővezető-képesség: W_ 1 K_1=J-s_1- 
m_ 1 K_1
Hőátadási tényező: J-8~‘ m~2 K _1 
Felületi feszültség: N m-1 
Dinamikai viszkozitás: N-s-m-2 (nem 
poise vagy centipoise).
Kinematikai viszkozitás: m2-s~l (nem 
stokes)

A decimális szorzókat előtaggal ún. 
prefixummal helyettesítjük. A tört és 
a szorzat alakú egység decimális több
szöröseinek képzésekor a prefixumot 
az egység elé írjuk: (pl. m N s/m 2, 
Mn-nm, kJ/kg). Összetett prefixumot 
nem szabad alkalmazni.

A vegyületek írásmódja

A vegyületek írásmódjára az új ké
miai nomenklatúra szabályai az irány
adók. Fodorné Csányi Piroska — dr. 
Fábián Pál — Hőnyi Endre: Kémiai He
lyesírási szótár. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1982. (386. old.) Ebből idé
zünk néhány szabályt:

A vegyületneveket — a szótagszám
tól függetlenül — a kémiai összetétel
nek megfelelően, kötőjelekkel tagolni 
kell.

A mennyiséget jelentő számnevet 
(mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, 
hepta-, okta-, ennea-, deka-, hendeka-, 
dodeka-, nona-, undeka-, hemi-, biter-, 
kvarter-, kvinkve- stb.) egybeírjuk azon 
csoport nevével, amelyre vonatkozik. 
Az arab számokat ponttal kapcsoljuk a 
vegyület nevéhez, ha a névnek a szám 
után következő része nincs kötőjellel 
tagolva.

A szorzószámneveket bisz-, tetrakisz-, 
stb.) egybeírjuk a csoportnévvel, amely
re vonatkozik, ha a név nincs kötő
jellel tagolva. Kötőjellel tagolt cso

portnevek esetén zárójelbe tesszük 
azon összetevők nevét, amelyre a 
szorzószámnév vonatkozik. A zárójel 
előtt nincs kötőjel: Pl.: dinitrogén- 
tetraoxid, diréz-klorid-dihidroxid, 23. 
króm-hexakarbin
(Cr23 C6), kalcium-bisz [hexa-kloro-fosz- 
fát (V)], difoszforsav, bisz-diszulfidion.

A hiper-, hipo-, meta-, orto-, para-, 
per-, piro-, poli-, szemi-, szub-, szuper- 
stb. előtagot egybeírjuk azon össze
tevő nevével, amelyre vonatkozik. Ha 
az összetevő neve kötőjellel tagolt a 
poli- előtag után zárójelbe tesszük 
azt a részt, amelyre az előtag vo
natkozik. Pl. perklórsav, hipoklór- 
sav, peroxi-dikénsav, metakovasav, po- 
liszulfid, poli(vinil-klorid).

A szerves vegyületek nevének tago
lására, az alábbi elvek az irányadók:

A csoportfunkciós nomenklatúra sze
rint képzett nevekben a funkciós cso
port kötőjellel kapcsolódik az előtte 
álló atomcsoport (kötőjellel tagolt) ne
véhez. Pl.: etil-alkohol, benzoil-azid, 
benzoil-cianid, dietil-éter, bisz(2-klór- 
etil)-éter, metil-klorid, etil-metil-keton, 
metil-propil-szulfid, difenil-szulfoxid, 
dietil-8zulfon.

A szubsztitúciós nomenklatúra sze
rint alkotott vegyületneveket az alábbi 
elvek szerint tagoljuk: Az utótagot 
(amelyből mindig csak egy van) egybe
írjuk az alapszénhidrogén nevével (ki
véve, ha helyét szám jelöli). PL: 1,2,4- 
butántrikarbaldehid, 1,3,5-naftalintri- 
karbonsav, 1,3,6-hexántrikarbonitril, 
ciklohexánkarboxamid, 1,2-ciklohexán- 
dikarboximid, heptándisav, heptánnit- 
ril, malonaldehidsav, 2,4-toluoldiszul- 
fonsav, heptánsavamid.

Az előtagokat (amelyből általában 
több van a vegyületnévben és helyüket 
rendszerint szám jelzi) mindig kötőjel
lel kapcsoljuk az alapvegyület nevéhez. 
Szükség esetén az előtagokat zárójelbe 
tesszük. Pl.: l-klór-4-bróm-benzol, 1- 
butil-3-etil-propil-benzol, etil-benzol, 
3,3-dimetil-pentán, acetil-klorid, 5- 
oxo-valeriánsav.

A telítetlenségre, szabad vegyér
tékre, ill. valamely funkciós csoportra 
utaló végződéseket egybeírjuk az alap
szénhidrogén nevével, kivéve ha en
nek helyét szám jelöli, és a szám 
közvetlenül a végződés előtt szerepel. 
PL: 2-butanon, etanol, etántiol, 2,4- 
hexándion.

A szerkezetre utaló előtagok kötő
jellel kapcsolódnak . a vegyület nevé
hez, képletéhez, ill. az előttük és utá
nuk álló csoport nevéhez. PL: ciklo- 
oktakén, DL-valin, orto-xilol, o-xilol.

rnkl1992. X L V I I .  É V F O L Y A M .  XI. S Z Á M 491



X-MET RÖNTGENFLUORESZCENCIÁS 
ANALIZÁTOR ELEMZÉSI CÉLOKRA

A röntgenfluoreszcenciás spektroszkópia (XRF) olyan analitikai módszer, amely a minta 
elemi összetételének mind minőségi, mind mennyiségi vizsgálatát lehetővé teszi.
Az X-MET analizátorral az AI(13), és az U(92) közti elemek mérhetők egyidejűleg.
A koncentráció a néhány ppm-től a 100% -ig változhat.
Az X-MET analizátor az elemzőnek megbízható, roncsolásmentes, gyors elemzést kínál. 
A mérendő anyag szilárd, por és folyadék állapotú is lehet.
Az X-MET analizátorokat mind terepi, mind laboratóriumi használatra tervezték. 
Tipikus X-MET alkalmazási lehetőségek:

Kőolajipar
S olajban
Pb ólmozott, és ólommentes benzinben 
Motorolaj adalékok 
Cl és S használt olajban 
Ni és V fűtőolajban

Környezetvédelem
Mérgező anyagok (Pb, As, Cr. Cd) iszapokban, salakokban 
Szennyezett talajok és talajvizek helyszíni elemzése 
Szén kén- és hamutartalma 
Pb festékekben

Vegyipar
T i02 és agyagpigmentek festékekben 
Papír szervetlen kötőanyagai 
Lángmentesítők (Sb, Zn. Br) műanyagban 
Cl, Br, I műanyagban 
V, Ca. P, Mo. Ni és Co katalizátorokban 
Ag filmen, fotópapíron, emulzióban 
Au, Cu, Ag, Ni, K, Ca galvánfürdőben 
Bevonatvastagság mérése

Élelmiszeripar
Cl élelmiszerekben
Fe tejporban, és szárított búzában

Bányászat, ásványfeldolgozás
Kutatás, érctest kiértékelés
Bánya, öntőmű, olvasztó ellenőrzés
Ca, S cementben Fe, Ti, Zr, Pb homokban

További információkért kérjük forduljon a gyártóhoz, vagy magyarországi képviselőjéhez:

OUTOKUMPU INSTRUMENTS
On Site Quality Control
P.O.BOX 85
SF 02201 ESPOO
FINNLAND
Telefon: 358-0-4211
Telefax: 358-0-421 3221

METEX Hungária Kft. 
Honos Péter 
Budapest 1114 
Könyves György u. 5.
XI. kerület
Telefon: 166-7701, 166-5003 
Telefax: 166-7987
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magyar kémikusok lapja
XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

Kemometriai szemléletű analitikai kémia

Bevezetés

Mi a közös, mi az általános a sokféle analitikai ké
miai módszerben? Ónálló tudományág-e az analitikai 
kémia? Van-e sajátos fogalomrendszere? Van-e olyan 
alapvető elmélete, amely tudományág rangjára emeli, 
amely megkülönbözteti a többi tudományágtól?

Az ipari és mezőgazdasági termelés gyors és szé
leskörű fejlődése, az egészségügyi ellátás javulása és 
környezetünk fokozott védelme elképzelhetetlen kor
szerű, automatizált analitikai kémiai mérőrendszerek 
nélkül. A számítástechnikai módszerek és eszközök, 
így elsősorban a mikroprocesszorok és személyi szá
mítógépek elterjedése kedvező lehetőségeket kínál az 
analitikai kémiai módszerek automatizálásával szem
ben támasztott igények kielégítésére.

A társadalmi igények és a kínálkozó lehetőségek ha
tására az analitikai kémia az elmúlt évtizedekben je
lentősen fejlődött: a mérési eredmények értékelésére 
igen sokféle korszerű matematikai módszert alkalmaz
nak, széles körben elterjedtek a számítógépes analiti
kai kémiai műszerek, nagyméretű adatbankokat hoz
tak létre, sőt megjelentek az analitikai kémiai szakér
tői rendszerek és robotok is.

A méréstechnikák rohamos fejlődése miatt az anali
tikai kémiai módszerek ma már szinte áttekinthetetle
nül sokfélék, a számítógépesítés, az új matematikai és 
számítástechnikai módszerek alkalmazása miatt a szá
mítógépes analitikai kémiai műszerek fekete dobozzá 
váltak, így megértésük, jellemzésük, összehasonlítá
suk a hagyományos módon ma már lehetetlen.

Az analitikai kémiai módszerek, valamint az anali
tikai kémiában alkalmazott matematikai és számítás- 
technikai eljárások ma már áttekinthetetlen sokféle
sége szükségessé teszi tehát az analitikai kémiai mód
szerek és az analitikában alkalmazott matematikai el
járások egységes szemléletű tárgyalását. Ezt segíti elő 
az elmúlt két évtizedben kialakult új tudományág, a 
kemometria, a kémiai méréselmélet [1]—[51].

Közleményünk korszerű kemometriai szemléletben 
-  ismeretelméleti, rendszerelméleti és méréselméleti 
elvek alapján -  összefoglalja a különböző analitikai 
kémiai módszerek közös vonásait és megalapozza az 
analitikai kémiában használatos korszerű matemati
kai és számítástechnikai módszerek megértését.

* Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest
** M TA-Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest

V E R E S S  GÁBOR^* **
P U N G O R  E R N Ő  “
VASS ILONA *

Közleményünk célja az analitikai kémia alapvető fo
galmainak rendszerezése, így az e témában járatos Ol
vasó ne új fogalmakat, hanem ismert dolgok újszerű 
áttekintését várja. E munka az analitikai kémia kü
lönböző módszertani területeit -  termoanalitika, elek- 
troanalitika, kromatoanalitika, spektroanalitika stb. -  
kívánja egységesíteni a különböző módszerek közös, 
általánosítható fogalmainak a hangsúlyozásával.

Az analitikai kémia tárgya

Az anyagok analitikai kémiai jellemzése

Az anyagok analitikai kémiai jellemzése mindössze 
négy alapfogalomra, az alkotóelem, az alkotóelem tu
lajdonsága, az alkotórész és az alkotórész mennyisége 
alapfogalmakra épül.

A lkotóelem . Az anyag vizsgált részét mintának, 
a minta legkisebb, egyedenként vizsgált részét alko
tóelemnek nevezzük. Az alkotóelem általában atom, 
molekularész, molekula, esetleg fázis. Az alkotóelemet 
tehát a vizsgálat definiálja.

A lkotóelem -tu lajdonság . Az alkotóelem vizs
gált tulajdonságát alkotóelem-tulajdonságnak nevez
zük. Az analitikai kémiában kétféle alkotóelem-tulaj
donságot értelmezünk. Kémiai alkotóelem-tulajdonság 
az alkotóemek kémiai tulajdonsága. Minőségi kémiai 
alkotóelem-tulajdonság pl. az atom kémiai milyen
sége (hidrogén, oxigén stb.), mennyiségi pl. az atom 
kémiai vegyértéke. Analitikai alkotóelem-tulajdonság 
az alkotóelemnek az elemzési folyamatban muta
to tt bármilyen olyan fizikai, fizikai-kémiai, kémiai, 
biológiai stb. tulajdonsága, amely elemzési célból 
kapcsolatba hozható az elemzés során meghatáro
zandó kémiai tulajdonságokkal. Minőségi analitikai 
alkotóelem-tulajdonság például az, hogy az ion adott 
reagenssel ad-e csapadékot, vagy nem, mennyiségi, pl. 
a molekula retenciós tulajdonsága.

A lkotórész. Az alkotóelemek bizonyos összessé
gét, vagyis a minta valamely részét alkotórésznek 
nevezzük. Az alkotórész a vizsgálati szempont ál
tal meghatározott alkotóelem-tulajdonság alapján ér
telmezhető, vagyis az alkotórész az alkotóelemek 
azon összessége, amelyek vizsgált tulajdonságának ér
téke megegyezik. Ennek megfelelően, ha a vizsgált
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alkotóelem-tulajdonság kémiai, akkor a kémiai alko
tórészek, ha analitikai, akkor az analitikai alkotóré
szek fogalmát vezethetjük be. Kémiai alkotórész te
hát pl. azon atomok összessége, amelyek két vegyér- 
tékűek. Analitikai alkotórész tehát pl. mindazon ionok 
összessége, amelyek nitráttal csapadékot adnak, vagy 
pl. mindazon molekulák összessége, amelyek retenciós 
tulajdonsága egy adott értéknél kisebb.

Adott alkotóelem-tulajdonság alapján értelmezhető 
a mintát tartalmazó alkotórészek összessége, vagyis a 
minta eloszlása vagy minőségi összetétele. A minta 
kémia eloszlása, vagy kémiai összetétele a minta -  ké
miai tulajdonság alapján értelmezett -  kémiai alko
tórészeinek az összessége, míg a minta analitikai el
oszlása vagy analitikai összetétele a minta -  analitikai 
tulajdonság alapján értelmezett -  analitikai alkotóré
szeinek az összessége.

A lkotórészm ennyiség. Az alkotórészek (és a min
ta) mennyiségét is értelmezzük, ennek megfelelően 
beszélhetünk az alkotórész kémiai mennyiségéről, ill. 
analitikai mennyiségéről. E mennyiségek milyenségét 
az adott mérési módszer határozza meg, a kémiai 
mennyiség meghatározása általában tömeg-, vagy 
térfogatméréssel történik, az analitikai mennyiséget 
általában az alkalmazott detektor által szolgáltatott 
jel definiálja.

Az alkotórész-mennyiségek alapján a minta elosz
lásához hasonlóan értelmezhetjük a mintamennyiség 
alkotórész-mennyiségekre történő eloszását, vagyis a 
mintamennyiség kémia eloszlása, vagy összetétele a 
kémiai alkotórészek mennyiségének az összessége és a 
mintamennyiség analitikai eloszlása, vagy összetétele 
az analitikai alkotórészek mennyiségének az összes
sége.

Állítások az analitikai kémiában

Az analitikai kémiában még nem alakult ki egységes 
nevezéktan és fogalomrendszer az elemzés típusaira 
és így az egyes kémiai és analitikai állításokra. Az 
alábbiakat ezért csak javaslatnak tekintjük.

Á llítás, inform áció. Egy állítás (ítélet) általános
ságban valamiről megállapítani valamit, vagyis egy 
fogalomról állítunk, vagy tagadunk egy másik fogal
mat. A valamilyen jelenségre vonatkozó lehetséges ál
lításokat állításrendszernek nevezzük. Ha az állítás- 
rendszer egyes állításai egymást kizáróak, és ha az 
állításrendszer minden lehetséges állítást tartalmaz, 
akkor az állításrendszert teljes állításrendszernek ne
vezzük. Információnak nevezük egy teljes állításrend
szer egy adott állításának a kiválasztását, megneve
zését, bekövetkezését. Egy állítás lehet egyszerű, ha 
egyetlen állítást tartalmaz és lehet összetett, ha több 
egyszerű állításból áll.

Analitikai kémiai szempontból érdemes megkülön
böztetni az igazoló, a felismerő és az azonosító állítá
sokat. Egy állítás igazolás (confirmation) ha arra vo
natkozik, hogy igaz-e egyetlen állítás, feltételezés. Egy 
állítás felismerés (recognition), ha adott feltételezések 
közül kell kiválasztani a megfelelőt. Egy állítás azono-
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sítás (identification), ha előzetes feltételezésrendszer 
nélkül állítunk valamit.

Egy állítás lehet a priori ismert (known), vagy meg
figyelt (descriptive), vagy következtetett (inferred).

K ém iai á llítások . Általánosságban kémiai állítás
nak nevezzük az anyag kémiai tulajdonságára vonat
kozó állítást. Az analitikai kémiában a kémiai állí
tások a kalibráció esetén a priori ismertek, elemzés 
esetén következtetett állítások.

Kémiai azonosító (identity) állításnak nevezzük a 
minta (alkotórész) kémiai mineműségére vonatkozó 
állítást.

Kémiai szerkezeti (structure) állításnak nevezük 
a minta (alkotórész) kémiai szerkezetére vonatkozó 
állítást.

Kémiai összetételi (composition) állításnak nevez
zük a minta alkotórészeire vonatkozó állítást. A ké
miai összetételi állításon belül kémiai minőségi össze
tételi állításnak nevezük a minta kémiai összetételére 
vonatkozó állítást, míg kémiai mennyiségi összetételi 
állításnak nevezzük a mintamennyiség kémiai össze
tételére vonatkozó állítást.

A nalitikai állítások . Az analitikai kémiában ana
litikai állításokat is értelmezünk, így hasonlóan a ké
miai állításokhoz bevezetjük az analitikai azonossági 
és az analitikai összetételi állításokat, de értelmez
zük az analitikai leíró állításokat is. Nem értelmezzük 
azonban az analitikai szerkezeti állítást. Az analitikai 
állítások megfigyelt állítások.

Analitikai leíró állításnak nevezzük a minta anali
tikai tulajdonságára vonatkozó állítást.

Analitikai azonosító állításnak nevezzük a minta 
analitikai mineműségére vonatkozó állítást.

Analitikai összetételi állításnak nevezzük a minta 
analitikai alkotórészeire vonatkozó állítást. Itt is meg
különböztetjük a minőségi és a mennyiségi összetételi 
állításokat.

A nalitikai kém ia állítások. Az analitikai kémi
ában nemcsak kémiai és analitikai, hanem analitikai 
kémiai állításokat is értelmezünk. Az analitikai kémiai 
állítások mindig kémiai és analitikai állításból álló 
összetett állítások, általában implikációkként, vagyis 
„HA..., AKKOR...” formában megfogalmazott állítá
sok, ahol az előtag mindig a kémiai állítás, az utó
tag az analitikai; míg néhány esetben ekvivalenciák
ként, „AKKOR ÉS CSAK AKKOR..., HA...” formá
ban megfogalmazott állítások.

Az analitikai kémiai állításoknak két fő szintjét, a 
leíró és az oksági szintjét különböztethetjük meg.

Az analitikai kémiai állításokat kalibráció (ismeret- 
szerzés) útján nyerjük. Ekkor az összetett állítás ké
miai állítás előtagja a priori ismert, az analitikai ál
lítást, az utótagot pedig megfigyeljük. A kalibráció 
során nyert analitikai kémia állításokat az elemzés so
rán az ún. analitikai következtetéseknél használjuk fel, 
ez a kérdéskör azonban már az analitikai kémia mód
szere, amellyel a következőkben foglalkozunk.
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Az analitikai kémia módszere

Az analitikai kémiai folyamat

Sokféleségük ellenére az analitikai kémiai módsze
rek számos közös tulajdonsággal rendelkeznek. Bár
milyen -  akár minőségi, akár mennyiségi -  elemzésre 
szolgáló analitikai kémia módszer, eljárás, mint rend
szer -  az ún. analitikai kémiai rendszer -  olyan célirá
nyos rendszer, amely az elemzés során a rendszer cél
jának megfelelően az anyaghoz hozzárendeli az anyag 
kémiai információját [43], [52].

Az analitikai kémiai rendszer a mintakészítésből, az 
analitikai kémiai mérési folyamatból és az utókövet
keztetésből áll (lásd az 1. ábrát).

A mintakészítés folyamata

A mintakészítés során a vizsgálandó anyagból el
készítjük azt az ún. analitikai mintát, amely alkal
mas arra, hogy azzal az analitikai kémiai mérést el
végezzük. A mintakészítés első lépése a mintavétel, 
amelynek során a vizsgálandó anyagból mintát ve

szünk. A mintakészítés következő lépése a mintae
lőkészítés, amelynek során a mintán olyan változta
tásokat hajtunk végre, amelyek alkalmassá teszik a 
mérésre. A mintaelőkészítés minden lépését elvben a 
kalibráló (standard) mintán is ugyanúgy el kell vég
ezni, mint a vizsgálandó mintán. Ha vannak azonban 
olyan előzetes mintaelőkészítő lépések, amelyeket a 
kalibráló mintán nem hajtunk végre, ezeket előzetes 
mintaelőkészítésnek nevezzük. Az előzetes mintaelő
készítés eredményeként kapjuk az előkészített mintát. 
A mintaelőkészítés azon lépéseit, amelyeket az előze
tes mintaelőkészítés után mind az elemzendő, mind 
a kalibráló mintán vérehajtunk, analitikai mintaelő
készítésnek nevezzük. Az analitikai mintaelőkészítés 
eredményeként kapjuk az előkészített analitikai min
tát, amelyből további mintavétellel, az ún. analitikai 
mintavétellel nyerjük az analitikai mintát (8. ábra).

Az analitikai kémiai utókövetkeztetés

Az analitikai kémiai ismeretszerzés során az ana
litikai vizsgálatot modellezzük, így a kalibráló minta 
ismert kémiai információja és megfigyelt analitikai in
forációja között állítunk fel kapcsolatot.
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Mivel az analitikai kémiai következtetés során ezt 
a kapcsolatot használjuk fel, így az elemzendő minta 
megfigyelt információjából az elemzendő minta, mint 
előkészített minta kémiai információjára következte
tünk, hiszen a kalibráló mintával is ugyanazokat a 
műveleteket végeztük el, mint az előkészített mintá
val.

A mintaelőkészítésnek tehát azokat a lépéseit, 
amelyeket a kalibráló mintával végrehajtottunk, az 
elemzendő minta esetében nem kell külön figyelembe 
venni, azt tartalmazza az analitikai ismeret.

Feltétlenül figyelembe kell venni a mintaelőkészí
tés mindazon lépéseit, amelyeket a kalibráló mintával 
nem végeztünk el és figyelembe kell venni természete
sen a mintavételt is. Az utókövetkeztetés tehát egy
részt az előzetes mintaelőkészítés, másrészt a minta
vétel figyelembevételét jelenti (5. ábra).

Az előzetes mintaelőkészítés figyelembevétele azt je
lenti, hogy ha az előzetes mintaelőkészítés során vég
zünk bármilyen olyan műveletet, amely megváltoz
tatja  a minta elemzés szempontjából fontos kémiai in
formációját, akkor annak a műveletnek a hatását kor
rigálni kell. Ha ez a művelet extrakció, és az extrakció 
hatásfoka nem 1, akkor mennyiségi elemzés esetén a 
nyers minta kémiai információja az előkészített minta 
kémiai információjából az extrakció hatásfokával való 
osztással nyerhető.

A mintavétel figyelembevétele azt jelenti, hogy meg 
kell állapítani azt, hogy a mintavétel által nyert 
minta mennyire reprezentálja az anyagot és ha a 
reprezentálás nem teljes, akkor ezt figyelembe kell 
venni.

Ha például az anyag nem teljesen homogén, akkor 
az anyag kémiai információjának pontossága az előké
szített minta kémiai információja pontosságának és az 
anyag inhomogenitásának az összege. Minősítés ese
tén a mintafelvétel figyelembevétele bizonyos feltéte
lek mellett a statisztikai minőségellenőrző módszerek 
használatát jelenti.

Az analitikai kémiai mérési folyamat

Minden analitikai kémiai folyamat tartalmaz vala
milyen -  analitikai jelet előállító jelképző és e jelet 
értelmező egységekből álló -  analitikai kémiai mérési 
folyamatot. A jelképző folyamatoknak is van néhány 
közös vonása, sőt a jelértelmezés folyamata -  a jel
képző folyamatok különbözősége ellenére -  egységesen 
tárgyalható.

Az analitikai kémiai rendszerek működésének alap
vető része az ún. analitikai kémiai mérési folyamat, 
amely az analitikai mintához alkalmas analitikai jel 
képzése és értelmezése által hozzárendeli az előkészí
tett minta kémiai információját.

Az analitikai kémiai mérési folyamat, a jeltudo
mány (szemiotika) szempontjából irányított jelfolya
matnak, „szemiózisnak” tekinthető. Az analitikai ké
miai mérési folyamat, mint jelfolyamat két részből áll, 
a jelölő egysége, az ún. analitikai jelképzés a vizsgá
landó analitikai mintához olyan észlelt, mért analiti
kai tulajdonságot, az ún. analitikai jelet rendeli hozzá,
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amelyhez a jelfolyamat értelmező egysége, az ún. ana
litikai kémiai jelértelmezés hozzárendeli az analitikai 
jel kémiai „jelentését” , az előkészített mintára vonat
kozó kémiai információt. Az analitikai kémiai jelfolya
mat szemiotikái értelemben tehát az analitikai jelkép
zésből és az analitikai kémiai jelértelmezésből áll (lásd 
a 4■ ábrát).

Az analitikai jelképzés

Az analitikai jelképzés a vizsgálandó mintához az 
anyag és az energia reakciója által hozzárendeli az 
analitikai jelértelmező egység számára értelmezhető 
analitikai jelet. Analitikai jelképző egység a korma- 
tográf, a spektrométer, a titráló berendezés stb. A 
vizsgálandó analitikai mintához analitikai jelet hozzá
rendelő analitikai jelképzés az adott analitikai kémiai 
módszer specialitásait tartalmazó sokféle műveletből 
áll. A módszerek egyedi jellege ellenére úgy tűnik, 
hogy az analitikai jelképzés általánosságban az ana
litikai kezelés és a detektálás részekből áll (5. ábra).

Az analitikai kezelés az analitikai minta állapotát 
olymódon változtatja meg, hogy az így nyert kezelt 
minta állapota alkalmas arra, hogy a detektorral 
kölcsönhatásba léphessen.

Az analitikai detektálás a detektáló kölcsönhatás
ból és a detektáló kijelzésből áll (lásd az 5. ábrát). 
A detektáló kölcsönhatás a kezelt minta és a detek
táló rendszer olyan kölcsönhatása, amelynek eredmé
nyeként a rendszer alkalmasan választott állapotjel
lemzője mérhetővé válik. A detektáló kijelzés során a 
mérhető állapotjellemző mérése által nyerjük a mért 
(megfigyelt) analitikai jelet.

Az analitikai jel

Az analitikai jelképző által szolgáltatott analitikai 
jel bármilyen -  szemiotikái éretelmben vett -  jel lehet, 
így egyaránt magában foglalja például a klasszikus 
minőségi elemzés színreakciójának színét vagy egy 
spektrumot stb.

Mint minden jelfolyamat esetén, így itt is hangsú
lyozni kell, hogy az analitikai kémiai mérési folyama
tot az anyag-jelképezés -  jel-jelértelmezés -  kémiai in
formáció együttesen határozzák meg, nem lehet ezek
ről egymástól függetlenül beszélni. Ezért az analitikai 
jelet sohasem a jelképzés önmaga, sem pedig a jel ön
maga, hanem a jelértelmezést is magába foglaló teljes 
analitikai kémiai mérési folyamat határozza meg. így 
például a viszkozitás-mérés eredménye, a viszkozitás 
értéke akkor tekinthető analitikai jelnek, ha létezik 
hozzá olyan értelmezés, amelynek segítségével megfe
lelő kalibráció esetén a viszkozitás értékéből megha
tározható az anyag kémiai információja. Ugyanakkor 
például egy termikus vizsgálat, ha annak célja nem 
kémiai információ, hanem csak valamilyen fizikai tu
lajdonság, (pl. olvadáspont) meghatározása, nem te
kinthető analitikai kémiai mérési folyamatnak.
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Az analitikai kémiai jelértelmezés

Az analitikai kémiai jelértelmezés az analitikai jel- 
feldolgozásból és az analitikai kémiai vonatkoztatás
ból áll.

Az analitikai jelfeldolgozás mindazon -  általában 
matematikai lényegkiemelő -  eljárások összessége, 
amelyek bizonyos előzetes ismeretek birtokában kie
melik az analitikai jel kémiai szempontból jellemző, 
lényeges analitikai tulajdonságait, vagyis az analitikai 
jelhez hozzárendelik az analitikai információt.

Jelfeldolgozás például a titrálási görbe értéke
lése, a kromatogramból a retenciós tulajdonság és a 
csúcs alatti terület meghatározása, a termogravimet- 
riás görbe lépcsőmagasságának becslése, a spektrum- 
tárba kerülő spektrumok simítása és alapvonalkorrek
ciója stb.

Az analitikai kémiai vonatkoztatás leírásához be 
kell vezetnünk az analitikai vizsgálat fogalmát. Az 
analitikai vizsgálat az analitikai mintaelőkészítés, az 
analitikai mintavétel, az analitikai jelképzés és az 
analitikai jelfeldolgozás együttese (6. ábra).
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Az analitikai és a kémiai információk között kap
csolatot létesítő analitikai kémiai vonatkoztatás mű
ködése kettős: kalibráció során az analitikai kémiai is
meretszerzés, elemzés ill. ellenőrzés során az analitikai 
kémiai következtetés (lásd a 4- ábrát).

Az analitikai kémiai ismeretszerzés a kalibráló 
minta ismert kémiai információja és az analitikai 
vizsgálat által meghatározott analitikai információja 
alapján a kémiai információ és az analitikai informá
ció közötti kapcsolat, vagyis az analitikai kémiai állí
tások összességének, az ún. vonatkoztató, vagy anali
tikai kémiai ismereteknek az előállítása. Az analitikai 
kémiai ismeret tehát megadja, hogy adott kémiai in
formációhoz milyen analitikai információ tartozik.

Az analitikai kémia módszerének lényege, hogy az 
ismeretszerzés által előállított analitikai kémiai is
meret az analitikai vizsgálat modellje. A modellnek 
az analitikai vizsgálat kémiai információ bemenete 
és analitikai információ kimenete közötti ok-okozati 
kapcsolatot kell leírnia, így nem szükséges az anali
tikai jelképző folyamat állapotváltozás összefüggésé
nek az ismerete, elegendő csak az analitikai vizsgálat 
bemenet-kimenet kapcsolatának feltárása.

Az analitikai kémiai ismeretszerzés tehát az anali
tikai vizsgálat bemenet-kimenet modelljének a felál
lítása oly módon, hogy a kalibráció során előzetesen 
ismert az analitikai vizsgálat bemenete, azaz a kalib
ráló minta kémiai információja, ugyanakkor az anali
tikai vizsgálat kimenete, azaz a kalibráló minta ana
litikai információja az analitikai vizsgálat által válik 
ismertté, megfigyeltté.

Ennek megfelelően az ismert bemenetből és az 
ismert kimenetből kell felállítani a kettőjük közötti 
kacsolatot, az analitikai vizsgálat modelljét.

Az analitikai kémiai következtetés az analitikai vizs
gálat -  analitikai kémiai ismeretszerzés során megha
tározott -  bemenet-kimenet modelljének a használa
tát jelenti oly módon, hogy a modellnek és az analiti
kai vizsgálat kimenetelének, azaz az előkészített minta 
analitikai vizsgálat által meghatározott analitikai in- 
fomációjának az ismeretében becsüljük az analitikai 
vizsgálat bemenetét, azaz az előkészített minta kémiai 
információját.

Analitikai kémiai vonatkoztató módszerek

Az analitikai vizsgálat modellje az analitikai és a 
kémiai információ és a kettőjük közötti kapcsolat leí
rásának a formájától függ, így az analitikai vizsgálat 
modellezésére igen sokféle modell alkalmas.

Minőségi elemzés esetén a kémiai információ minő
ségi állítást jelent, így nem-számszerű, és számszerű 
modellekkel egyaránt leírható. Attól függően, hogy az 
analitikai információ és annak modellje minőségi vagy 
mennyiségi, számos modell-típus alkalmas az analiti
kai vizsgálat leírására. A klasszikus analitika verbális 
leírása mellett a szakértői rendszerek [36] verbális le
íráshoz közeli formalizmusa, továbbá a matematikai 
logikai, a szintaktikus és a statisztikai alakfelismerő 
[19], [26], [35], továbbá az algebrai modellek is alkal
masak az analitikai vizsgálat modellezésére.

nikl

Mennyiségi elemzés esetén mind a kémiai, mind 
az analitikai információ mennyiségi, így az analitikai 
vizsgálat csak (arányos skálán mért) mennyiségi vál
tozók közötti összefüggést leíró metrikus térben értel
mezett modellel írható le.

Matematikai szempontból az analitikai kémiai vo
natkoztatás az analitikai és a kémiai információ 
modelljétől függően bármilyen matematikai korrelá
ciós módszerrel megvalósítható. Ennek megfelelően 
az összes ismert korrelációs (vonatkoztató) módszer 
analitikai kémiai vonatkoztató módszerként alkalmaz
ható. Mivel az összetétel-meghatározás esetében az 
analitikai kémiai következtetés általában keveréke
loszlás felbontása, a keverékeloszlások felbontására 
szolgáló módszerek is analitikai kémiai vonatkoztató 
módszernek tekinthetők.

A részletek taglalása nélkül az 1. táblázatban foglal
tuk össze a minőségi elemzés, a 2. táblázatban pedig 
a mennyiségi elemzés főbb vonatkoztató módszereit.

Az analitikai kémia elmélete felé

Az analitikai kémia sajátos módszertana után vizs
gáljuk meg, hogy melyek az analitikai kémia elméle
tének sajátosságai.

Az analitikai kémiai következtetés logikai 
bizonytalansága

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az analitikai ké
mikus az elemzés során mindig logikai következtetést 
hajt végre, de az elemzendő anyag kémiai információ
jára való következtetés logikai szempontból általában 
csak hihető, nem bizonyító.

A kalibráció (ismeretszerzés) által nyert anali
tikai kémiai ismeret, vagyis az analitikai vizsgá
lat ok-okozati (bemenet-kimenet) matematikai logi
kai modellje általában „HA... (KÉMIAI ÁLLÍTÁS), 
AKKOR... (ANALITIKAI ÁLLÍTÁS)” alakú logikai 
implikációk összessége.

A fenti implikáció kémiai információ előtagja ka
libráció esetén ismert, elemzés esetén ennek a meg
határozása a cél. Az implikáció analitikai információ 
utótagját mind a kalibráció, mind az elemzés esetén 
az analitikai vizsgálattal határozzuk meg.

Elemzés esetén az analitikai kémiai következtetés 
során az analitikai kémiai ismeret matematikai logi
kai modellje és az analitikai vizsgálattal nyert anali
tikai állítás alapján az elemzendő anyagra vonatkozó 
kémiai állítást tehetünk. Az analitikusnak tisztában 
kell lennie azzal, hogy az implikációkból álló analiti
kai kémiai ismeret birtokában az analitikai vizsgálat 
által nyert analitikai állításból, vagyis az implikáció 
utótagjából az elemzendő anyagra vonatkozó kémiai 
állításra, vagyis az implikáció előtagjára logikai szem
pontból általában nem bizonyító, hanem csak hihető 
módon következtethetünk.
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1. táblázat
A m inőségi elem zés főbb v on atk ozta tó  m ódszerei

Információ Vonatkoztató módszer
megfigyelt analitikai következtetett kémiai
minőségi (verbális) 
minőségi (formális) 
minőségi (logikai) 
minőségi (nyelvtan)

minőségi (verbális) 
minőségi (formális) 
minőségi (logikai) 
minőségi (cimke)

klasszikus következtetés (tankönyv) 
szakértői rendszerek 
logikai következtetés 
szintaktikus alakfelismerés

minőségi (számszerű) 
minőségi (szerkezet)

minőségi (számszerű) 
minőségi (szerkezet)

algebrai módszerek 
szerkezet-algebra

mennyiségi (skalár) 
mennyiségi (vektor) 
mennyiségi (függvény) 
mennyiségi (többváltozós függvény)

minőségi (cimke) 
minőségi (cimke) 
minőségi (cimke) 
minőségi (alakzat)

a diszperz jel jellemző értéke 
statisztikus alakfelismerés 
könyvtári keresés 
képfelismerés

A m ennyiségi elem zés főbb von atk o zta tó  m ódszerei
2. táblázat

Információ Vonatkoztató módszer
megfigyelt analitikai következtetett kémiai
mennyiségi (skalár) mennyiségi (skalár) egyváltozós regresszió
mennyiségi (vektor) mennyiségi (vektor) többváltozós regresszió, Kalman-

szűrő stb.
mennyiségi (függvény) mennyiségi (vektor) könyvtári görbék
mennyiségi (többváltozós függvény) mennyiségi (vektor) rangcsökkentés

Az analitikai kémia mértékelméleti modellje

Az anyagok analitikai szempontból egy olyan mér
tékelméleti modellel jellemezhetők, amelynek alaphal
maza az anyag vizsgálati szinttől függő alkotóeleme, 
ezen az alkotóelem-halmazon értelmezett függvény az 
alkotóelem vizsgálati szempontból jellemző tulajdon
sága, továbbá az alkotóelem-tulajdonság alapján ér- 
temezhetők az alkotórészek, melyek halmaza az alap
halmaz hatványhalmaza és az ezen a halmazon ér
telmezett mérték az alkotórész mennyiségét modellezi 
[53]—[54]. A modell összefoglalása a S. táblázatban ta
lálható.

S. táblázat
Az analitikai kémia m értékelm életi 

m odelljének alapfogalm ai

M  -  a vizsgálandó minta
to -  alkotóelem, a minta legkisebb vizsgált

egysége a mintának, mint halmaznak 
eleme m  G M

p(m) -  alkotóelem-tulajdonság a mintán, mint 
halmazon értelmezett függvény

C -  alkotórész a minta részhalmaza C  C M
adott tulajdonságú alkotóelemek halmaza 
C j  =  [m:p(m)=py]

.M -  az alkotórészek halmaza C E M
q(C) -  alkotórész-mennyiség az alkotórészek hal

mazán értelmezett mérték

[M, .M, <?] -  az analitikai kémia mértékelméleti mo
dellje

Az anyagok analitikai kémiai jellemzésére szolgáló 
mértékelméleti modell alapján bebizonyítható, hogy 
-  minden analitikai kémiai módszer esetén -  minő
ségi elemzés esetén az anyag analitikai eloszlása a ké
miai alkotórészek analitikai eloszlásának az anyag ké
miai eloszlással súlyozott keverékeloszlásaként model
lezhető, mennyiségi elemzés esetén pedig az anyag- 
mennyiség analitikai eloszlása a kémiai alkotórész
mennyiségek analitikai eloszlásának az anyagmennyi
ség kémiai eloszlással súlyozott keverékeloszlásaként 
modellezhető. Az elemzés a keverékeloszlás felbon
tása. Mennyiségi elemzés esetén az analitikai vizsgálat 
lineáris, vagy lineárissá transzformálható.

A korszerű analitikai kémia módszerek jelentős 
része által előállított ún. diszperz felbontó anali
tikai jelről (kromatogram, spektrum stb.) bebizo
nyítható, hogy az anyagok analitikai kémiai jel
lemzésére szolgáló mértékelméleti modell segítségé
vel egy diszkrét tulajdonság és valamüyen diszper
zió összegeként értelmezett analitikai tulajdonság sze
rinti anyagmennyiség-sűrűségfüggvényként modellez
hető. E modell értelmezéséből következően a jelfeldol
gozás célja az anyagmennyiség ezen diszperz analitikai 
eloszlásából a diszkrét eloszlásának az előállítása.

A kézirat beérkezett: 1989. aug. 29.
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A VENTUR MIX tányérokról
BO R O N Y Á K  IMRE 
GYÖKHEGYI LÁ SZ L Ó

Ennek a közleménynek az a célja, hogy röviden be
mutassa teljesen új elven működő desztillációs és ab
szorpciós tányérok kifejlesztésének főbb szakaszait, is
mertesse azok működését és felsorolja azokat az elő
nyöket, amelyek ezeknek a tányéroknak az alkalma
zásával együtt járnak.

Visszatekintés

A Ventur Mix (a későbbiekben VM) tányérok ki- 
fejlesztésének célkitűzése az volt, hogy olyan tányért 
hozzunk létre, amelyen -  az elméleti tányér fogal
mával összhangban -  a folyadékban nem, vagy csak 
kismértékben lép fel koncentráció-gradiens, amelynek 
hatékonysága ezért -  legalábbis -  közel áll az elméleti 
tányéréhoz.

A munka megkezdés alapvető feltételének elméleti 
ismereteink rendszerezését és összefoglalását tartot
tuk. A ma általánosságban elterjedt felfogással szem
ben ugyanis a desztilláló tányérok elválasztóképessé
gét szerintünk nem a gőz- és a folyadékfázisban végbe
menő molekuláris diffúzió sebessége, ill. a molekuláris 
diffúzióval szembeni ellenállás határozza meg, hiszen 
a tányérokon szemmel is jól látható, a gőzáramból 
felszálló buborékok okozta intenzív keverés kizárja a 
molekuláris diffúzió hatását. Ezen, a tapasztalatra tá
maszkodó elméleti megállapításon kívül számos tudo
mányos érv is a molekuláris diffúzió ellen szól. Ezek 
közül -  a teljességre való törekvés szándéka nélkül -  
csak a legjellemzőbbek rövid ismertetésére szorítko
zunk.

Mindenek előtt Danckwerts-nek mintegy 40 évvel 
ezelőtt kifejtett felület megújulási modelljét említjük 
meg [l] . Danckwerts szerint a gőz- folyadék érintkezés 
felületén nem valószínű folyadékfilm jelenléte, hanem 
a kevert folyadék turbulenciája az érintkezési felületre 
is kiterjed. Danckwerts későbbi munkájában [2] azt is 
bizonyította, hogy az ún. kevert cella modell töltelé- 
kes és tányéros kolonnában egyaránt alkalmazható.

Grassmann már 1957-ben laboratóriumi mérések
kel bebizonyította [3], hogy a gőz és a folyadék kö
zötti anyagátadás jelentős hányada a két fázis érint
kezésekor végbemegy. Ezért nincs szükség sem hosszú 
tartózkodási időre, sem hosszú érintkezési útra. Ezt 
Kirschbaum 750 mm átmérőjű tányérokon végzett 
üzemi mérésekkel megerősítette [4,5). Ezzel egyúttal 
cáfolta a molekuláris diffúzió követelményeinek álta
lános érvényét is. Ugyancsak Grassmann állapította 
meg [6], hogy a gőz-folyadék érintkezés hatékonyságát 
csak a folyadékfázis anyagi tulajdonságai befolyásol
ják. Ez a megállapítás is ellentétes az ismert kétfilm- 
elmélettel, különösen pedig azzal az ismert feltétele
zéssel, hogy a gőz-folyadák érintkezés hatékonyságát 
általában az ún. gázfilm ellenállása határozza meg. * **

* VEGYÉPSZER Rt. Budapest.
** Budapest, XI. Mányoki út 5.

Hübner és Schlünder szitatányérokon végzett méré
sei során azt a kérdést vetette fel [7], hogy a tányéro
kon szemmel látható makroszkopikus turbulencia mi
att a molekuláris diffúziós együtthatóknak az elérhető 
koncentrációváltozásra van-e egyáltalán befolyásuk? 
Schlünder további vizsgálatai során [8] arra a felisme
résre jutott, hogy a desztilláló készülékekben elérhető 
koncentrációváltozás, tehát a készülék hatékonysága, 
kizárólag hidrodinamikai probléma.

A molekuláris diffúzió modelltől való eltérés már 
több, mint 30 éve az amerikai kutatásban is észre
vehető [9], Ez kézzelfoghatóan abban nyilvánul meg, 
hogy a gőz-folyadék érintkeztetés hatékonyságának 
megközelítésében a molekuláris diffúziós együttha
tók helyére a makroszkopikus diszperziós együttha
tók léptek. Mindennek ellenére nincs tudomásunk 
olyan publikációról, amely a desztilláció hatékonysá
gát makroszkopikus modell segítségével, számszerűen 
ki tudná fejezni.

A keverési modell

A mi felfogásunk szerint -  amelyet saját tapaszta
lataink és mások eredményei alakítottak ki -  az el
választás hatékonysága a desztilláló tányéron végbe
menő makroszkopikus keverési folyamattól függ. A tá
nyéron levő folyadék keverését kizárólag az oda veze
tett gőzáramból képződő, a folyadékon át felszálló bu
borékok végzik. Ha a gőzbuborékok intenzív keverést 
végeznek, a gőz-folyadék érintkezés helyén momentán 
végbement anyagátadással megváltozott összetételű 
folyadékot a folyadékáram onnan gyorsan továbbszál
lítja és ezzel helyt ad a friss folyadéknak a gőzzel való 
érintkezéshez. Ez kedvező a tányér elválasztóképessé
gének tekintetében.

Ez az általunk helyesnek tarto tt keverési elv rövid 
összefoglalása. Ez az elv kvalitatíve érvényes akkor is, 
ha valamely tányérra áramló folyadéknak a keverését 
levegőbuborékok végzik.

A tányér elválasztóképességét elősegítő, kizárólag a 
gőzbuborékok okozta keveréstől -  szerintünk -  élesen 
megkülönböztetendő a folyadék visszakeveredése. Ez 
kétirányú, vízszintes és függőleges lehet.

Vízszintes irányú visszakeveredés, amint arra már 
kb. 3 éve rámutattak [9], és ami azóta sem ment át 
a szakmai köztudatba, minden, lefolyógáttal épített 
tányéron szükségszerűen fellép. Ha a visszakeveredő 
és a tányéron levő folyadék összetétele nem azonos, a 
vízszintes irányú visszakeveredés a tányér elválasztó
képességét rontja.

A függőleges irányú visszakeveredés két okra vezet
hető vissza, 1. a felszálló gőzárammal a következő tá
nyérra magával ragadott folyadékcseppek okozta „fer
tőzésre” , 2. a tányér gőzátbocsátó nyílásain -  például 
furatokon -  át való folyadék lecsurgásra.

A keverési elv szerint valamely tányér elválasztóké
pessége a tányér konstrukciójának, a terhelésnek (ál-
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landó reflux arány esetén a gőzsebességnek), valamint 
az elválasztandó elegy számszerűsíthető tulajdonsá
gainak függvénye. Ennek a függésnek implicit alakja 
a molekuláris diffúzió elméletétől eltérően az

E =  /  (konstrukció, terhelés, anyagi jellemzők) (1)
kifejezés. Ebben a konstrukció a tányérnak az elvá
lasztást befolyásoló geometriai méreteit jelenti, di
menziómentes alakban. Az ugyancsak dimenziómen
tes terhelés, vagy gőzsebesség csak az ismert habtar
tományra vonatkozik. Az anyagi tulajdonságok, ame
lyek között a diffúziós együttható nem szerepel, több
nyire a terhelés dimenziómentes kifejezéséhez kapcso
lódnak.

Az (l) összefüggés mindenkori explicit alakja, kellő 
számú megbízható mérési adat birtokában, tetszőle
ges típusú tányérra kifejleszthető. Ezt a tényt azok 
az összefüggések igazolják, amelyeket harang-, mo
dern, valamint ún. egyenirányú tányérokra (Germa
nia: Perform Kontakt és Linde: réseit szita) lehetett 
felállítani. Ezeknek az összefüggéseknek az ismerte
tése meghaladná közleményünk kereteit. Ezért e he
lyütt elegendő csak azt hangsúlyozni, hogy azok az 
elválasztandó elegy komponenseinek számától függet
lenek.

A röviden összefoglalt keverési elvnek megfelelően 
az egyes kolonnaszakaszok (pl. rektifikáló és kifor
raló szakasz) tányérjai mindaddig egymással sorba- 
kapcsolt keverős készülékekből álló kaszkádnak tekin
tendők, amíg azok konstrukciója azonos, azaz amíg 
azok egymáshoz geometriailag hasonlók, és amíg azok 
terhelése is azonos. Egy-egy ilyen kaszkád elválasz
tóképessége ezért a keverési technikából ismert mó
don [10, 11, 12] határozható meg. A [12]-ben leírtakat 
mérő és ellenőrző módszerként alkalmaztuk a VM tá
nyérok kifejlesztése során is.

A fejlesztés alapja a modern szitatányér

Felfogásunk szerint a szokásos tányérokon, amelyek 
közül a harang-, szita- és szelepes tányérok a legis
mertebbek, egyrészt a konstrukcióval szükségszerűen 
együttjáró holt terek (áramlási árnyékok), másrészt a 
kevésbé intenzív keverési folyamat együttesen okoz
zák az elméleti tányér hatékonyságától való eltérést, 
azaz 100%-nál kisebb ún. hatásfokot. (Utóbbi értel
mezése és kritikája meghaladná ennek a közlemény
nek a kereteit.)

Alapvető célkitűzésünket az a természetes gyakor
lati kívánalom egészítette ki, hogy a kifejlesztendő tá
nyér egyszerű konstrukciójú, gyártástechnológiájú, a 
gyártás lehetőleg automatizálható, ezért olcsó legyen. 
Kézenfekvő ezért, hogy a VM tányérok kifejlesztése
kor a modern szitatényárokat vettük alapul. Ezek 10- 
15 mm-es furatokkal ellátott, egy vagy többszörös át- 
ömlésű, keresztáramú tányérok, amelyeket általában 
lefolyó gáttal építenek.

A modern szitatányérokat szerintünk az alábbiak 
jellemzik:
1. A gőz-folyadék érintkeztető elemek, azaz a tányér

ún. aktív területén elhelyezett furatok a tányér sík
jából -  ellentétben a harang- és a szelepes tányérok-
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kai -  nem állnak ki, miáltal azok a tányérra vezetett 
folyadékot nem torlasztják. (Megjegyzendő, hogy 
a fellépő folyadéksúrlódások kisméretű torlasztást 
okozhatnak.)

2. A furatokon áthaladó gőzáramnak nincs -  konst
rukció által kikényszerített -  vízszintes vektora, is
mét ellentétben a harang- és szelepes tányérokkal. 
A modern szitatányérokon felszálló gőzbuborékokat 
a folyadékáram a függőlegestől néhány fokkal elté
rítheti, de ez az eltérés jelentéktelen.

3. A modern szitatányér rugalmassága kisebb, mint 
a harang- és különösen a szelepes tányéré. Rugal
masságon (turndown ratio) a habtartományban el
érhető legnagyobb és legkisebb gőzsebesség hánya
dosa értendő. Modern szitatányérok rugalmassága 
atmoszférikus és vákuumdesztilláció esetén kb. 2, 
míg nagyobb folyadékterheléssel működő tányéro
kon -  pl. nyomás alatti desztillálóban -  kb. 3. [13], 
Szitatányérokon a felszálló gőz és a keresztirányban

áramló folyadék a furatok között, valamint a tányérok 
szélein egymással nem érintkeznek, amiért is ott holt 
terek (áramlási árnyékok) alakulnak ki. Ezek fokozzák 
a már említett visszakeveredés hatásfok csökkentő 
befolyását.

A lényegében függőlegesen felszálló buborékok ke
verő hatása a buborékméretek eloszlásától függ. Mi
nél több kisebb méretű buborék kedvez a hatékony- 
keverésnek, ezáltal növeli a tányér hatásfokát. Az em
lített méreteloszlás a primer képződő nagyméretű és 
szekunder módon létrejövő [14] kisméretű buborékok 
számának arányától függ.

Fentiek következtében a jól méretezett modern 
szitatányérok hatásfoka általában 70-80%.

A VM tányérok kifejlesztése során a felsorolt 1. és 3. 
jellegzetességet célszerűnek láttuk megtartani, míg a
4. jellegzetességet, a viszonylag kis rugalmasságot fo
kozni akartuk. Emellett a szitatányérok átlagos hatás
fokát az entrainment hatásának csökkentésével, nem 
különben a buborékméret eloszlásának sok apró bubo
rék képződése révén való javításával eleve jelentősen 
növelni akartuk.

E szándékunk megvalósítására a BME-n kb. 600 
mm átmérőjű, levegő-víz rendszerrel működő próba
állomást, ún. szimulátort építettük fel, amelyen a kü
lönböző konstrukciójú tányérok működését vizuálisan 
meg lehetett figyelni, de amely a tányérok hatásfo
kának és nyomásesésének mérésére is alkalmas volt. 
Ilyen jellegű próbaállomás konstrukcióját és működé
sét ismertnek tételezzük fel. Annak részleteit, ame
lyek a fentebb hivatkozott találmányi leírásokban is 
megtalálhatók, ezért nem közöljük.

Fejlesztési ismereteink további bővítése érdeké
ben a VITUKI-ban 600 mm széles és változtatható 
hosszúságú, de egyébként az előbbiekhez hasonló, má
sodik próbaállomást is építettünk, amelyben számos 
új vizsgálatokat végeztünk.

A levegő-víz rendszerrel végzett vizsgálatainkból le
szűrt eredményeinket a következő alpontban foglaljuk
össze.
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1. ábra. A  Ventur M ix tányérok működére

A Ventur-Mix tányérok ismertetése

A VM tányérok módosított szitatányérok, 10-15 
mm átmérőjű furatokkal. A tányérok speciális, bi- 
funkcionális működése az 1. ábrán látható.

A VM tányérokon a folyadék -  ráfolyástól a 
lefolyó irányába történő -  mozgását az alulról felfelé 
haladó gőzáram vízszintes vektora gyorsítja, majd 
az így megnövelt folyadéksebességet a lefolyás előtt 
elhelyezett lassító elem(ek) lefékezi(k). Ha a gyorsító 
és a lassító effektus összhangban van, a tányéron 
gyorsító (I.) és kigázosító (II.) zóna alakul ki. A 
gyorsító zónában (I.) a folyadék sebessége olyan nagy, 
hogy nem engedi a gőzbuborékokat felszállni, hanem 
azokat magával ragadja. Gőzbuborék ezért csak a 
kigázosító zónában (II.) távozik a folyadékból, de 
ott a zóna teljes területéről, azaz a furatok közötti, 
egyébként holt terekből is.

A kigázosító zónában (II.) a folyadék teljesen át
keveredik. A folyadék tökéletes átkeveredésének kö
szönhetően a vízszintes irányú visszakeveredés elvi
leg sem okozhat hatásfok csökkenést, ezért a Ventur 
Mix tányér egy elméleti tányérral egyenértékű, 100%- 
os hatásfokkal, ami csak a gőz által elragadott folya
dékcseppecskék (entrainment) hatására csökken 90- 
95%-ra. A hatásfok ilyen nagy értékét sok mérésünk 
eredménye igazolja.

A folyadék gyorsításának egy lehetséges módja az, 
hogy a tányérokon pl. a folyadékráfolyás közelében, 
ferde tengelyű, ún. Venturi szemek (2. ábra) vannak 
elhelyezve. A tányér aktív területének többi része 
szitatányérként van kiképezve. A folyadék lassítására 
különféle konstrukciós megoldások -  pl. lefolyó gát -  
állnak rendelkezésre. Két lehetséges tányérelrendezést 
mutat a 3. ábra.

A VM tányérok elrendezését és működését szaba
dalmak védik [ 15].

i

ooo Ventur Mix [" j Szitatányér
0 0 szemek i____ 1 terület

S. ábra. Példa a Venturi szemek elhelyezétére

Desztillatív mérések és azok értékelése

Az első desztillatív méréseket a NITROIL 1100 mm 
átmérőjű kolonnájával végeztük. Ebben előbb 40 ha
rangtányéron atmoszférikus nyomáson, többkompo
nensű elegy acetonmentesítését végeztük el. Ezután a 
harangtányérokat ugyancsak 40 db VM tányérra cse
réltük ki, és azokon az előzővel azonos összetételű ele- 
gyet, ugyancsak atmoszférikus nyomáson választot
tunk szét.

A két különböző tányérrendszerrel végzett elválasz
tás mérési adataiból számszerűen jellemezni tudtuk a 
harang- és a VM tányérokkal épített kolonnák ter
modinamikai hatékonyságát. Mindennek részletezé
sét, különösen pedig az azokból levonható következte
téseket külön közleményben szándékozunk ismertetni.

iP.
Pa
<.50 

600- 

350 - 

300- 

250- 

200-

1 5 0 ------ .-------,---- ,-------,------ ,------- .------ ,------ .-------,------ ,------- ,------ ,--------- -
O Á  0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 1,5

Uo .m/s
4■ ábra. N yom ásesér a gözzebetség függvényében

A VM tányérok desztillatív jellemzőit (terhelés, 
nyomásesés, hatásfok) a Karlsruhe-i egyetem Ther
mische Verfahrenstechnik tanszékén alkohol-víz elegy-
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1. táblázat
K ülönböző tányérok konstrukciós ada ta inak  

összehasonlító  táb láza ta

Sorszám Típus Dt ha T a 0/ a t , %
1. Ventur Mix 750 20 350 6,5
2. Koch szita 800 19 500 12,3
3. Koch szelep 800 19 500 14,8
4. FRI szita 1200 51 610 5,5

A táblázatban D t ,  mm a tányér átm éri, hn, mm a lefolyó 
gát magasság, T, mm a tányértávolság, Aq, rn az összes lyuk 
keresztmetszete, A f , m2 a tányér felülete.

gyei, atmoszférikus nyomáson, teljes reflux-szal mé
rettük ki. A mérési adatok alapján készült nyomáse
sés -  gőzsebesség összefüggést a 4- ábra, a hatásfok -  
gőzsebesség összefüggést az 5. ábra m utatja be.

s,%
100 -

70-

0,3 0A 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
U0 ,m/s

5. ábra. H atásfok a gőzsebesség függvényében

Az 5. ábra tanúsága szerint a VM tányér -  célki
tűzésünknek eleget téve -  megtartja a modern szita
tányérnak a hatásfok állandóságában megnyilvánuló 
előnyeit. Ugyanakkor a VM tányér rugalmassága je
lentős mértékben felülmúlja az összehasonlítható szi
tatányérét. Az 5. ábra egyúttal azt is bemutatja, hogy 
a VM tányér hatásfoka a habtartomány egészében 
legalább 90%. Ez a holt terek megszűnésére, a gőz- 
és folyadékáram teljes átkeveredésére, valamint arra 
vezethető vissza, hogy a VM tányérokról a gőzáram
mal elragadott folyadékcseppek ferde pályán repül
nek. Ezeknek a következő tányérra való továbbjutását 
még az is gátolja, hogy a következő tányéron elhelye
zett VM szemek a gőzáramot további irányváltozta
tásra kényszerítik.

A mérési eredmények nemzetközi összehasonlítása 
érdekében a Karlsruhe-i adatokat a Koch cég (USA) 
szita- és szeleptányérjának, valamint az FRI (USA) 
fejlesztő vállalkozás szitatányérjának az irodalomban 
(R. Billet: Industrielle Destillation, Verlag Chemie, 
Weinheim. Bergstr. 1973 96., 141-149. oldal: Ind. Eng. 
Chem. Des. Dev. 21. 1982. 712-717 oldal) közzétett 
adataival vetettük össze.

Hangsúlyozzuk, hogy a hivatkozott irodalom megje
lenése óta, összehasonlítható ipari méretű tányérokon 
végzett desztillatív vizsgálatok eredményeit tudomá
sunk szerint nem publikálták.

A VM valamint a Koch és FRI tányérok jellemző 
konstrukciós adatai az 1. táblázatban találhatók.

nikl

A tányérok eljárástechnikai vizsgálatát a nemzet
közi gyakorlatnak megfelelően úgy végeztük el, hogy 
a tányéronkénti nyomásesés és a tányérhatásfok há
nyadosát derékszögű koordináta-rendszerben, a gőz
terhelés függvényében ábrázoltuk (ó. ábra). Az utób
bit a gőzáramlás részére szolgáló, ún. szabad kereszt- 
metszeten átáramló gőz sebességének és a gőzsűrűség 
négyzetgyökének szorzatával, azaz FO értékkel -  a szo
kásos módon -  fejeztük ki.

s
8 0  -

7 0  - 

6 0  - 

5 0  -  

4 0 -  

3 0  -

20-

10 - ©  F R  I s z i t a t á n y é r

5  1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  F 0
6. ábra. N yo m á sesés/h a tá s fo k  az á ra m lá s i param éter függvényében

Minél laposabb lefutású valamely tányérra jellemző 
-  a fenti koordinátarendszerben ábrázolt -  görbe, 
eljárástechnikailag annál kedvezőbb a tányér.

Az ábrán az 1, £ és S görbék összehasonlításának 
közös alapjául a lefolyó gát -  gyakorlatilag -  azonos 
magasságát tekintettük. Az 1 görbe jelentősen lapo
sabb lefolyású, mint a 2 és S jelűek, annak ellenére, 
hogy az 1. tányérok távolsága és relatív szabad ke
resztmetszete a legkisebb (lásd. az 1. tá b lá za to t ) .  A tá
nyértávolság és a relatív szabad keresztmetszet csök
kenése a felfrecsegés révén növeli az ún. cseppfertő
zést, ami viszont a tányér hatásfokát rontaná.

Az 1, 2 és S görbe közül a legutolsó némileg 
nagyobb rugalmasságot m utat mint az 1. Ez azonban 
csak mozgó alkatrészek, szelepek alkalmazásával válik 
elérhetővé. Az 1 és 4 görbék összehasonlításának 
alapja a kb. azonos hatásfok. Ezt a 4 tányéron csak 
magas lefolyógáttal és nagy tányértávolsággal lehetett 
elérni, szemben az 1. tányér megfelelő konstrukciós 
adataival.

A 4 görbe gyakorlatilag azonos lefutású, mint a 2 
görbe, amelynél az 1 görbe kedvezőbb. Ugyanakkor
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az 1 görbe a ^-nél is nagyobb rugalmasságról tesz 
tanúságot.

Megállapítható, hogy a vizsgált VM tányér hatás
fokának és nyomásesésének a gőzterheléstől való füg
gése kedvezőbb, mint a vele összehasonlított Koch-féle 
szita- és szeleptányéré, valamint az FRI szitatányéré. 
A Ventur Mix tányér ugyanakkor rugalmasság tekin
tetében megelőzi a Koch és FRI szitatányérokat. A 6. 
ábra azt is igazolja, hogy a VM tányérokon elérhető 
maximális gőzterhelés meghaladja a szita- és szelep
tányérokra érvényes legnagyobb értéket.

A VM tányérok műszaki leirása és a karlsruhei mé
rési adatok alapján a BASF (NSZK) specialistái, fel
kérésünkre szakmai értékelést készítettek el, amely 
szerint „ a vizsgált Ventur Mix tányérok az ez idő sze
rint a vegyiparban alkalmazott, keresztáramú szitatá
nyérokból kialakított rendszerekkel a terhelhetőség, a 
nyomásesés és az elválasztóképesség kritériumaiban 
egyenrangúak és azokat a gáz- és folyadékterhelés bi
zonyos területein, a gáz- és folyadékvezetés különleges 
módja következtében, mindhárom kritérium tekinte
tében felülmúlják”.

Gazdaságosság

Az eljárástechnikai előnyök gazdasági előnyökkel is 
járnak. Az ebből a célból szita- és szeleptányéros ko
lonnával végzett összehasonlító számításaink eredmé
nyei -  a VM tányér adatait 100-nak tekintve -  a 2. 
táblázatban találhatók.

A S. táblázat megfelelő adataira hivatkozva a VM ko
lonnák gazdasági előnye a rendezett töltelékkel épített 
kolonnákkal szemben vitathatatlan.

A Ventur Mix tányérok jellegzetessége a könnyű
szerkezetes építési mód, ami 1-2 mm vastag tányérle
mez alkalmazását teszi lehetővé, és amelybe a Ventur 
Mix szemek leggyakrabban ponthegesztéssel erősíthe
tők be.

Összefoglaló értékelés

A Ventur Mix tányérok és a belőlük épített kolon
nák kétségtelen előnyei:
-  kis nyomásesés,
-  kevés cseppelragadás és ezért csak 350 mm tányér

távolság,
-  kis építési magasság, ami csökkenti a kolonna árát 

és a járulékos költségeket,
-  a nagy tányérhatásfok miatt csökkentett reflux- 

arány, csökkentett energiaráfordítással,
-  szitatányéroknál jóval nagyobb gőzkapacitás és 

rugalmasság (turdown ratio),
-  a nagy gőzsebesség miatt a kolonna átmérő csökke

nése,
-  mozgó alkatrészek hiánya, dugulási veszély nélkül,
-  a tányérok könnyűszerkezetes, szükség szerint au

tomatizálható építési módja.

Köszönetnyilvánítás

S. táblázat
S z ita - , szelep- és V M -tó n y é ro s  k o lonnák  
ö ssze h aso n lító  m ű szak i-g azd aság i a d a ta i

Azonos belső refluxarány esetén
tányér

szita szelep VM
Tényleges tányérszám 120 112 100
Kolonna-magasság 161 151 100

Azonos tényleges tányérszám Neff =  60 db esetén
tányér

szita szelep VM
Kolonna-magasság 138 138 100
Hűtővíz-igény 108 104 100
Visszaforraló hőigénye 110 105 100

A táblázat szerint, VM tányéros kolonnák alkalma
zása esetén -  a hagyományosokkal szemben -  jelentős 
anyag- és energiamegtakarítás érhető el.

Az eddig említetteken túlmenően röviden kitérünk 
a VM és a rendezett töltelékkel megtöltött kolonnák 
gazdasági összehasonlítására is. Ehhez azt a Glitsch 
cégtől származó általános érvényű információt hasz
náljuk fel, amely szerint adott célra épített, rendezett 
töltelékkel épített kolonna ára több, mint kétszerese 
az azonos feladatot ellátó tányéros kolonna árának.

Az ebben a közleményben említett munkák, találmá
nyi bejelentések és azok külföldi fenntartásának költsé
geit az INNOFINANCE Általános Innovációs Pénzintézet 
Rt., a Karlsruhe-i mérések költségeinek jelentős részét a 
VEGYÉPSZER Rt. és a CHEMOKOMPLEX viselte. A 
nagyvonalú támogatásért a szerzők ezúton is köszönetét 
mondanak.

A kézirat beérkezett: 1992. m árc . 3.
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A polisztirol világpiaci helyzetének vizsgálata
SZIGETI  A N D R Á S  *

Ä legfontosabb műanyagipari alapanyagok közül 
hazánkban eddig a polisztirollal (PS) kevesebbet 
foglalkoztak, mint népszerűbb társaival, a poliolefi- 
nekkel és a PVC-vel. Ez a mellőzöttség most már 
semmi esetre sem indokolt, hiszen beindult a hazai 
polisztirol-gyárt ás. (Mint ismeretes, a Dunastyr évi 
65 000 tonnás kapacitással rendelkezik.) Érdemes te
hát megvizsgálni, hogyan változhatnak a polisztirol- 
árak az elkövetkező években.

A polisztirol-árak alakulásában 4 tényező játszik 
számottevő szerepet:
1. a kereslet-kínálat alakulása;
2. az alapanyagárak;
3. a többi műanyagtípusok áralakulása;
4. a PS eddigi árváltozásait alapul vevő extrapolációs 

következtetések.

A kereslet-kínálat várható alakulása

A polisztirol széleskörűen felhasználható hőre lá
gyuló műanyag. Fő típusai:

a) normál, víztiszta (PSGP): jól fröccsönthető, merev, 
alaktartó, jó elektromos tulajdonságokkal rendelke
zik, fő felhasználási területei a csomagolóipar és ap
róbb használati tárgyak készítése;

b) ütésálló (PSHIPS): butadiént tartalmazó, nem át
látszó kopolimer, leginkább élelmiszeripari csoma
golásra és hűtőszekrény-gyártásra használják;

c) habosítható: szénhidrogént, elsősorban pentánt tar
talmaz, mely hő hatására eltávozik s ezzel az eredeti 
térfogat 20-40-szeresére növekszik. Fő felhasználási 
területe az építőipar;

d) sztirol kopolimerek (ABS, SAN): fokozott hő- és 
ütésállóságuk révén széleskörűen felhasználhatók a 
járműiparban, háztartási kisgépekhez stb.
A széleskörű alkalmazhatóság ellenére a PS a 

commodity műanyagok közül a legkevésbé keresett és 
ez a relatív népszerűtlenség az ezredfordulóig minden 
bizonnyal fokozódik. Ennek fő oka, hogy drágább 
társainál, ha pedig különlegesen jó minőségre van 
szükség, műszaki műanyagokat használnak helyette.

A világ polisztirol-felhasználása a következőképpen 
alakult:

1985: 6,481 Mt
1990: 8,802 Mt (35,8%-os növekedés)
1995 (várható): 10,484 Mt (19,1%-os növekedés)

Ezzel párhuzamosan a polisztirol-termelés 1985- 
ben 6,635 Mt, míg 1990-ben 9,173 Mt volt, ami 38,3%- 
os növekedésnek felel meg.

Az eddigiek alapján nem meglepő, hogy 1991 
szomorú év volt a polisztirol-gyártók számára.

A nyugat-európai árak január-április időszakban 
drasztikusan estek, májustól a zuhanás árlemorzso
lódásra szelidült, de folytatódott az év végéig. Ezt 
illusztrálja az 1 . és 2. táblázat, valamint az 1 . ábra, 
amely 1989 januárjától -  1992. februárjáig ábrázolja 
az áralakulást.

Az árcsökkenés oka a bőséges kínálat mellett (me
lyet sok dél-amerikai, különösen brazil áru érkezése

* CHEMOL R t., Budapest

irikl

1. táblázat
Az á lta lán os felhasználású  P S  áralakulása

Időszak
FOB

ÉNy-Európa, 
USD/t

FD
ÉNy-Európa,

USD/t
1991. I. né. 1250 1563

II. né. 1045 1169
III. né. 800 1108
IV. né. 800 1014

Eves átlag: 974 1214

2. táblázat
Az ütésá lló  P S  áralakulása

Időszak
FOB

ÉNy-Európa,
USD/t

FD
ÉNy-Európa,

USD/t
1991. I. né. 1325 1628

II. né. 1135 1219
III. né. 900 1165
IV. né. 900 1078

Éves átlag: 1065 1273

UJO/t

2 U 6 8 1 0  12 2 4 6  8 10 12 2 4 6  f l »  12 2

1. ábra. A  polisztirolok áralakulása Észak-Nyugat-Európában

is fokozott a sztirol-monomer számottevő olcsóbbo
dása volt. A sztirol ára ugyanis az 1990. év végi 
900 USD/tonnáról júniusig folyamatosan zuhant 465 
USD/tonnára.

Az Egyesült Államokban és a Távol-Keleten még 
alacsonyabb szinten mozogtak a PS-árak, mint Eu
rópában, bár az USA piacán az év második felében 
javult a helyzet.

Az 1991-es év nyomott piaci helyzetét jól érzékelteti 
az a tény, hogy a legfontosabb térségekben visszaesett 
a felhasználás az előző évhez képest. Japán 2,5%-kal, 
Nyugat-Európa 2,6%-kal, az Egyesült Államok 3,6%- 
kal kevesebb polisztirolt használt fel, mint 1990-ben, 
de volt ország (például Kanada), ahol 10% feletti volt 
a csökkenés.
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2. ábra. Benzol-sztirol-polisztirol áralakulása Észak-Nyugat-Európában

Ami az 1992-es évet illeti, az előjelek nem sok jó
val kecsegtetnek. A világkapacitás várhatóan mint
egy 41%-kal bővül 1992-ben, míg a fogyasztásnöve
kedés 3,5% körül várható. Ennek mértéke legerősebb 
Ázsiában lesz (5-6%), míg Észak-Amerika és Nyugat- 
Európa csak 1,5-2%-ra számíthat. Az előrejelzések 
szerint a túlkínálat legalább 1995-ig megmarad. Az 
Atochem 33 kt/éves ütésálló PS-kapacitást létesít Ja
pánban, 45 kt/év kapacitást Szingapúrban és együtt
működik a Repsol Quimica-val egy 55 kt/év-es spa
nyolországi kapacitásban.

A BASF 65 kt/év ütésálló PS-kapacitása 1992. IV. 
negyedévében lép be Belgiumban, a Dow 90 kt/év 
kapacitású gyára is az év végén kezdi termelését. 
Uj kapacitást létesít a Huntsman Angliában és az 
Enichem Tunéziában.

Az előzőekben már láttuk, hogy a PS-felhasználás 
az 1985-90 közötti időszakban 35,8%-kal nőtt, míg
1990-95 között ennek csak alig több, mint a fele vár
ható. Ha a fogyasztásnövekedést régiónkénti bontás
ban vizsgáljuk, még elkeserítőbb a kép. A S. táblázat 
ezt mutatja be, a kapacitásnövekedéssel párhuzamo
san.

Jól látható, hogy a legmérsékeltebb növekedés az 
Egyesült Államokban és Nyugat-Európában várható, 
ezért előbbiben (sőt egész Észak-Amerikában) nem 
terveznek új kapacitásokat.

Végeredményben megállapítható, hogy 1995-ig a 
polisztirol-kapacitások bőségesen fedezni fogják a ko
rábbi éveknél sokkal visszafogottabban növekvő igé
nyeket.

S. táblázat
A P S-kapacitás és -felhasználás régiónkénti 

b ontásban

1990 1995
Régió kapa- felhasz- kapa- felhasz-

citás, nálás, citás, nálás,
kt kt kt kt

USA 2903 2205 2903 2410
Ny-Európa 3050 2336 3029 2685
Japán 1565 1245 1734 1529
Egyéb 3194 2756 4436 3550
Összesen: 11129 8802 12619 10484

Az alapanyagárak hatása

Mint ismeretes, a polisztirol-gyártás alapanyaga a 
benzol alkilezésével kapott etil-benzol dehidrogénezé- 
sével előállított sztirol. Ezek szerint a benzol és a szti- 
rol áralakulását vizsgáltuk a polisztirolhoz képest. Ezt 
mutatja a 2. ábra.

Már ez az ábra is sejteti, hogy a polisztirol és alap
anyagai között nem túl szoros a korreláció. A benzol 
egész más tendenciát követ, de a sztirol hullámai sin
csenek mindig összhangban a polisztiroléval. Mindez 
statisztikai módszerekkel pontosabban kimutatható. 
A benzol-polisztirol korrelációt a S.ábra mutatja.

Az ábra egész éves időeltolódásokat vizsgál. A víz
szintes tengely 0 pontja az aktuális havi árakat ha
sonlítja össze. A függőleges tengely m utatja a korre
láció mértékét, az 1 jelenti az abszolút egyezést, a 0 az 
összefüggés teljes hiányát, a negatív értékek ellenté
tes irányú ármozgásra utalnának. Az ábrából látható,
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3. ábra. A  benzol- é t a PS-drak korrelációja

- 13 - 8 - 3 2 7 12 17
Lag

ábra. A  sztirol- é t a PS-drak korrelációja

hogy a korreláció olyan kicsi, hogy kimondhatjuk: a 
polisztirol-ár gyakorlatilag független a benzolétól.

A sztirol-polisztirol össefüggést m utatja a 4■ ábra, 
ahol már valódi korrelációt látunk; a csúcsérték közel 
90%-os, ami szoros összefüggést mutat. E a csúcs 
azonban nem 0-nál, hanem +2-nél van, ami arra 
utal, hogy az árhatás teljes érvényesülése mintegy két 
hónapot vesz igénybe. (Persze az aktuális korrelációs 
koefficiens is 84%-os.) Hozzá kell azonban tenni, hogy 
bár a sztirol-polisztirol kölcsönhatás nyilvánvaló, az 
igazi korrelációk 90% fölött vannak, amit például 
a normál és az ütésálló polisztirol 5. ábrán látható 
korrelációs vizsgálata mutat.

5. ábra. A z általános felhasználású és az ütésálló PS-drak korrelációja

Ha ismét megnézzük a 2. ábrát, furcsa anomáliát 
vehetünk észre. A sztirol ára ugyanis hosszú idősza
kokban magasabb, mint a belőle készült polimeré. En
nek megértéséhez még a hetvenes évek elejére kell 
visszanyúlnunk. Akkoriban Európában a kereslet éves 
növekedése 10% körül mozgott, ezért 1980-ra 4 miihó 
tonnás fogyasztást prognosztizáltak, s ennek megfe
lelően új kapacitásokat létesítettek. A valóságban vi
szont az európai igények még 1982-ben is csak 2,6 mil
lió tonnát tettek ki, a növekedési ráta alig tizede volt 
a vártnak. Mivel a kapacitások messze az igények fölé 
nőttek (mintegy 30%-kal), drasztikus termelésvissza
fogásra került sor. A nyolcvanas évek második felére
a kapacitásokat -  a hetvenes évek indokolatlan op
timizmusa ellenhatásaként -  túlzottan pesszimistán 
méretezték.

A polisztirol 1987. évi piaci konjunktúrája értelem
szerűen a sztirol iránti keresletet is rendkívül megnö
velte, hiszen a sztirol-monomer mintegy 60%-át kü
lönböző polisztirolok gyártására használják. A meg
növekedett igényeket a termelők -  az előbbiekben vá
zolt okokból -  nem tudták kielégíteni. Drasztikus áru
hiány lépett fel, melyet még néhány kereskedő manő
verei is súlyosbítottak. Külön magyarázatra szorul, 
hogy a monomer-árak hogyan lehettek olyan hosszú 
ideig magasabbak a polimerénél. Az anomáliának az a 
magyarázata, hogy a polisztirol-gyártók 80%-a a tel
jes vertikumot (benzol, etilbenzol, sztirol, polisztirol) 
maga gyártja, ezért közömbös számukra a közbenső
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6. ábra. A műanyagok áralakulása
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sztirol-ár. (1989-től már újra sok sztirol-kapacitás mű
ködött, a PS-igény is mérséklődött, ezért visszaálltak 
a normális piaci viszonyok.)

Összességében megállapítható, hogy a sztirol és 
polisztirol-árak között reális, de nem egyértelmű 
korreláció áll fenn, és inkább a polimer iránti kereslet 
hat a sztirol-árakra, mintsem a sztirol határozná meg 
a polisztirol árszintjét.

A többi műanyagtípusok áralakulása

A kérdést kétfelé kell bontanunk. Nevezetesen, hogy 
függ-e a PS árrendje a többi műanyag helyzetétől, s 
ha igen, mi várható a poliolefin piacon.

Az első kérdésre könnyű a válasz a 6. ábra ismere
tében. Ez az öt legfontosabb műanyagipari alapanyag 
1983-1992 közötti áralakulását mutatja, s a tenden
ciák hasonlósága szembeötlő.

Mindez nem meglepő, hiszen a műanyagok sok te
rületen helyettesíthetik egymást, ezért ha valamelyik 
kiugróan olcsóbb, megnő iránta a kereslet, s az így 
létrejövő áruszűke felviszi az árakat. Ugyanígy a drá
gább műanyag iránt megfogyatkozó igények túlkíná
latot eredményeznek, ami lefelé mozdítja az árat. A 
polisztirol fő konkurensei a poliolefinek.

utn/t

7. ábra. A  polisztirolok áralakulása

A másik kérdés, hogy mi várható a poliolefin- 
piacon az elkövetkező években. A legvalószínűbb 
prognózis a lassú, visszaesésekkel tarkított, felfelé 
irányuló ármozgás. Az erre valló jeleket terjedelmi 
okokból most nem részletezzük.

A PS eddigi ártrendjén alapuló extrapolációs 
következtetések

A 7. ábrán a polisztirol 1983-92 közötti havi átlag
árait ábrázoltuk. A grafikon nehezen extrapolálható, 
jól látszik az árak hullámzása, de a periodicitás és a 
hullámok amplitúdója nem mutat igazán használható 
összefüggéseket. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a 
polisztirol 1992 elejére egy leszálló árgörbe végéhez 
ért, s készen áll egy újabb -  feltehetőleg kisebb 
mértékű -  fellendülésre.

A benzol, a sztirol és a polisztirol szezonalitását a
8. ábra mutatja. A vízszintes vonalak egy-egy hónap 
8 év alatti átlagát jelzik, a vonalon lévő függőlegesek 
pedig rendre az árakat minden évben.

Látható, hogy a benzolnál az április a „legdrágább” 
hónap, a „legolcsóbb” pedig a június. (Tekintetbe kell 
azonban venni, hogy az áprilisi magas átlag az 1987. 
évi kiugró értéknek köszönhető.)

(x 100)

8. ábra. A benzol- (a), a sztirol- (b) és a PS-árak (c) szezonalitása

A sztirolnál májusban és decemberben voltak a leg
magasabbak az árak, a mélypont október és novem
ber.

A polisztirol szezonalitása, amint ez a korreláció 
alapján várható, hasonló lefutású, mint a sztirolé. Itt 
azonban a március a legjobb hónap és a szeptember 
a legrosszabb.

Az egyes hónapok közti különbség nem elég mar
káns messzemenő következtetések levonásához, azon
ban figyelemreméltó a december-május közötti félév 
magasabb árszintje a június-november időszakához 
képest.

A kézirat beérkezett: 1992. ápr. 6.

IRODALOM

[1] Modern Plastics International 1992. Január.
[2] Koon-Ling Ring: CÉH M arketing Research Rep., Polysty

rene (1991).
[3] P latts Polymerscan 1991. Január-Decem ber.
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Beszámoló a Grand Prix Chimique '91 nemzetközi kémiai szakmai 
tanulmányi versenyről

Kronológiai beszámoló

Az ELTE Fizikai Kémiai Tanszéke és a stuttgarti 
Chemisches Institut Dr. Fiad között évek óta szak
mai kapcsolat van a kémiaoktatás területén. Ennek 
keretében 1991. januárjában Dr. Wolfgang Fiad, az 
intézet igazgatója felvetette, vizsgáljuk meg annak a 
lehetőségét, hogy Magyarország részt tud-e, ill. akar-e 
venni a Grand Prix Chimique (GPCh) nemzetközi ké
miai tanulmányi versenyen. A GPCh versenyeket az 
európai országok (Németország, Franciaország, Cseh
szlovákia, stb.) rendezik 1991-től kezdve a tervek sze
rint két évenként a kémiai (vegyipari) szakképzésben 
részt vett diákok számára. A cél, hogy a több mint 
két évtizedes múlttal rendelkező Nemzetközi Kémiai 
Diákolimpiához hasonló nemzetközi megmérettetésre 
adjon lehetőséget mind a diákok, mind az iskolák szá
mára. Ez egyben az európai integrációt is elősegíti a 
kémia szakoktatása területén. A Grand Prix Chimi
que verseny csak gyakorlati munkából, preparatív és 
analitikai részből áll. A nemzetközi versenyen az egyes 
országokban megrendezett válogató verseny első he
lyezettjei vehetnek részt. Az első évben a részt vevő 
országok számát hatban limitálták, ezt a későbbiek
ben a tapasztalatok alapján bővítik. A versenyt min
den évben más országban rendezik, az 1991. évi ver
seny megrendezését a dr. Fiad Intézet (Németország) 
vállalta. A GPCh-hez való csatlakozásunkra az intéz
mények közötti, említett kapcsolat mellett az adott 
lehetőséget, hogy az év elején Jugoszlávia részvétele 
kérdésessé vált.

A megkeresés után a GPCh szabályainak megfe
lelően magalakítottuk a magyarországi zsűrit: elnöke 
és a nemzetközi zsűri tagja Dr. Riedel Miklós docens 
(ELTE), tagjai Sommer László vezető szaktanácsadó 
(NSzI) és Dr. Czakó Kálmán Dániel tudományos fő
munkatárs (Munkaügyi Minisztérium). A zsűri szer
vező munkáját a Munkaügyi Minisztérium anyagilag 
támogatta. Ezek alapján a GPCh nemzetközi szerve
zőbizottsága hozzájárult Magyarország részvételéhez. 
Megállapítottuk, hogy az 1991. évi Országos Szakmai 
Tanulmányi Verseny (OSzTV) eredményeit, mint elő
zetes válogatást elfogadva és további válogató ver
senyt rendezve biztosítható a magyar diákok megfe
lelő szakmai színvonalú részvétele a nemzetközi ver
senyen.

Az OSzTV kémiai döntője (Nagykanizsa, április 
23.) jelentette a GPCh preparatív kémiai válogató 
versenyét. A versenyen 13, a GPCh feltételeinek 
megfelelő diák vett részt az ország 7 vegyipari képzést 
adó szakközépiskolájából. Számukra a németországi

* ELTE Fizikai Kémiai Tanszék, Budapest
** Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest

rrikl

RI E D EL  MIKLÓS *
S O M M E R  L Á SZ L Ó  **

válogató versennyel azonos feladatokkal és kiértéke
lési kulccsal analitikai válogató versenyt rendeztünk 
a Petrik Szakközépiskolában, az iskola igazgatójá
nak szíves támogatásával. Az összesített verseny első 
négy helyezettje sorrendben: Kaczor Zsolt (Winkler 
Szakközépiskola, Nagykanizsa), Tibai Attila (Erdey- 
Grúz Szakközépiskola, Debrecen), Terhe István (Pet
rik Szakközépiskola, Budapest), Samu Erika (Rejtő 
Szakközépiskola, Budapest) voltak. A versenyzők és 
a győztesek oklevelet kaptak. Dr. W. Fiad a nemzet
közi rendezőbizottság nevében a magyarországi válo
gató versenyek színvonalát és az eredményeket meg
felelőnek találta, és az első 4 helyezettet meghívta a 
stuttgarti versenyre. A résztvevők és a zsűri elnökének 
teljes ellátását és az útiköltséget is a német rendezők 
fizették. Megfigyelőként meghívták Sommer Lászlót 
is. A tervezett központi felkészítő foglalkozásokat a 
pénzügyi keretek hiánya miatt nem tudtuk megvaló
sítani. Javasoltuk azonban, hogy a meghívott tanulók 
az iskolák segítségével szakmailag, valamint nyelvta
nulással készüljenek fel a versenyre.

A GPCh verseny Stuttgartban 1991. szeptember 
28. -  október 2. között volt, és ezen végül is 7 or
szág (Csehszlovákia, Dánia, Franciaország, Görögor
szág, Jugoszlávia/Szlovénia, Magyarország és Német
ország) összese 26 versenyzője vett részt. A verseny 
programja a következő volt:

szeptember 28.: a versenyzők a laboratóriummal, a 
felszereléssel ismerkedhettek. A nemzetközi zsűri ki
választotta a feladatokat (butil-acetát előállítása, ví
zelemezések), és tisztázta az értékelési szempontokat, 
majd a delegáció kísérői lefordították a feladatfüzetet 
az egyes nyelvekre,

szeptember 80.: preparatív verseny. 
október 1.: analitikai verseny. A zsűri ülésén az 

eredmények értékelése és a díjak odaítélése.
október 2.: ünnepélyes díjkiosztás mintegy 500 

vendég előtt. A díjakat a verseny fővédnöke Prof. R. 
Ortleb, az NSzK kulturális minisztere adta át.

október 8.: a záróülésen Prof. P. Menzel, a zsűri 
szakmai elnöke vezetésével a verseny értékelése zaj
lott.

A GPCh szakmai programjait színvonalas kultu
rális rendezvények (operaelőadás, kirándulás, kutató
labor-látogatás stb.) egészítették ki. Ez a kikapcso
lódáson túlmenően alkalmat adott a szakmai-baráti 
kapcsolatok kialakítására is.

A verseny eredménye

A nemeztközi zsűri összesen 2 arany, 1 ezüst és 1 
bronzérmet adott ki. A további sorrendet ugyan meg
állapította, de nem hirdette ki. Nem volt hivatalos 
csapatverseny sem. Az alábbi eredményeket az egyes

5 1 0 1982 . X L V II .  É V F O L Y A M .  12. S ZÁ M



versenyzők elért pontszámai alapján számítottuk ki. 
Az elérhető maximális pontszám 400 volt. Az ered
mény:

Aranyérem: B. Hosier
pontszám

340
(Németország) 
Terbe István 323

Ezüstérem: S Cihelnik 315

Bronzérem:
(Csehszlovákia) 
A. Chrastina 293

5. helyezett:
(Csehszlovákia) 
Kaczor Zsolt 275

6-7. helyezett. J. Elgaard 268
(Dánia)
P. Cernoch 268
(Csehszlovákia)

A magyar diákok további helyezései:
18. helyezett: Tibai Attila 204
22. helyezett: Samu Erika 197

A nem hivatalos csapatverseny eredménye a követ
kező:

összes pontszám
1. Csehszlovákia 1100
2. Németország 1007
3. Magyarország 999
4. Dánia 933
5. Franciaország 882
6. Jugoszlávia/Szlovénia 779
Görögország (csak két versenyző) 503

Összefoglaló megjegyzések

A nemzetközi verseny főbb tapasztalatai magyar
szempontból röviden a következők:
1. A magyar versenyzők teljesítménye, szakmai szín

vonala összemérhető volt a versenyen induló euró
pai átlaggal. A diákokat felkészítő tanárok áldo
zatos és gondos munkája nélkül a magyar csapat 
fent ismertetett eredménye nem valósulhatott volna 
meg. Tevékenységüket köszönet és elismerés illeti. 
Kérdés azonban, hogy a verseny szép eredménye 
megfelel-e a magyarországi vegyész szakképzés át
lagának.

2. A magyarországi válogatás megfelelő volt. Hason
lóan alapos volt a csehszlovák, a francia, a német, 
a dán válogató verseny is. A válogató versenyek 
rendszere sok vonatkozásban eltért egymástól.

3. A csehszlovák csapat felkészítése, amely a prágai 
Károly Egyetemen zajlott, egységes és gondos volt, 
és ez az eredményekben is megmutatkozott. Cél
szerű Magyarországon a jövőben a döntő előtt elő
készítő foglalkozásokat tartani. Erre az ELTE ké
miai tanszékei látszanak alkalmasnak, a szakmai 
színvonalon túlmenően azért is, mert itt történik a 
Nemzetközi Kémiai Diákolimpiára való felkészítés 
is [l]. A GPCh versenyeken való további részvéte
lünk feltétele tehát a megfelelő anyagi támogatás 
biztosítása, miként az a Nemzetközi Kémiai Diáko
limpia esetén történik.

4. A magyar diákok környezetvédelmi és munkabiz
tonsági ismeretei hiányosak voltak. A laboratóri
umi munka gondossága és különösen annak írásos 
dokumentálása nem volt kielégítő. A magyar ver
senyzők nyelvtudása gyenge volt: nem tutak élni a 
nemzetközi környezet adta lehetőségekkel, alig vol
tak képesek a kapcsolatteremtésre.

5. A következő, két év múlva rendezendő verseny hely
színét 1992-ben dönti el a nemzetközi zsűri. Ma
gyarországnak is fel kell készülnie a nemzetközi ver
seny esetleges rendezésére. Ennek anyagi hátterét 
időközben meg kellene teremteni.

Függelék

1. A  m a g y a r  v á lo g a tó  v er se n y e k  fe la d a ta i

1.1. Preparatív rész: p-benzokinon előállítása

A verseny az OSzTV döntőjének részeként zajlott le. 
Színvonala és értékelése csak részben felelt meg a nemzet
közi versenynek, így ennek ismertetése nem indokolt.

1.2. Analitikai rész: vízminták elemzése

Határozza meg egy minta kalcium-, ill. foszfáttartal
mát. A kalciumtartalmat komplexometriás titrálással, a 
foszfáttartalmat fotometriásan mérje meg.

Jelölések: c anyagmennyiség-koncentráció, tu tömegtört, 
g tömegkoncentráció.

1.2.1. Kalciumtartalom mérése. Pipettázzon 50 cm3 
vizsgálandó vizet 300 cm3-es Erlenmeyer-lombikba, és ál
lítsa be az oldat pH-ját kb. 10-re tu = 25%-os ammóniaol
dattal. Adjon hozzá murexid indikátort, majd ennek felol
dódása után titrálja meg az oldatot c = 0,01 mol/dm3-es 
EDTE-oldattal színátcsapásig. Készítse el a mérési jegy
zőkönyvet. Adja meg a víz Ca5+-tartalmát tömegkoncent
rációban (e(Ca2+)-t) g/dm3 egységben.

1.2.2. Foszfáttartalom mérése. A mérés elve: sárga színű 
foszfor-vanádium-molibdenát komplexet állítunk elő, és 
fotometriás módszerrel megmérjük az oldat abszorbanci- 
áját 430-450 nm hullámhosszon.

A kalibrációs görbe felvételéhez készítsen oldatsoroza
tot. 100 cm3-es mérőlombikba mérjen be 5 cm3 e(P20s) 
=  0,2 mg/cm3 tömegkoncentrációjú törzsoldatot. (Ezt a 
törzsoldatot mindig frissen kell készíteni a ^(PjOs) =  4 
mg/cm3 koncentrációjú törzsoldatból desztillált vizes hí
gítással. Adjon hozzá 40 cm3 MSZ 7240-86 szerinti D-jelű 
oldatot. A lombikot töltse jelig desztillált vízzel. Ez a so
rozat első tagja. Hasonlóan készítsen oldatokat 10, 15, 20 
és 25 cm3 törzsoldattal is. 100 cm3-es mérőlombikban ad
jon a vizsgálandó oldathoz 40 cm3 D-jelű oldatot, és töltse 
jelig desztillált vízzel. Ez a vizsgálandó oldat. Mérje meg 
az elkészített oldatok abszorbanciáját Spektromom 195D 
spektrofotométerrel. Készítse el a mérési jegyzőkönyvet. 
Adja meg a víz PO^-tartalmát tömegkoncentrációban 
(e(P 03 -)-t) g/dm3-ben.

Hibahatárok és pontozás:

Kalciumtartalom 0-3,0% eltérés 100-0 pont 
Foszfáttartalom 0-5,5% eltérés 100-0 pont 
összesen max. 200 pont
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2. A  n e m ze tk ö z i v e r se n y  fe la d a ta i

2.1. Preparatív rész: 1-butil-acetát előállítása

C H 3 C O O H  +  C H 3- ( C H 2) 3- O H  ^
^  c h 3-c o o -(c h 2)3-c h 3 +  h 2o

Adatok:
1-butanol ecetsav 1-butil-acetát

sűrűség
(20 °C)

0,81 g/cm3 1,06 g/cm3 0,88 g/cm3

forráspont 
(101,3 kPa)

117 °C 118 °C 126 °C

törésmutató 
(20 °C, NaD)

1,3993
"

1,3941

vízoldhatóság 
(20 °C)

77 g/dm3 korlátlan 23 g/dm3

vízfelvétel 
(20 °C)

1.) Szintézis

Előállítás

10 g/100 g

Egy gömblombikba mérjen be 0,22 mól 1-butanolt, 0,42 
mól ecetsavat (w = 96%) és 2 cm3 kénsavat (te = 96%) 
ebben a sorrendben. A reakcióelegyet forralja 1 órán 
keresztül visszafolyós hűtóvel. A lehűlés után öntse be 
azt 140 cm3 hideg desztillált vízbe.

2. ) Feldolgozás
Válassza szét a szerves és vizes fázist. A szerves fázist 
rázza ki kétszer 20-20 cm3 szódaoldattal (te = 10%) 
és végül 50 cm3 desztillált vízzel, és ellenőrizze a 
semlegességét. Az elválasztott észtert szárítsa meg, és 
győződjön meg a nyerstermék mennyiségéről a szárítás 
előtt és után.

3. ) Tisztítás
A nyersterméket tisztítsa meg megfelelő desztillációval.

4. ) A végtermék vizsgálata
Ellenőrizze a nyert termék tisztaságát törésmutató
méréssel. Számolja ki és adja meg a termék mennyiségét 
mólban és grammban, továbbá a kitermelést az elméleti 
kitermelés százalékában.

Hibahatárok és pontozás

Kitermelés: 77-0% 40-0 pont
Víztartalom: 0-2,35% 40-0 pont
(Kari Fischer-módszerrel)

A laboratóriumi munka értékelési szempontjai 
(zárójelben az adható maximális pontszám, összesen 

max. 80 pont):

munkavédelmi szabályok betartása (5), a kiindulási anya
gok ellenőrzése (5), önálló számolások (l) , a beadagolás 
sorrendje (0...-3), forrkő van-e (0...-3), a készülék felépí
tése (4), csövek biztosítása (0...-3), olajfürdő (2), reakció
időt betartja-e (0...-2), lehűtés (0...-2), szerves fázis ellen
őrzése (1), elválasztás (2), belevegőztetés (2), szódaoldat 
készítése (0...-2), semlegesség ellenőrzése (0...-2), szárító
anyag (3...-40), szárítóanyag mennyisége (3), szárítási idő 
(3), szűrés (2), köztes kitermelés ellenőrzése (2), desztilláló 
mérete (2), kolonna (5...0), forrkő (0...-3), csövek biztosí
tása (0...-3), készülék felépítése (4), nem desztillál (-40), 
olajfürdő (2...0), előpárlat (4), desztillálási sebesség (4), 
helyes befejezés (4), termosztát ellenőrzése (1), prizma 
tisztítása (l), ismételt mérés (3), refraktométer ismételt 
tiszítása (2), önálló munka (0...-5), rend (6), bonuszpont 
( 6 ) .

A jegyőkönyv értékelési szempontjai (max. 40 pont):

anyagok vizsgálata (2), ecetsav számolása (2), hőmérséklet 
magadása ( l) , reakcióidő megadása (2), megfigyelések
(1), szódaloldat számítása (l), kirázás dokumentálása (2), 
semlegesítés ( l) , szárító anyag mennyisége (2), szárítási 
idő (l), nyerstermék mennyisége (l), köztes kitermelés
(1) , köztestermék törésmutatója (l), készülék leírása (l), 
szedőcsere (2), hőmérsékletek (2), desztillálás sebessége
(2) , veszteség megadása (2), kitermelés számolása (2), 
helyes megadása (0...-2), törésmutató, áttekinthetőség (4), 
minőségi leírás (l), bonuszpont (4).

2.2. Analitikai rész: Vízvizsgálatok

2.2.1. Kálium-permanganát-fogyasztás. 100 cm3 vizsgá
landó vízhez adjon 5 cm3 kénsavat [c(H2S 0 4) =  1,5 
mol/dm3] és melegítse fel forrásig. Adjon a forró oldat
hoz 15,0 cm3 kálium-permanganát-oldatot [c(KMn04) =
0. 002 mol/dm3j, és forralja enyhén a mintát kb. 10 per
cig. Ha ezen idő alatt az oldat teljesen elszíntelenedik, 
adjon hozzá ismét ismert térfogatú kálium-permanganát- 
oldatot. A forralás után adjon a még meleg mintához 
15,0 cm3 oxálsav-oldatot [c(H2C20 4) = 0,005 mol/dm3] 
és forralja ismét a teljes elszíntelenedésig. Titrálja vissza 
a felesleges oxálsavat forrón kálium-permanganát-oldattal 
gyenge rózsaszínig.

Adja meg a vízminta kálium-permanganát-fogyasztását 
mg(KMn04)/dm 3 egységben. (1 cm3 0,002 mol/dm3-es 
KMn04-oldat 0,316 mg KM n04-et tartalmaz.)

2.2.2. Ammóniumion-tártalom meghatározása. Mérjen 
be egy 100 cm3-es mérőlombikba 40 cm3-t a vizsgálandó 
vízből, adjon hozzá 40 cm3-t a 3 jelű oldatból. Ezután 
adjon hozzá 8,0-8,0 cm3-t az 1 és 2 jelű oldatokból. Az 
oldat pH-ja 12 és 13 között legyen. Ha ez nincs így, a 
pH-t nátrium-hidroxiddal kell beállítani. A mérőlombikot 
töltse fel jelig desztillált vízzel. Mérje meg az oldat 
abszrobanciáját fotométerrel, egy elkészített vakpróbával 
szemben. A mérést az oldat elkészítése után legkorábban 
1 óra múlva, legkésőbb 3 óra múlva lehet megmérni.

Készítsen a kalibrációs görbe felvételéhez standardolda
tot kiszárított ammónium-szulfátból. A standardoldatból 
készítsen megfelelő higítási sorozatot, és ezekből a fent le
írt recept szerint készítse el a színes oldatokat.

Megjegyzések: a vízminták ammóniumtartalma 0 és 2 
mg/dm3 közé esik. 620 nm-es és 690 nm-es színszűrő 
áll rendelkezésre. A mellékelt abszorpciós spektrum (1. 
ábra) alapján döntse el, melyik hullámhossz felel meg a 
méréshez, és indokolja ezt meg. A spektrumot 2,0 mg/dm3 
ammóniumion-tartalmú oldattal vették fel.

2.2.3. A pH-érték meghatározása. Kalibrálja a pH- 
mérőt az e célra rendelkezésre álló két pufferoldattal. A 
pufferoldatok pH-ja 4,01 és 5,87 (25 °C-on). Ezután mérje 
meg a vizsgálandó víz pH-ját.

Hibahatárok és pontozás
KMn04-fogyasztás: 0-13% eltérés 40-0 pont
ammóniumion-tartalom: 0-34% eltérés 40-0 pont
pH-érték: (max. 0,2 eltérés, hőmérséklet) 20-0 pont

Az értékelési szempontokat és az adható pontszámokat 
azért adjuk meg, hogy megítélhető legyen belőle az 
értékelés aprólékossága, ill. az egyes értékelési elemek 
súlyozása.

A laboratóriumi munka értékelési szempontjai (zárójel
ben az adható maximális pontszám):

1. munkavédelmi szabályok betartása (4), forrkő v. bot (1-
3), térfogatmérés: mérőhenger, pipetta, büretta (0...3),
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1. ábra. A vizsgálandó oldat abszorpciót görbéje

A függőleges tengelyen as abszorbancia (extinkció, A), a vízszintes tengelyen a hullámhossz (A, nm-ben) van feltüntetve. As ábrán 
láthatók a 620 nm-hes és a 690 nm-hes tartosó abssorbanciaértékek is.

ekvivalenciapont (2), paralellek (5), elhasznált anyag 
gyűjtőbe (3), munkahely tisztasága (5), bonuszpont (5), 
önálló munka (0...-5),

2. munkavédelmi szabályok betartása (4), térfogatmérés: 
mérőhenger, pipetta, büretta (0...3), tömegmérés (3), 
hígítások száma (6), pH ellenőrzése (2), reakcióidő (2), 
önálló munka (0...-3), küvettahasználat (1), munkahely 
tisztasága (5), bonuszpont (5),

3. puffer használata (2), hőmérséklete (6), saját kalibrálás 
igen 0, nem -10), elektród bemerülése (3), dugó levéve 
2), keverés (2), elektród kezelése (-5...0), öblítés (2),

vissza KCl-ba (0...-2), önálló munka (0...-5), tisztaság
(3).

A jegyzőkönyv értékelésének szempontjai (zárójelben az 
adható maximális pontszám):

1. bemérések megadva (2), párhuzamos mérések adatai 
(2), megadott pontosság (2), eredmény pontossága (4),

a végeredmény hibája megadva (2), áttekinthetőség (5), 
bonuszpont (3),

2. tömegmérés adatai ( l) , hígítás menete ( l) , pH-ellenőrzés 
(1), reakcióidő (1), hullámhossz (1), indoklása (0...-2), 
mérések (l), grafikon mérete (1), mérési adatok bejelö
lése (0...-2), leolvasás (0...-2),

3. párhuzamos mérések (3), feltüntetett pontosság (0...-21, 
a végeredmény hibája megadva (2), áttekinthetőség (4), 
bonuszpont (3), hőmérséklet feltüntetve (0...-5).

A kézirat beérkezett: 1991. nov. 20.

IRODALOM

[l] Hartmann, H. -  Szépét, L. -  Jalsovtzky, /.: M agyar Kémikusok 
L apja 41, 474 (1985).
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Vegyipari veszélyelemzési módszerek
K Á P O L N A  F E R E N C

Bevezetés

Bármely rendszerben, amelyet vizsgálunk, a ve
szélyelemzési tevékenység alapvetően rendszervédelmi 
tevékenység. Ahhoz, hogy a veszélyelemzést elkezd
hessük, először rendszerünket kell meghatározni. Tech
nikai rendszeren az ember, az anyag és a technika 
(eszköz), mint három komponens együttesét értjük, 
amelyben általában valamilyen célorientált tevékeny
ség, pl. termelés, kutatás stb. folyik. Veszélyelemzési 
módszereink célja a fenti célorientált tevékenység vé
delme lesz.

Rendszervizsgálat

Vegyipari rendszerünk, amelyet védeni kívánunk, 
emberből, anyagból, technikából (eszköz) áll. Rend
szervizsgálatunk során a rendszerösszetevők reagálá
sát kell meghatároznunk, mert e prognózis ismereté
ben lehet a cselekvés irányait és határait kijelölni.

Ha a rendszert időben vizsgáljuk, megállapíthatjuk, 
hogy azt különböző hatások érik, amelyek egyaránt 
lehetnek külső és belső hatások.

A rendszert érő hatások egy része statikus, azaz 
időben állandó, pl. adott anyag gyúlékonysága, to- 
xikussága, reakcióképessége. Ezen statikus hatás okát 
emiatt célszerűbb veszélyként kezelni. A rendszert érő 
hatások egy másik része dinamikus jellegű, ami azt 
jelenti, hogy a hatás időben változó, mármint a léte.

Ilyen dinamikus hatás pl. csővezeték meghibásodása, 
energia kimaradás, emberi hiba, külső események stb.

Rendszerünk az őt érő hatásokra reagál, amely 
alapvetően kétféle lehet: továbbterjesztő vagy he
lyesbítő, korrigáló jellegű. Rendszerünk reagálásának 
megfelelően keletkezhet tűz, robbanás, mérgeződés 
stb. Vizsgált rendszerünk a fenti következményeket a 
rendszer nagyságától és kiterjedtségétől, az esemény 
jellegétől függően közvetlen környezetében, de távo
labbi környezetében is kifejtheti. Ez utóbbiak már ka
tasztrófa jellegű események.

Az előzőekben elmondottakat láthatjuk címszavak
ban megjelenítve az 1. táblázatban. A táblázat elemei, 
a statikus és dinamikus hatások, a rendszer különböző 
módon történő reagálása, valamint a következmények.

A következőkben a különböző veszélyelemző mód
szereket ismertetem. Segítségükkel az 1. táblázatban, a 
táblázat oszlopaiban szereplő -  korántsem teljes felso
rolásé -  lehetőségek megismerhetők annak érdekében, 
hogy a rendszerünket érő zavaró hatás következmény 
nélküli, vagy minimálisra csökkenthető legyen.

A veszélyelemzés és elhárítás lehetőségei

A veszélyelemzésnek és elhárításának két alapvető 
elvi lehetősége van.

1. Ragaszkodni a jó gyakorlathoz.
2. Jóslásos veszélyelemzés.

A technikai rendszer veszélyelem ei
1. táblázat

Statikus hatás 
vagy veszély

Dinamikus hatás, vagy 
kiváltó esemény, -zavar

Közbenső esemény 
(a rendszer vagy a kezelő reagálása) Következmények
helyesbítő tovább terjesztő

Tűz- és robba
násveszély

Gépi meghibásodások Biztonsági és 
elhárító rend
szerek reagá
lása

Technológiai pa
raméterek válto
zása

Különböző anyagok 
kiáramlása

Instabilitás Tárolási meghibáso
dások

Vészintézkedé
sek

Tárolási meghi
básodások

Tüzek, robbanások

Mérgező hatás Emberi hibák Külső figyel
meztetés

Anyagkiáramlások Vegyi katasztrófák:

Korrózió Energia kimaradások Emberi hibák üzemzavar
Reaktív anya
gok

Külső események 
(árvíz, földrengés, 
szélvihar stb.)

Külső események 
közlésének el
maradása

havária,

Érzékeny reak
ciósebesség stb.

Stb. Stb. katasztrófa.

HATÁS 1 REAGÁLÁS KÖVETKEZMÉNY
* EGIS Gyógyszergyár R t., Budapest
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Veszélyelhárítás a jó gyakorlathoz való ragaszkodással

A jó gyakorlat a tapasztalatból indul ki.
Vegyianyagaink viselkedéséről, tulajdonságairól, ke

zeléséről sokat tudunk, amelyet kézikönyvek, szabvá
nyok, leírások őriznek.

A jó gyakorlat részének tekinthetők a különböző 
tervezési, hatósági előírások, méretezési módszerek 
stb.

A jó gyakorlat pl. MSZ 172, MSZ 1600-8/9, OTSz 
stb.

A jó gyakorlathoz való ragaszkodás tehát elfogadott 
és bevált standardok alapján képes védelmet nyúj
tani. A standardok helyességét az évek igazolják.

A jó gyakorlat, mint veszélyelemző és elhárító mód
szer, üzemi méretekben is kialakítható. Az üzemi 
standardok kialakításához és karbantartásához szük
ség van azonban az adott technológia, anyag, üzem 
stb. veszélyhelyzeteinek, baleseteinek irodalmára.

A jó gyakorlathoz való ragaszkodás, mint módszer, 
két veszélyelemzési lehetőséget biztosít. Az első az el
lenőrző jegyzék módszer, a második a biztonságtech
nikai felülvizsgálat. Mindkét módszer a jó gyakorlattól 
való eltérést méri.

Veszélyelemzés ellenőrző jegyzékkel. Az ellenőrző 
jegyzéket gyakran alkalmazzák a standard előírások
nak való megfelelés vizsgálatára. Az ellenőrző jegyzék 
a tervezés és az üzemeltetés minden fázisában hasz
nálható. Az ellenőrző jegyzék lehetővé teszi a vegyi
pari üzem veszélyeinek standard értékelését.

Az ellenőrző jegyzék jól használható tapasztalatlan 
mérnök számára is, s a mérnöki munka is jól mérhető 
a vezetés számára a különböző ellenőrző jegyzékek 
összehasonlításánál.

Az ellenőrző jegyzékkel jól követhető adott techno
lógia, projekt vagy üzem életpályájának alakulása a 
tervezéstől a leállításig.

A módszerrel az általános veszélyek ismerhetők 
fel, és a standard előírások betartása biztosítható, 
s rávilágíthat olyan alapvető információhiányra vagy 
szituációra, amely további értékelést igényel.

Az eredmények kvalitatív természetűek.
Adatigénye:

-  korábbi tapasztalat alapján készített ellenőrző jegy
zék,

-  a standard előírások kézikönyve,
-  a rendszer vagy üzem ismerete.

Munkaerőigénye egy vagy több tapasztalt mérnök.
Viszonylag gyors, könnyen használható módszer,

költségtakarékos, egyike a leggyorsabb eljárásnak.
Veszélyelemzés biztonságtechnikai felülvizsgálattal. 

A biztonságtechnikai felülvizsgálat a „jó gyakorlathoz 
való ragaszkodás” második megvalósítási lehetősége.

A biztonsági felülvizsgálat során az üzem meglévő 
állapotát, paramétereit, rendkívüli eseményeit, meg
hibásodásait stb. vizsgálják hasonlítva a tervekhez és 
az előírásokhoz. A biztonságtechnikai felülvizsgálat 
beszélgetéseket is tartalmaz az üzemeltetőkkel, kar
bantartókkal, a biztonsági megbízottakkal stb. azon 
tapasztalatok hasznosítása érdekében, amelyek nem 
mindig kerülnek leírásra.

A felülvizsgálat a fő kockázati helyeket keresi, nem 
foglalkozik az üzemi renddel, az egyének magavisele
tével.

A biztonsági felülvizsgálatot változó időtartamon
ként 1-5 évente végzik veszélyességtől függően.

A vizsgálati technika működő technológiai üzemek
nél használatos, de eredményes kísérleti üzemeknél, 
laboratóriumoknál, segédüzemi létesítményeknél is.

A felülvizsgálat elvégzéséhez 2-5 fő szakképzett, 
előírásokat ismerő személy szükséges, általában egy 
hétig tart.

A felülvizsgálat adatigénye jelentős együttműkö
dést igényel az üzemeltető részéről.

A felülvizsgálat lezárása megfelelően indokolt javas
latok készítésével történik, megjelölve a felelősöket és 
a határidőt. A felülvizsgálat eredménye kvalitatív.

Veszélyelhárítás jóslásos veszélyértékelési módszerek 
alkalmazásával

A jóslásos veszélyelemzést olyan rendszerek, tech
nológiák és műveletek elemzésére fejlesztették ki, 
amelyeknél az előzőekben közölt „jó gyakorlathoz való 
ragaszkodás”, mint módszer nem elegendő, vagy nem 
használható (új eljárások, új berendezések, méretnö
velés, stb.).

1. ábra. Jóslásos veszélyelemés

A módszerek foglalkoznak mind a különböző esemé
nyek bekövetkezésének valószínűségével, mind pedig a 
következmények nagyságrendjével és típusával. A jós
lásos veszélyelemzés folyamatát az 1. ábrán láthatjuk.

A jóslásos veszélyelemzés célkitűzése meghatározni 
és értékelni a veszélyeket és a velük együtt jelent
kező nem kívánatos eseményeket, amelyek különböző
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A  veszélyelem zési m ódszerek és a veszélyelem zési folyam at

Veszélyelemzési módszerek
A veszélyelemzési Technológiai Biztonság- Relatív Előzetes „ Mi van
folyamat lépései rendszer technikai besoro- veszély- akkor,

ellenőrző felülvizs- lás Dow elemzés ha...”
jegyzék gálát és Mond módszer

A kívánt gyakorlattól Elsődleges cél Elsődleges Elsődle-
való eltérés feltárása cél ges cél

Veszélyek beazono- Elsődleges cél* Elsődleges Elsődle- Elsődle- Elsődle-
sítása cél* ges cél* ges cél ges cél

A legrosszabb esethez Elsődle- Elsődle-
tartozó következ
mények becslése

ges cél ges cél

A következmények csők- Elsődle- Másodlagos
kentési lehetőségeinek 
meghatározása

ges cél cél

A következményt kiváltó Elsődle-
események meghatározása ges cél

A kiváltó események
valószínűségeinek
becslése
A kiváltó esemény 
valószínűségének 
csökk. lehetőségei

A következmény esemény- Elsődle-
láncainak és következ
ményeinek meghatározása

ges cél

Az eseményláncok
valószínűségeinek
becslése
Az eseményláncok következmé
nyeinek nagyságrendi becslése

Lehetőségek meghatározása 
az eseményláncok valószínű
ségének és/vagy követ
kezményeinek csökkentésére

Kvantitatív
veszélyelemzés

* Csak előzőleg felismert veszélyeknél.
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2. táblázat
lépéseinek összefüggését ism ertető  m átrix

Veszélyességi 
és üzemeltetési 
tanulmány

Hibamód, hatás 
és kritikusság 
elemzés

Hibafa-
elemzés

Eseményfa-
elemzés

Ok-okozat
elemzés

Emberi hiba elemzés

Elsődleges
cél

Csak kon
textust ad

Elsődleges
cél

Elsődleges
cél

Csak
kontex
tust
biztosít

Csak kon
textust ad

Csak kontex
tust ad

Elsődleges
cél

Elsődleges
cél

Elsődle
ges cél

Elsődleges cél

Csak kon
textust 
biztosít

Kontextust
biztosít

Elsődle
ges cél

Elsődleges
cél

Elsődleges cél

Elsődle
ges cél

Elsődleges
cél

Elsődleges cél

Elsődle
ges cél

Elsődleges
cél

Elsődleges
cél

Elsődle
ges cél

Elsődleges
cél

Elsődleges
cél

Csak kontex
tust biztosít

Csak kontex
tust biztosít

Elsődleges
cél

Elsődleges
cél

Elsődleges cél

Elsődle
ges cél

Elsődleges
cél

Elsődleges
cél

Elsődleges cél
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zavarokat, haváriákat vagy katasztrófákat okozhat
nak. Az eddig elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy 
adott üzemzavar, havária vagy katasztrófa esemény
láncokból áll, lásd az 1. táblázatot. Jóslásos módsze
reink a fenti eseményláncokat fogják követni.

Módszereink egy része egyaránt alkalmas a veszé
lyek felismerésére, és a kiváltó események meghatáro
zására.

Módszereink egy másik része a rendszer reagálásá
ból keletkező események meghatározására használa
tos.

A veszélyelemzés harmadik része, a következmé
nyek felmérése mérnöki elemzéssel történik, amelynek 
pontosságához többnyire elegendő a jó műszaki érzék.

Ralatív rangsorolás -  Dow és Mond veszélyindex. A 
vegyipari üzem jellemzői alapján jutalom- és hibapon
tokat adunk. A jutalompontokat (pozitív előjel) azok 
az üzemi jellemzők kapják, amelyek adott veszély ha
tásait elhárítják. A hibapontokat vagy büntetőponto
kat (negatív előjel) azok az üzemi paraméterek kap
ják, amelyek miatt üzemzavar, havária, katasztrófa 
alakulhat ki (pl. magas nyomás, hőmérséklet, tűzve
szélyes anyagok stb.) A két fajta pont kombinációjá
ból származtatható le egy index, amely az üzem ve
szélyességének relatív rangsorolása.

A módszer üzemen belül az egyes üzemrészek veszé
lyesség szerinti relatív rangsorolására is használható.

A módszer adatigényes, a rendszert ismerő mérnök 
szakismeretével végezhető, viszonylag lassan, és külső 
(beruházói és kereskedői) segítséggel.

Dow index 
1- 60 

61- 96 
97-127 

128-158 
159 és fölötte

Veszély mértéke 
enyhe 

mérsékelt 
közepes 
súlyos 

igen súlyos
Előzetes veszélyelemzés. A módszer adott üzem, 

folyamat, művelet korai tervezési fázisában használ
ható, amikor a tervek még nem készültek el, nincs 
vagy kevés a korábbi üzemeltetési tapasztalat, pl. új 
technológia esetén.

Az előzetes veszélyelemzés az üzem fő elemeire össz
pontosít és az ezekkel kapcsolatos veszélyek jegyzékét 
határozza meg:
-  nyersanyagok, intermedierek és végtermékek, vala

mint ezek reaktivitása,
-  üzemi berendezések,
-  érintkezési felületek a rendszer elemei között,
-  üzemeltetési környezet,
-  üzemviteli műveletek (karbantartás, tesztelés stb.)
-  segédlétesítmények,
-  biztonsági berendezések.

A módszer tervezők számára nyújt előzetes segítsé
get, az eredmények kvalitatív természetűek, adatigé
nye nem túlzott, munkaerőigénye egy-két fő, szakkép
zettséget igényel, de nagy szakmai tapasztalatok nem 
szükségesek.

A módszer részét képezi az USA rendszerbiztonsági 
követelményeire vonatkozó katonai szabványának.

Mi van akkor, ha...” elemzés. A „Mi van akkor, 
ha...” elemzés célja olyan nemvárt események eredmé

mkl

nyeinek gondos vizsgálata, amelyek látványos követ
kezményeket eredményeznek. A módszer a tervektől, 
építéstől, módosításoktól vagy üzemeltetési előírások
tól való lehetséges eltéréseket vizsgálja.

Ezért alkalmazásához jól kell ismerni a tervezési 
vagy üzemeltetési szándékot, és képesnek kell lenni 
e szándékoktól való olyan lehetséges eltérések kombi
nálására vagy szintetizálására, amelyek nemkívánatos 
eredményt hoznak. A módszer hatékony, ha alkalma
zói tapasztaltak.

A módszer alkalmazása során a vizsgált rendszert 
szakterületekre osztják és a kérdéseket a 2-3 főből 
álló szakértőknek teszik fel. Pl. a villamos biztonság, 
tűzvédelem, személyi biztonság.

Kérdések:
Mi van akkor, ha ... rossz anyagot szállítanak?
... az A jelű szivattyú leáll?
... a kezelő rossz szelepet nyit?
A kérdések az üzemmel kapcsolatos bármilyen elté

rést megcélozhatnak, nemcsak a technológiai eltérése
ket, vagy az üzemelemek meghibásodását.

A módszer segítségével meghatározható az ese
ménylánc, amely a veszélyek és következményeik meg
határozását is biztosítja. A felismerések következté
ben potenciálisan a kockázat csökkenését is lehetővé 
teszi.

Az eredmények tehát potenciális eseményláncok, 
azok következményei, valamint a kockázat csökkentési 
lehetőségei többnyire táblázatos formában. Az ered
mények kvalitatív jellegű felsorolások.

A módszerhez szükséges az üzem, a technológia, az 
üzemeltetési előírások részletes dukomentációja, vala
mint esetleg interjúk az üzem kezelőszemélyzetével.

A módszerhez minden vizsgált szakterületre két- 
három szakértő szükséges.

Azon szervezetek, ahol a módszer ismert és helyére 
került, begyakorolták, nagyon idő- és költségkímélő 
eszköze lehet az üzemi felülvizsgálatnak.

Veszélyességi és üzemeltetési (HAZOP) vizsgálatok. 
A módszert eredetileg újszerű technológiák veszélye
inek és üzemeltetési problémáinak előrejelzésére fej
lesztették ki. Ma már azonban minden életfázisban 
használják üzemeknél, ott is tehát, ahol már időköz
ben elegendő tapasztalat gyűlt össze. A HAZOP mód
szer ezenkívül előtervezési célokra is használható.

A módszer alapján sokirányú szakképzettségű cso
porttal ötletrohamok formájában vizsgáltatják a terv
től való eltéréseket és ezen az úton ismerik fel a ve
szélyeket. A csoportot tapasztalt csoportvezető ve
zeti, aki kulcsszavak, vagy előzetesen elkészített ellen
őrző jegyzék segítségével adja meg az indító monda
tot. Kulcsszó pl. az igen, nem, magas, alacsony, van, 
nincs stb. Ehhez hozzákombinálva az üzem technoló
giai paramétereit indítja el a csoport gondolkodását.

Pl. nincs anyagáram, vagy a kezelőszemélyzet leál
lította a szivattyút.

A technológia vagy üzem csomópontjain ily módon 
végigmenve meghatározhatók a veszélyhelyzetek és 
azok következményei.

A módszer alkalmazása során kvalitatív eredménye
ket kapunk a veszélyekről, az üzemeltetési problémák
ról, a javasolt változtatásokról.
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A módszer elmélyült üzemismeretű, különböző 
szakterületű, 5-7 főből álló csoportot igényel. Ezenkí
vül szükség van egy főre, aki a jegyzőkönyvet vezeti, 
és egy fő vezetőre, aki a kulcsszavakat adja. Viszony
lag költség- és időigényes módszer.

Hibamód, hatás és kritikussági elemzés. A mód
szert berendezések, rendszer, üzem meghibásodásá
nak elemzésére fejlesztették ki.

Adott berendezés meghibásodási lehetőségeit vizs
gálja, meghatározza a meghibásodás után bekövet
kező hatást, és a hatás függvényében elvégzi a kriti
kussági elemzést, azaz rangsorol a hibamódok között.

A módszer az emberi hibákat nem képes külön 
kezelni, megkülönböztetve a berendezés hibáitól.

A módszer egyaránt használható a tervezés, az 
építés és az üzemeltetés fázisaiban.

Az eredmények kvalitatív természetűek, hibamód 
felsorolások és annak következményeiből állnak, több
nyire rangsorolva. Ez utóbbi rangsorolást a meghibá
sodások valószínűsége és a meghibásodás miatt előálló 
veszély komolyságára vonatkozó becslés alapján végzi.

Adatigénye a berendezések és fő funkcióik ismerete, 
munkaerőigénye minimálisan két fő rendszerenként, 
idő és költségigénye 2-4 értékelés óránként.

Hibafa-elemzés. A hibafa-elemzés deduktív mód
szer, amely egyetlen következményre koncentrál és 
meghatározza annak okait.

A hibafa maga egy grafikus modell, amely ábrázolja 
a berendezés-meghibásodások és hibák olyan külön
böző kombinációit, amelyek következményekkel jár
nak.

A hibafa megoldása olyan berendezés-meghibáso
dások együtteseinek jegyzéke, amelyek elegendőek ah
hoz, hogy a szóbanforgó eseményt, következményt 
okozzák. A hibafa az emberi hibákat képes elválasz
tani a berendezés meghibásodásától, s ez lehetővé te
szi az elemző számára a megelőző intézkedések kimun
kálását.

A módszer a tervezés és üzemeltetés fázisaiban 
egyaránt használható.

Szokásos alkalmzásánál egy fő elkészíti a hibafát 
és egy másik fő elvégzi az elemzést. A módszer 
használata elmélyült ismereteket igényel a feladatról, 
idő- és költségigényes.

Eseményfa-elemzés. Az eseményfa adott beren
dezés meghibásodásából vagy adott emberi hibá
ból (amelyeket együtt kiváltó eseménynek nevezünk) 
eredő potenciális következmények kimenetelének leí
rása, azaz egy eseménylánc. Az eseményfa-elemzés a 
kezelőszemélyzetnek vagy a biztonsági rendszernek a 
kiváltó eseményre való reagálását veszi figyelembe a 
potenciális következmények kimenetelének meghatá
rozásánál. Vagyis az eseményfa egy olyan esemény
lánc, amely meghibásodásokból és emberi hibákból 
áll és végeredménye valamilyen elkerülendő következ
mény.

A módszerrel adott kiváltó eseményre történő ese
ménylánc határozható meg. A módszerrel vizsgálható 
a kezelőszemélyzet és a biztonsági rendszer külön- 
külön.

A módszerhez szükséges a kiváltó események, vala
mint a biztonsági rendszerre vonatkozó előírások is
merete.

A módszert team-ben célszerű alkalmazni, ahol a 2- 
4 főből egy főnek ismernie kell az eseményfa-elemzést, 
a többi résztvevőnek pedig a vizsgált folyamatot. Idő- 
és költségigényes módszer.

Ok-okozat elemzés. A módszer az előzőekben ismer
tetett két módszer a hibafar és eseményfa-elemzés ke
veréke. Az ok-okozat diagramok bemutatják a követ
kezmények és alapvető okaik közötti kapcsolatokat.

A módszerrel meghatározhatók a következmények 
és azok alapvető okai.

A módszer eredménye kvalitatív, de számszerűsít
hető, adatigénye a berendezés-meghibásodások és a 
technológiai zavarok ismerete, valamint a biztonsági 
rendszerre és a vészhelyzetre vonatkozó előírások is
merete.

A módszer munkaerőigénye 2-4 fő, idő- és költségi
gényes elemző rendszer.

Emberi hiba elemzés. Az emberi hiba elemzés azon 
tényezők szisztematikus elemzése, amelyek befolyásol
ják a kezelőszemélyzet, karbantartók, műszakiak és 
más üzemi személyek munkavégzését.

Az emberi hiba elemzés olyan hiba-szerű szituáció
kat tár fel, amelyek következménnyel járnak vagy jár
hatnak.

A módszer adatigénye jelentős, amelyek között 
üzemi adatokon túl az üzemi személyzettel folytatott 
interjúk, valamint környezeti jellemzők is szerepelnek.

A módszert egy fő elemző végezheti, egy durva 
emberi hiba kiszűrése kb. 1 óráig tart.

Veszélyelemzési módszerek kiválasztása

Ezideig a veszélyelemzési módszereket ismertük 
meg. Nem tudjuk azonban még, hogy adott folyamat, 
művelet stb. veszélyeinek meghatározásához melyik 
módszert érdemes választani. Ehhez ad segítséget a 
2. táblázat. A táblázat bemutatja a veszélyelemzési 
folyamat lépéseit, és rögzíti, hogy a különböző ve
szélyelemzési módszerek a fenti lépések melyikére 
adnak választ. A táblázat segítségével kiválasztható 
az adott célnak megfelelő veszélyelemzési módszer.

Az előzőekben a vegyipari veszélyelemzési módsze
rekről ismertünk meg egy rövidített áttekintést. Az 
ismertetés célja az volt, hogy a gyakorló biztonság- 
technikai szakemberek számára a bővülő eszköztárat 
bemutassa, s az érdeklődést a téma iránt felkeltse.

A  kézirat beérkezett: 1991. m árc. 5.

IRODALOM

Jelen  összeállítás az alábbi k iadvány felhasználásával ké
szü lt:

[l] Ú tm u ta tó  veszé ly é rték e lés i m ó d sze rek h ez . Összeál
líto tta  a Vegyészm érnökök Am erikai In tézete  Kémiai E l
járások  Biztonsági K özpontja  B ate lle  Colombus Divíziója

A kiadvány fe lhasználásáért a szerző e zú to n  mond köszöne
té t .
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Könyvismertetés

Hőmmel: VESZÉLYES ANYAGOK c. kézikönyvsorozat *
S Z A B Ó  ZO LTÁN **

Ma a világon mintegy tízmillió ve- 
gyületet tartanak számon, de reáli
san feltételezhetjük, hogy jó néhány 
millióval nem valószínű, hogy talál
kozunk. A biokémiai érdekességűeket, 
bármennyire fontosak is életünkben, 
nem érzékeljük, hatásukat befolyásolni 
aligha tudjuk. Marad a mindennapi 
élet néhány ezer, talán néhány tízezer 
vegyülete, ezekkel bármikor találkoz
hatunk.

Nem gondolunk itt a tudományos 
kutatás során előállított új anyagokra, 
amelyekről előre biztosat senki sem 
tudhat, valamint a bonyolultabb szin
tézisek közbenső termékeire, amelyek
ről -  optimistán -  feltételezzük, hogy 
az eljárást kidolgozók minden lényege
set ismernek.

Maradnak tehát azok a világpiacon 
kapható, nagy tételben előállított, el
adásra, szállításra kerülő kemikáliák, 
amelyek kezelése során a gondatlanság 
avagy a szerencsétlen véletlen súlyos 
balesettel, ill. környezeti katasztrófával 
fenyeget. Kérjük az olvasót, ezeket a 
sorokat ne tekintse túlzottnak: szeren
csétlen esetben néhány száz kilogramm 
anyag kiszabadulása is beláthatatlan 
következményekkel járhat!

Nyilvánvaló, hogy a kellemetlen ta
pasztalatok alapján kidolgozták a „ve
szélyes anyagok” biztonságtechnikai, 
közúti, vasúti, folyam-, tengerhajózási 
és légi szállítási szabályait, egyre tá- 
gabb elfogadásra számítva.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
is bevezetett egy egységes tájékoztató 
rendszert -  „UN-list”, kiadásunkban 
„UN-szám” - , amelyet ma minden 
mértékadó ország elfogadott.

Nem elegendő azonban a veszélyes 
anyagokat csupán megnevezni, meg
különböztető jelekkel ellátni. Jól hoz
záférhető módon tájékoztatást is kell 
nyújtani a vegyületek jellegzetes tulaj
donságairól, a különböző kockázati té
nyezőkről, s nem utolsósorban az eset
legesen bekövetkezett szerencsétlensé
gek esetén a kár elhárításáról, de lega
lábbis csökkentéséről.

Ilyen céllal kezdte meg 1970-ben 
Günther Hőmmel, a Német Szövet
ségi Köztársaság Baden-Württemberg

* A sorozat bibliográfiai adatait és 
szerzőit a Függelék tartalmazza.

** Budapest, 1118, Villányi út 79. 
Tartománya belvízi (Rajna) hajózása 
számára -  ismereteink szerint eredeti

leg csak belső használatra szolgáló -  
összeállítását, amely mára a témakör 
egyik legmértékadóbb művévé vált.

Az eredeti mű a Springer-Verlag ki
adásában készült, tartalmában és szer
kezetében egyedülálló. Az anyaglapok 
tartalmának egységes rendezése, felé
pítése -  amelyet jellegzetes színkód is 
kiemel -  teszi lehetővé a fontos infor
mációk gyors megtalálását.

A Műszaki Könyvkiadó Dr. Frei
ste/» Miklót kezdeményezésére, s szer
kesztésének irányításával kezdte meg e 
mű magyarországi célokhoz is kiegészí
tett kiadását 1977-ben. Váratlan ha
lála megakasztotta a folytatását.

A közbenső időben azonban sok 
újabb ismeret is összegyűlt, így a mai 
olvasó a teljes német alapmű új kia
dásával egy egységesebb, tartalmában 
korszerűbb, jobb szerkesztésű könyvet 
kap kezébe.

Ez a teljesen új, viszonylag egysé
ges, az 1985-1988. évi német eredeti 
kiadásból készített -  kiegészített -  ma
gyar változat, -  amely nem folytatása 
az előző magyar kiadásnak -  szintén 
négy év alatt, 1989 és 1992 között ke
rült forgalomba.

Az új magyar kiadás főszerkesztői 
teendőit Dr. Matolcsy Kálmán c. egye
temi tanár vállalta. Ötletessége, gon
dossága, munkaszeretete, a témakör 
átfogó ismerete alapvetően hozzájárult 
ahhoz, hogy a „Hőmmel” teljes magyar 
kiadása kiemelkedő eseménye a hazai 
szakirodalomnak. A munkában részt
vevők névsorát a Függelék tartalmazza.

Dicséret illeti a Műszaki Könyvki
adó szerkesztőit és a művel foglalkozó 
gárdáját a gondos, pontos és szép, de 
szokatlanul nehéz munkáért. Elisme
rés illeti a Szegedi Nyomdát is, hogy 
e nagy volumenű kötetsor megjelenésé
ben, szerkezetében nagymértékben ha
sonló és méltó az eredetihez, a nyom
datechnika számos új módszerének al
kalmazásával, így a mű minden vonat
kozásában a magyar műszaki könyvki
adás reprezentatív alkotása lett.

A könyvsorozat kivehető anyagla
pokon ismerteti a világ vegyiparában 
gyártott veszélyes termékeket. Munka 
közben világossá vált, hogy az általá
nos rész kötetenkénti ismétlése, az in
dexek kumulálódó mértéke más szer
kesztési elvet követel: így az új magyar 
kiadásban az összefoglaló rész „Ál
talános tudnivalók és mutatók” cím
mel már önálló kötetben jelenik meg,

amely a többi kötet anyaglapjainak 
használatában is eligazít. Ezzel az ol
vasó egy hét kötetből álló művet kap 
kézbe: az összefoglaló kötetet, vala
mint a további hat kötetben számo
zás szerint 1205, a valóságban (hal
mazállapot, izoméria stb. miatt) közel 
1300 anyaglapot, mintegy másfél ezer 
biztonságtechnikai, toxikológiai, tűz
védelmi, orvosi stb. nézőpontból be
mutatott vegyülettel.

Az anyaglap első -  talán leírónak ne
vezhető -  oldala kb. 120 információt 
szolgáltat. Ilyenek a szokványos fizikai
kémiai jellemzőkön túlmenően pl. az 
UN-, ill. CAS-szám, a szinonim meg
nevezés négy nyelven, a veszélyjelek, 
a tűzveszélyességi jellemzők, a viselke
dés levegővel, ill. vízzel elegyedve, az 
egészségkárosító hatás, a megengedett 
munkahelyi max. koncentráció, a re
akcióképesség más anyagokkal, a kor
róziós tulajdonságok, a tárolóedényzet 
ajánlott szerkezeti anyaga, a szállítási 
szabályok stb.

Az anyaglap második oldala -  a 
hátlap -  a bekövetkezett havária ese
tére ad mintegy 80 információt. Csak 
néhány kiragadott példa: biztonsági 
előírások járművezetőknek, rendőrség
nek, tűzoltóságnak, mentőknek a ve
szélykörzetben, a szükséges védelmi és 
intézkedési előírások, a következmé
nyek, a károk leküzdése, a tűzoltó, a 
semlegesítő- és hatástalanító anyagok 
felsorolása, az ivóvíz, a folyó-, ill. álló
víz és a talaj védelme, elsősegély, út
mutatás az orvosnak stb.

A szemléltető tájékoztatás céljából 
lapunk ezen példánya egy azonos meg
jelenésű mintát tartalmaz.

Természetesen az információk száma 
anyagonként változik, de a függet
len információk száma nagy valószínű
séggel átlagosan kétszázra becsülhető. 
Ehhez járul még az ún. összefoglaló kö
tet ismeretanyaga.

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen tág kör
ben kézbe kerülő műnél nem érdek
telen a közérthetőség követelménye. 
Az eredeti német kiadás is igen so
kat tett az áttekinthetőségért, a ma
gyar kiadásban ezzel talán még tudato
sabban törődtünk. Ameddig a magyar 
nyelv tűrőképessége engedte, a szöve
get a legegyszerűbb formára hoztuk. 
Ugyanarra a fogalomra mindig ugyan
azt a kifejezést, ugyanarra a gondo
latra ugyanazt a mondatot használ
tuk. Szakértőink szövegünket érdeklő
dési területük, továbbá a kárelhárítás
ban részt vevők szóhasználatára korri
gálták, az esetleges félreértések kikü
szöbölése céljából.

Az eredeti mű szövegéből -  kiadója 
megkötésének megfelelően -  semmit
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nem töröltünk. Ahol viszont úgy érez
tük, az eredeti szöveg félreértésre ad
hat okot, vagy a megadottnál több lé
nyeges információval rendelkezünk, a 
szükségesnek vélt kiegészítést jól meg
különböztetve, „teleponttal” (•) meg
jelölve hoztuk. így lényegesen bőví
tettük a vegyületek identifikálására 
ma legjobban elterjedt CAS-számok 
( CHEMICAL ABSTRACT SERVICE 
-  REGISTRY NUMBER) megadását, 
mert úgy találtuk, a mai adatbankok
ban ez a legmegbízhatóbb keresési kód.

Igyekeztünk ellenőrizni a fizikai
kémiai adatok helyességét, a téma ter
mészetéből adódó sajtóhibák kiküszö
bölésére törekedtünk. Az adatokat ki
egészítettük a hazai tűzvédelmi beso
rolással.

Hasonlóképpen a munkahelyi légtér
ben megengedett vegyszerkoncentrá
ciók adataiban bővítésre törekedtünk. 
Itt ugyanis az egyes országok normái 
között -  részben értelmezési okokból 
is -  igen figyelemreméltó különbségek 
vannak. Ma, amikor igen sok szabály
zatunkat más régiók (pl. az Európai 
Gazdasági Közösség) normáival kell 
egyeztetni, úgy véltük, a teljesebb kép 
bemutatásával az erre fordított igyeke- 
zet_ nem vész kárba.

így a hazai értékeket az MSZ 
21461/1-88 alapján, az ott alkalma
zott jelölésekkel adtuk meg, más or
szágok adatait (USA, NSZK stb.) az 
eredeti német kiadás szerint közöltük, 
ill. a rendelkezésünkre álló szakiroda- 
lom alapján kiegészítettük. A rákkeltő 
anyagokat a szabványban szereplő je
löléssel láttuk el, ezenkívül az érintett 
vegyületnél feltüntettük az Egészségü
gyi Világszervezet Rákkutató Ügynök
sége által a rákkeltő hatás szerint meg
állapított kategória jelölését is, a szab
vány F3 jelű függeléke alapján.

Az általános kötet 1. függeléke tar
talmazza mintegy 780 egészségre ár
talmas vegyület levegőben való kimu
tatására, valamint koncentrációjának 
meghatározására szolgáló -  Auer, ill. 
Dräger gyártmányú -  vizsgálócsövecs
kék ismertetését, a megrendelésükhöz

Dobó János -  Nyikos Lajos -  Schil
ler Róbert szerk.: Proceedings of the 
Seventh Tihany Symposium on 
Radiation Chemistry, Magyar Ké
mikusok Egyesülete, 1991.

1990. szeptember 9. és 14. között 
immár hetedszer tartották meg ezt a 
nemzetközi szimpóziumot a Magyar 
Kémikusok Egyesülete, a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség és a Magyar 
Tudományos Akadémia Kémiai Osztá
lya együttes rendezésében, a balaton- 
széplaki Ezüstpart Hotelben. Az előa
dások és a poszterek szövege, a hozzá-

szükséges gyári jelöléssel és számmal 
együtt.

Ugyanez a táblázat tartalmazza 
mintegy 1150 vegyülethez használ
ható gázálarc-szűrőbetétek jelölését a 
magyar 15490/86 sz. szabványcsalád 
alapján, szilárd részecskékre és gá
zokra vonatkozólag, beleértve a kom
binált szűrőbetéteket is. Ez igen fon
tos információ és hasznos adat min
denütt, ahol ezek az anyagok előfordul
nak vagy ezekkel dolgoznak (gyártás, 
kutatás, embergyógyászat, gázömléses 
balesetek stb.).

A német kiadás közli egyes fon
tos anyagok kereskedelmi forgalomban 
megjelenő választékát is. Mi ezekhez 
megadtuk a hazai gyártású választékot 
(műtrágyák, robbanóanyagok, kőolaj- 
származékok stb.), ami igen jól felhasz
nálható a gyakorlat számos területén. 
A magyar kiadást kiegészítettük a leg
újabb magyar toxikológiai adatokkal, 
útmutatásokkal, a szükséges teendők, 
az igénybe vehető különleges intézmé
nyek felsorolásával.

Végezetül néhány szó arról, hogy 
kik és hol használhatják eredménye
sen a „Hommel”-t. Nagyon röviden 
összefoglalva: m indenki és m inden
ütt, ahol vegyi anyagokat tárolnak, 
feldolgoznak, előállítanak, csomagol
nak, letöltenek, szállítanak, forgalmaz
nak, elsősorban természetesen a tágab- 
ban értelmezett vegyiparban, a vegyi 
gyárakban, laboratóriumokban, kuta
tóintézetekben, egyetemeken, iskolák
ban; tágítva a kört: a bányászatban, 
kohászatban, vasúti, közúti és légi 
szállításban, nagybani (tartályparkok) 
és kicsiben tárolásban; nagy és fon
tos terület a mezőgazdaság (műtrá
gyák, növényvédő szerek. Hasonlókép
pen a könyvsorozat a közlekedés (mo
torhajtó anyagok, kenőanyagok), víz- 
gazdálkodás (víz- és szennyvíztisztí
tás, környezetvédelem) ártalmatlaní
tás, építőipar, textilipar, papírgyártás, 
műanyagipar, egészségügy (kórházak), 
gyógyszeripar stb. területén dolgozók 
számára fontos és hasznos információk 
gyűjteménye. Különösen fontos a biz-

szólásokkal, illetve az azokra adott vá
laszokkal együtt a Magyar Kémikusok 
Egyesülete gondozásában jelent meg, 
600 oldal terjedelemben „Proceedings 
of the Seventh Tihany Symposium on 
Radiation Chemistry” címmel. Szer
kesztők: Dobó János, Nyikos Lajos és 
Schiller Róbert.

A  kötet „camera ready” kiadás, ami 
rövidebbé teszi a nyomdai átfutást. Az 
ilyen jellegű kiadványoknál ez az előny 
kompenzálja a szövegek megjelenésé
nek heterogenitásából adódó -  egyéb
ként sem jelentős -  hátrányt.

tonságtechnika, tűzvédelem, katasztró
faelhárítás vonatkozásában, de hasz
nálható, pl. műemlékek (képek stb.) 
restaurátor műtermeiben végzett mun
kákhoz is.

Amint látható e rövid és messzeme
nően nem teljes felsorolásból is, való
ban úgyszólván az élet m inden terüle
tén  sor kerülhet a benne található ada
tok, ismeretek alkalmazására.

Befejezvén, útjára bocsátva e soro
zatot, mégegyszer lényegesnek találjuk 
megismételni: E  m ű nem  szűk szakmai 
réteghez szól! Ma veszélyes anyagok
kal igen széles körben találkozunk. Az 
eredeti alapmű célkitűzéseinek megfe
lelően reméljük, a kockázat s főleg a 
kár csökkenthető, ez valamennyiünk 
érdeke. Köszönet a Kiadónak, s a szak
értők gondos munkájának!

Függelék

A magyar nyelvű könyvsorozat bib
liográfiai adatai (zárójelben a kötetben 
található anyaglapok sorszáma):

Hőm m el: Veszélyes anyagok, Mű
szaki könyvkiadó, Budapest, Általános 
tudnivalók és mutatók (1-1205. anyag
lapokhoz) 1989.

1. kötet (1-212) 1991.
2. kötet (213-414) 1991.
3. kötet (415-601) 1992.
4. kötet (602-802) 1989.
5. kötet (803-1007) 1990.
6. kötet (1008-1205) 1990.
Az új kiadás munkatársai:
Dr. M atolcsy Kálmán, főszerk.; dr. 

Erdős Gyula-, dr. M atolcsy Kálmánné-, 
dr. M olnár Jenő; Szabó Zoltán; dr. Ze- 
ley István; dr. Honthy Katalin; Tím ár 
István; dr. Kovács Magdolna; M élykúti 
Ottó; dr. Pándy Ferenc; Szikráné Bendl 
Eszter; dr. N yitrai József; dr. Fetter Fe
renc; Harangi Sándor, dr. B endl János; 
dr. Lévai Gyula; dr. K iss-Tam ás A t
tila; dr. Kom polthy Tivadar; dr. Mozo- 
lovszky A lexandra  a Műszaki Könyvki
adó részéről; Bánó Ildikó; D innyési Er
zsébet.

A  „Tihany” szimpóziumokat 1962 
óta 4-5 évenként tartják igen jelen
tős nemzetközi részvétellel. Az előadá
sokat összesítő kiadványok témaköre 
egyben a sugárkémiai kutatások aktu
ális irányvonalait is jelzi. A 7. szimpó
zium 84 előadásának szövegét a szer
kesztők öt témakörbe csoportosítot
ták.

Az első témakör „Szervetlen és vizes 
rendszerek” címmel 13 előadást foglal 
magában. Ezek többsége a víz radi- 
olízisénél köztes termékként keletkező 
OH- , OH* , HsO+ és ezek további
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reakciójával, vagy a reakciók elméleti 
modellezésével foglalkozik.

A második témakör, mely a „Szer
ves rendszerek” címet viseli, 18 előa
dást tartalmaz. Ezek egy része az egy
szerűbb szénhidrogének, mint például 
a ciklchexán, ciklooktán radiolízisét, 
más részük bonyolultabb szerves mo
lekulák (színezékek, antioxidánsok) re
akcióját tárgyalja. Gyakran alkalma
zott technika ezen a területen a pulzált 
radiolízis.

„Polimer rendszerek” címet viseli a 
harmadik témakör, melyben lényege
sen több előadás hangzott el, mint 
a többiekben. A polimerek, illetve a 
polimer-monomer rendszerek sugárzá- 
sos térhálósításának világszerte szá
mos ipari alkalmazása van. A 25 elő
adás jelentős része a technológiai al
kalmazások során felmerülő, de tudo
mányos jelentőséggel is bíró problé
mákat tárgyalja. Ebben a témakörben 
tartotta előadását a sugárkémia több 
kiemelkedő tudósa, így Charles by pro
fesszor Angliából, Silverman professzor 
az USA-ból és Sohma professzor Ja
pánból.

A negyedik témakör „Biológiai rend
szerek és élelmiszerek” címmel 14 elő
adást tartalmaz. Ezeknek egy része 
az élelmiszer besugárzással kapcsola
tos, más részük biológiai besugárzás
kor fellépő problémákat, mint például 
a biológiai rendszerek radiolízisét, su
gárvédő anyagok hatását tárgyalja.

14 előadást foglal magába az utolsó 
rész, mely az „Ipari alkalmazások és 
dozimetria” címet viseli. Az előadások
nak több, mint a fele a dozimetria el
méleti és gyakorlati problémáival fog
lalkozik. A gyakorlati alkalmazásokkal 
foglalkozó munkák közül egy, a kör
nyezetvédelemmel foglalkozót emelnék 
ki. A kanadai Iverson „Sugártechno
lógia a tisztább környezetért” címmel 
összefoglaló előadást tartott. Az elő
adás hangsúlyozza, hogy a sugártech
nológiák környezetkímélő hatása nem
csak ott jelentkezik, ahol kifejezetten 
ebből a célból alkalmazzák őket, mint 
például a sugárzásos szennyvíztisztí
tás, reaktorok füstgázának tisztítása. 
Környezetvédelmi szempontból nagy 
jelentősége van a nagymennyiségű kör
nyezetszennyező anyag kibocsátásával 
járó, hagyományos technológiák sugár

zásos eljárással történő leváltásának, 
amennyiben ez a fejlesztés a környezet- 
szennyezés megszüntetését, vagy lega
lábbis nagymérvű csökkenését eredmé
nyezi. Ilyen például a sugárzásos ste- 
rilezés, ahol azzal az etilén-oxidos el
járást váltják ki. Nemcsak környezet
kímélő, hanem energiatakarékos is a 
sugárzásos felületkezelés. Ez oldószer
mentes bevonatokat alkalmaz, szem
ben a hagyományos, nagymennyiségű 
oldószert tartalmazó rendszerekkel. A 
hagyományos rendszereknél az oldó
szer elpárologtatása szennyezi a kör
nyezetet, másrészt az erre a célra al
kalmazott hőalagutak energiafelhasz
nálása többszöröse a sugárzásos felü
letkezelésnél alkalmazott kisenergiájú 
elektrongyorsítók fogyasztásának.

Összefoglalóan megállapítható, hogy 
a kötet jól tükrözi a sugárkémia jelen
legi helyzetét és a kutatások fejlődési 
irányát. A kiadványban hasznos infor
mációkra találnak a sugárkémikusokon 
kívül a kémiai technológia és az ipari 
alkalmazások más területeivel (például 
környezetvédelemmel) foglalkozó kuta
tók is.

Takács Erzsébet

Az Alkaloida Rt. vizes és oldószeres szabad extrakciós kapacitásának 
kihasználása céljából érdeklődők jelentkezését várja az alábbi címen:

Puskás Attila hatóanyag és intermedier feji. vezető

Alkaloida Rt. 4440 Tiszavasvári, Pf.: 1.

Telefon: 42-72511 Telefax: 42-72512 Telex: 73275

M agas színvonalú techno
lógiához, m agas színvonalú 
szivattyúk.
A <jCjrr*2js szivattyúk 
széles választéka
CIP-és SIR technológiákhoz az élelmiszer 
és gyógyszeriparban
HILGE-WIENGes.m.b.H. • Fugbachgasse 17 • A-1020Wien • Tel.(0222)2161098 ■ Fax(0222)2162042-16 • Tx 135093 
HILGE-Képviselet • 1105 Budapest Mongol u, 10 ■ Tel.: (01) 1270-500 ■ Fax: (01) 1777-7 85
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Központi oldószerregeneráló üzem bővítése az Alkaloida 
Vegyészeti Gyárban

VÁRI J Ó Z S E F  *

Az Alkaloida a termelő üzemek
ből származó, nagy volumenű oldó
szerek regenerálását központi üzem
ben végzi. Itt a legnagyobb mennyi
séget adó metanol tartalmú oldósze
reket két, egyenként 60 buboréksap
kás tányért tartalmazó, 0,9 m és 1,25 
m átmérőjű, párban működő desztil
láló oszlopon dolgozzák fel, napi 40 
m3 összkapacitással. Az egyik növény
védőszert gyártó üzem jelentős kapa
citásbővítése után egy mészhidráttal 
semlegesített metanol-metilál-víz oldó- 
szerelegy regenerálását ez az oszloppár 
már nem tette lehetővé, azért szük
ségessé vált a regenerálandó mennyi
ségre nézve 60 m3/nap teljesítményű 
egység létrehozása, a meglevő rendszer 
üzembentartása mellett.

pes, speciális töltetszerkezetek) csak 
a legkorszerűbbnek számító rendezett 
töltetszerkezetű kolonna volt alkalmas.

Beruházásgazdaságossági megfonto
lásokból a Budapesti Műszaki Egye
tem szabadalma alapján gyártott, hu
zallemez lamellákból álló VM 350 tip. 
rendezett kolonnatöltet szerkezet mel
lett döntöttünk, igen jelentős kockáza
tot is vállalva, hisz akár még közel ha
sonló méretű üzemi referencia ez ideig 
nem volt. A töltet főbb adatai a követ
kezők:

geometriai felület a =  350 m2/m 3 
relatív hézagtérfogat e =  0,97 
térfogatsúly m = 230 kg/m3 
hidraulikus átmérő d = 11 mm 
szerkezeti anyaga KO 36 huzalszövet

1. táblázat

Megnevezés Régi üzem
buboréksapkás tányér

Új üzem
VM 350 töltet szerkezet

Kolonnaátmérők 1. oszlop 1250 mm 900 mm
2. oszlop 900 mm 300 mm

Aktív kolonna- 1. oszlop 60 tányér (20 m) 10 m töltet
magasság 2. oszlop 60 tányér (20 m) 4x2100 mm töltet
Napi kapacitás 40 m3 60 m3
Nyomásveszteség 500 mbar 10 mbar
Fenékhőmérséklet 113°C 101°C
Aktív kolonnatérfogatra 1 m3/nap kapacitás 8,5 m3/nap kapacitás
jutó fajlagos kapacitás 1 m3 térfogat 1 m3 térfogat

A telepítésre a szükséges tűztávolsá
gok betartása, s a meglevő infrastruk
túra (energia, tartálypark, közművek, 
laboratórium) térbeli adottsága miatt 
csak rendkívül szűk hely (3,6x 4,8 m 
alapterület) állott rendelkezésre. Kö
vetelmény volt még mind a kapacitás, 
mind a termék összetételét tekintve 
a nagy rugalmasság a beruházási és 
az üzemeltetési költségek minimalizá
lása mellett. Ezen igények kielégítésére 
a megvizsgált lehetőségek közül (bu
boréksapkás, rezgőnyelves, gyűrűszele

* Alkaloida Vegyészeti Gyár, Tiszavas- 
vári

F = 2 i/p a  gőzterhelésnél és L=10 
m2/m 3h folyadékterhelésnél a nyomás
veszteség A P  < l mbar/m, a hold
up Q < 5%, az elméleti tányérszám 
nt > 2 , 5  tányér/m.

A tervezéshez szükséges egyensúlyi 
adatokat, az oszlopok elméleti tányér
számát, refluxarányokat -  irodalmi 
adatok feldolgozását, termodinamikai 
ellenőrzését követő mérések és labo
ratóriumi rektifikációs kísérletek és 
számítógépes számítások egybevetése 
után -  a BME Műveletek Tanszéke 
kutatásfejlesztési szerződés keretében 
szolgáltatta. Ezen munkát nehezítette, 
hogy mind a metilál-metanol, mind 
a metilál-víz elegy minimális forrás

pontú azeotrópot képez, amelynek ér
téke igen közel van a tiszta metilál for
ráspontjához, valamint, hogy a három- 
komponensű elegynek korlátolt elegye- 
dési tartománya van. A Tanszék ezt 
követően két alternatív technológiai ja
vaslatot tett egy hagyományos desztil
lációs és egy vizes extraktiv desztillá
ciós megoldásra, két kolonnáé rendszer 
alkalmazásával.

Az állványszerkezetet, a hőcserélő
ket, egy 5,0 millió kJ/h hőmennyiséget 
elvonó hűtőtelepet, a szabály zástech
nikát a Paraplan Mérnöki Kooperációs 
és Fővállalkozó Közös Vállalat és alvál
lalkozójaként az Econstruct Kisszövet
kezet tervezte. A rendezett töltet szer
kezetet a Paraplan, a berendezéseket 
pedig a Technoépszer gyártotta.

A rendszer két, egy extraktiv és egy 
hagyományos elven is működő oszlop
ból áll, melyek sorbakapcsolt módon 
üzemelnek. A főbb, az azonos funkciót 
ellátó oszloppal összehasonlított ada
tait az 1. táblázat tartalmazza.

Az oszlopba az anyag betáplálása 
gravitáció segítségével forrponton tör
ténik. Az extraktiv desztillációnál a 
kondenzvíz az azeotrop forráspontra 
beállítva kerül a kolonnába. A ko
lonna aljára lefolyó anyag egy állóhen
geres kiforralóból részleges elvezetés
sel -  szintszabályozás -  jut át a má
sik oszlopba. Itt a fenékben ill. a kifor- 
ralóban 15 perces a tartózkodási idő. 
A refluxok rotaméteres mérés mellett 
kézi szabályzásúak, gyakorlatilag bea
vatkozást nem igényelnek. A felmele
gítésnél a hőfoktartásokat segédener
gia nélkül működő hőmérsékletszabá
lyozók biztosítják.

A légzők a környezetvédelmi szem
pontok miatt -10°C-os hűtőközegű 
utócsapdákba vannak bekötve.

A metanol főtermék 0,02% víztar
talmú, míg a szennyvízként kezelt vizes 
fenéktermék metanol tartalma 0,5% 
alatti.

A rendszer rendkívül gyorsan üzem
behelyezhető, néhány perces teljes ref- 
luxszal való járatás után a párlat el
vétel megkezdhető. A rendszer rugal
masságát bizonyítja, hogy pl. egy 900 
1/h betáplálást ugrásszerűen 3600 1/h 
értékre növelve a kolonnák hőfokpro
filja, s a termék összetétele gyakorlati
lag változatlan marad. Annak követ
keztében, hogy az új rendszer oszlo
painak aktív magassága mintegy fele
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a régi rendszerének, jelentős beruhá
zási költségmegtakarítás vált lehetővé 
a meglehetősen drága töltetszerkezet 
ellenére is, hisz az oszlopköpeny, a szi
getelés, az állványszerkezet súlya, a 
technológiai csővezeték hosszúsága is 
jelentősen csökkent. A kis önsúly mi
atti csekély alapozási, építészeti költ
ségek is igen kedvezőek voltak.

Hasonlóan kedvezőek az üzemviteli 
költségek is. A csekély nyomásveszte
ség következtében a fenéküst hőmér
séklete kb. 10°C-kal csökkenthető. A 
hőveszteség kis fajlagos külső felületek 
következtében alacsony, a kis magas
ságok miatt kedvezőek a szivattyúzási 
költségek. A teljes üzem üzembehelye
zése a kutató-fejlesztő, tervező, beru
házó szoros együttműködésével a la-

Veszélyeshulladék-gazdálkodás Magyarországon

A fenti címen készített tanulmányt a 
Svájci Szövetségi Külügyminisztérium 
finanszírozásával a KPMG Fides Ma
nagement Consulting (Zürich), ame
lyet 1992. október 15-én sajtótájékoz
tatón mutattak be. A tanulmány ki
dolgozásában számos svájci és magyar 
cég működött közre, a munkát aktívan 
támogatta a magyar Környezetvédelmi 
és Területfejlesztési Minisztérium és az 
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium is.

A vizsgálat eredményeként a KPMG 
irányításával dolgozó munkacsoport az 
alábbi megállapításokat tette:
-  A jelenlegi magyar ipari szerkezet, 

valamint a jogi és intézményi kere
tek változásban vannak. Az elmúlt 
40 év során kialakult központi sza
bályozási rendszer átalakulóban van 
piaci szabályozási rendszerré. Ez az 
általános magyarországi helyzet je
lenik meg a veszélyeshulladék kér
déskörében is.

-  Nagy mennyiségű veszélyeshulladék 
halmozódott fel az elmúlt évek során 
és ezek átmeneti tárolása általában 
nem megfelelő technológiával folyik. 
(Évente 100 Mt hulladék keletkezik 
országosan, amelynek mintegy 4%-a 
veszélyeshulladék. Kb. 1,5-1,7 Mt

VÁLLALATI HÍREK

lerakandó, illetőleg égetendő el eb
ből. A felhalmozódott mennyiségről 
megbízható információk nem állnak 
rendelkezésre, a vadlerakók feltárása 
az elkövetkező időszak feladata.)

-  A folyamatosan keletkező veszélyes
hulladékok mennyisége csökkent, ami
nek oka csak kis részben az ipar 
szerkezetváltása, főként azonban az 
ipari termelés visszaesése.

-  A veszélyeshulladékok kezelésére ko
rábban létesített üzemek száma és 
kapacitása, valamint legtöbbjük mű
szaki színvonala nem tud megfelelni 
a korszerű követelményeknek.
A veszélyeshulladék-égetők tekinte

tében jelenleg csak a dorogi veszélyes
hulladék-égető tud majd megfelelni az 
EGK előírásainak (25 kt/év), a to
vábbi mintegy 80 kt/év kapacitás re
konstrukcióra vagy új berendezéssel 
történő kiváltásra szorul.

A lerakó vonatkozásában egyedül 
az aszódi lerakón folyó technológia 
alkalmazása javasolható hosszú távon 
is (10-20 ezer m3/év kapacitásban).

A tanulmány a jelenlegi helyzet 
elemzése alapján az alábbi javaslatokat 
terjeszti elő:

Amerikai kézben a CHEMOL  
Rt. 75%-a. A Chemol Kereskedelmi 
Rt. (azelőtt Chemolimpex Külkeres
kedelmi Vállalat) 75%-os többségi tu
lajdonát 125%-os árfolyamon, 9 mil
lió dollárért szerezte meg az ameri
kai Great Lakes Chemical Co. Az Rt. 
12%-a továbbra is az Állami Va
gyonügynökség tulajdonában marad. 
12%-nyi részvénycsomagot a munka-

vállalók vásárolhatnak meg, egy szá
zalék pedig önkormányzati tulajdon. 
(A közeljövőben összeülő rendkívüli 
Chemol-közgyűlés alaptőke-emelésről 
és újabb dolgozói részvényvásárlásról 
dönt.) A speciális vegyi anyagok gyár
tásával és értékesítésével foglalkozó új 
amerikai tulajdonos tavalyi összfor
galma elérte az 1,5 milliárd dollárt. 
A jelenleg 750 millió forint alaptőkéjű

mkl

boratóriumi kísérletek megkezdésétől 
számított 20 hónapon belül megtör
tént, miközben az építés működő ter
melőüzem mellett folyt.

Összefoglalva megállapítható, hogy 
e speciális töltetszerkezet eredménye
ként egy nagy kapacitású, rugalmas, 
energiatakarékos üzem birtokába ju
tott az Alkaloida Vegyészeti Gyár.

A kézirat beérkezett: 1991. nov. 20.

-  Hulladékszegény technológiák és hul
ladék visszaforgatási technológiák 
bevezetésének presszionálása, mely
nek eszköze a különböző gazdasági 
ösztönzők bevezetése ezen a terüle
ten.
Az állam prominens szerepének ki
alakítása a stratégiák és szabályo
zások megalkotásában és betartá
sában, a gazdasági ösztönzők kia
lakításában és a veszélyeshulladék
gazdálkodás jogi kereteinek biztosí
tásában.

-  Megfelelő, kiegyensúlyozott politika 
kialakítása a projektfinanszírozás 
köztámogatása, figyelembe véve az 
ökológiai szükségszerűséget, a gaz
dasági megvalósíthatóságot, a pénz
ügyi lehetőségeket, a költségvetési 
megszorításokat a támogatások, ga
ranciák és a magántőke hozzájáru
lási területen.

-  Prioritást kell biztosítani a regioná
lis kezelő egységek létesítésére, főleg 
a különösen iparosodott régiókban.

-  Az iparnak jelentős szerepet kell 
kapnia a felelősségvállalásban és 
munkacsoportok indításában a hul
ladékgazdálkodási rendszerek és lé
tesítmények megvalósítása érdeké
ben, valamint egyes vállalati partne
rek felkutatásában a projektek meg
valósítása érdekében.

Sz. G.

Chemol Rt. megszerzésével az ameri
kaiak elsősorban a kelet-európai piacot 
célozták meg. A Chemol idei első fél
éves forgalma meghaladta a 15 milli
árd forintot, a kimutatott adózás előtti 
nyereség elérte a 100 millió forintot, a 
tényleges nyereség azonban -  a part
nerek csődje miatt -  ennél valójában 
alacsonyabb.

A Great Lakes Chemical Co. egy 
West Lafayette-i (USA, Indiana) szék
helyű vegyipari konszern. A vállalat 
döntően különleges kemikáliák gyár
tásával és értékesítésével foglalkozik
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(bróm-vegyületek, speciális üzemanyag
adalékok, furfurol-származékok stb.). 
A kulcsfontosságú nemzetközi piaco
kon újszerű, környezetbarát nyersanyag
feldolgozási és alkalmazástechnológiák 
felhasználásával törekszik pozíciójának 
megszilárdítására. Mint ezt az 1991. 
évi Annual Report mutatja, a cég múlt 
évi összforgalma csaknem 1,5 milliárd 
USD volt, amely a több mint 130 le
ányvállalat, termelő és értékesítő egy
ségének együttes eredménye.

A Chemol Rt.-ben az új tulajdonos 
a közeljövőben tőkeemelést tervez. Az 
eddigi alaptőkéből 12%-os arányban 
jutnak részvényhez a dolgozók 50%-os 
árfolyamon. Mindezt az október 8-i fo
gadáson jelentette be Emerson Käm
pen elnök-vezérigazgató, ahol bemu
tatták a Chemol Rt. új vezérigazgató
ját, Bókay Andrást. (A Heti Világgaz
daságban, valamint a Magyar Nemzet
ben megjelent híranyag felhasználásá
val.)

Sz. G.
Állami tulajdonban maradó 

vegyipari vállalatok Fontos ese
mény történt a vállalatok életében: 
megjelent a Kormány 126/1992 (VIII. 
28.) számú rendelete a vállalatok tartó
san állami tulajdonban maradó, az Ál
lami Vagyonkezelő Rt.-hez tartozó va
gyonrészének mértékéről. így 50%+l 
szavazat, tehát részvénytöbbség kell, 
hogy maradjon privatizálás után ál
lami tulajdonban a MÓL Rt.-nél, a 
Richter Gedeon Rt.-nél, a Hungarop- 
harma Gyógyszerkereskedelmi Válla
latnál, a VITUKI-nál. 25%-t-l szava
zat marad az ÁV Rt.-nél, a DUNA- 
FERR Rt.-nél, a HUNGALU Rt.-nél, 
a TVK Rt.-nél, a BORSODCHEM 
Rt.-nél, a NIKE-nél, a Chinoin Rt.- 
nél, EGIS Rt.-nél, Alkaloida Rt.-nél, 
és egy sor kutatóintézetnél (MUKI, 
VASKÚT, INNOVATEXT, NEVIKI, 
MÁFKI, GYKI, GYNKI). Említést ér
demel, hogy a Richter Gedeon Rt. va
lamiért magasabb százalékot ért el, a 
Reanal pedig teljesen kimaradt a listá
ból. Számos jól ismert vegyipari válla
lat, BVM, EVM, Pannonplast Rt., Ta
urus Rt., ÉMV (a stratégiai nitráló ka
pacitással), Caola stb. szintén hiányzik 
a listáról, nem tudni miért.

A Richter Gedeon R t. az ÁV
Rt. tulajdonosi túlsúlya miatt fonto
sabb stratégiai döntéseivel megvárja 
a november elsejére várható ÁV Rt. 
„üzemreállást”. A cég már 31 millió 
dollár értékben szállított a FÁK or

szágaiba és további 5 millió dollár va
lószínű a tervezett 43 millióból. Meg
szüntették a százhalombattai kiszerelő 
részleget. Szeptember 4-ével, kb. 150 
ember kapta meg a járandóságát, a 
végkielégítést is beleértve. A gépeket 
a gyár hasznosítja, az épületet a MÓL 
Rt. vette át. A Richter november első 
felére elkészíti stratégiai tervét, mely
nek megvalósításához már az ÁV Rt. 
jóváhagyása szükséges.

Állami garancia gyógyszerex
porthoz. Speciális garanciát nyújt a 
kormány a FÁK-ba irányuló magyar 
gyógyszerexport támogatására 10 mil
lió USD értékben. Ez mint ún. ruli- 
rozó hitel, igénybe vehető, visszafizet
hető, majd ismét igénybe vehető, tehát 
jól megforgatva elvileg akár 10 milli
ónál is több exportot tehet lehetővé. 
A Richter Gedeon Rt. 1990-ben bevé
telének 34%-át kapta a FÁK országai
ból, 1991-ben csak 26 millió dollárnyit, 
amely a bevétel 10%-át sem érte el. 
Jelenlegi tervük 43 millió, az árbevé
tel 20%-a, az eddigi tényadat 31 millió 
USD, a kinnlevőségük 20 millió.

Az EGIS éves forgalmának kb. 
20%-a származott a FÁK országaiból, 
az ezévi tervük a bevétel 10-11%-át 
célozta meg exportként és a jelenlegi 
8 millió USD készlet eladását.

A Chinoin az első félévben 8 MUSD 
értékben, forgalmának 13%-át expor
tálta a FÁK országaiba, készlete 3 
milliárd forint, kinnlevősége 14 millió 
USD.

A Borsodchem  Rt. részenként kí
vánja privatizálni vegyi üzemeit. A pri
vatizációs stratégiát a Westdeutsche 
Landes Bank, a Chartaered West LB 
és a Chem System dolgozta ki. En
nek lényege, hogy a privatizációs be
vétel a gyárhoz való visszaforgatásával 
kell a bankok szorításából kikerülni. A 
Borsodchem (a BVK) egyik tartozása 
(1978-ból) a PVC-3 állami nagyberu
házás államkölcsöne. Ennek értékéből 
az Állami Fejlesztési Intézet most 500 
millió forintot tőkésített így tulajdont 
szerzett. A másik nyomasztó teher (5,7 
milliárd forintos beruházás) a késés
sel üzembehelyezett, a vártnál drágább 
MDI (metán-difenil-diizocianát) üzem. 
Itt az is gond, hogy a piac sem igényli 
az alapterméket olyan mennyiségben, 
szükséges a továbbfeldolgozás megva
lósítása, ami további pénzt igényel. 
Erre távol-keleti és nyugat-európai be
fektetőkkel tárgyalnak.

A BVK az elmúlt években 20 alvál
lalatot hozott létre mintegy 1,4 mil
liárd forintos vagyonnal. Ezek között 
van a Gemencplast Rt. (Szekszárd, 
PVC és más alapanyagok feldolgozá
sára), a Miskolci Műanyagfeldolgozó 
Rt. (Kazincbarcika, PVC feldolgozás). 
Ezek 100%-os tulajdonosa a Borsod
chem Rt., de a Rhóne-Poulenc, Ag
ria Borsod Kft. (Kazincbarcika, dietil- 
aluminium-foszfonát fungicid, izopro- 
turon herbicid) a francia Rhőne-Pou- 
lenc-cel való vegyesvállalatuk. A Linde 
(Németország) tulajdonában került 
(Linde Kft.) a BVK iparigáz gyártása: 
inertgáz gyártás, szén-monoxid.

Megkötötték a szerződést az SNPE 
nevű francia finomkémiai céggel. Esze
rint 1993. január 1-től a jelenlegi In
termedier I. üzem francia-magyar ve
gyesvállalatként működik. Ide tartozik 
a foszgénüzem, a klórhangyasav metil- 
észter üzem, a variábilis foszgénező 
üzem, a Richter Gedeon Rt. Cavinton 
gyógyszeréhez szükséges triptamin in
termedier előállítására szolgáló gyár
tósor. Ugyanezekben a készülékekben 
gyártják az Ongrostab HOB poliolefin 
UV stabilizátort.

Az Intermedier II. üzemben gyárt
ják a többi műanyagipari és gumii
pari segédanyagot Ongrostab márka
néven. Ezek különböző (Ca, Ba, Zn) 
fémszappanok, illetve ezek kombiná
ciói, mint habosító kikkerek és hősta- 
bilizátorok (K 4321, CZ 322, BKZ 21, 
BCX 9), sztérikusan gátolt fenol anti- 
oxidáns (2246), bisztioglikol-savészter 
gumiipari segédanyag (GL 24) és ón- 
stabilizátor (BM 8-T). Ennek az üzem
nek még nem eldöntött a sorsa: vagy 
önálló Kft.-vé alakítják, vagy beol
vasztják a Műanyagfeldolgozó Rt.-be.

A Forte Fotokém iai Ipar (Vác)
az elmúlt években jelentősen átalakí
totta termék- és piacszerkezetét. Le
választották a karbantartást, kutatást 
és a csomagolóanyag-gyártást önálló 
Kft.-k formájában, ezek ma már más 
piacra is dolgoznak. A létszám négy 
év alatt -  természetes módon -  1150- 
ről 650-re csökkent. A szovjet piacra 
szállított színes papír részaránya ré
gen 25-30%-a volt a bevételüknek, ma 
ezt a gyártást leállították és a Fuji szí
nes filmjét és papírját kiszerelik. Ezzel 
szemben fekete-fehér papírral és film
mel, valamint kontaktpapírral a világ
piac 18%-át birtokolják, 50 országba 
exportálnak, ez a forgalom 70-75%-át 
adja, a többi a hazai piac részaránya. A
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A magyar vegyipar

tőkés exportszámok: 1990: 10 MUSD, 
1991: 12,8 MUSD, idén ugyanennyit 
várnak. Peterdy Vince igazgató szerint 
ezzel létrejöttek az átalakulás és a pri
vatizáció feltételei. Az első lépésben, az 
Rt.-vé alakulásban az AVU mondja ki 
a végső szót, a Forte privatizációjára 
szakmai befektetőt várnak és már elő
zetesen is látszik, hogy lesznek érdek
lődők.

Az O M FB-hez 1992. január 31-ig 
összesen 2955 műszaki fejlesztési pályá
zat érkezett be. Márciusig 2588 pályá
zat ügyében született végleges döntés. 
12%-át elutasították, 61%-át más pá
lyázati rendszerbe irányították át és 
27%-át elfogadták. A pályázatot be
nyújtók közül 2% volt egyéni vállal
kozó, ők az elfogadott pályázatok 3%- 
át nyerték el. 16%-a érkezett a pályá
zatoknak egyetemekről, amelyek csak 
8%-át teszik ki az elnyert pályázatok
nak. Az állami vállalatoknál (16% a 
benyújtottakból és 18% az elnyertek
ből) ez a két szám kb. egyforma, ha
sonlóan a főhivatású kutatóhelyeknél, 
de magasabb értékkel (39% és 35%). 
A magánvállalatok adták be a pályá
zatok 27%-át, de az elnyertekből 36%- 
ot képviselnek. A témákat tekintve a 
megoszlás a következő: Ipar 34%, Épí
tőipar 3%!, Élelmiszeripar és mező- 
gazdaság 25%, Közlekedés, posta, táv
közlés 5%, Számítástechnika 22%! és 
Egészségügy 11%.

A Richter Gedeon R t. ered
m ényei. Október 5-én Szolnoki Jó
zsef vezérigazgató tájékoztatást adott 
a Richter Gedeon Rt. helyzetéről. Az 
ez évi belföldi árbevétel a tervezett 
5,3 helyett várhatólag 4,3 milliárd fo
rint lesz. Ennek legfőbb oka a Hunga- 
ropharma nagykereskedelmi vállalat -  
a készletezés elkerülésére bevezetett -  
óvatos rendeléspolitikája. Készlete az 
eddigi három hónap helyett egy hó
napra, gyakran nullára csökkent. Az 
új nagykereskedelmi vállalatok, pl. a

Fuziopharma és a Medimpex (hazai 
piacra) a negyedik negyedévben már 
erőteljesen beléptek a gyógyszerpiacra, 
jelentős megrendelésekkel. Az áremel
kedés forgalomcsökkentő hatását 10- 
12%-ra becsülik.

A konvertibilis exportterv 80 millió 
dollár volt, ebből még 4-6 millió lekö
tés hiányzik. A FÁK országaiba irá
nyuló 43 millió dolláros terv megva
lósíthatónak látszik. A Richter kész
lete most mindössze 3 millió dollár. A 
kelet-európai 30 milliós exportterv he
lyett 21 millió várható a konszignációs 
raktárak beindulása következtében.

A költségtervben a rövid lejáratú 
bankkölcsönök kamataira a tervezett
1,9 milliárd forintból sikerült közel 
150 milliót megtakarítani. Mivel az év 
eleji létszám (5615) 5304-re csökkent, 
a bérköltségmegtakarítás közel 200 
millió Ft. Egyéb költségcsökkenések 
miatt várhatólag szerény eredménnyel 
zár majd a cég 1992-ben. A stratégiai 
terv végleges elkészítésének időpontja 
november 15, ezt már az ÁV Rt. fogja 
elfogadni, amelynek az elkövetkező 
két évben a Richter részvényeinek 
minimum 50%-át (és még 1 részvényt) 
kell birtokolnia.

A B udapesti Vegyim űvek 109
milliós eredménnyel és két milliárd fo
rintos árbevétellel zárta az első fél
évet. A második félévre további egy 
milliárdos árbevétel látszik biztosnak 
és ez nem elég a nullszaldós záráshoz. 
A szeptemberi értekezleten a költsé
gek további csökkentését és a bevételek 
összehangolt munkával való növelését 
tárgyalta meg a vezetőség.

A M agyar V iscosában Pászty 
György vezérigazgató vezetői értekez
leten kifejtette az elmúlt időszak átala
kulásának következményeit a gyár gaz
dálkodására. A KGST felbomlása, az 
alapanyagárak növekedése következté
ben (akril-nitril) 1 milliárd forintos 
többletköltséget eredményezett. Sok
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kai nagyobb probléma, hogy a textil
ipar, a gyár fő felvevő piaca elvesz
tette piaci részarányának 60%-át, és 
sokan közülük egyszerűen tönkremen
tek. A gyár kintlevőségei meghalad
ják az 1 milliárd forintot. A műkö
dés finanszírozásához szükséges forgó
eszközhitei éves kamata 1991-ben 500 
millió forint volt. Ennek ellenére a ve
zetőség nem tervez tömeges létszámle
építést, de nagyon szoros költséggaz
dálkodást vezetnek be és a kintlevősé
gek csökkentését kell elérniük.

Szem élyi hír. Dr. Rák György gaz
dasági vezérigazgató-helyettes megvált 
a Richter Gedeon R t-ben az ügy
vezetői posztjától és a továbbiak
ban a CO-NEXUS Ingatlanforgalmazó 
és Befektető Részvénytársaság elnök
vezérigazgatója lesz. A Richter Hírek
ben (1992. szeptember 30.) megjelent 
a felmondólevél teljes szövege. A Rák 
doktorral készített interjúból megtud
tuk, hogy három éve az Országos Terv
hivatalból, a Társasági Törvény meg
alkotás! folyamatából azért jött át a 
Richterhez, hogy az átalakulást ve
zesse, a törvényt a gyakorlatban „pró
bálja ki”. Most azért vált újra mun
kahelyet, mert leginkább a befektetési 
munkák vonzzák és erre a Co-NEXUS- 
nál nagyobb lehetősége lesz. Nem kí
ván azonban a Richter Igazgatósági 
tagságától megválni, továbbra is segí
teni szeretné az átalakulási folyama
tot.

Október második felében Szolnoki 
Józsefet, dr. Bogsch Erik váltotta fel a 
Richter Gedeon Rt. ügyvezető vezér- 
igazgatói székében. Az új vezető régi 
Richteresnek számít, több évet töltött 
el a Kőbányai Gyógyszerárugyár fej
lesztési főosztályán, az elmúlt évek
ben a Medimpex UK Ltd., Londonban 
székelő Medimpex leányvállalatot ve
zette.

dr. Körtvélyessy Gyula



Egyesületi élet

HÍREK RENDEZVÉNYEKRŐL
XXIV. Kromatográfiai Továbbképző Tanfolyam

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Csongrád megyei csoportja 1993. jan. 
27. és 29. között rendezi meg a XXIV. 
Kromatográfiás Továbbképző Tanfolya
mat Szegeden.

A Magyar Kémikusok Egyesülete
1993. máj. 3-5. között Szombathelyen 
rendezi meg az 5. Szteroidanalitikai 
Szimpóziumot. A rendezvényt az MTA 
Kémiai Osztályának Analitikai Szak- 
bizottsága, valamint a Richter Gedeon 
Rt. szponzorálja.

A rendezvény főbb témakörei:
1. Környezet -  szteroidok -  rák.

A továbbképző tanfolyam fő cél
kitűzése a különböző kromatográfiás 
vizsgálati módszerek fejlődési iránya
inak bemutatása, speciálisan a bioké
mia szakterületén elért eredmények is-

Szteroidok és rokonvegyületek ana
litikája.

2. Szteroidok kimutatása biológiai min
tákban.
Analitikai metodika a bioszintézis, a 
szabályozás, a metabolizmus, a szte- 
roid receptorok tanulmányozására, 
valamint a szteroid anyagok farma- 
kinetikai tanulmányozására. Állati

mertetése. Sor kerül a kromatográfiás 
módszerek szerepének vegyészeti, a bi
ológiai és a biokémiai kutatásban, az 
iparban, a gyártásközi ellenőrzésben, 
az élelmiszervegyészetben, a klinikai 
kémiában, a biológiailag aktív vegyü- 
letek analízisében és egyéb területeken 
betöltött helyének megtárgyalására.

A tanfolyam keretén belül kiállítási 
és konzultációs lehetőséget biztosít a 
szervezőség.

és növényi eredetű szteroidok meg
határozása.

3. Ipari és farmakológiai szteroid ana
litika.
Szteroidok tisztasági fokának meg
határozási metodikája. Farmakoló
giai dózisformák analitikája. Szte
roid szintézisek közbenső termékei
nek analitikája. Szteroidok szerkezet 
magyarázata.
A szimpózium tematikája magában 

foglalja mind a módszertani, mind 
a fő szteroid csoportok gyakorlati 
alkalmazási kérdéseinek tárgyalását.

5. Szteroidanalitikai Szimpózium

XXIV. Nemzetközi Kolorisztikai Szimpózium

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Kolorisztikai Szakcsoportja 1993. jún.
21-23. között Balatonszéplakon ren
dezi meg a XXIV. Nemzetközi Kolorisz
tikai Szimpóziumot az AIC Colour’93

MKE HÍREK

A szakosztályi titkároknak és 
összekötőknek 1992. okt. 7-én tar
tott tájékoztatót a Magyar Kémiku
sok Egyesületének ügyvezető főtitkára, 
Gálosi György. Az összejövetelen üdvö
zölte a Tungsram Rt .-ben nemrég ala
kult MKE üzemi csoport képviselőjét, 
Bárdos Györgyöt. Az új üzemi csoport 
a Tungsram Rt. nem kevés vegyészé-

nemzetközi kongresszus társrendezvé
nyeként.

A szimpózium témakörei:
-  Festékek, pigmentek, kozmetikumok, 

háztartási kemikáliák, a papír-, textil

nek szakmai képviseletét látja el. A 
megbeszélésen a következő havi prog
ram ismertetése mellett a tagdíjfizetés 
és egyéb operatív problémákról volt 
szó.

Az M K E Intéző B izottsága
1992. október 14-én tartotta soron 
következő ülését. Egyetlen napirendi 
pontként az MKE alapszabály-módosí
tás tervezetét tárgyalta meg az Intéző

és bőripar segédanyagainak kuta
tása és vizsgálata.

-  A műanyag- és műszálipar színezé
keinek kémiai kutatása, vizsgálata, 
valamint gazdasági kérdései.

-  Kolorimetria, színek versenyének elő
rejelzése.

-  Színdinamika elmélete és gyakor
lata. Színek az építőiparban, a ter
vezésben és a művészetben. Színpre
ferencia és színtervezés.

Bizottság, amely az 1993. első félévé
ben tartandó Közgyűlésen kerül elfo
gadásra.

Az Intéző Bizottság az egyebek kö
zött döntött arról, hogy 1993-ban Frei
st eh Miklós halálának 10. évfordulója 
alkalmából ünnepi IB ülésen emlékez
zen meg munkásságáról, esetleg konfe
renciával összekapcsolva.

Az IB a novemberi elnökségi ülés 
programjának tervezetét állította össze, 
amely a következő ülésen kerül rögzí
tésre.

Banai Endréné

Közlemény

A TA U R U S Gum iipari Vállalat EMERGÉ Üzleti Egysége az ipari tömlők hagyományos választékán kívül, a 
vegyipar speciális követelményeit kielégítő gumitömlők gyártására is vállalkozik.
Ilyen irányú igényeivel forduljon az EMERGÉ Üzleti Egység Értékesítési és Marketing Főosztályához.
Budapest 1440 Pf. 25.
Telefon: 133-7533 Telefax: 113-2912, 113-1409 Telex: 22-6123
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X-MET RONTGENFLUORESZCENCIAS 
ANALIZÁTOR ELEMZÉSI CÉLOKRA

A röntgenfluoreszcenciás spektroszkópia (XRF) olyan analitikai módszer, amely a minta 
elemi összetételének mind minőségi, mind mennyiségi vizsgálatát lehetővé teszi.
Az X-MET analizátorral az Al(13), és az U(92) közti elemek mérhetők egyidejűleg.
A koncentráció a néhány ppm-től a 100% -ig változhat.
Az X-MET analizátor az elemzőnek megbízható, roncsolásmentes. gyors elemzést kínál. 
A mérendő anyag szilárd, por és folyadék állapotú is lehet.
Az X-MET analizátorokat mind terepi, mind laboratóriumi használatra tervezték. 
Tipikus X-MET alkalmazási lehetőségek:

Kőolajipar
S olajban
Pb ólmozott, és ólommentes benzinben 
Motorolaj adalékok 
Cl és S használt olajban 
Ni és V fűtőolajban

Környezetvédelem
Mérgező anyagok (Pb, As, Cr, Cd) iszapokban, salakokban 
Szennyezett talajok és talajvizek helyszíni elemzése 
Szén kén- és hamutartalma 
Pb festékekben

Vegyipar
Ti02 és agyagpigmentek festékekben 
Papír szervetlen kötőanyagai 
Lángmentesítők (Sb, Zn, Br) műanyagban 
Cl. Br, I műanyagban 
V. Ca, P, Mo. Ni és Co katalizátorokban 
Ag filmen, fotópapíron, emulzióban 
Au, Cu, Ag. Ni, K, Ca galvánfürdőben 
Bevonatvastagság mérése

Élelmiszeripar
Cl élelmiszerekben
Fe tejporban, és szárított búzában

Bányászat, ásványfeldolgozás
Kutatás, érctest kiértékelés
Bánya, öntőmű, olvasztó ellenőrzés
Ca. S cementben Fe, Ti, Zr, Pb homokban

További információkért kérjük forduljon a gyártóhoz, vagy magyarországi képviselőjéhez:

OUTOKUMPU INSTRUMENTS
On Site Quality Control
P.O.BOX 85
SF 02201 ESPOO
FINNLAND
Telefon: 358-0-4211
Telefax: 358-0-421 3221

METEX Hungária Kft.
Honos Péter 
Budapest 1114 
Könyves György u. 5.
XI. kerület
Telefon: 166-7701. 166-5003 
Telefax: 166-7987
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A MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ AJÁNLJA

G. Hőmmel (szerk.)

VESZÉLYES ANYAGOK
című sorozat köteteit

Eredeti cím e: G. Hőmmel: Handbuch der gefährlichen Güter 
(Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
ÉS MUTATÓK (1-1205)
Tartalmazza: a veszélyes anyagokat leíró 
anyaglapok használatát; az előforduló jelölések, 
rövidítések magyarázatát; a teljes műre, azaz 
1—1205 veszélyes anyagra vonatkozó összesített 
táblázatokat, a betűrendben készült négynyelvű 
szinonimalistát (anyagneveket). Mindezek az 
információk a sorozat további köteteiben nem 
szerepelnek.

Ára: 1950 Ft

4. KÖTET
ANYAGLAPOK: 602 -802

6. KÖTET
ANYAGLAPOK: 1006-1205
1. magyar kiadás.
Ára: 2500 Ft

1. KÖTET
ANYAGLAPOK: 1 -2 1 2
2., átdolgozott magyar kiadás.
Ára: 3500 Ft

2. KÖTET
ANYAGLAPOK: 2 1 3 -4 1 4
2., átdolgozott magyar kiadás. 
Ára: 3950 Ft

1. magyar kiadás.
Ára: 2400 Ft

3/A KÖTET
5. KÖTET ANYAGLAPOK: 415-601
ANYAGLAPOK 803-1005

2., átdolgozott magyar kiadas.

1. magyar kiadás. Ára: 5900 Ft
Ára: 2500 Ft

Kivehető lapok, műanyag mappában, A4 formátumban

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Műszaki Könyvkiadótól (1536 Bp. 114, Pf. 385) postai utánvétes szállítással............ példányban a G. Hőmmel: Veszélyes anyagok

című sorozat következő k ö te te it : ....................................................................................................................................................................Ft összértékben.

A megrendelő n e v e : ........................................................................................................

Címe: ................................................................................................................................

Ügyintéző:............................................................................................................Telefon:

Átutalásos fizetés esetén egyszámlaszám: ..................................................................

aláírás, bélyegző



VESZELYJELKEP
Rendszer a veszélyes anyagokkal bekövetkezett balesetek 
veszélyességének azonnali megítélésére

Érdekeltek: azok, akik vegyszeres, tűzveszélyes anyagok, mérgek, gázok gyártásával, raktározásával, 
felhasználásával foglalkoznak, ezeket szállítják vagy szállíttatják, a környezeti, munkahelyi, egészségi, baleseti, 
tűz okozta ártalmak megelőzéséért, elhárításáért, helyrehozásáért felelősek.

Az anyaglapok tartalmának egységes rendszerezése, felépítése -  amelyeket jellegzetes színkód is kiemel — 
teszi lehetővé a fontos információk gyors megtalálását. Minden lap tartalmazza a megfelelő magyar 
vonatkozású kiegészítéseket is.



Képlet: CH3CHCI2

Az anyag neve:
•  Magyarul 
1,1-Diklór-etán
Etilidén-diklorid
Etilidén-klorid
asz/m-Etilén-klorid
Aethylidenum

chloratum

Összegképlet: C2—CI2—H4

Németül
1.1- Dichlorethan
Äthylidenchlorid 
Äthylidendichlorid 
a-Dichloräthan 
(x-Dichklorethan 
asym. Äthylenchlorid 
asym. Ethylenchlorid
1.1- Dichloräthan 
Aethylidenum

chloratum

Angolul
1,1 -Dichloroethane
Chlorinated hydro

chloric ether 
1,1-Dichlorethane 
unsym.-Ethylene 

chloride
Ethylidenchlorid

UN-szám: 2362 
CAS-szám: 75—34—3 737

Franciául
Dichloro-1,1 -éthane
Chlorure d’éthylidéne 
Dichlorure d’éthylidéne

anyaglap

Veszélyjel:

Hazchem-kód: 
2 YE

M űszaki a d a to k
Forráspont, °C 57,3

T ű z v e sz é ly e ssé g i je llem zők
Lobbanáspont, °C - 1 0 * *

Gőznyomás, •  kPa (mbar) 24 (240) Gyulladásképes elegy,
Relatív gőzsűrűség (levegő — 1) 3,42 térfogatszázalék 5 ,6 ...1 6
Olvadáspont, °C -9 8 Gyulladási hőmérséklet, °C 458
Vízzel való elegyedés igen csekély* •  Tűzveszélyességi osztály „A ”
Relatív sűrűség (víz — 1) 1,17 •  Tűzveszélyességi fokozat I.
Relatív molekulatömeg 98,96

* Oldhatóság, 0,5%.
** Az NFPA-USA adatai szerint —6 °C.

Megjelenési formája: Színtelen, jellegzetes, kloroformra emlékeztető szagú folyadék.

Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Mérgező, éghető folyadék. Gőze igen könnyen meggyullad, a 
folyadék nagyon gyorsan elpárolog. Gőze a levegővel mérgező és robbanóképes elegyet képez. Sűrűsége nagyobb a 
levegőénél, a talaj mentén kúszik, meggyulladásakor a láng nagy távolságra visszacsaphat. Forró felülettől, szikrától vagy 
nyílt lángtól meggyullad. Már viszonylag kis energiájú elektrosztatikus szikra is gyulladást okozhat. Bomlásig való 
felmelegedése vagy tűz esetén rendkívül mérgező és maró hidrogén-klorid-gáz és foszgéngáz fejlődik.

Viselkedése szabadba jutva és vízzel elegyedve: Vízben csak kismértékben oldódik, lesüllyed benne. Vízzel nagy 
hígításban is mérgező elegyet képez.

Egészségkárosító hatása: Gőze erősen ingerli a szemet, a légutakat és a tüdőt, valamint a bőrt. A folyadék erősen ingerli 
a szemet és a bőrt. A folyadék a bőrön keresztül felszívódik. Gőze nagy koncentrációban bódító hatású. Súlyos mérgezés 
esetén máj- és vesekárosodás előfordulhat.
Bomlásig való felmelegedése és tűz esetén rendkívül mérgező foszgén (gáz) (157. anyaglap) és hidrogén-klorid (gáz) 
(63. anyaglap) keletkezik. Ebben az esetben I. a megfelelő anyaglapokat is.
Tünetek: Égő érzés a szemben, az orr- és garatnyálkahártyán, valamint a bőrön; köhögés, fejfájás, émelygés, hányás, 
szédülés, kábultság, keringési kollapszus, eszméletvesztés.

Szagküszöbérték: 4 0 0 ...8 0 0  m g/m 3 MAK-érték: NSZK 400 m g/m 3, 100 cm3/m 3;
•  SZU 10 m g/m 3;
•  USA 810 m g/m 3, 200 cm3/m 3

Megjegyzés: Az anyag alkoholban és éterben oldódik. Erős bázisokkal és nagy oxigéntartalmú anyagokkal (oxidálószerek
kel) érintkezve reagál. Ha az anyag alkálifémekkel és alkáliföldfémekkel, különféle fémporokkal vagy nátrium-amiddal 
reagál, heves reakciók vagy robbanások következhetnek be. Könnyűfémekkel is reagálhat (különösen aromás szénhidrogé
nekkel alkotott elegyekben). Az acélból, a rozsdamentes acélból, a galvanizált és az ónozott vasból készült tartályok 
ellenállóak. A vasat, polietilént és az alumíniumot megtámadhatja.

Szállítási veszélyességi osztály
RID (D-GGVE): 3 oszt. 301 szélzetsz. 3. b) sorsz.
•  SZMGSZ: 8. tábl. 23 sorsz.
ADR (D-GGVS): 3 oszt. 2301 szélzetsz. 3. b) sorsz. 
ADNR: KI. 3 Rn 6301 Ziff. 3b 
IMDG-Code (D-GGVSee): KI. 3.2 

Page: 3069-1; EmS: 3-07; MFAG: 340 
ICAO/IATA-DGR: KI. 3

D Gefahrstoff V: Anghang VI 
EG-Richtl.: Nr. 602 -011 -00 -1  
D Land (VbF): A I
GB Blua Book: Fla. L & IMDG-Code E 3069-1 
USA CFR 49: § 172.102 Fla. L



737 anyaglap

Biztonsági előírás járművezetőknek, rendőrségnek, mentőknek:
A tűzoltóságot és a rendőrséget értesíteni kell.
A veszélykörzetben a motort azonnal le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni, dohányozni tilos, a nyílt lángot el kell oltani, 
villamos készülék és gyújtószikrát okozó kapcsoló nem működtethető. Azonnal a környező levegőtől független légzőkészülé
ket és teljes védőruházatot kell felvenni.
A tűzoltóság és a vízi rendőrség intézkedései: Otto-motorral felszerelt csónak nem használható. Dízelmotor csak 
robbanás ellen védett kapcsolóval indítható. Radar és rádió nem működtethető. Mentés során nem szabad a vízbe ugrani.

Védelmi és intézkedési előírások: A nem érintett személyeket széliránnyal szemben haladva el kell távolítani. Vigyázat! 
Ha a kiömlött anyag a csatornahálózatba vagy a hajók szennyvízvezetékébe kerül, akkor robbanás- és mérgezésveszély jön 
létre. Szakértőt kell bevonni. Vízi utakon hajózási tilalmat kell elrendelni. Szárazföldön a veszélyeztetett területet le kell 
zárni. Nagy biztonsági övezetet kell kialakítani. A lakó- és ipari negyedek lakóit figyelmeztetni kell. Nagyobb mennyiségű anyag 
kiömlése esetén a veszélyeztetett területet ki kell üríteni, és mérlegelni kell a katasztrófariadó elrendelését.
A robbanóképes, mérgező vagy maró gázok, ill. gőzök koncentrációjának mérését I. a 3. kötet, I. rész 1. függelékének 
táblázatában.
Az illetékes hatóságokat értesíteni kell.

A baleset következményeinek leküzdése:
Tűz: Kezdeti tűz porlasztott vízzel, porral vagy szénsavval, kiterjedt tűz habbal vagy porlasztott vízzel oltható. A tartályt 
porlasztott vízzel kell hűteni, és lehetőleg ki kell vontatni a veszélyzónából.
Szivárgás: A szivárgás helyét el kell zárni, ha ez kockázat nélkül lehetséges. A bevetett személyzetet lehetőleg porlasztott 
vízzel kell védeni, és a szivárgás helyén képződő gőzöket porlasztott vízzel le kell csapatni.
Folyóvíz: Az ivó-, ipari- és hűtővíz-vételezőket értesíteni kell.
Állóvíz: A területet le kell zárni. A gyújtóforrásokat meg kell szüntetni. A veszélyeztetett területen levő járművekről távozzanak az ott 
tartózkodók.
Szárazföld: Gáttal kell körülvenni és el kell szivattyúzni. A maradék anyagot nem éghető, felszívóképes anyaggal, pl. száraz földdel, 
homokkal, őrölt mészkővel vagy vermikulittal kell lefedni, és zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre kell szállítani. A lakó- és ipari 
negyedekben a mélyen fekvő helyiségeket légmentesen le kell zárni. A gyújtóforrásokat meg kell szüntetni.

Vízszennyezés: A vízi organizmusokra mérgező: sügérre LC50 250...275 mg/l [79]. Az organoleptikus tűréshatár ivóvízre 
(szovjet adat): 2,0 mg/l [239].

Elsősegély:
A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzéskimara
dáskor óvatosan légzéstámogatást vagy lélegeztetőkészüléket, lehetőség szerint oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni. 
A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell húzni és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket bő vízzel 
le kell mosni, majd steril kötszerrel be kell fedni. Ha az anyag a sérült szemébe került, azt azonnal vízzel 10... 15 percig ki kell mosni. 
Ehhez szemhéját hüvelyk- és mutatóujjunkkal szét kell húzni, és egyidejűleg a sérültnek minden irányban mozgatnia kell a szemét. A 
baleset helyszínére orvost, szükség esetén szemészt kell hívni. A sérültet ne engedjük lehűlni. Csak fekve szállítható. 
Eszméletvesztés veszélye esetén rögzített oldalfekvésbe kell elhelyezni és szállítani.

Útmutatás az orvosnak:
Tüneti kezelés. Ha az anyag a szembe került, akkor azonnal erősen ki kell mosni; Isogutt öblítőzacskó (Dr. Winzer) alkalmazása 
előnyös. Azonnal szemészt kell hívni! <
A légutak izgalmi állapota esetén adagolóaeroszolból dexametazont (Auxiloson — Thomae; •  Auxison aeroszol) kell belélegeztetni,
10 percenként 5 adagot, amíg a panaszok meg nem szűnnek. A légutak és a tüdő károsodásakor antibiotikus profilaxis szükséges! 
Vigyázat, adrenalin és hasonló hatású szerek adagolása veszélyes, mert ilyenkor a szív ezek aritmogén hatására különösen 
érzékeny! A máj- és veseműködést több napon át ellenőrizni kell.
Hőbomláskor foszgénmérgezés veszélye (157. anyaglap) fenyeget. Vigyázat, akár 2 napig is tartó (gyakran tünetszegény) 
lappangási idő után tüdőödéma alakulhat ki. Megelőzésképpen még tünetmentesség esetén is azonnal, adagolóaeroszolból 
dexametasont (Auxiloson — Thomae; •  Auxison aeroszol) kell belélegeztetni, 10 percenként 5 adagot, összesen kb. háromszor. 
Egyébként már enyhe tüneteknél is, 10 percenként 5 adagot kell belélegeztetni a tünetek megszűnéséig, de legalább addig, amíg az 
adagolóaeroszol ki nem ürül (150 adag). Ezenkívül azonnal iv. 250 mg prednizolont ( •  Di-Adreson F 
Aquosum inj.) kell adni, az első nap max. 1000 mg-ot, a 2. és 3. napon az adagot kismértékben csökkentve. Szigorú 
ágynyugalom! Infekcióprofilaxis! Szükség esetén oxigénbelélegeztetés. 20%-os humán albumint ( •  Human Albumin 
20%-os infúziós oldat), kínzó ingerköhögés esetén kodeint ( •  Hydrocodin inj.) kell adni. *
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